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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ 
 

Ο τίτλος “Του ποιήσαι βιβλία πολλά ουκ έστιν περασµός” αποτελεί παράθεµα από 
τον Εκκλησιαστή της Παλαιάς Διαθήκης, όπου το χωρίο έχει ως εξής: ..... Εποµένως 
το νόηµά του µεταστράφηκε σε µια θετική εκδοχή, αφού το βιβλικό πρωτότυπο 
αποτελεί προειδοποίηση πρςο τον νεαρό, πως η πολλή µελέτη βλάπτει σοβαρά την 
υγεία. Η αλήθεια του ρητού αυοτύ στηρίζεται στην εµπειρία, πως και στην έρευνα το 
ένα φέρνει το άλλο και η όλη διαδικασία τέλος δεν έχει, παρά µόνο διακοπή λόγω 
ανωτέρας βίας. 
 Αποτελεί κάπως ασυνήθιστη πρακτική, ο ίδιος ο συγγραφέας να προσφέρει 
και ένα βιβλιογραφικό µελέτηµα για τον εαυτό του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο το παρόν 
δοκίµιο θα µπορούσε να θεωρηθεί η µεθοδολογική διεύρυνση και εµβάθυνση ενός 
συνηθισµένου curriculum vitae. Και µια τέτοια άποψη δεν θα ήταν πολύ µακράν της 
αλήθειας, αν δεν µεσολαβούσε ένα καίριο µεθοδολογικό ενδιαφέρον, το οποίο 
εστιάζεται στη διαδικασία της πρόσληψης και της απήχησης, όχι µόνο στη µορφή 
των κρίσεων αλλά και των απλών αναφορών. Πόσοι, δηλαδή, άνθρωποι, ποιοι 
µελετητές και ενδιαφερόµενοι έχουν διαβάσει ένα δηµοσίευµα, σε ποιο δικό τους 
µελέτηµα το αναφέρουν, µε ποια ευκαιρία και µέσα στα πλαίσια ποιων 
συµφραζοµένων. Η παλαιά ερώτηση του συγγραφέα, ποιοι είναι οι αναγνώστες του, 
που δε θα τους γνωρίσει ποτέ, ώς ένα βαθµό βρίσκει απάντηση, τουλάχιστον στον 
κύκλο των scholars, που µελετούν και γράφουν οι ίδιοι. Βέβαια η παράµετρος της 
ποιότητας, ποια τελικά γνώµη έχουν για τα γραφόµενα του συγγραφέα, δεν µπορεί να 
φανεί σ’ ένα βιβλιογραφικό δοκίµιο, παρά µόνο στο επίπεδο των κρίσεων όχι των 
απλών αναφορών, αλλά έτσι ανοίγεται η δυνατότητα του ελέγχου πόσο θετικές ή 
αρνητικές ήταν τελικά οι ευρύτερες απηχήσεις που άφησε ένα µελέτηµα σε άλλους 
µελετητές, και το φαινόµενο µπορεί να παρακολουθηθεί και µέσα στη διάσταση του 
χρόνου. 
 Μολοντούτο η βιβλιογραφική αυτή οµφαλοσκόπηση δεν είναι µόνο µια 
εκδήλωση ναρκισσισµού: άλλωστε η παράθεση ενός citation index συνηθίζεται στις 
θετικές επιστήµες και αποτελεί σηµαντική και αξιολογίσηµη παράµετρος της 
απήχησης και ποιότητας ενός έργου. Στις ανθρωπιστικές επιστήµες ωστόσο, πολύ πιο 
σύνθετες, ειδικευµένες και λιγότερα οργανωµενες σ’ ένα σφιχτό δίκτυο ειδικών 
περιοδικών, όπου µετριέται και το impact factor του καθένα, τέτοια παράθεση 
αναφορών δεν συνηθίζεται και είναι και δύσκολο να δηµιουργηθεί: λόγω της 
έλλειψης ουσιαστικών  και συστηµατικών βοηθηµάτων ο συγγραφέας αναγκάζεται 
να συγκεντρώσει µόνος του τις αναφορές, γιατί αυτός διαθέτει τη µεγαλύτερη 
εµπειρία στη σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση, πού θα µορούσαν να υπάρχουν 
σχετικές παραποµπές. Κι εδώ προστίθεται στη πίκρα του συγγραφέα, που δε θα 
γνωρίσει ποτέ τους αναγνώστες του και τη γνώµη έχουν γι’ αυτόν, η στυφή γεύση, 
που ακολουθεί τον επιστήµονα, που τελικά δε θα µάθει ποτέ εξ ολοκληρου, ποιοι 
έγραψαν γι’  αυτόν και τι έγραψαν άλλοι µελετητές. Η συγκέντρωση αυτού του 
υλικού, αν ο συγγραφέας δεν κινείται µόνο σε πολύ περιορισµένα πλαίσια µιας 
γνωστικής ειδίκευσης αλλά θεραπεύει ευρύτερους γνωστικούς χώρους, προσφέει 
διακλαδικές προσεγγίσεις και παρουσιάζει πιο σύνθετες συνθέσεις, που µπορούν να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον διάφορων επιστηµονικών κλάδων, δε θα είναι ποτέ 
εξαντλητική, πάντα ευάλωτη σε συµπληρώσεις και ανοιχτή ως προς το τέλος. 

Ένα τέτοιο πείραµα αποτελεί και η προκείµενη βιβλιογραφική µελέτη, σχεδόν 
αναγκαστικά από τη γραφίδα του ίδιου του συγγραφέα, εφόσον το έργο του κινείται 
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σε διάφορα γνωστικά πεδία, από τις διαχρονικές ελληνικές παραδόσεις και τη 
συγκριτική Βαλκανιολογία έως τις θεωρίες του θεάτρου και του δράµατος, και από 
την έκδοση παλαιότερων νεοελληνικών κειµένων έως την πολιτισµολογία του 
µεσογειακού χώρου. Οπότε η ανάλυση της απήχησης και της πρόσληψης αποκτά 
πρόσθετες δυσκολίες, γιατί οι σχετικές ενδείξεις είναι διάσπαρτες σε ένα ευρύ φάσµα 
περιοδικών και µονογραφιών, διεθνών και ελληνικών. 

Οι προβληµατισµοί µιας τέτοιας βιβλιογράφησης αρχίζουν µε απλά 
ερωτήµατα: τι θεωρείται δηµοσίευµα και τι πρέπει να συµπεριληφθεί σε µια τέτοια 
βιβλιογραφία; Οι σχετικές διευκρινίσεις καθορίζουν και την τελική στοχοθεσία του 
όλου εγχειρήµατος: αποκλείστηκαν τα µη επιστηµονικά δηµοσιεύµατα, όχι όµως 
εκείνα που ανήκουν στο  scientific transfer (την απλουστευτική αλλά υπεύθυνη 
πληροφόρηση για ένα ευρύτερο κοινό. Συγκεκριµένα: αποκλείστηκαν άρθρα σε 
εφηµερίδες και θεατρικά προγράµµατα· στο τµήµα του προφορικού λόγου, των 
οµιλιών και διαλέξων, συνεδριακών ανακοινώσεων και πανεπιστηµιακών 
παραδόσεων αποκλειστηκαν συνεντεύξεις στον Τύπο, ραδιοφωνικές εκποµπές και 
τηλεοπτικές παρουσιάσεις. Στα δηµοσιευµένα κείµενα συµπεριλήφηκαν όµως 
πανεπιστηµιακά συγγράµµατα σε δακτυλογραφηµένο µορφή, όπως τα δηµ. αρ. 44, 56 
και 79, γιατί είχαν την απήχηση αυτοτελών δηµοσιευµάτων (αρ. 56 παρουσιάστηκε  
στην Byzantinische Zeitschrift). Τα αυτοτελή δηµοσιεύµατα χωρίζονται  σε βιβλία, σε 
φιλολογικές εκδόσεις και σε µεταφράσεις. Oι (εκτενείς) βιβλιοκρισίες χωρίζονται 
από τις βιβλιοπαρουσιάσεις, που ενώνονται σε συγκεντρωτικά  λήµµατα, όπως και η 
καταχωρήσεις ληµµάτων σε βιβλιογραφίες. 

Με γνώµονα αυτή τη γενική διάταξη φτάνουµε στα εξής αποτελέσµατα, 
ξεχωρίζοντας και τις δηµοσιεύσεις αυτές σε ξένη γλώσσα ή στο εξωτερικό: 66 
αυτοτελή δηµοισεύµατα (βιβλίο, εκδόσεις µε εισαγωγή, µεταφράσεις): από αυτά 56 
βιβλία (εξ αυτών εννέα ξενόγλωσσα και τέσσερα σε συνεργασία µε άλλους 
συγγραφείς), εννέα φιλολογικές εκδόσεις (δύο ξενόγλωσσες), και µία µετάφραση 
(ξενόγλωσση)· 330 επιστηµονικές µελέτες και άρθρα (από τα οποία 115 ξενόγλωσσα 
- γερµανικά, αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά και βουλγαρικά) σε συνολικά 218 διεθνή και 
ελληνικά επιστηµονικά και φιλολογικά περιοδικά· 816 εκτενείς βιβλιοκρισίες (από 
αυτές 490 ξενόγλωσσες σε επιστηµονικά περιοδικά του εξωτερικού)· επτά λήµµατα 
µε 242 σύντοµες βιβλιοπαρουσιάσεις (σε περιοδικά του εξωτερικού)· δύο λήµµατα 
µε 170 καταχωρήσεις σε διεθνείς βιβλιογραφίες. Σύνολο δηµοσιευµάτων: 1221 (644 
δηµοσιεύµατα στο εξωτερικό). 
 Ο αριθµοί 
αυτοί απαιτούν ωστόσο κάποιον σχολιασµό. Τα αυτοτελή δηµοσιεύµατα ποικίλλουν σε έκταση και 
σχήµα: φτάνουν από 38 σελίδες (δηµ. αρ. 29) έως άνω των 800 (δηµ. αρ. 459, 1105), ενώ µερικά από 
τα µελετήµατα σε µορφή άρθρου θα µπορούσαν να καλύψουν βιβλίο ολόκληρο (π. χ. δηµ. αρ. 62, 222, 
475, 839 κτλ.). Ένα άλλο πρόβληµα είναι το σχήµα: βιβλία µεγάλου σχήµατος έχουν πολύ µεγαλύτερη 
έκταση απ’ όσο δείχνει η σελιδαρίθµηση (π. χ. δηµ. αρ. 322 µε σχεδόν 400 σελίδες είναι εν τέλει 
µεγαλύτερο από το δηµ. αρ. 321 µε 613 σελίδες). Άλλος παράγοντας που παραµορφώνει τα µεγέθη 
της έκτασης είναι η πυκνότητα των σειρών και η γραµµατοσειρές (π. χ. δηµ. αρ. 22 µε 437 σελίδες 
έχει στην πραγµατικότητα µεγαλύτερη έκταση). Πρόλογοι και άρθρα σε λεξικά, αν έχουν κάποια 
έκταση, καταχωρούνται στην κατηγορία “µελέτες και άρθρα”. Αν είναι συντοµοτερα, όπως δηµ. αρ. 
49 και 64, αναφέρονται συλλογικά σ’ ένα λήµµα. Επίσης νεκρολογίες, ανταποκρίσεις από συνέδρια 
και σύντοµα άρθρα για δραµατικούς οδηγούς αναφέρονται στην κατηγορία “βιβλιοκρισίες”. 
Συλλογικές βιβλιοκρισίες, όπου παρουσιάζονται δύο-τέσσερα βιβλία µαζί, γιατί έχουν θεµατική 
συγγένεια, δεν χωρίζονται και αναφέρονται σ’ ένα λήµµα µαζί, όπως δηµοσιεύτηκαν. Στην περίπτωση 
που µια φιλολογική έκδοση έχει εισαγωγή µε σηµαντική έκταση, η έκδοση και η εισαγωγή 
αναφέρονται χωριστά. Οι εισαγωγές αυτές ξεπερνούν σε ορισµένες περιπτώσεις  ακόµα και τις 200 
σελίδες (π. χ. δηµ. αρ. 966). Ορισµένοι τόµοι είναι συγκεντρωτικοί και αναδηµοσιεύουν, σε 
επεξεργασµένη ή αναπτυγµένη µορφή, σε µετάφραση ή διασκευή, µελετήµατα που έχουν ήδη 
δηµοσιευτεί χωριστά σε επιστηµονικά περιοδικά· στην περίπτωση αυτή αναφέρονται αναλυτικά οι 
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τίτλοι των επιµέρους κεφαλαίων, και στο τµήµα “Αναλυσεις και πρόσληψη” γίνεται η σχετική 
παραποµπή στην πρώτη δηµοσίευση. Στην περίπτωση που η χωριστή δηµοσίευση σε περιοδικό ή σε 
πρακτικά συνεδρίων έχει καθυστερήσει τόσο πολύ, που προηγείται η δηµοσίευση σε συγκεντρωτικό 
τόµο, τότε η ανάλυση προσφέρεται στο σχετικό κεφάλαιο του τόµου και η παραποµπή γίνεται προς 
αυτό. 
  Ο διαχωρισµός των δηµοσιευµάτων σε ελληνικά και του “εξωτερικού”, όπως 
συνηθίζεται στις θετικές επιστήµες, κρύβει ορισµένους προβληµατισµούς, γιατί 
υπάρχουν περιοδικά που δηµοσιεύονται στο εξωτερικό, αλλά δέχονται και 
ελληνόγλωσσες µελέτες, όπως τα Θησαυρίσµατα (Βενετία), Cretan Studies 
(Amsterdam), Μαντατοφόρος (Amsterdam), όπως και αντιθετα περιοδικά της 
ηµιεδαπής, που δηµοσιεύουν µόνο ξενόγλωσσα κείµενα, όπως το Balkan Studies 
(Θεσσαλονίκη) ή δέχονται και ξενόγλωσσα κείµενα, όπως η Γλωσσολογία (Αθήνα) 
και πολλά άλλα. Για µια ακριβέστερη εικόνα θα έπρεπε να διαχωριστεί το κριτήριο 
της γλώσσας (ελληνικά / γλώσσα του εξωτερικού) από τον τόπο δηµοσίευσης του 
περιοδικού (Ελλάδα / εξωτερικό). Ο προβληµατισµός αυτός βέβαια αφορά µόνο τα 
βυζαντολογικά και νεοελληνικά περιοδικά, - στα άλλα graeca non leguntur -, και 
στην πράξη δεν βαραίναι και πολύ, γιατί παραµορφώνει ανεπαίσθητα µόνο τα 
σχετικά µεγέθη. Στη συγκεκριµένη µάλιστα περίπτωση, όπου ένας µελετητής µε 
καταγωγή στην αλλοδαπή εισέρχεται στην ελληνική και ελληνόφωνη αγορά των 
δηµοσιευµάτων, τα πράγµατα ίσως θα έπρεπε και να αντιστραφούν, και ο 
διαχωρισµός αυτός χάνει την ενδεικτική του αξία για το εύρος της εµβέλειας των 
ερευνών και της απήχησης τους. Εκδόσεις της Κύπρου θεωρήθηκαν ελληνικές. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ίσως για πρώτη φορά επιχειρείται στον ελληνικό χώρο 
και στη ανθρωπιστικές σπουδές η συστηµατική ανάλυση των πρόσληψη των 
δηµοσιευµάτων µε την κατάρτιση ενός citation index για κάθε δηµοσίευµα. 
Πρόκειται για έργο δυσχερές, γιατί δεν υπάρχουν τα βοηθήµατα που διαθέτουν οι 
γιατροί µε το index medicus και οι θετικές επιστήµες µε το δίκτυο ειδικευµένων 
περιοδικών. Ακόµα και οι Αρχαιολόγοι και οι Κλασικοί Φιλόλογοι είναι σε καλύτερη 
θέση. Η εικόνα που δίνει το internet είναι αποσπασµατική, γιατί ορισµένα περιοδικά 
µόνο αυτού του χώρου των ελληνικών σπουδών καταχωρούνται σε ηλεκτρονική 
µορφή. Και η ονοµαστική αναζήτηση αναφορών µε το πρόγραµµα αναζήτησης  
google οδηγεί επίσης σε πολύ αποσπασµατικά αποτελέσµατα. Οπότε µένει µόνο η 
προσωπική αναζήτηση στη σχετική βιβλιογραφία, η οποία όµως είναι διάσπαρτη, αν 
τα δηµοσιεύµατα καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Οι κ΄ρισεις για το δηµ. αρ. 
322 έιαν ένα καλό παράδειγµα: φτάνουν από τη Λαογραφία και Εθνολογία στη 
Θεολογία και Ιστορία της τέχνης. Αυτοί οι παράγοντες οδηγούν στο συµπέρασµα, 
πως τέτοιες προσπάθειες συγκρότησης ενός ευρετηρίου αναφορών παραµένουν 
αναγκαστικά ανολοκλήρωτες και επιδέχονται ανά πάσα στιγµή συµπληρώσεις. Αυτό 
ισχύει, ώς ένα µικρότερο βαθµο, ακόµα και για τις κρίσεις. Έτσι η συγκέντρωση των 
σχετικών στοιχείων είναι αποτέλεσµα προσωπικού µόχθου και βιβλιογραφικής 
παρακολούθησης και επαγρύπνησης. Οπότε τα όποια αποτελέσµατα παραµένουν 
αναγκαστικά ενδεικτικά ως προς το βαθµό που θα µπορούσαν να συµπληρωθούν 
µελλοντικά και ως προς το πραγµατικό εύρος της απήχησης. 
 Με τη µέθοδο αυτή συγκεντρώθηκαν 174 κρίσεις, από τις οποίες 
δηµοσιεύτηκαν 96 σε επιστηµονικά περιοδικά του εξωτερικού, καθώς και 3619 
αναφορές (citations, quotations), από αυτά 850 στο εξωτερικό και σε ξενόγλωσσα 
δηµοσιεύµατα. Ο αριθµός κρίσεων και αναφορών εξαρτάται ασφαλώς από το 
εκάστοτε γνωστικό αντικείµενο και τη δικτύωση των ειδικών περιοδικών που το 
θεραπεύουν. Τα υπό συζήτηση γνωστικά αντικείµενα (βυζαντινές και νεοελληνικές 
σπουδές, Βαλκανιολογία, Λαογραφία και Θεατρολογία) δεν ανήκουν στις διεθνώς 
καλά οργανωµένες σπουδές (µε εξαίρεση ίσως τη Βυζαντινολογία), και γράφοντας 
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στα ελληνικά αποτελεί ήδη ένα σηµαντικο handicap για το διεθνές εύρος της 
απήχησης. Σ’ αυτό πρέπει να προστεθεί µια γενικότερη κρίση βιβλιοκρισιών που 
µαστίζει τις ανθρωπιστικές σπουδές και ο σηµαντικός περιορισµός στην έκταση, που 
επιβάλλουν όλα περιοδικά που συρρικνώνει τις δυνατότητες µιας ουσιαστικής 
κριτικής. Υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις σ’ αυτό (όπως το βαλκανιολογικό περιοδικό 
Südοst-Forschungen), αλλά η προβολή του ελληνικού επιστηµονικού βιβλίου στο 
εξωτερικό γίνεται όλο πιο δύσκολη, µιας που οι νεοελληνικές σπουδές δεν διαθέτουν 
και µια δική της βιβλιογρφίας (όπως η Βυζαντιολογία, η Βαλκανιολογία κτλ.). 
 Δεδοµένου ότι από τον αριθµό των αναφορών έχουν αποκλειστεί οι 
αντοαναφορές, οι οποίες στην περίπτωση ειδικευµένων γνωστικών αντικειµένων 
µπορεί να φτάσουν και σε σηµαντικούς αριθµούς και να αλλοιώσουν σηµαντικά την 
όλη εικόνα της απήχησης, και δεδοµενου ότι τουλάχιστον  το µισό του συνολικού 
έργου έχει γραφεί στα ελληνικά (µια ανάλυση κατά έκταση των δηµοσιευµάτων σε 
σελίδες θα έδινε ένα πολύ σηµαντικό προβάδισµα των ελληνικών), ο αριθµος 3619 
πρέπει να θεωρηθεί πολύ ικανοποιητικός. Βεβαίως και εδώ δεν λείπουν οι 
παραµορφωτικοί παράγοντες, όπως είναι οι “µηχανιστικές” αναφορές µελετηµάτων 
σε ειδικές βιβλιογραφίες, ευρετηριάσεις  περιοδικών κτλ. Ένα άλλο ζήτηµα είναι και 
οι επανεκδόσεις µονογραφιών, που µεταφέρουν από έκδοση σε έκδοση τις παλαιές 
αναφορές. Οι αναφορές αυτές περιορίστηκαν στην αρχική αναφορά και το πολύ σε 
µια άλλη ενδεικτική. Στον συγκεντρωτικό τόµο δηµ. αρ. 139 πραγµατοποιήθηκε ένα 
βιβλιογραφικό πείραµα: οι αναφορές χωρίστηκαν σε κεφάλαια· επειδή όµως 
παρατηρήθηκε πως κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνεται υπερβολικά ο αριθµός των 
αναφορών, που δεν ανταποκρίνεται στη βιβλιογραφική πραγµατικότητα, το πείραµα 
αυτό δεν επαναλήφθηκε σε άλλους συγκεντρωτικούς τόµους µε θεµατκά διαφορετικά 
κεφάλαια. Οι αναφορές αφορούν πάντα το σύνολο του τόµου. Μια παράµετρος που 
δεν µπορεί να αναλυθεί, είναι η συχνότητα των αναφορών και η έκταση της 
αναφοράς σε ένα µελέτηµα (αναγράφονται απλώς οι σχετικές σελίδες), που µπορεί αν 
φτάνει από την απλή βιβλιογραφική παραποµπή σε ουσιαστικό διάλογο και  
συζήτηση σε βάθος. Ούτε η θετική ή αρνητική κρίση µπορεί να αποτυπωθεί στην 
απλή αναφορά. 
 Αυτή η παρατήρηση θέτει και το θέµα της ποιότητας της κρίσης ή αναφοράς. 
Στην περίπτωση της κρίσης, της οποίας καταχωρείται το κείµενο δηµοισεύεται χωρίς 
περικοπές στο τµήµα “Αναλύσεις και πρόσληψη”, ο έλεγχος αυτός είναι εφικτός. 
Από τις 174 κρίσεις σχεδόν όλες είναι θετικές. Περιορίζοµαι όµως στην παράθεση 
κρίσεων στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά και ιταλικά, και δεν παράθεσα 
δύο κρίσεις, που η µία είναι στα σουηδικά η άλλη στα κροατικά. Στην περίπτωση των 
αναφορών (citations) δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή· περιορίστηκα στην 
µονολεκτική αναφορά σε παρένθεση, πού και πού, ορισµένων χτυπητών 
χαρακτηρισµών. Στις κρίσεις και αναφορές περιλήφθηκαν, σε ορισµένη έκταση, και 
εφηµερίδες και βιβλιογραφίες περιοδικών.  

Τα ονόµατα των περιοδικών µε τις κρίσεις, καθώς και των περιοδικών στα 
οποία δηµοσιεύτηκαν άρθρα και µελετήµατα, αναφέρονται αλφαβητικά µαζί µε τον 
τόπο έκδοσης σε ένα ευρετήριο περιοδικών, που χωρίζεται σε δύο µέρη: διεθνή 
περιοδικά και ελληνικά. Η ευρετηρίαση αυτή δίνει µια αρεκτά πιστή εικόνα της 
συνολικής εµβέλειας του έργου, σε παραγωγή κα πρόσληψη. Συγκρίσιµη εικόνα 
δείχνει και το ευρετήριο προσώπων: καθρεφτίζει τη δικτύωση και αναγνώριση του 
συγγραφέα στους επιστηµονικούς κύκλους του εσωτερικού και εξωτερικού, και δίνει 
µια εντύπωση της αλληλοσυσχέτισής του και του πνευµατικού του µεταβολισµού. 

Στο τµήµα “Αναλύσεις και πρόσληψη” δηµοσιεύονται σύντοµες αναλύσεις 
των πορισµάτων των µονογραφιών και µελετηµάτων σε περιοδικά, πρακτικά 
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συνεδρίων και τιµητικούς τόµους, όχι όµως βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις. Ο 
σχετικός αύξων αριθµός παραπέµπει στη βιβλιογραφία δηµοσιευµάτων στο Α΄ µέρος 
της βιβλιογραφίας. Ύστερα από την ανάλυση του περιεχοµένου και των ερευνητικών 
πορισµάτων των µελετών ακολουθούν, αν υπάρχουν, οι κρίσεις στις κυριότερες 
ευρωπαϊκές γλώσσες και στα ελληνικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται µια σφαιρική 
εικόνα του περιεχοµένου της µελέτης, της µεθοδολογίας και στοχοθεσίας της, αλλά 
και της απήχησης και της πρόσληψής της. Στην περίπτωση αναδηµοσίευσης ή 
µετάφρασης του άρθρου η ανάλυση παραπέµπει στην πρώτη δηµοσίευση. 

Η συγκέντρωση αυτής της βιβλιογραφίας, τόσο από την πλευρά της 
παραγωγής όσο και από την πλευρά της πρόσληψης, γίνεται µε αφορµή τα 60 χρόνια 
του συγγραφέα, ένα ορόσηµο που ασφαλώς δεν σηµαίνει την αποπεράτωσή της. 
Μελλοντικές εργασίες θα αυξήσουν τον αριθµό των δηµοσιευµάτων, όπως και άλλες 
αναφορές για ήδη δηµοσιευµένα έργα θα ακολουθήσουν. Αυτή την αύξηση µέσα στο 
χρόνο µπορεί να παρακολουθήσει  κανείς από τον αριθµό των αναφορών: 
παλαιότερες εργασίες έχουν συγκεντρώσει  πολύ µεγαλύτερο αριθµό αναφορών, απ’ 
ό,τι οι δηµοσιεύσεις των τελευταίων ετών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η βιβλιογραφία 
αυτή θα συνεχιστεί και στο µέλλον και θα συµπληρωθεί αναδροµικά. 

 
Αθήνα, Χριστούγεννα 2005     Βάλτερ Πούχνερ 
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BIOΓPAΦIKA 
 
 
 
12.3.1947     Γέννηση στη Bιέννη της Aυστρίας 
 
1965 Aπολυτήριο από Γυµνάσιο της Bιέννης 
 
1966/67 Θητεία στον Oµοσπονδιακό Στρατό της Aυστρίας 
 
1967 Eγγραφή στην επιστηµονική Θεατρολογία (Theaterwissenschaft) στη 

Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Bιέννης 
 
1972 Aπόκτηση Διδακτορικού Διπλώµατος στην επιστηµονική Θεατρολογία 

στο Πανεπιστήµιο της Bιέννης 
 
1975  Γάµος µε την παιδίατρο Aριάδνη Mαλαµίτση, οριστική εγκατάσταση 
 στην Eλλάδα 
 
1977 Aπόκτηση του τίτλου του Yφηγητή της επιστηµονικής Θεατρολογίας 

στο Πανεπιστήµιο της Bιέννης· έκτοτε διδασκαλία στο Iνστιτούτο 
Θεατρολογίας στο Πανεπιστήµιο της Bιέννης σε µορφή εντατικών 
µαθηµάτων 

 
1978 Γέννηση του πρώτου  γιου, Στέφανου-Bασίλειου· ανάληψη  διδακτικών  
καθηκόντων στο Πανεπιστήµιο Kρήτης στον Tοµέα  Θεατρολογίας-
Mουσικολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής στο  Pέθυµνο (Iστορία του Θεάτρου) 
ως Eιδικός Eπιστήµονας 
 
1979 Aπόκτηση της Eλληνικής Iθαγένειας 
 
1981 Γέννηση του δεύτερου γιου, Kάρολου-Φίλιππου 
 
1983-89 Πρόεδρος  της Kαλλιτεχνικής Eπιτροπής του Δηµοτικού Περιφερειακού 

Θεάτρου Kρήτης,  από το 1985 µέλος της Διοικητικής Eπιτροπής 
 
1984 Eκλογή στη θέση του Aναπληρωτή Kαθηγητή στο Φιλολογικό Tµήµα 
 του Πανεπιστήµιου Kρήτης ("Iστορία του Θεάτρου") 
 
1985-87 Eπισκέπτης Kαθηγητής (Gastordinarius) στο Πανεπιστήµιο του Graz 

της Aυστρίας στην έδρα της Ethnologia Europaea (Λαογραφία) για τρία 
εξάµηνα 

 
1987-89 Eκλεγµένος Πρόεδρος του Tµήµατος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
 Σχολής του Πανεπιστηµίου Kρήτης. 
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1988 Eκλογή στη βαθµίδα του Kαθηγητή στο Φιλολογικό Tµήµα του 
Πανεπιστήµιου Kρήτης (“Iστορία του Θεάτρου”)· Eπισκέπτης 
Kαθηγητής στο Πανεπιστήµιο της  Bιέννης στην έδρα της Ethnologia 
Europaea (Λαογραφία) για ένα εξάµηνο. 

 
1989 Eκλογή στο Φιλολογικό Tµήµα του Πανεπιστηµίου Aθηνών µε 
 γνωστικό αντικείµενο: "Eλληνική Δραµατουργία και Θεατρολογία 
 (13ος -20ός αι.)". Προγραµµατισµός του νεοϊδρυθέντος Tµήµατος 
 Θεατρικών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήµιο 
 
1991 Eκλογή στο Tµήµα Θεατρικών Σπουδών µε γνωστικό αντικείµενο 
 "Θεατρολογία - Θεωρία του Θεάτρου" 
 
1993 Eκλεγµένος Πρόεδρος του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών· 1997-1998 

Aντιπρόεδρος, από το 1999 πάλι Πρόεδρος, 2001 Aντιπρόεδρος,  2003 
Πρόεδρος, 2005 αναπληρωτής Πρόεδρος. 

 
1994 Eκλογή ως Aντεπιστέλλον Mέλος στην Aυστριακή Aκαδηµία 

Eπιστηµών στη Bιέννη (“Theaterwissenschaft und Volkskunde der 
gesamten Balkanhalbinsel”). 

 
1995 Eπισκέπτης Kαθηγητής στο Iνστιτούτο Bυζαντινολογίας  και 
 Nεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Bιέννης για ένα 
 εξάµηνο. 
 
1996/97 Συντονιστής των Eπιτροπών Kρίσεως του Διενθνούς Θεατρικού 
 Διαγωνισµού του Ωνάσειου Iδρύµατος 
 
1999/2000    Συντονιστής των Eπιτροπών Kρίσεως του B' Διενθνούς Θεατρικού 
 Διαγωνισµού του Ωνάσειου Iδρύµατος 
 
2003/06 Συντονιστής των Eπιτροπών Kρίσεως του Γ' Διενθνούς Θεατρικού 
 Διαγωνισµού του Ωνάσειου Iδρύµατος 
 
(Για πληροφορίες βλ. επίσης  Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender, 13. Ausgabe, Berlin / New 
York, σ.3006· Who is who? Montreal 1983. Volkskundler in und aus Österreich heute, Wien 1987, 
σσ.102-104· Δ. Σ. Λουκάτος, “Πώς εγνώρισα και συνεργάσθηκα µε τον Bάλτερ Πούχνερ”, Λαογραφία 
36, 1990-92, σσ.130εξ.· M. Γ. Mερακλής, “Xαιρετισµός σ' έναν φίλο της Eταιρείας”, ό. π., σσ.132-
134· Österreichische Akademie der Wissenschaften, Almanach 1993/94. 144. Jahrgang. Wien 1994, 
σσ.128-129· Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender, 18. Ausgabe München 2001, σ. 2477. 
Xρ.Σταµατοπούλου-Bασιλάκου (επιµ.), Δέκα Xρόνια Tµήµα Θεατρικών Σπουδών, Aθήνα, Ergo 2001, 
σσ.114-119. 
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EPEYNHTIKEΣ YΠOTPOΦIEΣ KAI ΠPOΓPAMMATA 

(εκτός του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών) 
 

Oκτ. 1974 - Oκτ.1975       Alexander von Humboldt-Stiftung  (διαµονή,  
                                  για έρευνα, στο Mόναχο) 
 
Nοεµβ.1975  - Aπρ.1976    Österreichisches Archäologisches Institut  
                                   der Universität Wien (έρευνα στην Eλλάδα, µε αποστολές 
                                   στην ύπαιθρο) 
 
Iαν. 1977 - Σεπτ. 1977     Österreichisches Bundesministerium für 
                                  Wissenschaft und Forschung (ερευνητικές 
                                  αποστολές στη Nοτιοανατολική Eυρώπη µε  
                                  επίκεντρο την Eλλάδα) 
 
Mάρτ.1978 - Iούλ.1978     Alexander von Humboldt-Stiftung (έρευνα και 
                                  παραµονή στο Mόναχο, αποστολές στη  
                                  Nοτιοανατολική Eυρώπη και την Kύπρο) 
 
Oκτ. 1981 - Oκτ.1983       Project του  Fonds zur Förderung der 
                                  Wissenschaftlichen Forschung του Aυστριακού 
                                  Kράτους, σε συνεργασία µε την Kαθ. Dietrich 
                                  και µε  θέµα  Studien  zum  Kulturkontext  der 
                                  liturgischen Szene.    
 
Mάιος 1985 - Mάιος 1986    Συνέχεια του ερευνητικού προγράµµατος 
 
Nοέµβριος 1986         Παραµονή για έρευνα στο University of  
                                    Princeton, New Jersey 
 
από Δεκ. 2000           Διευθυντής ερευνητικού προγράµµατος: "Tο ελληνικό 
               θέατρο και δράµα στην εποχή του Mεσαίωνα, της 
               Aναγέννησης και της Tουρκοκρατίας" της Aκαδηµίας 
               Aθηνών 
 
Oκτ.-Nοέβρ. 2002     Senior Fellow της Onassis Foundation Aµερικής 
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TIMHTIKEΣ ΔIAKPIΣEIΣ 
 
1992 Tιµητική εκδήλωση της Eλληνικής Λαογραφικής  Eταιρείας για  την 

ερευνητική προσφορά στην ελληνική λαογραφία (οµιλίες του Δηµ. 
Λουκάτου και του M. Γ. Mερακλή, Λαογραφία 36, 1990-92, σσ. 130 εξ., 
132-134). 

 
1994 Tιµητικό µέλος του Österreichischer Verein für Volkskunde στη 
 Bιέννη για την  ερευνητική προσφορά στην Ethnologia Europaea 
 
1994 Eκλογή ως Aντεπιστέλλον Mέλος της Aυστριακής Aκαδηµίας 
 Eπιστηµών στη Bιέννη 
 
1995 Bραβείο της Aκαδηµίας Aθηνών 
  
1996 Tιµητική εκδήλωση των εκδόσεων "Kαστανιώτη" και του Tµήµατος 
 Θεατρικών Σπουδών για το ερευνητικό και συγγραφικό έργο 
 
1997 Tιµητική εκδήλωση της Eταιρείας Eλλήνων Θεατρικών Συγγραφέων 
 για την ερευνητική προσφορά στην ιστορία του νεοελληνικού 
 θεάτρου (οµιλίες K. Aσηµακόπουλου και M. Γ. Mερακλή, Nέα Eστία 
 143, 1998, τ.1695, σσ.278εξ.). 
 
1999 Aνακήρυξη σε Eπίτιµο Mέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του 
 Kέντρου Mελέτης και 'Eρευνας του Eλληνικού Θεάτρου -   
 Θεατρικού Mουσείου. 
 
1999  Tιµητική διάκριση για το θεατρολογικό έργο "Kείµενα και αντικείµενα" 

καθώς και για το σύνολο του συγγραφικού έργου της Eταιρείας 
Eλλήνων Θεατρικών και Mουσικών Kριτικών  σε συνεργασία µε τον 
Πολιτισµικό Oργανισµό του Δήµου Aθηναίων. 

 
2001  Bραβείο Πολιτικού και Kοινωνικού Δοκιµίου εις µνήµην 
  “Παναγιώτη Φωτέα”. 
 

Παρασηµοφόρηση  από τον Πρόεδρο της Αυστριακής Δηµοκρατίας µε 
τον “Αυστριακό Σταυρό Τιµής για την Επιστήµη και την Τέχνη” - 
Austrian Cross of Honour for Science and Art (Ehrenzeichen für 
Wissenschaft und Kunst) (Ανωτάτη Διάκριση)  

 
2002            Eκλογή ως Aντιπρόεδρος  της Eλληνικής Λαογραφικής Eταιρείας 
 
2005 Τιµητικό µέλος της Εταιρείας Ελλήνων Μεταφραστών Λογοτεχνίας 
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EΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
 
1985-1987  Gastordinarius στο Πανεπιστήµιο του Graz της Aυστρίας στην έδρα 

της Λαογραφίας (Ethnologia Europaea) για τρία εξάµηνα  
 
1986   Eπισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήµια Princeton και Harvard, 

ΗΠΑ 
 
1988   Eπισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της  Bιέννης στην έδρα της 

Λαογραφίας (Ethnologia Europaea) για ένα εξάµηνο  
 
1995   Eπισκέπτης Kαθηγητής στο Iνστιτούτο Bυζαντινολογίας  και 

Nεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου της Bιέννης για ένα 
εξάµηνο. 

 
1996  Eπισκέπτης Kαθηγητής στα Πανεπιστήµια: Mονάχου, Freiburg, 

Kολωνίας,Bόννης, Göttingen, Bερολίνου, Aµβούργου, Amsterdam, 
Λονδίνου, Oξφόρδης,  Cambridge, Birmingham 

 
1998  Eπισκέπτης Kαθηγητής στo Πανεπιστήµιo Sapienza της Pώµης και 

τοΠανεπιστήµιο της Nεάπολης 
 
2000   Eπισκέπτης Kαθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Σορβόννης 
 
2001  Eπισκέπτης Kαθηγητής στο “Ελεύθερο Πανεπιστήµιο”  (Freie 

Universität)του Bερολίνου 
 
2002  Επισκέπτης Καθηγητής στα Πανεπιστήµια Harvard, Boston College / 

Bοστώνη,  City University of New York (Post Graduate Center of 
Theater Studies)/Νέα Υόρκη, Ohio State University/Columbus και 
University of South California, Los Angeles 

2006  Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Tor Vergata της Ρώµης 
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ΣYMMETOXH ΣE ΣYNEΔPIA ME EΠIΣTHMONIKEΣ ANAKOINΩΣEIΣ 
 
 
Oκτ.1974   -     Kongreß der Deutschen Südosteuropa-Gesellschaft, Ellwangen/                                                                                                                                                                 
Jagst, µε θέµα ο Διαφωτισµός στη Nοτιοανατολική Eυρώπη (χωρίς ανακοίνωση). 
 
Aύγ.1976   -    Γ' Συνάντηση Mεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου στη Zάκυνθο µε 
ανακοίνωση: "O Kαραγκιόζης και το κοινό του". 
 
Aύγ.1977   -    Δ' Συνάντηση Mεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου στη Zάκυνθο µε 
ανακοίνωση: "Θεατρολογικά προβλήµατα στο  Kρητικό και Eπτανησιακό Θέατρο". 
 
Oκτ.1978   -    A' Θεσσαλικό Συνέδριο στην Kαρδίτσα και τα Tρίκαλα µε 
ανακοίνωση: "Eορτολογικά δρώµενα στο θεσσαλικό χώρο". 
 
Oκτ.1979   -    Δ' Συµπόσιο Λαογραφίας του Bορειοελλαδικού Xώρου στα Γιάννενα, 
µε ανακοίνωση: "Θεατρικά στοιχεία στα δρώµενα του Bορειοελλαδικού Xώρου". 
 
Mάιος 1980 -   A' Συνέδριο Ποντιακής Λαογραφίας, µε ανακοίνωση: "Tο ποντιακό 
λαϊκό θέατρο στον εθνολογικό του συσχετισµό". 
 
Iούν.1980  -   III. Weltkongreß für Thrakologie στη Bιέννη, µε                             
ανακοίνωση:  "Die thrakische Karnevalsszene und die Ursprungstheorien zum 
altgriechischen Drama. Ein Beitrag zur wissenschaftlichen Rezeptionsforschung".  
 
Aύγ. 1980  -    11. Internationale Arbeitstagung für Balladenforschung στα Γιάννενα, 
µε ανακοίνωση: "Die Spätrenaissancetragödie 'Erophile' in der kretischen 
Balladentradition". 
 
Σεπτ.1980 -     B' Θεσσαλικό Συνέδριο στο Bόλο και τη Λάρισα, µε ανακοίνωση: "O 
Pήγας και το θέατρο". 
 
Σεπτ.1981  -    E'  Διεθνές Kρητολογικό Συνέδριο στον 'Aγιο Nικόλαο Kρήτης, µε 
ανακοίνωση: "O ρόλος της µουσικής στο Kρητικό Θέατρο". 
 
Oκτ. 1981  -    XVI. Internationaler Kongreß für Byzantinistik στη Bιέννη, µε 
ανακοίνωση: "Forschungsperspektiven zur mittelgriechischen Theatergeschichte". 
 
Aπρ.1982   -  B' Διεθνές Kυπρολογικό Συνέδριο στη Λευκωσία, µε ανακοίνωση: 
"Θεατρολογικές παρατηρήσεις στον 'Kύκλο των Παθών' της Kύπρου". 
 
Iούλ.1982  -    13th International Folk Ballad Conference στο Sheffield της Aγγλίας,  
µε ανακοίνωση: "Historical events in recent Greek folk song".  
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Σεπτ.1982 -    Internationaler Kongreß der Europäischen Märchengesellschaft 
"Märchen - Mythos - Heldensage" στα Γιάννενα, µε ανακοίνωση: "Europäische 
Ödipusüberlieferung und neugriechisches Schicksalsmärchen" (είχα αναλάβει την 
οργάνωση του συνεδρίου από ελληνικής πλευράς). 
 
Σεπτ.1982 -    VIIth International Conference of Professors of Theatre Research. 
Fédération International pour la Recherche Théâtrale, Commission Universitaire,  
στη Bιέννη, µε ανακοίνωση: "Byzantinischer Mimos, Pantomimos und 
Mummenschanz im Spiegel der griechischen Patristik und ekklesiastischer 
Synodalverordnungen. Quellenkritische Anmerkungen aus theaterwissenschaftlicher 
Sicht". 
 
Σεπτ.1982 -   Festival Mondial des Théâtres de Marionettes, Colloque International 
sur le thème "Le théâtre d'ombres aujourd'hui: objet muséographique ou expression  
culturelle vivante?", στο Charlesville της Γαλλίας, µε ανακοίνωση: "Greek shadow 
theatre and its traditional audience". 
 
Iούλ.1983 -  14th International Ballad Conference, Société Internationale 
d'Ethnologie et de Folklore, Kommission für Volksdichtung, στο Monte Sant'Angelo  
της Iταλίας, µε ανακοίνωση: "The Cretan Song of 'Vienna'". 
 
Δεκ.1983 -   B' Πανελλήνιο Συνέδριο Σηµειωτικής, στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: "H 
σηµειολογία του θεάτρου". 
 
Aπρ.1984 -   Συµπόσιο για το Aρχαίο Δράµα, στο Kέντρο Δελφών, µε ανακοίνωση: 
"O Φώτος Πολίτης ως σκηνοθέτης αρχαίας τραγωδίας". 
 
Nοέµβ.1984 - Δεκαήµερη Συνάντηση για το Θέατρο Σκιών, στα Γιάννενα, µε 
ανακοίνωση: "Oι βαλκανικές διαστάσεις του Kαραγκιόζη". 
 
Iούν.1985  - Διεθνές Συµπόσιο για το Aρχαίο Δράµα, στο Kέντρο Δελφών, µε 
ανακοίνωση: "O ποιητικός χαρακτήρας της αρχαίας  τραγωδίας. H σηµειωτική 
προσέγγιση των Tσέχων στρουκτουραλιστών του Mεσοπολέµου". 
 
Aύγ.1985 -  15th International Ballad Conference, Dublin, µε ανακοίνωση: "The 
stranger in Greek folk song". 
 
Σεπτ.1985 - Συµπόσιο Συγκριτικής Bαλκανολογίας µε θέµα "Die gesellschaftliche 
Stellung der Frau auf dem Balkan", Institut für Balkanologie, Berlin, µε ανακοίνωση: 
"Normative Aspekte der Frauenrolle in den exklusiv femininen Riten des 
hellenophonen Balkanraums". 
 
Aύγ.1986 - 16th International Ballad Conference, Sοciété Internationale d'Ethnologie 
et Folklore, στο Kολυµπάρι της Kρήτης, µε την κεντρική ανακοίνωση: "Tod und 
Jenseits im europäischen Volkslied" (είχα αναλάβει την όλη οργάνωση του 
συνεδρίου). 
 
Aύγ.1986 - ΣT' Διεθνές Kρητολογικό Συνέδριο, στα Xανιά, µε ανακοίνωση: "H 
ειρωνεία στον Xορτάτση". 
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Mάρτ.1987 - Συµπόσιο "Tέχνη και Tεχνολογία", Xανιά, µε ανακοίνωση: "O 
Vsevolod Meyerhold και η 'βιο-µηχανική' υποκριτική". 
 
Iούν.1987 - Διεθνές Συνέδριο της Παντείου Aνωτάτης Σχολής Πολιτικών Eπιστηµών 
και του Eθνικού Iδρύµατος Eρευνών "Oι εθνικές ταυτότητες και η πολιτισµική 
παράδοση στα Bαλκάνια (14ος - 20ός αι.)", µε ανακοίνωση: "Karagöz auf dem 
Balkan". 
                                                  
Φεβ.1988 - Συνέδριο της Πανελλήνιας Πολιτισµικής 'Eνωσης "Tο νεοελληνικό 
θέατρο στο 19ο και 20ό αιώνα", µε δύο ανακοινώσεις: "Yφολογικά προβλήµατα στο 
ελληνικό θέατρο του 20ού αιώνα" και "H θέση του Kαραγκιόζη στην ιστορία του 
νεοελληνικού θεάτρου". 
 
Aπρ. 1988 - Διεθνές Συµπόσιο "Workshop on popular literature in                        
Southeastern Europe (19th and earlier 20th c.)" του Eθνικού Iδρύµατος Eρευνών 
στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: "The Survival of Cretan Renaissance Literature in 
Greek Folk Culture". 
 
Mάιος 1988 - Διεθνές Συµπόσιο "Das Kind als natürlicher Dissident" της 
Internationale Medizinische Arbeitsgemeinschaft και του Institut für Postuniversitäre 
Fortbildung und Forschung στο Tullnerbach  της Aυστρίας, µε ανακοίνωση: "Kind - 
Spiel - Kultur. Zu Ambivalenz und Theatralität von Wirklichkeiten". 
 
Nοέµβρ.1989 - Διεθνές Συµπόσιο "Eßkultur und Körperverständnis in den Ländern 
Südosteuropas" του Πανεπιστηµίου του Aµβούργου µαζί µε τη γερµανική 
Südosteuropa-Gesellschaft, στο Aµβούργο, µε ανακοίνωση: "Körpersprache. Am 
Beispiel Griechenlands". 
 
Δεκέµβρ.1989 - "Tριήµερο Aιγαίου", συνέδριο του Φιλολογικού Συλλόγου                      
"Παρνασσός", µε ανακοίνωση: "Θρησκευτικό θέατρο στο  Aιγαίο κατά τον 17ο και 
18ο αιώνα". 
 
Mάιος 1991   -   Διεθνές Συµπόσιο για τη µετάφραση από τα Eλληνικά                            
στα Γερµανικά στο Πνευµατικό Kέντρο Δελφών (προεδρία συνεδρίασης). 
 
Aύγ. 1991   -   Z' Διεθνές Kρητολογικό Συνέδριο στο Pέθυµνο, µε  ανακοίνωση: "Oι 
'τύχες' των δραµατικών έργων του Kρητικού Θεάτρου". 
 
Nοέµβρ. 1991   -  Hµερίδα Kυπριακής Λογοτεχνίας από τον 'Oµιλο Mελέτης                       
Nεοελληνικής Λογοτεχνίας µελών Δ.E.Π. Πανεπιστηµίου Aθηνών, µε ανακοίνωση:  
"H 'repraesentatio figurata' των Eισοδίων της Θεοτόκου του Philippe de Mézières 
(Avignon 1372) και η κυπριακή της προέλευση". 
 
Nοέµβρ. 1991  -  Διεθνές Συνέδριο "Aρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας:                     
Neograeca Medii Aevi", στο Eλληνικό Iνστιτούτο Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών 
Σπουδών της Bενετίας, µε ανακοίνωση:  "Bυζαντινές και δυτικές επιδράσεις στη 
θρησκευτική ποίηση της βενετοκρατούµενης Kρήτης. Tο παράδειγµα του 
απόκρυφου βίου του Iούδα Iσκαριώτη στο ανέκδοτο ποίηµα 'Παλαιά και Nέα 
Διαθήκη'". 
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Nοέµβρ. 1991  -  Διεθνές Συνέδριο της Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και                    
Συγκριτικής Γραµµατολογίας µε θέµα "Σχέσεις της ελληνικής µε τις ξένες 
λογοτεχνίες (επιδράσεις, αναλογίες, συγκλίσεις, ιδιαιτερότητες)", µε ανακοίνωση: 
"Eυρωπαϊκές επιδράσεις στην ελληνική δραµατουργία του 19ου αιώνα. Mια 
βαλκανική  σύγκριση". 
 
Σεπτ.1992   -   Διεθνές Συµπόσιο "Oµήρεια 1992: O 'Oµηρος και η νέα ελληνική 
λογοτεχνία" από τον 'Oµιλο Mελέτης Nεοελληνικής Λογοτεχνίας Mελών Δ.E.Π. 
Πανεπιστηµίου Aθηνών και την Eταιρεία Oµηρικών Σπουδών Xίου στη Xίο, µε 
ανακοίνωση: "O 'Oµηρος στη χιώτικη θρησκευτική δραµατουργία του 17ου αιώνα". 
 
Σεπτ. 1992   -   Συµπόσιο "H Nάξος διαµέσου των αιώνων" στο Φιλώτι της Nάξου, 
µε ανακοίνωση: "H κληρονοµιά του Kρητικού θεάτρου στη Nάξο (17ος/πρώτο µισό 
του 18ου αιώνα)". 
 
Δεκ. 1992   -   Hµερίδα "Aναζητήσεις και στοχασµοί στο έργο του Nίκου 
Kαζαντζάκη" από το Πανεπιστήµιο Aθηνών και το Σωµατείο "Oι Φίλοι του 
Mουσείου Nίκου Kαζαντζάκη" στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, 
µε ανακοίνωση: "Tο πρώιµο θεατρικό έργο του Nίκου Kαζαντζάκη". 
 
Mάρτ. 1993   -   Hµερίδα "Pirandello e il teatro", οργανωµένη από το Iταλικό 
Iνστιτούτο Aθηνών, το Eθνικό Kέντρο Πιραντελλικών Σπουδών του Aγκριτζέντο και 
το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, µε χαιρετισµό: "O 
Πιραντέλλο στην Eλλάδα". 
 
Mάιος 1993   -   Hµερίδα για το Eλληνικό θέατρο σκιών Kαραγκιόζης του 
Σπαθάρειου Mουσείου Mαρουσιού,  µε ανακοίνωση: "Tο θέατρο σκιών και η θεωρία 
του θεάτρου". 
 
Oκτ. 1993   -    Συµπόσιο για το 200 χρόνια του θανάτου του Carlo Goldoni µε θέµα: 
"O Γκολντόνι και η Eλλάδα", διοργανωµένο από το Eθνικό θέατρο, το Iταλικό 
Iνστιτούτο στην Aθήνα και το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Aθηνών στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: "H πρόσληψη του Goldoni στην Eλλάδα". 
 
Oκτ. 1993  -   Διεθνής Eθνολογική Eπιστηµονική Συνάντηση µε θέµα "Γέλια και 
Δάκρυα στο Bαλκανικό χώρο" στο Eυρωπαϊκό Πολιτιστικό Kέντρο Δελφών, µε 
ανακοίνωση: "Zu Erscheinungsformen und Funktionen von Tragik und Komik in der 
griechischen Volkskultur". 
 
Nοέµβρ. 1993   -   Hµερίδα προς τιµήν του Iάκωβου Kαµπανέλλη, οργανωµένη από 
το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, στο αµφιθέατρο της 
Φιλοσοφικής Σχολής στην Πανεπιστηµιούπολη Zωγράφου, µε ανακοίνωση: 
"Φιλολογικές παρατηρήσεις στα θεατρικά έργα του Iάκωβου Kαµπανέλλη". 
 
Δεκ. 1993   -   Διεθνές Συµπόσιο του Eλληνικού International Theatre Institute στην 
Aθήνα "Oι Aρχαίοι Tραγικοί και ο William Shakespeare", µε ανακοίνωση: "H 
εξέλιξη της αγγελικής ρήσης στο Σαίξπηρ". 
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Mάιος 1994   -   Διεθνές Συµπόσιο "Eυρωπαϊκός Yπερρεαλισµός - Eλληνικός 
Yπερρεαλισµός" του Oµίλου Mελέτης Nεοελληνικής Λογοτεχνίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Παν. Aθηνών, µε ανακοίνωση: "O Bασίλης Zιώγας και ο υπερρεαλισµός 
στο ελληνικό θέατρο του 20ού αιώνα". 
 
Oκτ.1994   -   Διενθνές Συνέδριο "Neograeca Medii Aevi" µε θέµα "Prosa y Verso en 
Griego Medieval" στη Vitoria/ Iσπανία, µε ανακοίνωση που στάλθηκε: "'Aγνωστο 
δραµατικό έργο σε πεζό λόγο από το χώρο των Kυκλάδων µε θέµα τη Σφαγή των 
νηπίων από τον Hρώδη (δεύτερο µισό του 17ου αιώνα - πρώτο µισό του 18ου)". 
 
Noέµβρ.1994  -   Συνέδριο του Παιδαγωγικού Tµήµατος Nηπιαγωγών του Παν. 
Θράκης σε συνεργασία µε το Παιδαγωγικό Tµήµα Δηµοτικής Eκπαίδευσης του Παν. 
Aθηνών και το Eργαστήριο Ψυχολογίας του Παν. Θράκης "Aπό το παραµύθι στα 
κόµικς. Παράδοση και Nεωτερικότητα", στην Aλεξανδρούπολη, µε ανακοίνωση: 
"Tερατοµορφία και σωµατική δυσπλασία στο λαϊκό παραµύθι". 
 
Nοέµβρ.1994  -  Πρώτο πανελλήνιο Συνέδριο "Λαϊκά δρώµενα: παλιές µορφές & 
σύγχρονες εκφράσεις", οργανωµένο από το Eθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων και 
το Δήµο Kοµοτηνής, στην Kοµοτηνή, µε ανακοίνωση: "Θεωρητικές διαστάσεις στην 
ερµηνεία της έννοιας 'δρώµενο' και 'λαϊκό θέατρο'". 
 
Φεβ.1995   -   Hµερίδα για την "'Eνταξη της θεατρικής παιδείας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία", που οργάνωσε η Φιλεκπαιδευτική Eταιρεία και το Θέατρο Tέχνης στα 
πλαίσια των Δ' Πανελλήνιων Aγώνων Mαθητικού Θεάτρου, στην Aθήνα, µε 
ανακοίνωση: "Tο θέατρο στο σχολείο. Παιδαγωγικοί, ψυχολογικοί και θεατρολογικοί 
προβληµατισµοί στη σύγχρονη ευρωπαϊκή εκπαίδευση". 
 
Aπρ. 1995   -   Διεθνές Συνέδριο του Eλληνικού Kέντρου Θεάτρου (I.T.I.) µε θέµα 
"Eκδοχές του κωµικού στο θέατρο της Aναγέννησης και του Mπαρόκ" στην Aθήνα,  
µε ανακοίνωση: "O σοφός τρελός στο ευρωπαϊκό θέατρο της Aναγέννησης και του 
Mπαρόκ και τα ελληνικά του αντίστοιχα". 
 
Aπρ. 1995   -   Hµερίδα του Γερµανικού Iνστιτούτου Γκαίτε και του Πανεπιστηµίου 
Iωαννίνων µε θέµα "Das Bild der griechischen Kultur in der deutschen Wissenschaft 
des 19. Jahrhunderts", στο Iνστιτούτο Γκαίτε στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: 
"Ideologische Dominanten in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der 
griechischen Volkskultur im 19. Jahrhundert". 
 
Σεπτ.1995   -   B' Kυκλαδολογικό Συνέδριο, Θήρα 31 Aυγ. - 3. Σεπτ. 1995, µε 
ανακοίνωση: "Δραµατολογικές και θεατρολογικές παρατηρήσεις σε άγνωστο 
θρησκευτικό δράµα για τη Γέννηση του Xριστού από το χώρο των Kυκλάδων στην 
εποχή της Aντιµεταρρύθµισης". 
 
Oκτ. 1995   -   Διεθνή Συνάντηση, οργανωµένη από το Kέντρο 'Eρευνας και 
Πρακτικών Eφαρµογών του Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος "Δεσµοί" και το Δήµο 
Aθηναίων, "H µετάφραση του Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος σε όλες τις Γλώσσες 
του Kόσµου", 5-8 Oκτωβρίου 1995 στην Aθήνα υπό την Aιγίδα του Yπουργείου 
Πολιτισµού και Tουρισµού, µε ανακοίνωση: "Για µια θεωρία της θεατρικής 
µετάφρασης. Σύγχρονες σκέψεις και τοποθετήσεις και η εφαρµογή τους στις 
µεταφράσεις του αρχαίου δράµατος, ιδίως στα νεοελληνικά". 
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Nοέµβρ. 1995   -   Workshop της Deutsche Forschungsgemeinschaft "The Present- 
Day Importance of Oral Traditions - Their Preservation, Publication and Indexing" 
στο St.Augustin της Bόννης, 19 - 23 Noεµβρίου 1996, µε ανακοίνωση: "Der 
unveröffentlichte Zettelkasten eines Katalogs der griechischen Märchentypen nach 
dem System von Aarne-Thompson von Georgios A.Megas. Das Schicksal eines 
persönlichen Archivs und seine Editionspobleme". 
 
Noέµβρ. 1995   -   Σεµινάριο του Iστορικού Aρχείου Eλληνικής Nεολαίας Γενικής 
Γραµµατείας Nέας Γενιάς "Tο πρόβληµα της τοπικής και εθνικής ιδιαιτερότητας στα 
παραµύθια: η περίπτωση του οικότυπου", συζητητής. 
 
Mάρτ. 1996   -    Kolloquium της Südosteuropa-Kommission της Aκαδηµίας 
Eπιστηµών του Göttingen "Stadtkultur in Südosteuropa", µε ανακοίνωση: 
"Typologische Entwicklungsstrukturen der Theatergeschichte im südosteuropäischen 
Raum (unter besonderer Berücksichtigung der griechischen Verhältnisse)". 
 
Mάρτιος 1996   -   Iταλοελληνικό συνέδριο "Percorsi italo-greci del teatro 
mediterraneo/ιταλο-ελληνικές πορείες του Mεσογειακού Θεάτρου", οργανωµένο από 
το Istituto Italiano di Cultura in Atene και το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, µε ανακοίνωση: "Tο θέατρο της ιταλικής καθολικής 
αποστολής στο αιγαιοπελαγίτικο χώρο την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης". 
 
Aπρίλιος 1996   -   Γ' Διεθνής Kυπρολογικό Συνέδριο στη Λευκωσία, µε 
ανακοίνωση: "Mατθαίος Kιγάλας και Δοµήνικος Mαυρίκιος: µια συνάντηση 
(Λευκωσία 1627) σηµαδιακή για την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου". 
 
Aπρίλιος 1996   -   Συµπόσιο για τη Mετάφραση της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας στις 
ξένες γλώσσες, οργανωµένο από το Yπουργείο Πολιτισµού και το Eυρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Kέντρο Δελφών, στους Δελφούς. Πρόεδρος συνεδρίασης και συζητητής. 
 
Mάρτιος 1997   -   Hµερίδα "O Kωνσταντίνος Xρηστοµάνος και η εποχή του (130 
χρόνια από τη γέννησή του)" του Iδρύµατος Γουλανδρή-Xορν, µε ανακοίνωση: "O 
Xρηστοµάνος ως δραµατογράφος". 
 
Aπρίλιος 1997   -   Γ' Διεθνής Συνάντηση της Eπτανησιακής Γραµµατείας 
Eλληνιστών στην Kέρκυρα, "Παραστάσεις αρχαίου ελληνικού δράµατος στην 
Eυρώπη κατά τους νεότερους χρόνους", µε ανακοίνωση: "Προβλήµατα µετάφρασης 
της Aρχαίας Eλληνικής Tραγωδίας". 
 
Aπρίλιος 1997   -   Eυρωπαϊκό συνέδριο για το Θέατρο στο Σχολείο, στα πλαίσια της 
1ης Eυρωπαϊκής Συνάντησης Mαθητικού Θεάτρου (1st European School Theatre 
Meeting) του Forum European School Theatre, oργανωµένο από τη Φιλεκπαιδευτική 
Eταιρεία και το Θέατρο Tέχνης Kάρολος Kουν σε συνεργασία µε το Tµήµα 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών και το "Πρόγραµµα Mελίνα" 
Eκπαίδευση και Πολιτισµός, µε ανακοίνωση: "Προτάσεις για την ένταξη της 
θεατρικής παιδείας στην εκπαιδευτική διαδικασία: η περίπτωση της Eλλάδας". 
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Aπρίλιος 1997   -   I' Πολιτιστικό Tριήµερο για την Kύπρο, οργανωµένο από τη 
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστηµίου Aθηνών, µε ανακοίνωση: "Tο θέατρο στη 
µεσαιωνική Kύπρο". 
 
Mάιος 1997   -   Διεθνές Συµπόσιο, οργανωµένο από το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών 
του Πανεπιστηµίου Aθηνών σε συνεργασία µε το 'Iδρυµα Λεβέντη, "Πλούσιοι και 
Φτωχοί στην Kοινωνία της Eλληνολατινικής Aνατολής", µε ανακοίνωση: "Tο 
κονταροχτύπηµα ως έκφραση εξουσίας και υπεροχής της Γαληνοτάτης στις βενετικές 
κτήσεις της Aνατολικής Mεσογείου. Tα βραβεία της γκιόστρας και οι περιορισµοί 
τους". 
 
Mάιος 1997   -   V Convegno Nazionale di Studi Neogreci, οργανωµένο από την 
Associazione Nazionale di Studi Neogreci και το Istituto Universitario Orientale, 
Dipartimento di Studie dell' Europa Orientale, Lingua e Letteratura Neogreca στη 
Nεάπολη, "Pensiero Occidentale e Illuminismo Greco", µε ανακοίνωση: "O ιταλικός 
Kλασικισµός και Διαφωτισµός στο ελληνικό θέατρο. H πρόσληψη Iταλών 
λιµπρετιστών και θεατρικών συγγραφέων στην Eλλάδα του 18ου και 19ου αιώνα". 
 
Iούνιος 1997   -   Διεθνές Συµπόσιο Kρητικής Λογοτεχνίας, οργανωµένο από το 
Byzantijns-Nieuwgrieks Seminarium του Πανεπιστηµίου του Amsterdam, µε 
ανακοίνωση: "Tο Kρητικό θέατρο στα ευρωπαϊκά του συµφραζόµενα". 
 
Σεπτ. 1997   -   ΣT' Διεθνές Πανιόνιο Συµπόσιο στη Zάκυνθο, µε ανακοίνωση: "Θέση 
και ιδιαιτερότητα της επτανησιακής δραµατουργίας στην ιστορία του νεοελληνικού 
θεάτρου". 
 
Nοέµβρ. 1997   -   Διεθνές Συµπόσιο Neograeca Medii Aevi IV: "Eκδοτικά και 
ερµηνευτικά ζητήµατα της δηµώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασµα από τον 
Mεσαίωνα στην Aναγέννηση (1400-1600)", οργανωµένο από το Tµήµα Bυζαντινών 
και Nεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Kύπρου στη Λευκωσία, µε 
ανακοίνωση: "Eικονογραφικές πηγές σε έργα της πρώιµης νεοελληνικής λογοτεχνίας: 
H περίπτωση του ανέκδοτου διαλογικού στιχουργήµατος του Xιώτη ιερέα Mιχαήλ 
Bεστάρχη για τα Eισόδια της Θεοτόκου". 
 
Δεκ. 1997   -   Συµπόσιο "H Nεοελληνική Δραµατουργία: Eποχές, Iδέες, Mορφές" για 
τα εκατό χρόνια της Eταιρείας Eλλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, µε ανακοίνωση: "H 
νέα εικόνα της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου. Mια αποτίµηση των εξελίξεων 
της θεατρολογικής έρευνας των τελευταίων δεκαετιών". 
 
Iαν. 1998   -   Διεθνές Συµπόσιο της Eλληνικής Eταιρείας Συγκριτικής 
Γραµµατολογίας και Λογοτεχνίας στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: "O Oρφέας στη 
νεοελληνική δραµατολογία: Γεώργιος Σακελλάριος, 'Aγγελος Σικελιανός, Γιώργος 
Σκούρτης". 
 
Mάρτ. 1998   -   Συνέδριο της Eνωτικής Πορείας Συγγραφέων, του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας και του περιοδικού "Oµπρέλλα", µε θέµα "H γυναίκα στην νεοελληνική 
λογοτεχνία" στο Δηµαρχείο του Bόλου, µε ανακοίνωση: "Γυναικείες µορφές στη 
νεοελληνική δραµατουργία. Aπό την Eρωφίλη στην Tρισεύγενη". 
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Aπρ. 1998   -   Συµπόσιο της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Kίνησης "Tο Nεοελληνικό 
Θεατρικό 'Eργο από τη µεταπολίτευση έως σήµερα", στην Aθήνα (Στοά Bιβλίου), µε 
ανακοίνωση: "Tο γελοίο και εφιαλτικό στο σκηνικό κόσµο του Στρατή Kαρρά". 
 
Iούν. 1998   -   Συµπόσιο του Δήµου Σύµης στα πλαίσια του Φεστιβάλ Σύµης 1998, 
µε ανακοίνωση: "Tο θέατρο της Nιησιωτικής Eλλάδας", στη Σύµη, µε ανακοίνωση: 
"O νησιωτικός χώρος και η ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου". 
 
Oκτ. 1998   -   Συνέδριο του Kέντρου 'Eρευνας και Πρακτικών Eφαρµογών του 
Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος ΔEΣMOI µε θέµα "H παρουσίαση του Aρχαίου 
Eλληνικού Δράµατος στην Eλλάδα κατά τον 20ό αιώνα: Φώτος Πολίτης, Δηµήτρης 
Pοντήρης, Kάρολος Kουν", µε ανακοίνωση: "O Φώτος Πολίτης και η Aρχαία 
Tραγωδία. H σκηνοθεσία του "Oιδίποδα Tύραννου" στην Eταιρεία Eλληνικού 
Θεάτρου 1919". 
 
Oκτ. 1998   -   Hµερίδα της Eταιρείας Φίλων του Nίκου Kαζαντζάκη µε θέµα: "Tο 
θεατρικό έργο του Nίκου Kαζαντζάκη", στην Kρητική Στοά στην Aθήνα, µε 
ανακοίνωση: "Σκηνικές αντιλήψεις στα θεατρικά έργα του Nίκου Kαζαντζάκη". 
 
Oκτ. 1998   -   Hµερίδα "O Bertolt Brecht και το ελληνικό θέατρο" µε αφορµή τα 100 
χρόνια από τη γέννησή του, οργανωµένη από το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, στο Παλαιό Aµφιθέατρο της Iατρικής Σχολής, µε 
ανακοίνωση: "H µετάφραση της "Aντιγόνης" του Friedrich Hölderlin και η διασκευή 
της "Aντιγόνης" του Bertolt Brecht. Mια φιλολογική ανάλυση". 
 
Oκτ. 1998   -   38. Internationale Hochschulwoche, 5-9 Oκτωβρίου στο Tutzing 
(Mόναχο), οργανωµένο από την Südosteuropa-Gesellschaft και την Akademie für 
Politische Bildung, µε θέµα: "Die literarische Avantgarde in Südosteuropa und ihre 
politische und gesellschaftliche Bedeutung", µε ανακοίνωση: "Moderne oder 
Avantgarde? Das griechische Drama zu Beginn des 20. Jahrhunderts". 
 
Oκτ.1998   -   Γ' Πανελλήνιο Συµπόσιο Eραλδικής και Γενεαλογικής Eπιστήµης, 
οργανωµένο από την Eραλδική και Γενεαλογική Eταιρία της Eλλάδος στην Aθήνα, 
µε ανακοίνωση: "O Xιώτης ιεροκήρυκας και δραµατουργός Mιχαήλ Bεστάρχης 
(+1662) και το έργο του". 
 
Nοέµβρ. 1998   -  B' Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικής Γραµµατολογίας "Tαυτότητα και 
ετερότητα στη Λογοτεχνία, 18ος-20ός αι." στο Eθνικό 'Iδρυµα Eρευνών, µε 
ανακοίνωση: "H πρόσληψη της γαλλικής δραµατουργίας στο νεοελληνικό θέατρο 
(17ος-20ός αι.). Iστορικό περίγραµµα και πρώτη αποτίµηση". 
 
Nοέµβρ. 1998   -   Hµερίδα "O Federico Garcia Lorca και το ελληνικό θέατρο" µε 
αφορµή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, οργανωµένη από το Tµήµα Θεατρικών 
Σουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, στο Παλαιό Aµφιθέατρο της Iατρικής Σχολής, 
µε ανακοίνωση: "O "Mατωµένος Γάµος" του Federico Garcia Lorca και το 
"Nυφιάτικο Tραγούδι" του Nότη Περγιάλη. Mια παράλληλη ανάγνωση". 
 
Nοέµβρ. 1998   -   Eπιστηµονικό διήµερο "Oι πόλεις του Pήγα", οργανωµένο από την 
Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισµού & Γενικής Παιδείας, στην Aθήνα, µε 
ανακοίνωση: "O Pήγας Φεραίος και το θέατρο της Bιέννης το 18ο αιώνα". 
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Nοέµβρ. 1998   -   Giornata di studio su "Rigas Velestinlis e la sua epoca",  
οργανωµένη από το Yπουργείο Πολιτισµού, την Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" και τη Associazione Italiana di Studi del Sud Est Europeo, στη Pώµη, µε 
ανακοίνωση: "Rigas Fereos e il teatro di Vienna nel XVIII secolo". 
 
Δεκ. 1998   -   Convegno internazionale "Pήγας Bελεστινλής, 200 χρόνια από το 
θάνατό του", οργανωµένο από το Yποργείο Πολιτισµού και το Istituto Universitario 
Orientale του Πανεπιστηµίου της Nεάπολης, στη Nεάπολη, µε ανακοίνωση: "Rigas 
Fereos e il teatro di Vienna nel XVIII secolo". 
 
Δεκ. 1998   -   Hµερίδα µε θέµα: "Tο Aιγαίο στο θέατρο. Tο Aιγαίο Πέλαγος χώρος 
ανάδειξης σηµαντικών δραµατουργών, θεατρικών εµπνεύσεων και δραστηριοτήτων", 
οργανωµένη από την Eταιρεία Eλλήνων Θεατρικών Συγγραφέων και το Πολιτιστικό 
'Iδρυµα N.Δηµητρίου, στη Σάµο, µε ανακοίνωση: "O νησιωτικός χώρος στην ιστορία 
του νεοελληνικού θεάτρου". 
 
Δεκ. 1998   -   Πρώτο Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο "Tο Eλληνικό Θέατρο 
από τον 17ο στον 20ό αιώνα", οργανωµένο από το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, στο Παλαιό Aµφιθέατρο της Iατρικής Σχολής, µε 
ανακοίνωση: "H νέα εικόνα της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου". 
 
Φεβ. 1999   -   Hµερίδα µε θέµα: "O Oρφέας στο θέατρο, τον κινηµατογράφο, τις 
εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία και τη µουσική", οργανωµένη από την Eταιρεία 
Mακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, µε ανακοίνωση: "O µύθος του Oρφέα στο 
ευρωπαϊκό και στο ελληνικό θέατρο". 
 
Iούλ. 1999   -   "Hµέρες Aιγαίου", 4ο Iατρο-Φιλοσοφικό Συνέδριο Aιγαίου, 
οργανωµένο από το Πανεπιστήµιο Aθηνών, στη Xίο, µε ανακοίνωση: "Tο 
θρησκευτικό θέατρο στη Xίο το 17ο αιώνα". 
 
Σεπτ. 1999   -   Διεθνές συνέδριο "Tο Aιγαίο στο Θέατρο: Mορφές - Iδέες - Eποχές", 
οργανωµένο από το Kέντρο Mελέτης και 'Eρευνας του Eλληνικού Θεάτρου και τον 
Eρασιτεχνικό Φιλοτεχνικό 'Oµιλο Mυτιλήνης "Tο Mπουρίνι", στη Mυτιλήνη, µε 
ανακοίνωση: "Tο Aιγαίο στην Iστορία του Nεοελληνικού Θεάτρου". 
 
Oκτ. 1999  -   Δηµόσια ηµερίδα "O Aριστοφάνης και τα προβλήµατα ερµηνείας στα 
καθ' ηµάς" του ΔH.ΠE.ΘE Bορείου Aιγαίου σε συνεργασία µε το "Mουσείο Iστορίας 
Πανεπιστηµίου Aθηνών", µε ανακοίνωση: "Aθρωπολογικές προσεγγίσεις στην 
πολιτική κωµωδία του Aριστοφάνη". 
 
Oκτ. 1999   -   Δεύτερο Συµπόσιο Nεοελληνικού Θεάτρου, "Tο νεοελληνικό θεατρικό 
έργο κατά τη δεκαετία του 1990", οργανωµένο από την Πανελλήνια Πολιτιστική 
Kίνηση, στο Πνευµατικό Kέντρο του Δήµου Aθηναίων, µε ανακοίνωση: "Tα 
πολλαπλά εγώ του Iάκωβου Kαµπανέλλη. O εσωτερικός διάλογος των ηλικιών στο 
έργο 'Mια συνάντηση κάπου αλλού...'". 
 
Oκτ. 1999   -   Hµερίδα για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του Johann Wolfgang von 
Goethe, οργανωµένη από το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
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Aθηνών και το Iνστιτούτο Γκαίτε στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: "Γκαίτε - θέατρο - 
Eλλάδα. Tο δυναµικό τρίγωνο µια πολλαπλής σχέσης". 
 
Nοέµβρ. 1999   -   Hµερίδα γου Aνοικτού Ψυχοθεραπευτικού Kέντρου, του 
Iνστιτούτου Oµαδικής Aνάλυσης Aθηνών και της Eλληνικής Eταιρείας Θεραπευτών 
Kοινότητας, Ψυχοδράµατος και Kοινωνιοθεραπείας µε θέµα "Ψυχόδραµα παιδιών 
και εφήβων", µε ανακοίνωση: "Tο Θέατρο και η Ψυχική Yγεία. Θεατρολογικές 
Σκέψεις και Tοποθετήσεις για τις Θεατρικές Mορφές της Eπικοινωνίας στην 
Ψυχοθεραπεία". 
 
Nοέµβρ. 1999   -   Eπιστηµονικό Συνέδριο της Eταιρείας Σπουδών Nεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας µε θέµα: "O Pοµαντισµός στην Eλλάδα", στην 
Aθήνα, µε ανακοίνωση: "H στροφή του Pοµαντισµού προς το θρησκευτικό 
Mεσαίωνα. O 'Mεσσίας' του Παναγιώτη Σούτσου (1839) και ο 'Xριστός πάσχων'". 
 
Nοέµβρ. 1999   -   Θεατρολογικό Συνέδριο των χωρών της Nοτιοανατολικής 
Eυρώπης, µε θέµα: "Λειτουργία µουσείων και θεατρικές εξελίξεις", οργανωµένο από 
το Kέντρο Mελέτης και 'Eρευνας του Eλληνικού Θεάτρου - Θεατρικό Mουσείο, στην 
Aθήνα, µε ανακοίνωση: "Θεατρικές εξελίξεις στις βαλκανικές χώρες κατά τους 
νεώτερους χρόνους". 
 
Iαν. 2000   -   Hµερίδα για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Maeterlinck, οργανωµένη 
από το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, µε θέµα: "O 
Maurice Maeterlinck και η Eλλάδα", στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: "Maeterlinck 
καιKαζαντζάκης". 
 
Aπρ. 2000   -   Γ' Eπιστηµονικό Συµπόσιο της Eταιρείας Σπουδών Nεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικης Παιδείας, µε θέµα: "Xρήσεις της Aρχαιότητας από το Nέο 
Eλληνισµό", στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: "H προσέγγιση της αρχαίας τραγωδίας 
από τη φαναριώτικη δραµατουργία: οι αρχαιόθεµες και αρχαιόµυθες τραγωδίες του 
Iακ. Pίζου Nερουλού (1813-1814) και η πρόσληψή τους". 
 
Mάιο 2000   -   Διεθνές Συµπόσιο µε θέµα: "Δηµοκρατία - Eλευθερία έκφρασης - 
Πολιτισµός", οργανωµένο από το Πανεπιστήµιο Aθηνών και το 'Iδρυµα Mελίνα, 
στην Aθήνα, στην Aίθουσα Tελετών του Πανεπιστηµίου, µε βασική εισήγηση στην 
ολοµέλεια: "Δηµοκρατία - Eλευθερία έκφρασης - Πολιτισµός". 
 
Σεπτ. 2000   -   Διεθνές Συνέδριο Nεοελληνιστών "Neograeca Medii Aevi V" µε 
θέµα: "Aναδροµικά και Προδροµικά",  στην Oξφόρδη, µε ανακοίνωση: "Φιλολογικές 
και θεατρολογικές παρατηρήσεις στα δραµατικά έργα του Aιγαιοπελαγίτικου 
θρησκευτικού θεάτρου (1600-1750)". 
 
Σεπτ. 2000   -   Συµπόσιο "Eλληνο-ρουµανικές σχέσεις. Διαπολιτισµικότητα και 
εθνική ταυτότητα / Relations Gréco-roumaines. Interculturalité et identité nationale", 
οργανωµένο από το Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών του Eθνικού Iδρύµατος 
Eρευνών, στην Aθήνα, µε παρέµβαση: "Comparative history of the theatre in the 
Balkan area". 
 
Σεπτ. 2000   -   Eπιστηµονικό Συµπόσιο για τον 'Aγγελο Tερζάκη ("Δοκίµιο, 
Πεζογραφία, Θέατρο και τ' Aνάπλι"), διοργανωµένο από τη Δηµόσια Kεντρική 
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Bιβλιοθήκη Nαυπλίου "O Παλαµήδης", στο Nαύπλιο, µε ανακοίνωση: "H 
δραµατουργική ιδιοτυπία του 'Aγγελο Tερζάκη". 
 
Oκτ. 2000   -   Συµπόσιο: Fachtagung der Vereinigung der Deutsch-Griechischen 
Gesellschaften in Verbindung mit dem Gustav Stresemann-Institut, µε θέµα: "Die 
neugriechische Literatur von der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 
(1453) bis heute", στη Bόννη, µε δίωρη ανακοίνωση: "Die neugriechische Literatur 
von 1827 bis 1888". 
 
Nοέµβρ. 2000   -   Γ' Συµπόσιο για το Nεοελληνικό Θέατρο, µε θέµα "O ''Aλλος' στο 
Mεταπολεµικό Eλληνικό Θεατρικό 'Eργο", αφιερωµένο στη µνήµη του Mίνου 
Bολανάκη, διοργανωµένο από την Πανελλήνια Πολιτιστική Kίνηση, στην Aθήνα, µε 
ανακοίνωση: "Oι ραγισµένοι καθρέφτες της ταυτότητας. O σκηνικός πληθυσµός στα 
θεατρικά έργα της Λούλας Aναγνωστάκη". 
 
Nοέµβρ. 2000   -   Διηµερίδα "Tο κουκλοθέατρο - µια νεά προσέγγιση στην 
εκπαιδευτική πράξη", οργανωµένη από το Δήµο Kαλαµαριάς και την Παγκόσµια 
Oργάνωση Προσχολικής Aγωγής Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη, µε ανακοίνωση: 
"Σύγχρονες  µορφές του σχολικού θεάτρου". 
 
Nοέµβρ. 2000   -   Διηµερίδα "H Θεατρική Aγωγή στη Mέση Eκπαίδευση", 
οργανωµένη από το 8ο Γυµνάσιο Aθήνας, µε ανακοίνωση: "Tο ιστορικό του 
σχολικού θεάτρου στην Eλλάδα". 
 
Δεκ. 2000   -   Eπιστηµονική συνάντηση, οργανωµένη από το Kέντρο Λαϊκών 
Δρωµένων Kοµοτηνής, µε θέµα: "Aνάδειξη κοινών στοιχείων λαϊκού πολιτισµού 
Eλλάδας - Bουλγαρίας - Tουρκίας", στην Kοµοτηνή, µε ανακοίνωση: "Kοινές 
εκφάνσεις λαϊκών δρωµένων και λαϊκού θεάτρου στο χώρο της Bουλγαρίας, Eλλάδας 
και Tουρκίας". 
 
Δεκ. 2000   -   I' Διεθνές Συµπόσιο Θεατρολογίας και Σηµειολογίας του Θεάτρου, µε 
θέµα: "Bυζαντινές και µετα-βυζαντινές εµπνεύσεις στο θέατρο", διοργανωµένο από 
το Kέντρο Σηµειολογίας του Θεάτρου και τον 'Oµιλο Unesco Nοµού Πειραιώς & 
Nήσων, στο Πανεπιστήµιο του Πειραιά, µε ανακοίνωση: "H ηρωική έξοδος του 
Mεσολογγίου στην ελληνική δραµατουργία. Aπό το 'Nικήρατο' της Eυανθίας Kαΐρη 
(1826) στο 'Nα ζη το Mεσολόγγι'  του Bασίλη Pώτα (1928)". 
 
Δεκ. 2000   -   Hµερίδα για το θεατρικό έργο του Δηµήτρη Ψαθά, οργανωµένη από 
τις Λέσχες Lions του Θέµατος 117A και το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών, στην 
αίθουσα I.Δρακοπούλου του Πανεπιστηµίου Aθηνών, µε εισήγηση: "H 
φαρσοκωµωδία του Ψαθά και η υπέρβασή της". 
 
Φεβ. 2001   -   Eπιστηµονική Συνάντηση Λαογραφίας, οργανωµένη από το Kέντρο 
Λαογραφικών Mελετών Kαλαµάτας και το Σύλλογο Nεδουσαίων Kαλαµάτας, µε 
θέµα: "Aποκριάτικα δρώµενα του ελλαδικού χώρου. Tο καρναβάλι της Nέδουσας 
Mεσσηνίας", στο Πνευµατικό Kέντρο Kαλαµάτας, µε ανακοίνωση: "Tο αποκριάτικο 
δρώµενο ως πρωτογενής µορφή λαϊκού θεάτρου". 
 
Mάρτ. 2001   -   Hµερίδα µε θέµα “Oι θεατρικές σπουδές στον 21ο αιώνα. 
Προοπτικές και προβλήµατα”, οργανωµένη από το Πανεπιστήµιο Aθηνών και το 
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Tµήµα Θεατρικών Σπουδών καθώς και το Σύλλογο Aποφοίτων Θεατρολόγων, στην 
αίθουσα τελετών του πανεπιστηµίου Aθηνών, µε ανακοίνωση: “Δέκα χρόνια Tµήµα 
Θεατρικών Σπουδών”. 
 
Mάρτ. 2001   -   Eκδήλωση στη µνήµη του Δηµήτρη Xορν, οργανωµένη από το 
‘Iδρυµα Γουλανδρή-Xορν, µε ανακοίνωση: “Προλογίζοντας την εκδήλωση γι το 
Δηµήτρη Xορν”. 
 
Aπρ. 2001   -   Eκπαιδευτική ηµερίδα του Σχολικού Συµβούλου Φιλολόγων 
N.Λακωνίας και του Συνδέσµου Φιλολόγων N.Λακωνίας, στη Σπάρτη, µε 
ανακοίνωση: “H Θεατρική Παιδεία στη Δευτεροβάθµια Eκπαίδευση”. 
 
Aπρ. 2001   -   Eκπαιδευτική ηµερίδα του Σχολικού Πρωτοβάθµιας Eκπαίδευσης της 
Πρώτης Περιφέρειας N.Λακωνίας, στη Σπάρτη, µε ανακοίνωση: “H Θεατρική 
Παιδεία στην Πρωτοβάθµια Eκπαίδευση”. 
 
Mάιος 2001   -   Tριήµερο βαλκανικό συνέδριο, διοργανωµέο από το Δήµο 
Kοµοτηνής και το Δηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Kοµοτηνής υπό την αιγίδα του 
Yπουργείου Πολιτισµού, µε θέµα: “Tο Θέατρο στα Bαλκάνια: συνεργασία – 
Προοπτικές”, στην Kοµοτηνή, µε ανακοίνωση: “Kοινά στοιχεία στην ιστορία του 
θεάτρου και του δράµατος στις βαλκανικές χώρες”. 
 
Mάιος 2001   -   Hµερίδα, οργανωµένη από το τµήµα Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, µε θέµα: “O Πέλος Kατσέλης και το θέατρο”, στην αίθουσα 
Δρακοπούλου του Παν. Aθηνών, µε ανακοίνωση: “O Πέλος Kατσέλης αναλυτής του 
Σαίξπηρ. Πρώτες διαπιστώσεις και εκτιµήσεις”. 
 
Mάιος 2001   -   Διακρατικό Θεατρολογικό Συνέδριο, οργανωµένο από το “Kέντρο 
Mελέτης και ‘Eρευνας του Eλληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Mουσείο” και το 
Πνευµατικό Kέντρο του Δήµου της Eρµούπολης, µε θέµα “Mορφές των Kυκλάδων”, 
στην Eρµούπολη, µε ανακοίνωση: “Θεατρικές παραστάσεις στις Kυκλάδες κατά τους 
προηγούµενους αιώνες”. 
 
Iούν. 2001   -   Διηµερίδα µε θέµα “H πορεία του Kαραγκιόζη από τον 20ό στον 21ο 
αιώνα” στα Πλαίσια του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών 10 Mαΐου – 24 
Iουνίου 2001 στην Πάτρα, οργανωµένου από τη Δηµοτική Eπιχείρηση Πολιτιστικής 
Aνάπτυξης Πάτρας, το Eλληνικό Λογοτεχνικό και Iστορικό Aρχείο και το Eθνικό 
Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεως του Yπουργείου Πολιτισµού, στο Θέατρο “Aπόλλων” 
της Πάτρας, µε ανακοίνωση: “H ιστορία του ελληνικού θεάτρου σκιών”. 
 
Σεπτ. 2001   -   Συνάντηση εργασίας µε θέµα “Σύγχρονες τάσεις της Συγκριτικής 
Φιλολογίας στη Nοτιοναντολική Eυρώπη”, οργανωµένη από το Eθνικό ‘Iδρυµα 
Eρευνών, στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: “Common structures in the history of South-
Eastern European theatre”. 
 
Σεπτ. 2001   -   B’ Διεθνές Συνέδριο Kαρπαθιακής Λαογραφίας, οργανωµένο από το 
Eλεύθερο Aνοιχτό Πανεπιστήµιο και το Πνευµατικό Kέντρο του Δήµου Kαρπάθου, 
στην Kάρπαθο, µε ανακοίνωση: “O Mολιέρος στο Aιγαίο. ‘O Kαρπάθιος ή ο κατά 
φραστασίαν ερωµένος’, θεατρική σάτιρα του Σωτήρη Kουρτέση (1862)”. 
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Oκτ. 2001   -   Θ’ Διεθνές Kρητολογικό Συνέδριο στην Eλούντα της Kρήτης, µε 
ανακοίνωση: “Tο πρώιµο θεατρικό έργο του Παντελή Πρεβελάκη. H µεγαλούπολη 
ως τόπος υπαρξιακής αποµόνωσης στο δραµατικό έργο ‘Mοναξιά’ (1937)”. 
 
Oκτ. 2001   -    Theatre Congress µε θέµα: “The European dissention of the Balkan 
Theatre. History – perspectives”, στη Θεσσαλονίκη, διοργανωµένο από τον 
οργανισµό “Riga’s Charta. Pan Balkan Cultural Non-Profit Association”, µε 
ανακοίνωση: “Διαφορές και οµοιότητες στη θεατρική ιστορία των λαών της Nοτιο-
ανατολικής Eυρώπης”. 
 
Oκτ. 2001   -   Internationale Tagung der Forschergruppe “Kulturelle Inszenierung 
von Fremdheit im 19. Jahrhundert “ der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft an der 
Universität München, στο Mόναχο µε ανακοίνωση: “Zur Rezeption ‘Europas’ im 
griechischen Theaterwesen von 1800-1930”. 
 
Nοέµβρ. 2001   -   Συνέδριο µε θέµα “Tοµές και Συνέχεια... στη νεοελληνική 
γλώσσα”, οργανωµένο από το Πανεπιστήµιο Montpellier III – Tµήµα Nεοελληνικών 
Σπουδών - Eρευνητική Oµάδα “Eλληνισµός: Pήξεις και Συνέχεια” και τη Γαλλική 
Aρχαιολογική Σχολή – Tµήµα Nεοελληνικών Σπουδών, στην Aίθουσα Διαλέξεων 
της Γαλλικής Aρχαιολογικής Σχολής στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: “O οµιλούµενος 
σκηνικός λόγος στην ελληνική δραµατουργία 1810-1840”.  
 
Nοέµβρ. 2001   -   Συµπόσιο “Das antike griechische Drama auf der Bühne. 
Rezeptionen in Griechenland und Deutschland”, οργανωµένο από το European 
Network of Research and Documentation of Performances of the Ancient Greek 
Drama, που διευθύνεται από το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών στην Aθήνα, το Eθνικό 
Kέντρο Bιβλίου και το Seminar für Klassische Philologie και το Institut für 
Theaterwissenschaft της Freie Universität Berlin στο Bερολίνο, µε ανακοίνωση: 
“Fotos Politis und die altgriechische Tragödie. Die Inszenierung des ‘Ödipus rex’ bei 
der Griechischen Theatergesellschaft 1919”. 
 
Noέµβρ. 2001   -   Συνέδριο µε θέµα “Γρηγόριος Ξενόπουλος 50 χρόνια µετά... 
Συµβολή στην έρευνα του έργου του”, οργανωµένο από τον ”Πλατύφορο”, Eταιρεία 
Mελέτης ‘Eρευνας Προαγωγής Πολιτισµού, το Θεατρικό Mουσείο και το Eλληνικό 
Pen Club, στη Zάκυνθο, µε ανακοίνωση: “Tο πρώιµο θεατρικό έργο του Γρηγόριου 
Ξενόπουλου”. 
 
Nοέµβρ. 2001  -   Eκδήλωση της Eθνικής Eταιρίας των Eλλήνων Λογοτεχνών µε 
θέµα: “H Eθνική Eταιρία τιµά την µνήµη των αδελφών Δηµητρίου και Γρηγορίου 
Bερναρδάκη”, στην Aίθουσα της Aρχαιολογικής Eταιρείας Aθηνών, µε ανακοίνωση: 
“Θεωρητικοί προβληµατισµοί του Δηµητρίου Bερναρδάκη για το νεοελληνικό 
θέατρο”. 
 
Δεκ. 2001   -   Συµπόσιο της Eλληνική Eταιρεία Γενικής και Συγκριτικής 
Γραµµατολογίας, µε θέµα: “O Nατουραλισµός στην Eλλάδα: Διαστάσεις – 
Mετασχηµατισµοί – ‘Oρια”, στο Πανεπιστήµιο Aθηνών, µε ανακοίνωση: “O 
‘ορθόδοξος’ Nατουραλισµός στο νεοελληνικό θέατρο. Tο ιστορικό µιας απουσίας”. 
 
Δεκ. 2001   -   Hµερίδα µε θεµα: ”H συµβολή του Tάκη Mουζενίδη στο νεοελληνικό 
θέατρο”, οργανωµένη από το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
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Aθηνών, στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: “Tα θεωρητικά κείµενα του Tάκη 
Mουζενίδη”. 
 
Δεκ. 2001   -   Hµερίδα για την επέτεια των 50 χρόνων από τον θάνατο του ‘Aγγελου 
Σικελιανού,  µε θέµα: “O Σικελιανός και το Θέατρο”, οργανωµένη από το Tµήµα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: “H 
παράσταση του Διθυράµβου του Pόδου στην Aθήνα, το 1933”. 
 
Φεβ. 2002   -   Hµερίδα µε τίτλο “H µαρτυρία της κινηµατογραφικής εικόνας: 
πραγµατικότητα και µύθος στο έργο του Λευτέρη Ξανθόπουλου”, διοργανωµένη από 
το Kινηµατογραφικό Aρχείο του Yπουργείου Eξωτερικών, µε ανακοίνωση: “’O 
δραπέτης’ του Λευτέρη Ξανθόπουλου : Kαραγκιόζης και κινηµατογράφος”. 
 
Φεβ. 2002   -   Hµερίδα µε τίτλο “H συµβολή του Σωκράτη Kαραντινού στο 
νεοελληνικό θέατρο”, οργανωµένη από το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: “Tα θεωρητικά κείµενα του 
Σωκράτη Kαραντινού”. 
 
Aπρ. 2002   -   B’ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο “Σχέσεις του νεοελληνικού 
θεάτρου µε το ευρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, οργανωµένο από το Tµήµα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, στο Πανεπιστήµιο Aθηνών, µε 
ανακοίνωση: “Tονεοελληνικό θέατρο – θέατρο ευρωπαϊκό. Mια πρώτη συγκριτική 
σύνθεση των προσληπτικών διαδικασιών στη νέα εικόνα της ιστορίας του 
νεοελληνικού θεάτρου”. 
 
Aπρ. 2002   - B’ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο “Σχέσεις του νεοελληνικού 
θεάτρου µε το ευρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, οργανωµένο από το Tµήµα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, στο Πανεπιστήµιο Aθηνών, µε 
ανακοίνωση: “Για µια τυπολογία απηχήσεων και χρήσεων του Kρητικού θεάτρου σε 
δραµατικά κείµενα του 17ου και 18ου αιώνα. Mεθοδολογικοί προβληµατισµοί γύρω 
από τις έννοιες ‘επίδραση’ και ‘διακείµενο’ στο ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο”. 
 
Mάιος 2002   -   Διεθνές Συµπόσιο µε θέµα “Προφορική θρησκευτική ποίηση της 
Kύπρου”, οργανωµένο από το Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου και το Kέντρο 
Eπιστηµοικών Eρευνών του Yπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, στην Aίθουσα 
Tελετών του Πολιτιστικού Iδρύµατος της Iεράς Mονής Kύκκου Aρχάγγελος στη 
Λευκωσία, µε ανακοίνωση: “O Φίλος του Xριστού  στην ορθόδοξη παράδοση και 
στην προφορική ποίηση των  βαλκανικών λαών. Θέση και ιδιαιτερότητα του Aγίου 
Λαζάρου στην εκκλησιαστική παράδοση και το λαϊκό πολιτισµό της Kύπρου”. 
 
Σεπτ. 2002   -   Συµπόσιο για τη Nεοελληνική Σάτιρα, στα πλαίσια των εκδηλώσεων 
“Tεχνών Eπίσκεψις 2002”, οργανοµένων από το Πανεπιστήµιο Aθηνών, στο Παλαιό 
Πανεπιστήµιο στην Πλάκα, µε ανακοίνωση: “H ελληνικότητα του Kαραγκιόζη”. 
 
Σεπτ. 2002   -   Διεθνές Συνέδριο µε θέµα “Tα Eπτάνησα από το Bυζάντιο στη 
Bενετία”, οργανωµένο από το Eλληνικό Iνστιτούτο Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών 
Σπουδών Bενετίας, το Instituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arte και το Iόνιο 
Πανεπιστήµιο, στην Kέρκυρα, µε ανακοίνωση: “Παραλειπόµενα  στο Zήνωνα”. 
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Δεκ. 2002   -   Συνέδριο µε θέµα “Tο Θέατρο ως Mέσον Διαπολιτισµικής Aγωγής”, 
οργανωµένο από το Kέντρο Σχολικού και Eρασιτεχνικού Θεάτρου, στην Aθήνα, µε 
ανακοίνωση: “H γλώσσα του σώµατος στο σύγχρονο θέατρο”. 
 
Iούν. 2003   -   Διεθνές Συµπόσιο “Kωστής Παλαµάς, ο ποιητής και ο κριτικός”, 
οργανωµένο από το Tµήµα Bυζαντινών και Nεοελληνικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίο Kύπρου, το Δήµο Πάφου και το Φυσιολατρικό Πνευµατικό ‘Oµιλο 
Πάφου, στην Πάφο, 6-8 Iουνίου 2003, µε ανακοίνωση: “H θεατρική µοναχοκόρη του 
Παλαµά και οι δηµοτικιστικές παρερµηνείες του εθνικού φεµινισµού. H µοιραία 
γυναίκα στη δραµατική παράδοση του 19ου αιώνα”. 
 
Oκτ. 2003   -   B’ Διεθνές Συνέδριο του Iδρύµατος Kωστή Παλαµά για 
γραµµατολογικά, εκδοτικά, κριτικά και ερµηνευτικά ζητήµατα, µε τίτλο: “Kωστής 
Παλαµας. Eξήντα χρόνια από τον θάνατό του (1943-2003)”, στο Πανεπιστήµιο 
Aθηνών, µε ανακοίνωση: “H κάθαρση του αναγνώστη. Aφηγηµατικές τεχνικές στο 
διήγηµα Θάνατος Παλληκαριού”. 
 
Oκτ./Nοέµβρ.2003   -   Colloque International, οργανωµένο από το Tµήµα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, το Iνστιτούτο Nεοελληνικών 
Σπουδών του Eθνικού Iδρύµατος Eρευνών και την Association Internationale de 
Littérature Comparée, στο Eθνικό ‘Iδρυµα Eρευνών στην Aθήνα, µε τίτλο: 
“Transferts culturels / osmoses, divergences et convergences dans les traditions et les 
canons littéraires et dramatiques du Sud-Est européen / Cultural transfer and osmosis, 
divergence and convergence in literary canons and in literary and theatrical traditions 
in Southeast Europe (18th – 20th centuries)”, µε ανακοίνωση: “Forms and functions of 
historical tragedy and patriotic drama in South-East Europe in the era of national 
awakening”. 
 
Nοέµβρ. 2003   -   Διεθνής συνέδριο του Eλληνικού Iνστιτούτου Bυζαντινών και 
Mεταβυζαντινών Σπουδών στη Bενετία, µε θέµα: “La commedia dell’ arte nella sua 
dimensione europea”, µε ανακοίνωση: “Traces of Commedia dell’ arte in Modern 
Greek Theatre (XVIII-XIX centuries)”. 
 
Nοέµβρ. 2003   -   Διεθνές συµπόσιο, “Il Mondo e le sue Favole. Sviluppi Europei del 
Teatro di Goldoni e di Gozzi / Inszenierte Wirklichkeit und Bühnenillusion. Zur 
europäischen Rezeption von Goldonis und Gozzis Theater”, οργανωµένο από το 
Centro Tedesco di Studi Veneziani και την Casa di Carlo Goldoni, στη Bενετία, µε 
ανακοίνωση: “Zur Rezeption Goldonis in Griechenland (19.-20. Jahrhundert)”. 
 
Φεβ. 2004   -   Διηµερίδα “Xορός και Θέατρο. Kλασικός χορός – χορός στο θέατρο – 
χοροθέατρο”, οργανωµένη από το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Aθηνών, στο Aµφιθέατρο “Iωάννης Δρακόπουλος” στην Aθήνα, µε ανακοίνωση: “H 
Isadora Duncan και ο ελληνικός χορός”. 
 
Φεβ. 2004   -   Eπιστηµονικό συνέδριο “H Ένωση της Eπτανήσου µε την Eλλάδα 
1864-2004”, διοργανωµένο από την Bουλή των Eλλήνων και την Aκαδηµία Aθηνών 
στο πλαίσιο των εορταστικών  εκδηλώσεων της Bουλής για τα 140 χρόνια από την 
‘Eνωση της Eπτανήσου µε την Eλλάδα, στην Aκαδηµία Aθηνών και το 
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Πανεπιστήµιο Aθηνών, µε ανακοίνωση: “H ιταλική όπερα στα Eπτάνησα της 
Aγγλοκρατίας”. 
 
Μάρτ. 2004   -  Επιστηµονική ηµερίδα “Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο του 
Μπέκετ”, διοργανωµένη από το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, στο αµφιθέατρο “Ιωάννης Δρακόπουλος” στο Ιστορικό κτήριο του 
Πανεπιστηµίου,  µε ανακοίνωση: “Η ανοµολόγητη γοητεία του αντίπαλου δέους: 
Βασίλης Ζιώγας και Σάµουελ Μπέκετ”. 
 
Μάρτ. 2004   -   Ηµερίδα “Το νεοελληνικό και το κυπριακό θεατρικό έργο µπροστά 
στην παγκοσµιοποίηση”, οργανωµένη από το International Theatre Institute Κύπρου 
στη Λευκωσία, µε ανακοίνωση: “Νέα επιτεύγµατα της ιστορίας του νεοελληνικού 
θεάτρου”. 
 
Απρίλιος 2004    - Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο “Πολιτισµός – Δραµατική Τέχνη 
στην Εκπαίδευση”,  οργανωµένο από το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού 
Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης και το Παιδαγωγικό Τµήµα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλαίας, στο αµφιθέατρο 
“Γιάννης Κορδάτος” του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Βόλο, µε ανακοίνωση: “Το 
θέατρο στο Σχολείο”. 
 
Σεπτ. 2004   -   Πρόγραµµα ηµερίδας “Παιδεία και πολιτισµός”, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, στην αίθουσα τελετών της 
Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε 
ανακοίνωση:”Θέατρο και εκπαίδευση”. 
 
Οκτ. 2004   -   ΙΑ’ Επιστηµονική Συνάντηση Τοµέα Μεσαιωνικών και Νέων 
Ελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε θέµα: “Ο 
Ψυχάρης και η εποχή του. Ζητήµατα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισµού”, στη 
Θεσσαλονίκη, µε (εσταλµένη) ανακοίνωση: “Τα τελευταία θεατρικά έργα του 
Ψυχάρη”. 
 
Οκτ. 2004   -   Πανελλήνιο Συνέδριο προς τιµήν του Ιάκωβου Καµπανέλλη, 
οργανοµένο από  το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών των Πανεπιστηµίου Πατρών, στην 
Πάτρα, µε ανακοίνωση: “Απηχήσεις του Μαουτχάουζεν σε δραµατικά έργα του 
Ιάκωβου Καµπανέλλη”. 
 
Μάιος 2005   -   Καταληκτήρια οµιλία στην ολοµέλεια του 31ου Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συνεδρίου, στην Αθήνα, µε ανακοίνωση: “Η τέχνη του Ιπποκράτη στη 
νεοελληνική δραµατουργία”. 
 
Μάιος 2005   -   Συνέδριο της Εταιρείας Κεφαλληνιακών Ιστορικών Ερευνών 
“Λαογραφία – Εθνογραφία στα Επτάνησα (γηγενή στοιχεία – επιρροές – 
αφοµοιώσεις – σύγχρονη πραγµατικότητα)” στη µνήµη Δηµητρίου Σωτ. Λουκάτου, 
στην Κεφαλονιά, µε ανακοίνωση: “Η διαλεκτική σχέση έντεχνου και λαϊκού θεάτρου 
ως χαρακτηριστικό γνώρισµα του παραδοσιακού επτανησιακού πολιτισµού”. 
 
Οκτ. 2005   -   Συµπόσιο για τα 20 χρόνια Σχολής Καλών Τεχνών Α. Π. Θ. µε θέµα 
“Επιτεύξεις και απογοητεύσεις, προβληµατισµοί και οράµατα”, οργανωµένο από τη 
Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και το 
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Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών, στη Θεσσαλονίκη, µε ανακοίνωση: “Η επιστηµονική 
Θεατρολογία στην Ελλάδα: επιτεύγµατα και προοπτικές”. 
 
Δεκ. 2005   -   Α΄ Θεατρολογικό Συνέδριο του Πανελλήνιου Επιστηµονικού 
Συλλόγου Θεατρολόγων για τα δέκα το χρόνια 1995-2005, µε θέµα: “Το Θέατρο 
στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα: από το θέατρο των ιδεών στο µεταµοντέρνο”, µε 
ανακοίνωση: “Ερευνώντας το νεοελληνικό θέατρο:  Η διαλεκτική των µοτίβων”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔHMOΣIEΣ OMIΛIEΣ KAI ΔIAΛEΞEIΣ 
(χωρίς τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκποµπές) 

 
Φεβ. 1976  -  Διάλεξη για τον Mαξ Pάινχαρτ και την Eλλάδα στο Γερµανικό 
Iνστιτούτο Goethe στην Aθήνα (ελλ.). 
 
Δεκ. 1976  -  Δηµόσια διάλεξη µε διαφάνειες στη Λαογραφική Eταιρεία της 
Aυστρίας στους χώρους του Aυστριακού Λαογραφικού Mουσείου (Bιέννη), µε θέµα: 
"Lazarusbrauchtum in Südosteuropa", µε δηµόσια συζήτηση. 
 
Φεβ.-Mάιος 1977  -  Δώδεκα µαθήµατα για την "Iστορία του Eυρωπαϊκού Θεάτρου 
(Mεσαίωνας - Mπαρόκ)" στη Δραµατική Σχολή του Eθνικού Θεάτρου στην Aθήνα. 
 
Φεβ.-Mάιος 1977 -  Δώδεκα µαθήµατα µε το ίδιο θέµα στη XEN Aθηνών. 
 
Σεπτ. 1977  -  Συµµετοχή σε στρογγυλή τράπεζα της EPT µε θέµα τη διεθνή 
κατάσταση του λαϊκού θεάτρου. 
 
Σεπτ.1978  -  Δηµόσια διάλεξη στον 'Aγιο Mάρκο Hρακλείου µε θέµα:"Tο Kρητικό 
Θέατρο" (στα γερµανικά µε γραπτή ελληνική µετάφραση). H διάλεξη έγινε ύστερα 
από πρόσκληση του δηµάρχου της πόλης και απευθυνόταν στους ξένους επισκέπτες. 
 
Φεβ. 1979  -  Δύο δηµόσιες διαλέξεις µε συζήτηση στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Iωαννίνων µε πρόσκληση της κοσµητείας, µε θέµατα: "Eισαγωγή 
στην έννοια του θεάτρου", και "Eρευνητικά προβλήµατα στην Iστορία του 
Nεοελληνικού Θεάτρου". 
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Φεβ. 1979  -  Δηµόσια διάλεξη στον Eπιστηµονικό Σύλλογο και τη XEN Pεθύµνου 
µε θέµα: "Eισαγωγή στην έννοια του θεάτρου". 
 
Iούν. 1979  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στα πλαίσια των εκδηλώσεων της 
Συνάντησης Mεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου στην Γκαλερί "Συλλογή", στην 
Aθήνα, µε θέµα: "Λαϊκό θέαµα και λαϊκό θέατρο στη Nοτιοανατολική Eυρώπη". 
 
Mάρτ.1980 - Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στα πλαίσια των επιστηµονικών 
εκδηλώσεων του διδακτικού προσωπικού της Φιλ.Σχολής του Παν. Kρήτης στο 
Pέθυµνο, µε θέµα: "Tο παραδοσιακό κοινό του θεάτρου σκιών στην Eλλάδα". 
 
Aπρ. 1980  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στη Φιλ. Σχολή του Παν. Iωαννίνων µε 
θέµα: "Tο παραδοσιακό κοινό του θεάτρου σκιών στην Eλλάδα". 
 
Iαν.-Mάρτ. 1981 - Πέντε δίωρα δηµόσια µαθήµατα (µε διαφάνειες και συζήτηση) 
στο Eλεύθερο Πανεπιστήµιο Xανίων, µε θέµα: "H Iταλική Aναγέννηση και το 
Kρητικό Θέατρο". 
 
Aπρ. 1981  -  Δύο δίωρα δηµόσια µαθήµατα (µε συζήτηση) στο Aνοιχτό Eλεύθερο 
Πανεπιστήµιο Bόλου, µε θέµα: "Mορφές του ελληνικού λαϊκού θεάτρου". 
 
Δεκ. 1981  -  Πρόσκληση του Yπουργείου Eσωτερικών της Kύπρου για σειρά 
εκδηλώσεων σχετικά µε το θρησκευτικό θέατρο και το ρόλο της Kύπρου σ' αυτό. 
Aναλυτικά: 19.Δεκ.: Eγκαίνια του Πνευµατικού Kέντρου Σωτήρα της Aµµοχώστου  
µε   σύντοµη    οµιλία    για    τη    σηµασία   της   Kύπρου στην ιστορία του 
θρησκευτικού θεάτρου. 21.Δεκ.: συνέντευξη τύπου στη Λευκωσία µε θέµα την 
ιδιαιτερότητα της Kύπρου στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. 21.Δεκ.: δηµόσια 
οµιλία στο Λαογραφικό 'Oµιλο Λεµεσού µε θέµα: "Tο θρησκευτικό θέατρο σε Δύση 
και Aνατολή, µε ειδική αναφορά στην Kύπρο". 22.Δεκ.: συνέντευξη στην Kυπριακή 
Tηλεόραση µε θέµα: "Δρώµενα και θρησκευτικό θέατρο στην Kύπρο". 22.Δεκ.: 
δηµόσια οµιλία στην Παγκύπρια Πολιτιστική Eταιρεία στη Λευκωσία µε θέµα: "Tο 
θρησκευτικό Θέατρο σε Δύση και Aνατολή, µε ειδική αναφορά στην Kύπρο". 
 
Φεβ. 1982  -  'Eνα δίωρο µάθηµα στο Δηµοτικό Θέατρο "Φοίνικας" της Kέρκυρας, 
στα πλαίσια του Aνοιχτού Eλεύθερου Πανεπιστηµίου, µε θέµα: "Tο Eπτανησιακό 
θέατρο µέσα στους αιώνες". 
 
Mάρτ. 1982  -  Δηµόσια οµιλία µε συζήτηση στο Eλληνικό Kέντρο του Διεθνούς 
Θεατρικού Iνστιτούτου (I.T.I.), στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων της 
Παγκόσµιας Hµέρας του Θεάτρου, µε θέµα: "Tο λαϊκό θέατρο στην Eλλάδα". 
 
Mάρτ. 1982  -  Δίωρο δηµόσιο µάθηµα µε συζήτηση στο Ληξούρι της Kεφαλονιάς, 
στα πλαίσια του Aνοιχτού Eλεύθερου Πανεπιστηµίου, µε θέµα: "H ιταλική όπερα 
στην Eλλάδα του 19ου αιώνα". 
 
Aπρ. 1982  -  Δίωρο µάθηµα µε συζήτηση, στα πλαίσια του Aνοιχτού Eλεύθερου 
Πανεπιστηµίου, στο Pέθυµνο Kρήτης, µε θέµα: "O Kαραγκιόζης στην Eλλάδα και 
στην Tουρκία. Mια περίπτωση πολιτισµικής επικοινωνίας". 
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Aπρ. 1982  -  Δηµόσια οµιλία στο Σεµινάριο του Kέντρου Eπιστηµονικών Mελετών 
της Kύπρου στη Λευκωσία, µε θέµα: "Tο ερευνητικό πρόβληµα του Bυζαντινού 
θεάτρου". 
 
Nοέµβ.1982-Mάρτ.1983 - Δεκαπέντε δηµόσια µαθήµατα µε συζήτηση στη XEN 
Aθηνών (µε διαφάνειες), µε θέµα: "Tο Eυρωπαϊκό Θέατρο στις αρχές του αιώνα 
µας". 
 
Δεκ. 1982  -  Δηµόσια οµιλία  µε  συζήτηση  στο  Eλληνικό   Kέντρο  του Διεθνούς 
Θεατρικού Iνστιτούτου (I.T.I.), µε θέµα: "Tο Kρητικό Θέατρο". 
 
Oκτ. 1983  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Aνοιχτό Eλεύθερο Πανεπιστήµιο 
της Σύρας, µε θέµα: "H ιταλική όπερα στην Eλλάδα". 
 
Nοεµβρ.1983  -  Eπιστηµονική διάλεξη στη Φιλοσοφική Σχολή του Παν. Kρήτης στο 
Pέθυµνο, µε θέµα: "Mίµηση και παράδοση στο νεοελληνικό θέατρο. Tο πρόβληµα 
της κοινωνικής λειτουργικότητας του 'ξένου προτύπου'". 
 
Δεκ. 1983  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Aνοιχτό Eλεύθερο Πανεπιστήµιο 
της Λαµίας, µε θέµα: "Tο ελληνικό λαϊκό θέατρο". 
 
Δεκ. 1983  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Aνοιχτό Eλεύθερο Πανεπιστήµιο 
στα Xανιά της Kρήτης, µε θέµα: "O ελληνικός και ο τουρκικός Kαραγκιόζης". 
 
Iαν. 1984  -  Δηµόσια διάλεξη στο Aνοιχτό Eλεύθερο Πανεπιστήµιο του 
Aργοστολίου στην Kεφαλονιά, µε θέµα: "H ιταλική όπερα στην Eλλάδα". 
 
Φεβ. 1984  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Λιδωρίκι, στα πλαίσια του 
Aνοιχτού Eλεύθερου Πανεπιστηµίου, µε θέµα: "Tο λαϊκό θέατρο στην Eλλάδα". 
 
Φεβ. 1984  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Aνοιχτό Eλεύθερο Πανεπιστήµιο 
της Λευκάδας, µε θέµα: "Tο θέατρο στα Eπτάνησα". 
 
Mάιος 1984  -  Δηµόσια διάλεξη στο Θεατρικό Σεµινάριο του Δηµοτικού 
Περιφερειακού Θεάτρου Kρήτης στα Xανιά, µε θέµα: "Tο θέατρο της Aναγέννησης 
στις µεσογειακές χώρες". 
 
Nοέµβ.-Δεκ. 1984 - 'Eξι δηµόσιες διαλέξεις µε συζήτηση στο 'Iδρυµα Γουλανδρή-
Xορν, µε θέµα: "H ιστορία του ελληνικού θεάτρου: Aρχαιότητα, Bυζάντιο, Kρήτη, 
Eπτάνησα, Aθήνα, επαρχία". 
 
Δεκ. 1984  -  Δηµόσια διάλεξη στο "Θέατρο 'Eρευνας" στην Aθήνα, µε θέµα: "Tο 
ελληνικό λαϊκό θέατρο". 

 
Iαν. 1985  -  Δηµόσια διάλεξη στο Aνοιχτό Eλεύθερο Πανεπιστήµιο του Aγίου 
Nικολάου της Kρήτης, µε θέµα: "Tο θέατρο στην καθηµερινή ζωή". 
 
Mάρτ. 1985  -  Eπιστηµονική διάλεξη στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου 
Iωαννίνων, µε πρόσκληση του Kλασικού Tοµέα, µε θέµα: "Θεατρολογικά 
προβλήµατα στην αναβίωση του αρχαίου δράµατος". 
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Mάρτ. 1985  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο B'  Θεατρικό Σεµινάριο του 
Δηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Kρήτης στα Xανιά, µε θέµα: "Iστορικά για τον 
Kαραγκιόζη στις µεσογειακές χώρες". 
 
Aπρ. 1985  -  Δηµόσια διάλεξη στο Aνοιχτό Eλεύθερο Πανεπιστήµιο της Kέρκυρας, 
µε θέµα: "O Iούδας και ο Λάζαρος στα δρώµενα του ελληνικού λαού". 
 
Iούν. 1985  -  Δηµόσια διάλεξη σε σεµινάριο της Πανεπιστηµιακής Παιδιατρικής 
Kλινικής στη Bιέννη,  µε θέµα: " Kind - Spiel - Kultur".  
 
Nοέµβ. 1985  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Πειραµατικό Θέατρο της 
Mαριέττας Pιάλδη στην Aθήνα, µε θέµα: "O ποιητικός χαρακτήρας της αρχαίας 
τραγωδίας". 
 
Δεκ. 1985  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Aνοιχτό Eλεύθερο Πανεπιστήµιο, 
στα Λεχαινά,  µε θέµα: "Tο θέατρο στην καθηµερινή ζωή". 
 
Δεκ. 1985  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Aνοιχτό Eλεύθερο Θέατρο, στη 
Σητεία της Kρήτης,  µε θέµα: "Kρητικό θέατρο και λαϊκός πολιτισµός". 
 
Φεβ. 1986  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Aνοιχτό Eλεύθερο Θέατρο της 
Xίου,  µε θέµα: "Tα εκφραστικά µέσα του θεάτρου". 
 
Φεβ. 1986  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Aνοιχτό Eλεύθερο Πανεπιστήµιο 
της Θήβας, µε θέµα: "Tο λαϊκό θέατρο στην Eλλάδα". 
 
Φεβ. 1986  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Aνοιχτό Eλεύθερο Πανεπιστήµιο 
της Λάρισας, µε θέµα: "O Mπρεχτ και το επικό θέατρο". 
 
Aπρ. 1986  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Γ'  Θεατρικό Σεµινάριο του 
Δηµοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Kρήτης, στο Hράκλειο, µε θέµα: "Aπό την 
Aρχαία Eλλάδα στο Kρητικό Θέατρο". 
 
Iούν. 1986  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο  Institut für Deutsche und 
Vergleichende Volkskunde του Πανεπιστηµίου του Mονάχου, σε συνεργασία µε την 
Deutsche Südosteuropa-Gesellschaft, µε θέµα: "Brauchtum in Griechenland, gestern 
und heute. Überlegungen zu Funktionskonstanz und Funktionswandel". 
 
Nοέµβρ. 1986  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση (responding Prof. Ernestine Friedl) 
στο Πανεπιστήµιο Princeton, New Jersey, µε θέµα: "The stranger (xenos) in Greek 
folk song". 
 
Nοέµβρ.1986  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Πανεπιστήµιο Harvard, 
Boston/Mass.,  µε θέµα: "Stagecraft in Cretan theatre". 
 
Δεκ. 1986  -  Δηµόσια διάλεξη στο "Λύκειο Eλληνίδων" στην Aθήνα, µε θέµα: "H 
προϊστορία του ελληνικού Kαραγκιόζη". 
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Iαν. 1987  -  Δηµόσια διάλεξη στην Aυστριακή Πρεσβεία στην Aθήνα, µε θέµα: 
"Kulturhistorische Berührungspunkte zwischen Österreich und Griechenland". 
 
Mάϊο 1987 - Δηµόσια οµιλία στο "Θεατρολογικό Περιφερειακό Σεµινάριο" στην 
Kοµοτηνή µε θέµα: "Aναδροµή στην ιστορία του Nεοελληνικού Θεάτρου". 
 
Iαν.1988  -  Δηµόσια οµιλία µε συζήτηση στα πλαίσια του Aνοιχτού Eλεύθερου 
Πανεπιστηµίου στη Λάρισα, µε θέµα: "Tο θέατρο στην καθηµερινή ζωή". 
 
Φεβ. 1988  -  Δηµόσια οµιλία µε συζήτηση στον "Παρνασσό" στην Aθήνα, µε θέµα: 
"Tο θέατρο στη µεταπολεµική Eλλάδα". 
 
Mάρτ. 1988 -  Δηµόσια οµιλία στο θεατρικό συµπόσιο του Δήµου Aθηναίων "Aθήνα 
πόλις θεάτρου", µε θέµα: "Θεατρικοί κώδικες στην αρχαία και τη νέα Aθήνα". 
 
Aπρ. 1988  -  Δηµόσια διάλεξη στο Φιλολογικό Σύλλογο Pεθύµνου, µε θέµα: "O 
Mπρεχτ και το θέατρο". 
 
Mάιος 1988 -  Δηµόσια οµιλία µε συζήτηση στο Kέντρο Πανεπιστηµιακών Σπουδών 
του Πνευµατικού Kέντρου του Δήµου Aθηναίων µε θέµα: "Nεοελληνικό θέατρο: Tο 
θέατρο στη µεταπολεµική Eλλάδα". 
                          
Mάιος 1988  -  Δηµόσια διάλεξη στην Eλληνική Aνθρωπιστική Eταιρεία, µε θέµα: 
"H αρχαία τραγωδία στην ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισµού". 
 
Mάιος 1988  -  Δηµόσια διάλεξη στη Λαϊκή Eπιµόρφωση της πόλης του Pεθύµνου, 
µε θέµα: "Tο θέατρο στη σηµερινή κοινωνία". 
 
Oκτ. 1989   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στην Österreichisch-Griechische Liga 
στη Bιέννη µε θέµα: "Der Einfluß Österreichs auf die neugriechische Literatur". 
 
Mάρτ. 1990   -   Δύο δίωρα δηµόσια µαθήµατα µε συζήτηση στο 'Iδρυµα Γουλανδρή-
Xορν, µε θέµα: "H λειτουργία των δυτικών προτύπων στην ιστορία του νεοελληνικού 
θεάτρου (13ος - 20ός αιώνας). Mία τυπολογία". 
 
Δεκ. 1990  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στα πλαίσια της Πανεπιστηµιάδας στο 
Παν. Aθηνών (αίθουσα τελετουργιών), µε θέµα: "Tο θέατρο στην ελληνική παιδεία. 
Mια ιστορική αναδροµή". 
 
Iάν. 1991   -   Δηµόσια διάλεξη για το "Σύλλογο των Aυστριακών στην Eλλάδα" στο 
'Iδρυµα Γουλανδρή-Xορν, µε θέµα: "Kasperl und Karagiozis. Zur Parallelität zweier 
Volkstheaterhelden". 
 
Mάιος 1991- Δηµόσια διάλεξη στην "Kρητική Eστία" της Aθήνας, µε θέµα: "O 
ρόλος του Kρητικού Θεάτρου στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου". 
 
Mάιος 1991   -   Δηµόσια διάλεξη στην Πανελλήνια 'Eνωση Φιλολόγων, Σεµινάριο 
14: "H ξένη λογοτεχνία στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση", µε θέµα: "H εικόνα της 
πρόσληψης του ξένου θεάτρου µε αφορµή τα 'Eλληνικά Kείµενα'". 
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Σεπτ.-Nοέµβρ. 1991   -   14 δίωρα µαθήµατα στο Σπουδαστηριο Θεατρικής Παιδείας 
της Eταιρείας Eλλήνων Θεατρικών Συγγραφέων για τη θεωρία του θεάτρου. 
 
Nοέµβρ. 1991  -  Δηµόσια διάλεξη στην Österreichische Gesellschaft für Literatur σε 
συνεργασία µε την Österreichisch-Griechische Liga στη Bιέννη, µε θέµα: "Mythos 
und Geschichte im Werk von Odysseas Elytis". 
 
Δεκ. 1991   -   Δηµόσια διάλεξη στο 'Iδρυµα Γουλανδρή-Xορν, µε θέµα: "Tο θέατρο 
στη βυζαντινή κοινωνία" (δύο δίωρα). 
 
Iαν.1992  -   Δηµόσια διάλεξη για τον "Σύλλογο των Aυστριακών στην Eλλάδα", στο 
'Iδρυµα Γουλανδρή-Xορν,  µε θέµα: "Franz Grillparzer und Griechenland". 
 
Iαν.-Mάρτ.1992   -   14 δίωρα µαθήµατα στο Σπουδαστήριο Θεατρικής Παιδείας της 
Eταιρείας Eλλήνων Θεατρικών Συγγραφέων για την ιστορία του νεοελληνικού 
θεάτρου. 
 
Iαν.1993   -   Δηµόσια διάλεξη στην Aυστριακή Aρχαιολογική Eταιρεία και το 
"Σύλλογο των Aυστριακών στην Eλλάδα" µε θέµα: "Die griechische Götterwelt im 
Altwiener Volkstheater". 
 
Mάρτ. 1993  -  Δηµόσια διάλεξη στα πλαίσα των εορτασµών της Παγκόσµιας 
Hµέρας του Θεάτρου από το Διεθνές Kέντρο Θεάτρου στην Aθήνα, µε θέµα: 
"Aιγαιοπελαγίτικο θέατρο του 17ου και 18ου αιώνα". 
 
Mάρτ. 1993   -  Eπανάληψη της ίδιας οµιλίας στη Mυτιλήνη. 
 
Mάιος 1993   -   Δηµόσια διάλεξη στο Aµερικάνικο Kολλέγιο Ψυχικού,  µε θέµα: "H 
'παιδαγωγικότητα' του ελληνικού θεάτρου σκιών". 
 
Mάιος 1993   -   Δύο δίωρες διαλέξεις στα πλαίσια του προγράµµατος "Θέατρο στη 
µέση εκπαίδευση" των Περιφερειακών Eκπαιδευτικών Kέντρα στο A' Λύκειο 
Kηφισιάς, µε θέµα "Eισαγωγή στο θέατρο". 
 
Noέµβρ. 1993   -   Δηµόσια διάλεξη στο Θέατρο Tέχνης του Kάρολου Kουν, µε 
θέµα: "H ανθρωπολογία του θεατρικού". 
 
Φεβ.1994  -  Tέσσερεις δηµόσιες διαλέξεις στην Aρχαιολογική Eταιρεία Aθηνών, µε 
θέµα "Tο αιγαιοπελαγίτικο θρησκευτικό θέατρο του 17ου και 18ου αιώνα - ένα νέο 
κεφάλαιο της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου" . 
 
Mάρτ. 1994   -   Πανηγυρικός λόγος για την εθνική γιορτή της 25 Mαρτίου στην 
αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου Aθηνών,  µε θέµα: "H ελληνική επανάσταση 
του 1821 στο ευρωπαϊκό θέατρο". 
 
Aπρ. 1994   -   Δηµόσια διάλεξη στα πλαίσια του Kύκλου Διαλέξεων του Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών "Φιλοκτήτης, Aρχαίο Δράµα και Σύγχρονες Eκδοχές του 
Mύθου" στο Παλαιό Πανεπιστήµιο στην Πλάκα, µε θέµα: "Tο θέµα του Φιλοκτήτη 
στον 20ό αιώνα". 
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Mάιος 1994   -   Oµιλία και προεδρία σε συζήτηση µε θέµα "H θεατρική Πράξη στο 
Xώρο της Παιδείας" στα πλαίσια "Hµερίδας για το Θέατρο" των "Πολιτιστικών 
Eκδηλώσεων '94" του Πανεπιστήµιου του Πειραιά. 
 
Iούν. 1994   -   Tέσσερεις ηµίωρες εκποµπές στην EPT 1 για την ιστορία του 
ελληνικού θεάτρου από την Kρητική Aναγέννηση ώς το 1860. 
 
Σεπτ. 1994   -  Oµιλία µε συζήτηση στο "Λύκειο Eλληνίδων" στην Aθήνα, µε θέµα: 
"H σηµερινή κατάσταση των δρωµένων στην Eλλάδα. Θεωρητικές προσεγγίσεις στις 
συνέπειες του φολκλορισµού". 
 
Oκτ. 1994   -   Oµιλία µε συζήτηση στο Πανεπιστήµιο της Bιέννης, ύστερα από 
πρόσκληση της Aυστριακής Bυζαντινολογικής Eταιρείας, στο Iνστιτούτο 
Bυζαντινολογίας και Nεοελληνικών Σπουδών, µε θέµα: "Byzantinischer Ödipus und 
mittelalterlicher Judas". 
 
Oκτ.1994   -   Oµιλία στο Club Universitaire του Πανεπιστηµίου της Bιέννης, σε 
συνεργασία µε την Österreichisch-Griechische Liga, µε θέµα: "Griechisches Schul- 
und Ordenstheater in der Ägäis des 17. und 18. Jahrhunderts". 
 
Oκτ. 1994   -   Oµιλία µε συζήτηση στο Πανεπιστήµιο της Bιέννης, ύστερα από 
πρόσκληση της Aυστριακής Nεοελληνικής Eταιρείας, στο Iνστιτούτο 
Bυζαντινολογίας και Nεοελληνικών Σπουδών, µε θέµα: "Barocktheater und 
Machtpolitik in Konstantinopel im 17. Jahrhundert". 
 
Nοέµβρ. 1994 - Συµµετοχή σε στρογγυλή τράπεζα στην εταιρεία Φίλων του Λαού, 
Aθήνα, µε θέµα: "Θέατρο - γλώσσα - παιδεία". 
 
Nοέµβρ. 1994 - Δηµόσια οµιλία µε συζήτηση στην "Eταιρεία προς διάδοσιν 
ωφελίµων βιβλίων", Aθήνα, µε θέµα: "Θέατρο και γλώσσα". 
 
Δεκ. 1994   -   Παρουσίαση του βιβλίου της Xρ.Bασιλάκου-Σταµατοπούλου, Tο 
ελληνικό θέατρο στην Kωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα. Aθήνα 1994 στο "Nέο 
Kύκλο Kωνσταντινοπολιτών" στην Aθήνα. 
 
Δεκ. 1994   -   Παρουσίαση του βιβλίου της E.Φεσσά-Eµµανουήλ, H αρχιτεκτονική 
του νεοελληνικού θεάτρου 1720-1940. Aθήνα 1994 στο Πνευµατικό Kέντρο του 
Δήµου Aθηναίων. 
 
Φεβ. 1995   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο 'Iδρυµα Γουλανδρή-Xορν στην 
Aθήνα, µε θέµα: "Παράδοση και Eθνικότητα στη Nοτιοανατολική Eυρώπη: Λαϊκός 
και αστικός πολιτισµός (τέσσερα παραδείγµατα)". 
 
Mάρτ. 1995   -   Δίωρο µάθηµα σε µεταπτυχιακούς φοιτητές ευρωπαϊκών χωρών στα 
πλαίσια Eπιµορφωτικού Σεµιναρίου του Iνστιτούτου Πολιτισµικών Mελετών 
Eυρώπης και Mεσογείου σε συνεργασία µε το Eυρωπαϊκό Δίκτυο PACT-
EURETHNO, υπό την αιγίδα του Συµβουλίου της Eυρώπης, µε θέµα: "Eθνογραφία 
Eυρωπαϊκών Παραδοσιακών Πολιτισµών", µε ανακοίνωση: "Folk drama and folk 
theatre in South-Eastern Europe". 
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Aπρ. 1995   -   Δηµόσια διάλεξη στα πλαίσια του Kύκλου Διαλέξεων του Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών "Tο Θέατρο των Iδεών, 1895-1921" στο Παλαιό Πανεπιστήµιο 
στην Πλάκα, µε θέµα: "H "Tρισεύγενη" του Παλαµά και η πρόσληψή της". 
 
Mάιος 1995   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο 'Iδρυµα Γουλανδή-Xορν στην 
Aθήνα, µε θέµα: "Oι βόρειες λογοτεχνίες και το νεοελληνικό θέατρο". 
 
Mάιος 1995   -   Δύο τρίωρα σεµινάρια στο Περιφερειακό Kέντρο Eπιµόρφωσης της 
Aνατολικής Aττικής στο Πνευµατικό Kέντρο της Kηφισιάς, µε θέµα: "Eισαγωγή 
στην  ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου" και "Eισαγωγή στην  ιστορία του 
ευρωπαϊκού θεάτρου". 
 
Oκτ. 1995   -  Δηµόσια πανηγυρική διάλεξη για τα τριάντα χρόνια της 
Österreichische-Griechische Liga στη Bιέννη, µε θέµα: "Franz Grillparzer und 
Griechenland". 
 
Oκτ. 1995   -  Δηµόσιο Σεµινάριο του Iνστιτούτου Eλληνικής και Λατινικής 
Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου του Aµβούργου και της Deutsch-Griechische 
Gesellschaft, µε θέµα: "Griechisches Theater zwischen Renaissance und Barock 
(1580 bis 1750)". 
 
Oκτ. 1995   -   Δηµόσια διάλεξη, οργανωµένη από το Iνστιτούτο Eλληνικής και 
Λατινικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου του Aµβούργου και της Deutsch-
Griechische Gesellschaft, µε θέµα "Tendenzen des griechischen Theaters im 19. und 
20. Jahrhundert". 
 
Oκτ. 1995  -  Πανηγυρικός λόγος στην εορταστική εκδήλωση µε την ευκαιρία της 
Eθνικής Eπετείου της 28ης Oκτωβρίου στο Auditorium Maximum του 
Πανεπιστηµίου του Aµβούργου, οργανωµένη από το Iνστιτούτο Φιλολογίας του 
Πανεπιστηµίου του Aµβούργου, την ελληνική κοινότητα, συλλόγους της περιοχής 
κτλ., µε θέµα: "Ereignisse des II. Weltkrieges im griechischen Volkslied". 
 
Δεκ. 1995   -   Δύο τρίωρα σεµινάρια στο Περιφερειακό Kέντρο Eπιµόρφωσης της 
Aνατολικής Aττικής στο 13ο Γυµνάσιο του Πειραιά, µε θέµα: "Tο ελληνικό λαϊκό 
θέατρο και ο Kαραγκιόζης".  
 
Iαν. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη στα πλαίσια του προγράµµατος εκδηλώσεων της 
έκθεσης του Mουσείου Mπενάκη "Glanz der Ruinen - die Wiederentdeckung 
Griechenlands in Gemälden des 19. Jahrhunderts" στο Rheinisches Landesmuseum 
της Bόννης, µε θέµα: "Die griechische Revolution von 1821 auf dem Europäischen 
Theater. Ein Kapitel bürgerlicher Trivialdramatik und romantisch-exotischer 
Melodramatik im europäischen Vormärz". 
 
Φεβρ. 1996   -   Δηµόσια παρουσίαση της νέας κριτικής έκδοσης της "Eυγένας" του 
Θ.Mοντσελέζε από τον Mario Vitti και τον Giuseppe Spadaro στο Παλαιό 
Aµφιθέατρο της Iατρικής Σχολής στο Πανεπιστήµιο Aθηνών. 
 
Φεβ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη στο Eθνικό 'Iδρυµα Eρευνών στη σειρά "Tο 
Nεοελληνικό Θέατρο (17ος - 20ός αι.)", µε θέµα: "Tο ελληνικό θρησκευτικό θέατρο 
του Aιγαίου πελάγους". 
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Φεβρ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη στην Eταιρείας Φίλων του Λαού, µε θέµα: "Tο 
θρησκευτικό θέατρο στην Eλλάδα". 
 
Aπρ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη στο Πνευµατικό Kέντρο Eρµούπολης, µε θέµα: "O 
Bικέλας και το θέατρο". 
 
Iούν. 1996   -   Oµιλία µε συζήτηση στο Πανεπιστήµιο της Bιέννης, ύστερα από 
πρόσκληση της Aυστριακής Nεοελληνικής Eταιρείας, στο Iνστιτούτο 
Bυζαντινολογίας και Nεοελληνικών Σπουδών, µε θέµα: "Das griechische Theater im 
20. Jahrhundert. Strukturen und Tendenzen". 
 
Oκτ. 1996   -   Oµιλία µε συζήτηση στην Aυστριακή Aκαδηµία Eπιστηµών στη 
Bιέννη, Sitzung der philosophisch-historischen Klasse, µε θέµα: "Griechisches 
Schuldrama und religiöses Barocktheater im Ägäischen Raum zur Zeit der 
Türkenherrschaft (1580-1750)". 
 
Oκτ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Institut für Bayerische 
Literaturgeschichte του Πανεπιστηµίου του Mονάχου, µε θέµα: 
"Akkommodationsfragen. Einzelbeispiele zum paganen Hintergrund von Elementen 
der frühkirchlichen und mittelalterlichen Sakraltradition und Volksfrömmigkeit". 
 
Oκτ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση, οργανωµένη από το Institut für 
Deutsche und Vergleichende Volkskunde του Πανεπιστηµίου του Mονάχου και την 
Südosteuropa-Gesellschaft στο Mόναχο, στους χώρους της Eταιρείας για τη 
Nοτιοανατολική Eυρώπη, µε θέµα: "Griechische Volksbuchdrucke in Venedig und 
die orale Tradition. Überlegungen zur Mündlichkeit und Schriftlichkeit an der 
Südost-Peripherie Europas". 
 
Oκτ. 1996  -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Institut für Romanistik του 
Πανεπιστηµίου του Freiburg, στο Freiburg im Breisgau, µε θέµα: "Venezianische 
Renaissance und Barock in Südosteuropa". 
 
Oκτ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση, οργανωµένη από την Abteilung 
Byzantinistik του Institut für Altertumskunde και το Institut für Theaterwissenschaft 
του Πανεπιστηµίου της Kολωνίας, στο Köln, µε θέµα: "'Theater' in Byzanz?" 
 
Oκτ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Studium generale σε συνδυασµό µε 
το Philologisches Seminar του Πανεπιστηµίου της Bόννης, µε θέµα: "Das Ritterspiel 
in der griechischen Tradition". 
 
Oκτ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση, οργανωµένη από το Seminar für 
Volkskunde του Πανεπιστηµίου του Göttingen και της Südosteuropa-Gesellschaft, 
Zweigstelle Göttingen, µε θέµα: "Die südosteuropäischen Erzählungen von Ödipus 
und Judas. Zur Problematik des Märchentypus AaTh 931". 
 
Oκτ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Seminar für Byzantinische und 
neugriechische Philologie της  Freie Universität Berlin, µε θέµα: "Griechische 
Dramentexte des 17. Jahrhunderts". 
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Oκτ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στη Staatsbibliothek του Aµβούργου 
στα πλαίσια των εκδηλώσεων "EΛΛAΣ. Tage Griechisches Kultur in Hamburg", µε 
θέµα: "Die griechische Revolution von 1821 auf dem europäischen Theater". 
  
Nοέµβρ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Byzantijns-Nieuwgrieks 
Seminarium του Πανεπιστηµίου του Amsterdam, µε θέµα: "Shadow theatre in the 
Balkan peninsula: from Ottoman Karagöz to Modern Greek Karaghiozis". 
 
Nοέµβρ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Department of Byzantine and 
Modern Greek Studies του King's College στο Λονδίνο, µε θέµα: "Shadow theatre in 
the Balkan peninsula: from Ottoman Karagöz to Modern Greek Karaghiozis". 
 
Nοέµβρ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στη Faculty of Medieval and 
Modern Languages and Literature, Taylor Institution του Πανεπιστηµίου της 
Oξφόρδης, µε θέµα: "Shadow theatre in the Balkan peninsula: from Ottoman Karagöz 
to Modern Greek Karaghiozis". 
 
Nοέµβρ. 1996  -  Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στη Faculty of Modern and 
Medieval Languages (Modern Greek Section) και τη Faculty of Classics του 
Πανεπιστηµίου του Cambridge, στη σειρά "Special Lectures on Modern Greek 
Themes", µε θέµα: "Modernism in Modern Greek theatre, 1895-1922". 
 
Noέµβρ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Centre for Byzantine, Ottoman 
& Modern Greek Studies του Πανεπιστηµίου του Birmingham, στη σειρά General 
Seminar, µε θέµα: "Shadow theatre in the Balkan peninsula: from Ottoman Karagöz 
to Modern Greek Karaghiozis". 
 
Nοέµβρ. 1996   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Byzantium Seminar της 
Faculty of History του Πανεπιστηµίο του Cambridge, µε θέµα: "'Theatre' in 
Byzantium? A reevaluation of the arguments". 
 
Mάρτ. 1997   -   Tρίωρη δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο Θέατρο Mουσούρη, µε 
θέµα: "Mε αφορµή την 'Aντιγόνη' του Σοφοκλή". 
 
Mάιο 1997   -   Laudatio για τον Aλέξη Σολοµό στα πλαίσια της απονοµής του τίτλου 
του επίτιµου διδάκτορα του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Aθηνών, µε θέµα: "O Aλέξης Σολοµός µελετητής του θεάτρου". 
 
Mάιο 1997   -   Δηµόσια διάλεξη στα πλαίσια της διηµερίδας "Tο σχολείο του 2000", 
οργανωµένης από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και το Πανεπιστήµιο Aθηνών, µε 
θέµα: "Oι πανεπιστηµιακές θεατρικές σπουδές στην Eλλάδα: ιστορικό, στόχοι, 
προοπτικές". 
 
Oκτ. 1997   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στην Österreichische Gesellschaft für 
Literatur σε συνδιοργάνωση µε την Österreichisch-Griechische Liga, στη Bιέννη, µε 
θέµα: "Konstantinos Christomanos und das Theater des fin de siècle in Österreich und 
Griechenland". 
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Nοέµβρ. 1997   -   Δηµόσια διάλεξη στην Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας, µε θέµα: "Tο νεοελληνικό θέατρο πριν από το 
1821. Mια αποτίµηση και µια διαφοροποίηση". 
 
Nοέµβρ. 1997   -   Δηµόσια διάλεξη για την  Vereinigung der Österreicher in 
Griechenland και την Österreichische Archäologische Gesellschaft στην πρεσβεία της 
Aυστρίας, µε θέµα: "Konstantinos Christomanos und das Theater der 
Jahrhundertwende in Wien und Athen". 
 
Δεκ. 1997   -   Δηµόσια διάλεξη στα πλαίσια τιµητικής εκδήλωσης για το Bασίλη 
Zιώγα στην Πανελληνική Πολιτιστική Kίνηση, µε θέµα: "Tο πρώιµο θεατρικό έργο 
του Bασίλη Zιώγα". 
 
Oκτ.1998   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στην Österreichische Gesellschaft für 
Literatur σε συνδιοργάνωση µε την Österreichisch-Griechische Liga, στη Bιέννη, µε 
θέµα: "Wiener Griechen-Drucke von Gluck bis Kotzebue. Das Theaterleben der 
Donau-Metropole in griechischen Übersetzungen 1770-1820". 
 
Nοέµβρ. 1998   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στην 11η Συνάντηση 
Eρασιτεχνικών Θιάσων Aιγαίου, στην Eρµούπολη της Σύρας, µε θέµα: "H πρόσληψη 
του Mολιέρου στην Eλλάδα". 
 
Δεκ. 1998   -   Δηµόσια παρουσίαση του βιβλίου "Σωµατείο Eλλήνων Hθοποιών: 
ογδόντα χρόνια 1917-1997. Iστορική αναδροµή από οµάδα θεατρολόγων. 'Eρευνα - 
Eποπτεία - Συντονισµός Xρ.Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Aθήνα 1999" στην αίθουσα 
Aντ.Tρίτση του Πνευµατικού Kέντρου του Δήµου Aθηναίων. 
 
Δεκ. 1998   -   Eισήγηση και σχολιασµός του έργου "Hρώδης ή H Σφαγή των 
Nηπίων" σε κριτική έκδοση του B.Πούχνερ ("Hρώδης ή H Σφαγή των Nηπίων". 
Xριστουγεννιάτικο θρησκευτικό δράµα άγνωστου ποιητή σε πεζό λόγο από το χώρο 
των Kυκλάδων την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης. Kριτική έκδοση µε Eισαγωγή, 
Σηµειώσεις και Γλωσσάριο, Aθήνα 1998, Παράβασις  παράρτηµα: κείµενα 1) µε την 
ανάγνωση αποσπασµάτων του έργου, εκδήλωση οργανωµένη από την Eταιρεία 
Xριστιανικού Θεάτρου στο "Aµφι-Θέατρο" του Σπ. Eυαγγελάτου. 
 
Iαν. 1999   -   Δηµόσια διάλεξη µε συζήτηση στο 'Iδρυµα Γουλανδρή-Xορν, µε θέµα: 
"Tο θρησκευτικό θέατρο στη Nεότερη Eλλάδα (17ος-20ός αι.)". 
 
Iαν. 1999   -   Δύο δύωρα δηµόσια µαθήµατα στο Aνοιχτό Θέατρο του K.Mιχαηλίδη, 
µε θέµα: "O Nατουραλισµός στο ευρωπαϊκό και ελληνικό θέατρο". 
 
Iαν.1999   -   Δηµόσια διάλεξη, οργανωµένη από τον Σύλλογο Aυστριακών στην 
Eλλάδα, στην Aθήνα, µε θέµα: "Wiener Griechen-Drucke von Gluck bis Kotzebue. 
Das Theaterleben der Donau-Metropole in griechischen Übersetzungen 1770-1820". 
 
Φεβ. 1999   -   Laudatio για τον Iάκωβο Kαµπανέλλη στα πλαίσια της απονοµής του 
τίτλου του επίτιµου διδάκτορα του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου, µε θέµα: "Tο 
θεατρικό σύµπαν του Iάκωβου Kαµπανέλλη". 
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Mάρτ. 1999   -   Xαιρετισµό στα εγκαίνια της έκθεσης "Σκηνογράφοι - 
ενδυµατολόγοι και αρχαίο δράµα" που οργανώθηκε από το Tµήµα Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών και το Yπουργείο Πολιτισµού, στο κτίριο 
Παλαµά. 
 
Nοέµβρ. 1999   -   Bιβλιοπαρουσίαση στη Στοά Bιβλίου του Aρσακείου: 
M.Kαραγάτσης, Kριτική θεάτρου 1946-1960, Aθήνα 1999. 
 
Nοέµβρ. 1999    -   Laudatio για τον Jules Dassin στα πλαίσια της απονοµής του 
τίτλου του επίτιµου διδάκτορα του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου, µε θέµα: 
"Laudatio για τον Jules Dassin". 
 
Φεβ. 2000   -   Bιβλιοπαρουσίαση στη Στοά Bιβλίου του Aρσακείου, Aθήνα: Guy 
Saunier, Eλληνικά Δηµοτικά Tραγούδια. Tα Mοιρολόγια, Aθήνα 1999. 
 
Φεβ. 2000   -   Διάλεξη στο Δηµοτικό Θέατρο Aγρινίου, διοργανωµένη από τη 
Nοµαρχιακή Aυτοδιοίκηση Aιτωλοακαρνανίας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας 
Eκπαίδευσης, µε θέµα: "Tο νεοελληνικό θέατρο". 
 
Mάρτ. 2000   -   Πανηγυρικός λόγος για την εθνική γιορτή της 25 Mαρτίου στην 
αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, µε θέµα: "H Eπανάσταση του 1821 
στην ελληνική δραµατουργία". 
 
Oκτ. 2000   -   Δηµόσια διάλεξη στην Österreichische Gesellschaft für Literatur στη 
Bιέννη, σε συνεργασία µε την Österreichisch-griechische Liga, µε θέµα: "Die 
Rezeption der griechischen Antike auf dem europäischen Theater (unter besonderer 
Berücksichtigung Griechenlands und Öserreichs)". 
 
Oκτ. 2000   -   Confèrence στο Institut néo-hellénique της Université de Paris - 
Sorbonne (Paris IV), µε θέµα: " L' histoire du théâtre néo-hellénique". 
 
Nοέµβρ. 2000   -   Δηµόσια βιβλιοπαρουσίαση στο Mουσείο Mπενάκη, του βιβλίου 
του 'Eγκερτ Πέλµαν, "Δράµα και Mουσική στην Aρχαιότητα", Aθήνα 2000. 
 
Nοέµβρ. 2000    -   Laudatio για τον Mάριο Πλωρίτη στα πλαίσια της απονοµής του 
τίτλου του επίτιµου διδάκτορα του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου, µε θέµα: "O 
Mάριος Πλωρίτης µελετητής της ιστορίας του θεάτρου". 
 
Mάρτ. 2001   -   Δηµόσια οµιλία στο ‘Iδρυµα Γουλαδρή-Xορν, µε θέµα: “Θέατρο και 
παγκοσµιοποίηση”. 
 
Mάιος 2001  -   Δηµόσια οµιλία στο “Kέντρο Eλληνικής Παράδοσης” στην Aθήνα, 
στα πλαίσια την έκθεσης βιβλίου, αφιερωµένης στη γερµανόφωνη λογοτεχνία, µε 
θέµα: “Kάσπαρ και Kαραγκιόζης - ήρωες του λαϊκού θεάτρου σε Aυστρία και 
Eλλάδα”. 
 
Mάιος 2001   -   Παρουσίαση του επιστηµονικού έργου του Σπύρου A.Eυαγγελάτου 
και του αφιερωµατικού τόµου “Δάφνη” στα πλαίσια δηµόσιας τιµητικής εκδήλωσης 
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του Πανεπιστηµίου Aθηνών και του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών για τον Σπύρο 
A.Eυαγγελάτο, στην αίθουσα τελετών του Πανεπστηµίου Aθηνών. 
 
Oκτ. 2001   -   Δηµόσια οµιλία στο Forum της Frankfurter Buchmesse, µε τιµηµένη 
χώρα την Eλλάδα, στη Φρανκφούρτη, µε θέµα: “Das griechische Theater des 20. 
Jahrhunderts”. 
 
Oκτ. 2001   -   Δηµόσια διάλεξη στην Österreichische Gesellschaft für Literatur στη 
Bιέννη, σε συνεργασία µε την Österreichisch-griechische Liga, µε θέµα: “Das 
griechische Drama nach 1945”. 
 
Nοέµβρ. 2001   -   Δηµόσια διάλεξη στο “Θεατρική βραδιά Παντελή Xορν. Mνήµη 
Γιάννη Xορν”, οργανωµένη από το ‘Iδρυµα Γουλανδρή-Xορν, µε θέµα: “O Παντελής 
Xορν”. 
 
Nοέµβρ. 2001   -   Συµπόσιο της Eθνικής Eταιρείας των Eλλήνων Λογοτεχνών για 
τους αδελφούς “Δηµήτριο και Γρηγόριο Bερναρδάκη”, στην Aίθουσα Aρχαιολογικής 
Eταιρείας Aθηνών στην Aθήνα, µε θέµα: “Θεωρητικοί προβληµατισµοί του 
Δηµητρίου Bερναρδάκη για το νεοελληνικό θέατρο”. 
 
Iαν. 2002   -   Δηµόσιο σεµινάριο µε συζήτηση, στο Φιλολογικό Σύλλογο 
“Παρνασσός” στην Aθήνα, µε θέµα: “H θεατρική παράσταση και οι συντελεστές 
της”. 
 
Mάρτιος 2002   -   Δηµόσια παρουσίαση του βιβλίου του G.Saunier, Eλληνικά 
Δηµοτικά Tραγούδια. Συναγωγή µελετών (1968-2000), Aθήνα, ‘Iδρυµα Kώστα και 
Eλένης Oυράνη 2001, στο Mουσείο Mπενάκη, µε τίτλο: “H ιστορική θέση των 
µελετών του G.Saunier στην έρευνα για το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι”. 
 
Aπρ. 2002   -   Tιµητική εκδήλωση για τον Xάρη Σακελλαρίου, στην αίθουσα 
“Λόγου και Tέχνης” της Στοάς του Bιβλίου στην Aθήνα, µε θέµα: “Tο θεατρικό έργο 
του Xάρη Σακελλαρίου”. 
 
Oκτ. 2002   -   Δηµόσια οµιλία στο πλαισιωτικό πρόγραµµα της έκθεσης “Die 
griechische Klassik. Idee oder Wirklichkeit”, στην Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland, στη Bόννη, οργανωµένη από την Deutsche Hellas-
Gesellschaft, µε θέµα: “Das griechische Theater der Renaissance”. 
 
Oκτ. 2002   -   Δηµόσια οµιλία στο Boston College, Bοστώνη,  µε θέµα: 
“Karaghiozis: Greek Shadow-Play Theater”. 
 
Oκτ. 2002    -   Δηµόσια οµιλία µε συζήτηση  στο πανεπιστήµιο του Harvard, µε 
θέµα: “Greek Renaissance Theatre”. 
 
Oκτ. 2002   -   Δηµόσια οµιλία µε συζήτηση στο Boston College, colloquium hosted 
by Fr. T. Frank Kennedy, Jesuit Institute, Bοστώνη,  µε θέµα: “Issues in the History 
of Jesuit Theater and the Theater in South East Europe”. 
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Oκτ. 2002   -   Δηµοσία οµιλία µε συζήτηση στο Bοston College, Classics 
Department & Slavic/Eastern Languages Department, µε θέµα: “Theater in 
Southeastern Europe (from the Renaissance to the 20th Century)”. 
 
Oκτ. 2002   -   Δηµόσια οµιλία µε συζήτηση στο Bοston College, the Department of 
Classical Studies, The Jesuit Institute and The Honors Program, µε θέµα: “Jesuit 
Theater in the Aegean”. 
 
Oκτ. 2002   -   Δηµόσια δίωρη οµιλία µε συζήτηση στο Graduate Center της City 
University of New York,  Theater Department, µε θέµα: “Shadow Theater in the 
Balkan Peninsula: From Ottoman Karagöz to Greek Karaghiozis”. 
 
Oκτ. 2002   -   Δηµόσια οµιλία µε συζήτηση  στο Classical Department της Ohio 
State University, Columbia, µε θέµα: “The Revival of Ancient Greek Drama in 
Europe”. 
 
Oκτ. 2002   -  Δηµόσια δίωρη οµιλία µε συζήτηση στο Theater Department της Ohio 
State University, Columbia, µε θέµα: “Revival of Ancient Greek Drama in Modern 
Greece”. 
 
Noέµβρ. 2002   -   Δηµόσια οµιλία µε συζήτηση στο Von Kleinsmid Center for 
International and Public Affairs της University of South California, Los Angeles, µε 
θέµα: “Reception and Influence of Ancient Greek Drama in Modern Greek Theater”. 
 
Nοέµβρ. 2002   -   Δηµόσια οµιλία στο Classical Department της University of South 
California, Los Angeles, µε θέµα: “Reception and Influence of Ancient Greek Drama 
in European Theater”. 
 
Nοέµβρ. 2002   - Δηµόσια οµιλία στο Theater Department της University of South 
California, Los Angeles, µε θέµα: “Mediterranean Shadow Theater”. 
 
Nοέµβρ. 2002   -   Δηµόσια διάλεξη στο Oµήρειο Kέντρο της Xίο, στα πλαίσια της 
συνάντησης “Xίος – Iωνία : Θέατρο”, οργανωµένης από το Kέντρο Mελέτης & 
‘Eρευνας του Eλληνικού θεάτρου – Θεατρικό Mουσείο και το Δηµοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο Bορείου Aγαίου, µε θέµα: “Tο θέατρο στη Xίο τον 17ο και 
18ο αιώνα”. 
 
Iαν. 2003   - Laudatio για τον Kώστα Πασχάλη στα πλαίσια της απονοµής του τίτλου 
του επίτιµου διδάκτορα του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Aθηνών, στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου, µε θέµα: "Laudatio για τον 
Kώστα Πασχάλη”. 
 
Mάρτ. 2003   -   Δηµόσια οµιλία στο Πολιτιστικό Kέντρο του Δήµου Kηφισιάς, 
οργανωµένη από τον Φιλοπρόοδο Σύλλογο Πολιτείας,  µε θέµα: “H συµβολή του 
σκηνοθετη Tάκη Mουζενίδη στονεοελληνικό θέατρο”. 
 
Mάρτ. 2003   -   Δηµόσια οµιλία στο “Φιλόλογο”, Σύλλογο Aποφοίτων Φιλοσοφικής 
Σχολής Aριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη, µε θέµα: 
“H ελληνική µυθολογία στο νεοελληνικό δράµα: παρουσίαση του  οµώνυµου  
βιβλίου της φιλολόγου Eυσεβίας Xασάπη”. 
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Iούν. 2003   -   Δηµόσια οµιλία στα πλαίσια εκδήλωσης για τον Kωστή Παλαµά, 
οργανωµένη από το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  και το Δήµο Kαλαµάτας, στην 
Kαλαµάτα, µε θέµα: “O Kωστής  Παλαµάς και το θέατρο”. 
 
Σεπτ. 2003   -   Δηµόσια οµιλία στα πλαίσια των εκδηλώσεων “Tεχνών επίσκεψις” 
του Πανεπιστηµίου Aθηνών, στο Παλαιό Πανεπιστήµιο στην Πλάκα, µε θέµα: 
“Mονοµαχίες στον Eρωτόκριτο”. 
 
Φεβ. 2004   -   Δηµόσια οµιλία στο 1ο Συµπόσιο Tέχνης – Mουσικής – Θέατρο στην 
Παιδεία, οργανωµένο από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθµιας Eκπαίδευσης Aνατολικής 
Aττικής σε συνεγασία µε το Δήµο Λαυρίου, στην αίθουσα “Mηχανουργείο” στο 
Λαύριο, µε θέµα: “Tο θέατρο στη Mέση Eκπαίδευση”. 
 
Απρ. 2004   -   Δηµόσια οµιλία στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Λαογραφικής 
Εταιρείας στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τεχνης, µε θέµα: “Η Λαογραφία στον  
21ο αιώνα”. 
 
Νοέµβρ. 2004   -   Δηµόσια οµιλία σε Εκδήλωση προς τιµήν του θεατρικού 
συγγραφέα Ιάκωβου Καµπανέλλη, οργανωµένη από το Ινστιτούτο Βιβλίου και 
Ανάγνωσης Κοζάνης, στην Κοζάνη, µε θέµα: “Το θεατρικό έργο του Ιάκωβου 
Καµπανέλλη”. 
 
Νοέµβρ. 2004   -   Δηµόσια παρουσίαση του βιβλίου του Ιωσήφ Βιβιλάκη, Θεατρική 
αναπαράσταση στο Βυζάντιο και στη Δύση, Αθήνα 2004, στην Αίθουσα Λόγου της 
Στοάς του Βιβλίου στην Αθήνα, µε θέµα: “Θεατρική αναπαράσταση στο Βυζάντιο 
και στη Δύση”. 
 
Σεπτ. 2005   -   Εκδήλωση στη µνήµη του Δηµητρίου και Γρηγορίου Βερναρδάκη, 
οργανωµένη από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου σε συνεργασία µε το 
Υπουργείο Αιγαίου και το Δήµο Μυτιλήνης, στο Δηµοτικό Θέατρο της Μυτιλήνης, 
µε θέµα: “Θεωρητικοί προβληµατισµοί του Δηµητρίου Ν. Βερναρδάκη για το 
νεοελληνικό θέατρο”. 
 
Δεκ. 2005   - Δηµόσια διάλεξη στην Österreichische Gesellschaft für Literatur στη 
Bιέννη, σε συνεργασία µε την Österreichisch-griechische Liga, µε θέµα: 
“Griechische Dramatiker und Übersetzer im Wien der josefinischen Ära und der 
Biedermeierzeit”.΄ 
 
Δεκ. 2005   -   Δηµόσια παρουσίαση του βιβλίου το Σάββα Γώγου, Το αρχαίο θέατρο 
του Διονύσου. Αρχιτεκτονική µορφή και λειτουργία, Αθήνα 2005, στην Ελληνική 
Αρχαιολογική Εταιρεία. 
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ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ ΠAPAΔOΣEIΣ 
 
 
 

XE - χειµερινό εξάµηνο 
EE - εαρινό εξάµηνο 

1. - µία ώρα εβδοµαδιαίως 
2. - δύο ώρες 

3. - τρεις ώρες 
παρ. - παράδοση 
σεµ. - σεµινάριο 

 
 
 

 A)  Πανεπιστήµιο Kρήτης 
 (Tµήµα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής) 

                          
 

XE+EE 1978/79  -  2.παρ. "Eισαγωγή στην ελληνική λαογραφία". 
 
XE 1979/80  -  2.παρ. στον ενιαίο κύκλο σπουδών: "Iστορία του Θεάτρου I: 
Eισαγωγή στην επιστήµη του θεάτρου". 3.παρ.  στον TMNΣ: "Iστορία του Θεάτρου 
II: Tο ευρωπαϊκό και ελληνικό θέατρο από το Mεσαίωνα στο Mπαρόκ". 
 
EE 1980  -  2.παρ. στον ενιαίο κύκλο σπουδών: "Iστορία του Θεάτρου I: Eισαγωγή 
στην επιστήµη του θεάτρου". 3.παρ. στον TMNΣ "Iστορία του θεάτρου III: 
Eυρωπαϊκό και ελληνικό θέατρο από το Διαφωτισµό ώς σήµερα". 
 
XE 1980/81  -  3.παρ. "Eισαγωγή στην επιστήµη του θεάτρου (IΘ 100)". 
 
EE 1981  -  3.παρ. "Στοιχεία από τη νεότερη Iστορία του Θεάτρου (IΘ 104): Oι 
ελληνικές θεατρικές µεταφράσεις του 18ου και 19ου αιώνα - H ιταλική όπερα του 
19ου αιώνα και η Eλλάδα - Tο κουκλοθέατρο του Φασουλή και το παλιό καρναβάλι 
των πόλεων - O Xρηστοµάνος και η Nέα Σκηνή". 3.σεµ. "Δράµα και θεατρική 
θεωρία στον 20ό αιώνα (IΘ 200)". 
 
XE 1981/82  -  3.παρ. "Στοιχεία από την παλαιότερη Iστορία του Eυρωπαϊκού και 
Eλληνικού Θεάτρου (IΘ 102): H χρυσή εποχή του ισπανικού θεάτρου: θρησκευτικές 
αρχές - Lope de Vega - Calderon de la Barca - Tο Kρητικό και Eπτανησιακό Θέατρο 
- Tο θέατρο της Aναγέννησης και του Mπαρόκ στις δαλµατικές ακτές". 3.σεµ. "O 
σκηνικός κόσµος του William Shakespeare (IΘ 200)". 
 
EE 1982  -  3.παρ. "Στοιχεία από τη νεότερη Iστορία του Eυρωπαϊκού και Eλληνικού 
Θεάτρου (IΘ 104): Tο προεπαναστατικό ελληνικό θέατρο (Bουκουρέστι, Iάσιο, 
Oδησσός) - η ίδρυση εθνικής σκηνής στα Bαλκάνια του 19ου αιώνα - δρώµενα και 
λαϊκό θέατρο στην Eλλάδα και στη Nοτιοανατολική Eυρώπη - ο σκηνικός κόσµος 
του Federico Garcia Lorca". 3.σεµ. "Kεφάλαια από την ιστορία της υποδοχής του 
Σαίξπηρ στην Eυρώπη (IΘ 202)". 
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 XE 1982/83  -  3.παρ. "Eισαγωγή στην επιστήµη του θεάτρου (IΘ 100)". 3.σεµ. 
"Bιβλιογραφικές ασκήσεις στην Iστορία του νεοελληνικού θεάτρου (IΘ 200)". 
 
EE 1983  -  3.παρ. "Eιδικά κεφάλαια από την Iστορία του Θεάτρου και της 
Δραµατολογίας (IΘ 106): α) O Σκεντέρµπεης στην ευρωπαϊκή δραµατολογια, β) 
θεωρίες της υποκριτικής: Diderot, Riccoboni, Engel, Stanislavski, Meyerhold, 
Brecht". 
 
XE 1983/84  -  3.παρ. "Στοιχεία από την παλαιότερη Iστορία του Eυρωπαϊκού και 
Eλληνικού Θεάτρου (IΘ 102): Tο θέατρο της Aναγέννησης στη Mεσόγειο: Iσπανία, 
Iταλία, Eλλάδα, δαλµατικές ακτές". 3.σεµ. "Δραµατουργική θεωρία και Kρητικό 
Θέατρο (IΘ 200)". 
 
EE 1984  -  3.παρ. "Στοιχεία από τη νεότερη Iστορία του Eυρωπαϊκού και Eλληνικού 
Θεάτρου (IΘ 104): Tο ευρωπαϊκό θέατρο του Nατουραλισµού, Συµβολισµού και 
Eξπρεσιονισµού (Γαλλία, Pωσία, Aγγλία)". 
 
XE+EE 1984/85  -  εκπαιδευτική άδεια. 
 
XE 1985/86  -  3.παρ. "Eισαγωγή στην επιστήµη του θεάτρου (IΘ 100)". 
 
EE 1986  -  3.παρ. "Eιδικά κεφάλαια από τη θεωρία του θεάτρου (IΘ 106): H 
σηµειολογία του θεάτρου". 3. σεµ. "H ελληνική  µεταπολεµική δραµατουργία". 
 
XE 1986/87  -  3.παρ. "Στοιχεία από την παλαιότερη Iστορία του ευρωπαϊκού και 
ελληνικού θεάτρου: το θέατρο του Mπαρόκ στην Iταλία, Eλλάδα και 
Γιουγκοσλαβία". 
 
EE 1987  -  3.παρ. "Στοιχεία από τη νεότερη Iστορία του Eυρωπαϊκού και Eλληνικού 
Θεάτρου: ο Eξπρεσσιονισµός και οι πρόδροµοι του παράλογου θεάτρου (Γερµανία, 
Iταλία, Iσπανία)". 3.σεµ. "O πρόλογος και οι σκηνικές οδηγίες στο νεοελληνικό 
δράµα". 
 
XE 1987/88  -  3.σεµ. "Προεργασίες για την κριτική έκδοση θεατρικού κειµένου του 
17ου αιώνα: H σφαγή των νηπίων". 
 
EE 1988  -  3.παρ. "Eισαγωγή στην επιστήµη του θεάτρου". 
 
EE 1989   -   3.παρ. "Kρητικό και Eπτανησιακό Θέατρο". 3. σεµ. "H µεταπολεµική 
ελληνική δραµατουργία". 
 
 

B) Πανεπιστήµιο Aθηνών 
(Φιλολογικό Tµήµα) 

 
EE 1990   -   2. παρ. "Eισαγωγή στην ελληνική Θεατρολογία" (B' Φιλ., B'ΦΠΨ). 
3.παρ. "Kαραγκιόζης και υπεράνθρωπος. O κωµικός και ο τραγικός ήρωας στο 
ελληνικό θέατρο του 1900" (Δ'MNEΦ). 3.παρ. "Kρητικό και Eπτανησιακό Θέατρο" 
(ΣT' MNEΦ, Δ'Kλασ., Δ'Γλωσ.). 
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XE 1990/91   -   3. παράδοση "Eλληνική κωµωδία και θρησκευτικό δράµα του 17ου 
και 18ου αιώνα" (E' MNEΦ). 
 

 
Πανεπιστήµιο Aθηνών 

(Tµήµα Θεατρικών Σπουδών) 
 
XE 1990/91   -   2.παρ. "Eυρωπαϊκό θέατρο των νεότερων χρόνων A' (Mεσαίωνα)" 
(A' εξάµ). 
 
EE 1991   -   2.παρ. "Eισαγωγή στη Θεατρολογία" (B' εξάµ.). 3.παρ. "Eυρωπαϊκό 
θέατρο των νεότερων χρόνων" B' (Aναγέννηση και Mπαρόκ). 
 
XE 1991/92   -   3.παρ. "Eυρωπαϊκό θέατρο των νεότερων χρόνων Γ' (A' και Γ' 
εξάµ.)(19ος αιώνας). 2.παρ. "Iστορία του Nεοελληνικού Θεάτρου A'" (A' και Γ' 
εξάµ.) 
 
EE 1992   -   3.παρ. "Θεωρία του Θεάτρου" (A' και Γ' εξάµ.), 3.παρ. "Iστορία του                                                                                                                                                                               
Eυρωπαϊκού θεάτρου Δ'" (A' και Γ' εξάµ.). 
 
XE 1992/93   -   3.παρ. "H επιβίωση του αρχαίου θεάτρου στην Eυρώπη (16ος - 20ός 
αιώνας)" (επιλογή), 3.παρ. "Tο λαϊκό θέατρο στην Eλλάδα" (επιλογή). 
 
EE 1993   -   3 παρ. "Eυρωπαϊκό θέατρο B'" (A' και Γ' εξάµ.), 3 παρ. "Tο εθνικό 
θέατρο στα Bαλκάνια του 19ου αιώνα" (επιλογή). 
 
XE 1993/94   -   3 παρ. "Tο ελληνικό θέατρο σκιών" (επιλογή). 
 
EE 1994   -   3 παρ. "Aρχαίο Θέατρο Γ'" (A' και Γ' εξάµ.), "Iστορία του Eυρωπαϊκού 
Θέατρου (17ος -20ός αι.) µε διαφάνειες" (επιλογή). 
 
XE 1994/95   -   3.παρ. "Eυρωπαϊκό θέατρο A'" (A' και Γ' εξάµ.), 3. σεµ. "Tο δράµα 
στη µεταπολεµική Eλλάδα". 
 
EE 1995   -   3.παρ. "Eυρωπαϊκό θέατρο B'" (B' και Δ' εξάµ.). 
 
XE 1995/96  -   3.παρ. "Θεωρία του Θεάτρου και του Δράµατος A’  " (E' και Z' 
εξάµ.), 3. σεµ. "Oι πρόλογοι δραµατικών έργων 1880-1920". 
 
EE 1996   -   -   3.παρ. "Θεωρία του Θεάτρου και του Δράµατος B’ " (E' και Z' 
εξάµ.). 
 
XE 1997/98   -   3.παρ. "Θεωρία του Θεάτρου και του Δράµατος A' " (E' και Z' 
εξάµ.), 3.σεµ. "H σύγχρονη ελληνική δραµατουργία". 
 
EE 1998   -   3.παρ.  "Θεωρία του Θεάτρου και του Δράµατος B' '' (ΣT' και H' εξάµ.). 
 
XE 1998/99   -   3.παρ. "Tο λαϊκό θέατρο στην Eλλάδα" (επιλογή), 3.σεµ. "'Eλληνες 
θεατρικοί συγγραφείς του Mεσοπολέµου". 
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EE 1999   -   3.παρ. "Tο ελληνικό θέατρο των Iδεών 1895-1922" (επιλογή). 
 
XE 1999/2000   -   3.παρ. "Θεωρία του Θεάτρου και του Δράµατος A' " (E' και Z' 
εξάµ.), 3.σεµ. "H ελληνική θεατρική κριτική στον 20ό αιώνα". 
 
EE 2000   -   3.παρ. "Θεωρία του Θεάτρου και του Δράµατος B'" (ΣT' και H' εξάµ.). 
 
XE 2000/2001   -   3.παρ. "Δραµατουργική θεωρία και πρακτική στην Eλλάδα 1790-
1830" (επιλογή). 
 
EE 2001   -   3.παρ. "Γλωσσική σάτιρα στην ελληνική κωµωδία του 19ου αιώνα" 
(επιλογή). 3.σεµ. "Aσκήσεις δραµατουργικής ανάλυσης", 12ωρο σεµ. στον Kύκλο 
Mεταπυτχιακών Σπουδών: “Oι διάλεκτοι στην ελληνική κωµωδία του 19ου αιώνα”. 
 
XE 2001/2002   -   3. παρ. “Θεωρία του Θεάτρου και του Δράµατος A’ “ (E’ και Z’ 
εξάµ.). 
 
EE 2001/2002   -   3. παρ. “Θεωρία του Θεάτρου και του Δράµατος B’ “ (ΣT’ και H’ 
εξάµ.), 3. σεµ. “Η ελληνική δραµατολογία του 19ου αιώνα”, 12ωρο σεµ. στον Kύκλο 
Mεταπτυχιακών Σπουδών: “Tο πατριωτικό δράµα στην ελληνική δραµατουργία του 
19ου αιώνα”. 
 
ΧΕ 2003/2004   -   3. παρ. “Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου” (Α’ εξάµηνο), 3. 
παρ.. “Θεωρία Θεάτρου και Δράµατος Α’ (Ε’ και Ζ’ εξάµ.), 3. σεµ. “Λαογραφικά 
στοιχεία στην ελληνική δραµατουργία του Μεσοπολέµου” ( Ζ’ εξάµ.). 
 
ΕΕ 2004   -   3. παρ. “Θεωρία Θεάτρου και Δράµατος Β’” (ΣΤ’ και Η’ εξάµ.). 
 
 ΧΕ 2004/2005   -   3. παρ. “Το θέατρο της Αρχαιότητας Α’” (Α’ και Γ’ εξάµηνο), 
“Το θεατρικό έργο του Βασίλη Ζιώγα” (επιλογή), 3. σεµινάριο. 
 
EE 2005   -   3. παρ. “Γυναίκες δραµατουργοί στο νεοελληνικό θεάτρο” 
(επιλεγόµενο) 
 
ΧΕ 2005/2006   -   3. παρ. “Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου Α΄” (Α΄εξάµ.), 3. παρ. 
“Εισαγωγή στην Τέχνη του Θεάτρου”, 3. σεµινάριο. 
 
 
 
 

 Γ) Πανεπιστήµιο Bιέννης 
 (Institut für Theaterwissenschaft) 

 (εντατικά µαθήµατα) 
 
 
EE 1977  -  2.παρ. "Probleme der Theaterentstehung im hellenophonen Raum".                                                                                     
 
EE 1978  -  1.παρ. + 2.σεµ. "Ausgewählte Kapitel der Theatergeschichte und 
Theaterforschung im südosteuropäischen Raum". 
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XE 1978/79  -  1.παρ. "Renaissance- und Barocktheater in Südosteuropa I". 1.παρ. 
"Puppen- und Schattentheater im ostmediterranen Raum I". 
 
EE 1979  -  1.παρ. "Renaissance- und Barocktheater in Südosteuropa II".  1.  παρ. 
"Puppen- und Schattentheater im ostmediterranen Raum II". 1.παρ. 
"Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und balkanmediterranen 
Volksschauspiel".        
 
XE 1979/80  -  1.παρ.  "Renaissance- und Barocktheater in Südosteuropa III". 1.παρ. 
"Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und balkanmediterranen 
Volksschauspiel II".  1.παρ.  "Zum Forschungsproblem der Existenz von Theater in 
Byzanz". 
 
 EE 1980  -  1.παρ. "Renaissance- und Barocktheater in Südosteuropa IV". 1.παρ. 
"Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und balkanmediterranen 
Volksschauspiel III". 1.παρ. "Vom sportlichen Lanzenturnier zum inszenierten 
Roßballett". 
 
XE 1980/81  -  1.παρ. "Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und 
balkanmediterranen Volksschauspiel IV". 1.παρ.  "Quellenkritische Untersuchungen 
zur Frage nach dem byzantinischen Theater". 1.παρ. "Italienische Einflüsse auf das 
dalmatinische Renaissancetheater". 1. παρ. "Aufklärung, Romantik und 
Nationalismus in der Theatergeschichte Südosteuropas: Rumänien". 
 
EE 1981  -  1.παρ. "Das Theaterleben auf der Insel Kreta im 17.Jahrhundert". 1.παρ. 
"Der albanische Nationalheld Scanderbeg in der europäischen Dramaturgie". 1.παρ. 
"Aufklärung, Romantik und Nationalismus in der Theatergeschichte Südosteuropas: 
Griechenland". 
 
XE 1981/82  -  1.παρ. "Zum liturgischen Fundament der Höllenfahrtsszene Christi in 
Byzanz und im Abendland".  1. παρ.  "Studien zur Typologie der K.u.K. 
Theaterprovinz: am Beispiele Laibachs". 
 
EE 1982  -  1.παρ.  "Theaterwissenschaftliche Studien zu Prozessionsform  und 
Maskenwesen der Balkanhalbinsel" . 1.παρ. "Kotzebue bei den Slawen: die 
Rezeption deutscher Trivialdramatik im 19.Jahrhundert in Ost- und Südosteuropa". 
1.παρ. "Orientalische Themen auf der europäischen Jesuitenbühne". 
 
XE 1982/83  -  1.παρ.  "Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene: Judas I". 
1.παρ. "Studien zum Puppentheater (unter besonderer Berücksichtigung 
Südosteuropas)". 
 
EE 1983  -  1.παρ. "Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene: Judas II".  
1.παρ. "Übungen zur bulgarischen Gegenwartsdramatik". 1.παρ. "Theater als Ritus. 
Perspektiven einer Theatertheorie". 
 
XE 1983/84  -  1.παρ. "Studien zum zypriotischen Passionszyklus". 1.παρ. 
"Philhellenendramatik auf dem europäischen Theater des 19.Jahrhunderts". 
 
EE 1984  -  1.παρ. "Aufklärung, Romantik und Nationalismus in der 
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Theatergeschichte Südosteuropas: die jugoslawischen Länder". 1.παρ. 
"Dramentheorien im 20.Jahrhundert". 1. παρ.  "Zur Problematik der 
Differentialkriterien einer Maximaldefinition von Theater". 
 
XE 1984/85  -  1.παρ. "Übungen zur Semiotik des Theaters". 1.παρ.  "König Ödipus 
in Mythos und Märchen, Theorie und Theater". 
 
EE 1985  -  1.παρ. "Zur Analyse der Zeichensysteme im theatralischen Code". 1. παρ. 
"Ödipusbearbeitungen des 20. Jahrhunderts und ihre Grundlagen".  1.παρ.  "Soziale 
Rolle und Schauspielerrolle". 
 
EE 1986  -  1.παρ.  "Monolog und Dialog im klassizistischen Drama. Quantitative 
Analysen an ausgewählten Beispielen". 1.παρ. "Theokrit, Herondas und der 
hellenistische Mimus".  1. παρ.  "Theater und Spiel". 
 
XE 1986/87 - 1.παρ. "Altgriechische Theaterkonventionen und neuzeitliche Bühne". 
1.παρ. "Übersicht zur türkischen Theatergeschichte". 
 
EE 1987  -  1. παρ. "Die Oxyrrhynchos-Papyri als Quellen der antiken 
Theatergeschichte". 1.παρ.  "Das traditionelle Schattentheater im mediterranen 
Raum". 1.παρ. "Die thrakische Karnevalsszene und die Ursprungsthesen zum antiken 
Theater". 
 
XE 1987/88  -  1.παρ. "Karagöz auf dem Balkan". 1.παρ. "Bukolik und Realität in der 
südosteuropäischen Renaissancedramatik". 
 
XE 1988/89  - 1.παρ. "Die griechischen Kirchenväter und das Ende des antiken 
Theaters". 1.παρ. "Tollite portas': liturgischer Ritus und Osterspiel in Ost und West".    
 
XE 1989/90   -   1.παρ. "Joseph Simons und die europäische Jesuitenbühne im 17. 
Jahrhundert", 1.παρ. "Historisches Drama und gesellschaftskritische Komödie in den 
Ländern Südosteuropas im 19. Jahrhundert". 
ter in Südosteuropa II".  1.  παρ. "Puppen- und Schattentheater im ostmediterranen 
Raum II". 1.παρ. "Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und 
balkanmediterranen Volksschauspiel".        
 
XE 1979/80  -  1.παρ.  "Renaissance- und Barocktheater in Südosteuropa III". 1.παρ. 
"Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und balkanmediterranen 
Volksschauspiel II".  1.παρ.  "Zum Forschungsproblem der Existenz von Theater in 
Byzanz". 
 
 EE 1980  -  1.παρ. "Renaissance- und Barocktheater in Südosteuropa IV". 1.παρ. 
"Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und balkanmediterranen 
Volksschauspiel III". 1.παρ. "Vom sportlichen Lanzenturnier zum inszenierten 
Roßballett". 
 
XE 1980/81  -  1.παρ. "Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und 
balkanmediterranen Volksschauspiel IV". 1.παρ.  "Quellenkritische Untersuchungen 
zur Frage nach dem byzantinischen Theater". 1.παρ. "Italienische Einflüsse auf das 
dalmatinische Renaissancetheater". 1. παρ. "Aufklärung, Romantik und 
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Nationalismus in der Theatergeschichte Südosteuropas: Rumänien". 
 
EE 1981  -  1.παρ. "Das Theaterleben auf der Insel Kreta im 17.Jahrhundert". 1.παρ. 
"Der albanische Nationalheld Scanderbeg in der europäischen Dramaturgie". 1.παρ. 
"Aufklärung, Romantik und Nationalismus in der Theatergeschichte Südosteuropas: 
Griechenland". 
 
XE 1981/82  -  1.παρ. "Zum liturgischen Fundament der Höllenfahrtsszene Christi in 
Byzanz und im Abendland".  1. παρ.  "Studien zur Typologie der K.u.K. 
Theaterprovinz: am Beispiele Laibachs". 
 
EE 1982  -  1.παρ.  "Theaterwissenschaftliche Studien zu Prozessionsform  und 
Maskenwesen der Balkanhalbinsel" . 1.παρ. "Kotzebue bei den Slawen: die 
Rezeption deutscher Trivialdramatik im 19.Jahrhundert in Ost- und Südosteuropa". 
1.παρ. "Orientalische Themen auf der europäischen Jesuitenbühne". 
 
XE 1982/83  -  1.παρ.  "Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene: Judas I". 
1.παρ. "Studien zum Puppentheater (unter besonderer Berücksichtigung 
Südosteuropas)". 
 
EE 1983  -  1.παρ. "Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene: Judas II".  
1.παρ. "Übungen zur bulgarischen Gegenwartsdramatik". 1.παρ. "Theater als Ritus. 
Perspektiven einer Theatertheorie". 
 
XE 1983/84  -  1.παρ. "Studien zum zypriotischen Passionszyklus". 1.παρ. 
"Philhellenendramatik auf dem europäischen Theater des 19.Jahrhunderts". 
 
EE 1984  -  1.παρ. "Aufklärung, Romantik und Nationalismus in der 
Theatergeschichte Südosteuropas: die jugoslawischen Länder". 1.παρ. 
"Dramentheorien im 20.Jahrhundert". 1. παρ.  "Zur Problematik der 
Differentialkriterien einer Maximaldefinition von Theater". 
 
XE 1984/85  -  1.παρ. "Übungen zur Semiotik des Theaters". 1.παρ.  "König Ödipus 
in Mythos und Märchen, Theorie und Theater". 
 
EE 1985  -  1.παρ. "Zur Analyse der Zeichensysteme im theatralischen Code". 1. παρ. 
"Ödipusbearbeitungen des 20. Jahrhunderts und ihre Grundlagen".  1.παρ.  "Soziale 
Rolle und Schauspielerrolle". 
 
EE 1986  -  1.παρ.  "Monolog und Dialog im klassizistischen Drama. Quantitative 
Analysen an ausgewählten Beispielen". 1.παρ. "Theokrit, Herondas und der 
hellenistische Mimus".  1. παρ.  "Theater und Spiel". 
 
XE 1986/87 - 1.παρ. "Altgriechische Theaterkonventionen und neuzeitliche Bühne". 
1.παρ. "Übersicht zur türkischen Theatergeschichte". 
 
EE 1987  -  1. παρ. "Die Oxyrrhynchos-Papyri als Quellen der antiken 
Theatergeschichte". 1.παρ.  "Das traditionelle Schattentheater im mediterranen 
Raum". 1.παρ. "Die thrakische Karnevalsszene und die Ursprungsthesen zum antiken 
Theater". 
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XE 1987/88  -  1.παρ. "Karagöz auf dem Balkan". 1.παρ. "Bukolik und Realität in der 
südosteuropäischen Renaissancedramatik". 
 
XE 1988/89  - 1.παρ. "Die griechischen Kirchenväter und das Ende des antiken 
Theaters". 1.παρ. "Tollite portas': liturgischer Ritus und Osterspiel in Ost und West".    
 
XE 1989/90   -   1.παρ. "Joseph Simons und die europäische Jesuitenbühne im 17. 
Jahrhundert", 1.παρ. "Historisches Drama und gesellschaftskritische Komödie in den 
Ländern Südosteuropas im 19. Jahrhundert". 
in Südosteuropa II".  1.  παρ. "Puppen- und Schattentheater im ostmediterranen Raum 
II". 1.παρ. "Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und 
balkanmediterranen Volksschauspiel".        
 
XE 1979/80  -  1.παρ.  "Renaissance- und Barocktheater in Südosteuropa III". 1.παρ. 
"Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und balkanmediterranen 
Volksschauspiel II".  1.παρ.  "Zum Forschungsproblem der Existenz von Theater in 
Byzanz". 
 
 EE 1980  -  1.παρ. "Renaissance- und Barocktheater in Südosteuropa IV". 1.παρ. 
"Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und balkanmediterranen 
Volksschauspiel III". 1.παρ. "Vom sportlichen Lanzenturnier zum inszenierten 
Roßballett". 
 
XE 1980/81  -  1.παρ. "Theaterwissenschaftliche Studien zum ostalpinen und 
balkanmediterranen Volksschauspiel IV". 1.παρ.  "Quellenkritische Untersuchungen 
zur Frage nach dem byzantinischen Theater". 1.παρ. "Italienische Einflüsse auf das 
dalmatinische Renaissancetheater". 1. παρ. "Aufklärung, Romantik und 
Nationalismus in der Theatergeschichte Südosteuropas: Rumänien". 
 
EE 1981  -  1.παρ. "Das Theaterleben auf der Insel Kreta im 17.Jahrhundert". 1.παρ. 
"Der albanische Nationalheld Scanderbeg in der europäischen Dramaturgie". 1.παρ. 
"Aufklärung, Romantik und Nationalismus in der Theatergeschichte Südosteuropas: 
Griechenland". 
 
XE 1981/82  -  1.παρ. "Zum liturgischen Fundament der Höllenfahrtsszene Christi in 
Byzanz und im Abendland".  1. παρ.  "Studien zur Typologie der K.u.K. 
Theaterprovinz: am Beispiele Laibachs". 
 
EE 1982  -  1.παρ.  "Theaterwissenschaftliche Studien zu Prozessionsform  und 
Maskenwesen der Balkanhalbinsel" . 1.παρ. "Kotzebue bei den Slawen: die 
Rezeption deutscher Trivialdramatik im 19.Jahrhundert in Ost- und Südosteuropa". 
1.παρ. "Orientalische Themen auf der europäischen Jesuitenbühne". 
 
XE 1982/83  -  1.παρ.  "Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene: Judas I". 
1.παρ. "Studien zum Puppentheater (unter besonderer Berücksichtigung 
Südosteuropas)". 
 
EE 1983  -  1.παρ. "Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene: Judas II".  
1.παρ. "Übungen zur bulgarischen Gegenwartsdramatik". 1.παρ. "Theater als Ritus. 
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Perspektiven einer Theatertheorie". 
 
XE 1983/84  -  1.παρ. "Studien zum zypriotischen Passionszyklus". 1.παρ. 
"Philhellenendramatik auf dem europäischen Theater des 19.Jahrhunderts". 
 
EE 1984  -  1.παρ. "Aufklärung, Romantik und Nationalismus in der 
Theatergeschichte Südosteuropas: die jugoslawischen Länder". 1.παρ. 
"Dramentheorien im 20.Jahrhundert". 1. παρ.  "Zur Problematik der 
Differentialkriterien einer Maximaldefinition von Theater". 
 
XE 1984/85  -  1.παρ. "Übungen zur Semiotik des Theaters". 1.παρ.  "König Ödipus 
in Mythos und Märchen, Theorie und Theater". 
 
EE 1985  -  1.παρ. "Zur Analyse der Zeichensysteme im theatralischen Code". 1. παρ. 
"Ödipusbearbeitungen des 20. Jahrhunderts und ihre Grundlagen".  1.παρ.  "Soziale 
Rolle und Schauspielerrolle". 
 
EE 1986  -  1.παρ.  "Monolog und Dialog im klassizistischen Drama. Quantitative 
Analysen an ausgewählten Beispielen". 1.παρ. "Theokrit, Herondas und der 
hellenistische Mimus".  1. παρ.  "Theater und Spiel". 
 
XE 1986/87 - 1.παρ. "Altgriechische Theaterkonventionen und neuzeitliche Bühne". 
1.παρ. "Übersicht zur türkischen Theatergeschichte". 
 
EE 1987  -  1. παρ. "Die Oxyrrhynchos-Papyri als Quellen der antiken 
Theatergeschichte". 1.παρ.  "Das traditionelle Schattentheater im mediterranen 
Raum". 1.παρ. "Die thrakische Karnevalsszene und die Ursprungsthesen zum antiken 
Theater". 
 
XE 1987/88  -  1.παρ. "Karagöz auf dem Balkan". 1.παρ. "Bukolik und Realität in der 
südosteuropäischen Renaissancedramatik". 
 
XE 1988/89  - 1.παρ. "Die griechischen Kirchenväter und das Ende des antiken 
Theaters". 1.παρ. "Tollite portas': liturgischer Ritus und Osterspiel in Ost und West".    
 
XE 1989/90   -   1.παρ. "Joseph Simons und die europäische Jesuitenbühne im 17. 
Jahrhundert", 1.παρ. "Historisches Drama und gesellschaftskritische Komödie in den 
Ländern Südosteuropas im 19. Jahrhundert". 
chauspiel IV". 1.παρ.  "Quellenkritische Untersuchungen zur Frage nach dem 
byzantinischen Theater". 1.παρ. "Italienische Einflüsse auf das dalmatinische 
Renaissancetheater". 1. παρ. "Aufklärung, Romantik und Nationalismus in der 
Theatergeschichte Südosteuropas: Rumänien". 
 
EE 1981  -  1.παρ. "Das Theaterleben auf der Insel Kreta im 17.Jahrhundert". 1.παρ. 
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von 1821 auf der europäischen Bühne. Zu Trivialdramatik und bürgerlichem 
Volkstheater im 19. Jahrhundert". 
 
XE 1997/98   -   1.παρ. "Altgriechisches Theater auf neuzeitlichen Bühnen: das 20. 
Jahrhundert", 1.παρ. "Wege und Holzwege von Theatertheorien: zu Schwierigkeiten 
im Umgang mit einem möglichen Theaterbegriff". 
 
XE 1998/99   -   1.παρ. "Membra disjecta - Zu Diskontinuitäten der europäischen 
Theatergeschichte. Das Ende des antiken Theaters im frühen Christentum", 1. παρ. 
"Jesuitentheater in der Ägäis zur Zeit der Türkenherrschaft (1580-1750)". 
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XE 1999/2000   -   1.παρ. "Zu Fragen der Theaterethnologie",  1.παρ. "Die Moderne 
auf dem griechischen Theater 1895-1922". 
 
XE 2000/2001   -   1.παρ. "Das traditionelle Puppentheater auf der Balkanhalbinsel", 
1.παρ. "Klassizistische Dramatik in Südosteuropa. Am Beispiel der Wiener 
Griechendrucke von 1798 bis 1820". 
 
XE 2001/2002   -   1.παρ. “Von der Theorie des Theaters zu den Theorien des 
Theatralischen. Anmerkungen zur geänderten Theaterpraxis an der neuen 
Jahrhundertwende”, 1.παρ. “Griechische Dramatikerinnen zur Zeit der griechischen 
Revolution von 1821”. 
 
XE 2002/03   -   1.παρ. “Problemaspekte der Antikenrezeption”, 1. άσκηση 
“Quantitative Untersuchungsmethoden in der klassizistischen Dramaturgie”. 
 
XE 2003/04   -   1. παρ. “Überblick zur Theatergeschichte Südosteuropas”, 1. παρ. 
“Ausgewählte Kapitel zum Jesuitentheater im mediterranen Raum”. 
 
ΧΕ 2004/05   -   1. παρ. “Formen des Puppen- und Schattentheaters in Südosteuropa”, 
1. παρ. “Zum Unbehagen an der Theatersemiotik im Lichte rezenter Bühnenpraxis”. 
 
ΧΕ 2005/06   -   1. παρ. “Kreuzfahrerstaat Zypern – eine mittelalterliche 
Theaterprovinz?”, 1. παρ. “Theatergeschichtsschreibung nach dem Evolutionismus 
und Formalismus” 
 
 

Δ) Πανεπιστήµιο της Bιέννης 
(Ethnologia Europaea) 
(εντατικά µαθήµατα) 

 
 
EE 1988   -   2.παρ. "Einführung in die Volkskunde Griechenlands", 1.παρ. 
"Theoretisches zum Volksschauspiel". 
 
                         

E) Πανεπιστήµιο της Bιέννης 
(Institut für Byzantinistik und Neogräzistik) 

(εντατικά µαθήµατα) 
 

 
EE 1996   -   2.παρ. "Einführung in die Griechische Volkskultur", 2.παρ. 
"Ausgewählte Kapitel zur neugriechischen Dramen- und Theatergeschichte", 2.σεµ. 
"Seminar zur neugriechischen Dramengeschichte", 2.σεµ. "Übung zur Griechischen 
Volkskultur". 

 
 

ΣT) Πανεπιστήµιο του  Graz 
(Ethnologia Europaea) 
(εντατικά µαθήµατα) 
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XE 1985/86  -  2.παρ. "Einführung in die griechische Volkskunde".  2.παρ. 
"Maskenwesen und Volksschauspiel in Südosteuropa". 2.παρ. "Theoretisches zum 
Volksschauspiel". 
 
EE 1986  -  3.άσκηση µε επιτόπια έρευνα (δεκαήµερη) "Einführung in die 
griechische Volkskunde (Nordgriechenland)". 
 
XE 1986/87  -  1.άσκηση µε επιτόπια έρευνα (Steirisch-Laßnitz, Krakaudorf) "Zur 
Semiotik von Maske, Kostüm und Requisit".  2.παρ.  "Zur Semiotik von Maske, 
Kostüm und Requisit". 
 
 
 
 
 
 

EKΔOΣEIΣ EΠIΣTHMONIKΩN ΠEPIOΔIKΩN KAI ΣEIPΩN 
 
1992-1997  -  Revue des études néo-helléniques (editorial board), Paris-Athènes, 
Daedalus 
 
1993-2001   -   Demos. Internationale Ethnographische und Folkloristische 
Informationen (editorial board), harwood academic publishers, Yverdone, 
Switzerland 
 
1995εξ.   -  Παράβασις/ Parabasis. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών/Scientific Bulletin Department of Theatre Studies 
University of Athens (διευθυντής της συντακτικής επιτροπής), Aθήνα, Eκδόσεις 
Kαστανιώτης/Eκδόσεις Ergo 
 
1995-1999   -   Σύνοψις. An Annual Index of Greek Studies (associate editor), 
harwood academic publishers (collaborator), Washington Univ. St.Louis, Missouri, 
USA 
 
1996-2001   -   Internationale Volkskundliche Bibliographie / International Folklore 
Bibliography / Bibliographie Internationale d' Ethnologie (collaborator), Bonn, 
Dr.Rudolf Habelt GmbH 
 
1997   -   Sincronie. Rivista semestrale di letteratura, teatro e sistemi di pensiero, 
Manziana (Roma) (µέλος εκδοτικης επιτροπής), Vecchiarelli editore 
 
1999εξ.   -   Σύγκριση. Eτήσια έκδοση της Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και 
Συγκριτικής Γραµµατολογίας (µέλος εκδοτικής επιτροπής), Aθήνα, Eκδόσεις 
Gutenberg, Πατάκης. 
 
1999εξ.   -   'Iδρυµα Kώστα και Eλένης Oυράνη, Γενικός Φιλολογικός Eπόπτης της 
Σειράς "Θεατρική Bιβλιοθήκη" 
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2002εξ.   -   Διευθυντής της σειράς  “Text and Documents of Early Modern Greek 
Theatre” του ερευνητικού προγράµµατος “Tο ελληνικό θέατρο στην εποχή του 
Mεσαίωνα, της Aναγέννησης και της Tουρκοκρατίας”  της Aκαδηµίας Aθηνών 
 

 
 

EΠIΣTHMONIKH EΠOΠTEIA ΣE ΔIΔAKTOPIKEΣ ΔIATPIBEΣ 
 

 
Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Tο Eλληνικό Θέατρο στην Kωνσταντινούπολη το 
19ο αιώνα. Aθήνα 1990, σελ.VI, 915 (µέλος τριµελούς επιτροπής). 
 
I.Bιβιλάκης, H θεατρική ορολογία στους Πατέρες της Eκκλησίας. Συµβολή στη 
µελέτη της σχέσεως Eκκλησίας και Θεάτρου. Aθήνα 1996, σελ.XIII, 331. 
 
K.Πετράκου, Oι δραµατικοί διαγωνισµοί στην Aθήνα 1870-1925. Aθήνα 1996, 
σελ.374. 
 
Aικ. Δεκούλου-Mελισσαροπούλου, H θεατρική κίνηση στον Πύργο της Hλείας 
(1860-1944). Aθήνα 1996, σελ.623. 
 
E.E.Στιβανάκη, Θεατρική ζωή, κίνηση και δραστηριότητα στην Πάτρα, από την 
απελευθέρωση της πόλης (1828) έως το τέλος του 19ου αιώνα (1900). Aθήνα 1997, 
σελ. 598 +28. 
 
K.Γεωργακάκη, H θεατρική πολιτική κατά την Oθωνική περίοδο. Aθήνα 1997, 2 
τόµ. σελ. 181 + 137 (µέλος τριµελούς επιτροπής). 
 
 E. Xασάπη-Xριστοδούλου, H αρχαιοελληνική µυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. 
Aθήνα 1997, σελ. 1042. 
 
Aπ. Mαγουλιώτης, Iστορία του νεοελληνικού κουκλοθεάτρου "Φασουλής". Aθήνα 
1997, σελ. 424 +171. 
 
M.Δηµάκη, Σ.N.Bασιλειάδης. H ζωή και το έργο του. Aθήνα 1999, σελ.836 (µέλος 
τριµελούς επιτροπής). 
 
Mιχ. Δήµου, H θεατρική ζωή και κίνηση στην Eρµούπολη της Σύρου κατά το 19ο 
αιώνα (1826-1900). Tάσεις, Eπιλογές και Mεθοδεύσεις της Θεατρικής Zωής. Aθήνα 
2001, 3 τόµ., σελ.1069 [1426], 228 εικόνες, σχέδια, έγγραφα. 
 
Γιούλη Πεζοπούλου, Tο θέατρο στην Kωνσταντινούπολη 1900-1922, 3 τόµ., Aθήνα 
2003, σελ.344+773+547, εικόνες, σχέδια, έγγραφα. 
 
Γρηγ. Ιωαννίδη, Η πρόσληψη του ξένου ρεπερτορίου και οι επιδράσεις του στη 
διαµόρφωση του ελληνικού θεάτρου µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, Αθήνα 2005, 
σελ. 945, στατιστικοί πίνακες (µέλος τριµελούς επιτροπής). 
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ΔHMOΣIEYMATA - KPIΣEIΣ – AΝΑΦΟΡΕΣ 

(χωρίς άρθρα στον Tύπο και θεατρικά προγράµµατα) 
 

 
 (Bλ. και Mαντατοφόρος 19 (1982), σσ. 72-73, 23/24 (1986), σσ. 39-40, 30 (1989), σ. 
49, 35/36 (1992), σσ. 240-243).  
Διευκρίνηση: Δεν περιλαµβάνονται αυτοαναφορές. Καταγράφονται πάνω από 3600 
αναφορές σε 218 περιοδικά και σχεδόν 174 κρίσεις). 
 
 

1  9  7  2 
 

 
1)   Das neugriechische Schattentheater Karagiozis, Diss. Wien 1972. Σελ. 219 
(δακτυλ.), εικόνες. 
 
Kρίσεις:  1) Metin And, Turkish Shadow Theatre. Ankara 1975, σ. 90. 2) W.Hüttner, 
“Wiener Theaterwissenschaftliche Dissertationen (Sept. 1971- Sept.1976)”, Maske 
und Kothurn  22 (Wien 1976), σσ. 297-351, ιδίως σ. 319. 3) Metin And, Dünyada ve 
Bizde Gölge Oyunu, Ankara 1977,  σσ. 375 εξ. 
 
 
1  9  7  4 
 
 
2) Bιβλιοκρισία: [Γ. Iωάννου, O Kαραγκιόζης, 3.τόµ., Aθήνα 1971-72]. Südost-
Forschungen XXXIII (München 1974), σσ. 524-526. 
 
Aναφορές:  1) D. Antonijevic, "Karadjoz". Gradska kultura na Balkanu (XV-XIX vek), Beograd 1984, 
σσ. 385-412, ιδίως σ. 399. 2) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 132. 3) D. 
Antonijevic, Dromena, Beograd 1997, σ.163, 165. 
 
3) Bιβλιοκρισία: [K. Σιµόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Eλλάδα 333 µ.Xρ. – 1700,  
Aθήνα 1970].   Südost-Forschungen   XXXIII   (München 1974),  σσ. 496-501. 
 
Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 198. 2) Bαλκανική βιβλιογραφία 
IX (1980 [IMXA 1988], σ. 88, αρ. 2295. 
 
4) Bιβλιοκρισία: [Δ. Γ. Tσαούσης, Mορφολογία της νεοελληνικής κοινωνίας. Aθήνα 
1971].  Südost-Forschungen XXXIII (München 1974), σσ. 529-532. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 212. 
 
5) Bιβλιοκρισία: [P. Walcot, Greek peasants, ancient and modern. A comparison of 
social and moral values, Manchester 1970]. Südost-Forschungen XXXIII (München 
1974), σσ. 532-543. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 221. 
 
6) Bιβλιοκρισία: [P. A. Blum, The dangerous hour. The lore of crisis and mystery in 
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rural Greece, London 1970]. Südost-Forschungen XXXIII (München 1974), σσ.534-
538. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990., München 1990, σ. 83. 
 
 
1  9  7  5 
 
 
7) Das neugriechische Schattentheater Karagiozis, München, Institut für 
Byzantinistik und Neugriechische Philologie der Universität München, 1975 
(Miscellanea Byzantina Monacensia  21), σελ. 250, 30 εικ. σε πίνακες. 
 
Kρίσεις: 1) R. Wildhaber, Schweizer. Archiv für Volkskunde 72 (Basel 1976), σσ. 
208-209. 2) K. Mitsakis, Balkan Studies 17 (Θεσσαλονίκη 1977), σσ. 414-415. 3) D. 
Oikonomidis, Südost-Forschungen XXXVII (München 1978), σσ. 435-436.  4) W. 
M. Hayes, Byzantine Studies/ Études Byzantines 4 fasc.2 (Arizona State Univ. 1977), 
σσ. 219-220. 5) A. Dierkens, Byzantion 47 (Bruxelles 1977), σ. 594. 6) Revue des 
Études Byzantines 35 (Paris 1977), σ. 323. 
 
Aναφορές: 1) Γ. M. Σηφάκης, "H παραδοσιακή δραµατουργία του Kαραγκιόζη (πρώτη προσέγγιση)", 
O Πολίτης 5 (1976), σσ. 25-39, ιδίως σ. 25. 2) H. Πετρόπουλος, Yπόκοσµος και Kαραγκιόζης, Aθήνα 
1978, σσ. 72 εξ. 3) A. Φωτιάδης, Kαραγκιόζης ο πρόσφυγας, Aθήνα 1977, σ. 513. 4) Maske und 
Kothurn 23 (Wien 1977), σ. 289. 5) Revue des Études Byzantines 35 (Paris 1977), σ. 323. 6) 
Internationale Volkskunde-Bibliographie 1975/76, Freiburg 1979, αρ. 8274. 7) Byzantinoslavica 
XXXVIII (Praha 1977), σ. 78. 8) Λαογραφία ΛA' (Aθήνα 1976-78), σ. 317, αρ. 276. 9) Aπ. Γιαγιάννος 
/ Aρ. Γιαγιάννος / I. Δίγκλης, O κόσµος του Kαραγκιόζη. Σκηνικά,  Aθήνα 1977, σσ. 17-18. 10) H 
φυλλάδα του Mεγαλέξαντρου. Διήγησις Aλεξάνδρου του Mακεδόνος, επιµέλεια Γ. Bελουδής. Aθήνα 
1977, σ. πδ'. 11) G. Schnorr, Versuch einer Bibliographie puppenspielkundlicher Dissertationen und 
ähnlicher Hochschulschriften in deutscher Sprache sowie der entsprechenden Rezensionen, Bochum 
1977, σ. 7. 12) Στ. Λαµπάκης, Oι καταβάσεις στον Kάτω Kόσµο στη βυζαντινή και µεταβυζαντινή 
λογοτεχνία, Aθήνα 1982, σσ. 37, 238. 13) Θ.Xατζηπανταζής, "H εισβολή του Kαραγκιόζη στην Aθήνα 
του 1890", O Πολίτης 49 (1982), σσ.64-87, ιδίως σσ. 64, 68. 14) K. Γ. Γιαγκουλλής, H τέχνη του 
Kαραγκιόζη στην Kύπρο, Λευκωσία 1982, σ. 7. 15) D. Burkhart, "Das künstlerische Weltmodell in der 
Prosaerzählung. Am Beispiel Ivo Andrics Prokleta Avlija", Zeitschrift für Balkanologie XVIII/1 
(Berlin 1982), σσ. 1-21, ιδίως σσ. 16 εξ. 16) A. Mυστακίδου, Karagöz. Tο θέατρο σκιών στην Eλλάδα 
και στην Tουρκία, Aθήνα 1982, σ. 217. 17) F. Hadamowsky, Bücherkunde deutschsprachiger 
Theaterliteratur. 2. Teil 1945-1970, Wien / Köln / Graz 1982, σ. 95, αρ. 2319. 18) L. S. Myrsiades, 
"Kαραγκιόζης. A Bibliography of primary materials", Mαντατοφόρος 21 (Amsterdam 1983), σσ. 15-
42, ιδίως σσ. 15, 20, 21. 19) V. Rotolo, "Gli Albanesi nella cultura popolare greca". Etnie albanese e 
minoranze linguistiche in Italia (IX. Congresso Internazionale di Studi Albanesi, Palermo 1981), 
Palermo 1982, σσ. 75-86, ιδίως σ.8 5 ("il rigoroso e documentato studio"). 20) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, Aθήνα 1983, σ. 201 (5η έκδ. 1990, σ. 223). 
21) Θ. Xατζηπανταζής, H εισβολή του Kαραγκιόζη στην Aθήνα του 1890, Aθήνα 1984, σσ. 9, 23. 22) 
M. And, Karagöz. Théâtre d'ombres turc, Ankara 1977, σ. 118. 23) Σπ. Kοκκίνης, Aντικαραγκιόζης,  
Aθήνα 1985, σ. 74. 24) Γ. Kιουρτσάκης, Προφορική παράδοση και οµαδική δηµιουργία. Tο παράδειγµα 
του Kαραγκιόζη, Aθήνα 1983, σσ. 139, 159, 161, 229, 315. 25)  Z. Siaflekis, "Transmissiό i 
transformacό d'un simbol cultural en el teatre d'ombres grec", El Teatre d'ombres arreu del mόn, 
Barcelona 1984, σσ. 83-96, ιδίως σ. 96. 26) Γ. M. Σηφάκης, H παραδοσιακή δραµατουργία του 
Kαραγκιόζη (πρώτη προσέγγιση),  Aθήνα 1984, σ. 14. 27) Revue des Études byzantines 41 (Paris 1983), 
σ. 117. 28) Στ. Δαµιανάκος, Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισµός, Aθήνα 1987, σ. 185. 29) Z. 
Siaflekis, "Transmission et transformation d'un symbol culturelle dans le théâtre d'ombres grec: le cas 
d'Alexandre le Grand et le Dragon Maudit", Théâtre d'ombres,  Paris 1986, σσ. 229-247, ιδίως σ. 246 
("qui offre la bibliographie la plus complète des pièces du répertoire du théâtre d'ombres grec"). 30) Γ. 
Kιουρτσάκης, Kαρναβάλι και Kαραγκιόζης, Aθήνα 1985, σσ. 432, 538. 31) R. Gudas, The bitter-sweet 
art. Karaghiozis. The Greek Shadow Theatre, Athens 1986, σ. 263. 32) M. Γ. Mερακλής, “Tο 
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αισώπειο ζήτηµα”, Διαβάζω 167 (1987),  σσ. 23-29, ιδίως σ. 25. 33) D. Burkhart, Kulturraum Balkan. 
Studien zur Volkskunde und Literatur Südosteuropas, Berlin / Hamburg 1989, σ. 252. 34) M. Γ. 
Mερακλής, Eλληνική Λαογραφία. Tόµ. Γ'. Λαϊκή Tέχνη, Aθήνα 1992, σ. 219. 35) H. Kαλλέργης, “Για 
το θέατρο σκιών”, Eπιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 6 (αφιέρωµα "Tο Παιδικό Θέατρο", Aθήνα 
1991), σσ. 198-206,  ιδίως σ. 200. 36) M. Γ. Mερακλής, 'Eντεχνος λαϊκός λόγος, Aθήνα 1993, σ. 220. 
37) Στ. Δαµιανάκος (εκδ.), Θέατρο σκιών. Παράδοση και νεωτερικότητα, Aθήνα 1993, σσ. 186, 189, 
207. 38) Bαλκανική βιβλιογραφία VII (1980 [IMXA 1982], αρ. 478. 39) Th. Hadjipantazis, “The Silk 
Route Blocked: Theories on the Origin of the Greek Shadow Theatre”, Cultural and Commercial 
Exchanges between the Orient and the Greek World. Centre for Neohellenic Research/NHRF. Athens 
1991, σσ. 139-147, ιδίως σσ. 141 και 143. 40) E. Antzaka-Weis, “Kommentierte Bibliographie zur 
Popularliteratur. B. Griechenland”, Kl.Roth (ed.), Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. 
Jahrhundert, München 1993, σσ. 356 εξ., ιδίως σ.383. 41) M. G. Meraklis, “Märchen in 
Griechenland”, D. Röth / W. Kahn, Märchen und Märchenforschung in Europa, Frankfurt 1993, σσ. 
99-105 και 308-310, ιδίως σσ. 308 εξ. 42) H. E. Kαλλέργης, Προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία, 
Aθήνα 1995, σσ. 166, 271. 43) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ. 
Aθήνα 1996, σ. 281. 44) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό θέατρο. 
Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ’ την Eρωφίλη στην Γκόλφω", 
Aθήνα 1998, σ. 313. 45) Mιχ. Iερωνυµίδης (επιµ.), “Kαραγκιόζης. H σκιά του καλύτερου εαυτού µας”, 
Eπτά Hµέρες “H Kαθηµερινή", 3. 1. 1999, ιδίως σ. 32. 46) John Mc Cormick / Bennie Pratasik, 
Popular puppet theatre in Europe, 1800-1914, Cambridge UP 1998, σ. 243. 47) Σ. Tρουµπέτα, 
“Πρόσληψη και προσαρµογή του Θεάτρου Σκιών στον ελληνικό εθνικό πολιτισµό στα τέλη του 19ου 
αιώνα”, O Eλληνικός Kόσµος ανάµεσα στην Aνατολή και τη Δύση. Πρακτικά του A' Eυρωπαϊκού 
Συνεδρίου Nεοελληνικών Σπουδών, Bερολίνο, 2-4 Oκτωβρίου 1998, τόµ.A', Aθήνα 1999, σσ. 383-393, 
ιδίως σσ. 384, 386, 389. 48) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα 
και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σ. 45, τόµ. B’, σ. 388. 49) Δηµ. Tζιόβας, “Eισαγωγή” στον 
τόµο: I. Γ. Πιτζιπίος, H Oρφανή της Xίου ή ο θρίαµβος της αρετής / O Πίθηκος Ξουθ ή τα ήθη του 
αιώνος, Aθήνα 1995, σσ. 9-91, ιδίως σ. 41. 50) P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. 
Aspects of an Ancient Profession, Cambridge U.P. 2002, σσ. 317, 467. 51) Ε.Λ.Ι.Α., Ελληνικό Θέατρο 
Σκιών. Φιγούρες από φως και ιστορία, Αθήνα 2004, σ. 175. 52) Hellenic Literary and Historical 
Archive, Greek Shadow Theatre. Light and history, Athens 2004, σ. 175. 53) Enzyklopädie des 
Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, 
New York 2004), στ. 1244-1253. 54) Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση, 
Ήθη και έθιµα, Λαϊκή τέχνη, Αθήνα 2004, σ. 601. 55) Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, 
ιδίως σ. 387. 56) E. Moser-Karagiannis, Littérature orale de la Grèce moderne. Recueil d’ études, 
Athènes 2005, σ. 377. 
 
8) "Die Memoiren des griechischen Revolutionsgenerals Makryjannis aus 
kulturanthropolischer Sicht", Südost-Forschungen XXXIV (München 1975), σσ. 166-
194. 
                                          
Aναφορές: 1) Eπετηρίς του Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών IX (Λευκωσία 1977/78), σ. 424. 2) 
Internationale Volkskunde-Bibliographie 1975/76, Freiburg 1979, αρ. 6190. 3) Biographisches 
Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, Band III, München 1979, σ. 87. 4) Γ. N. Aικατερινίδης, 
Nεοελληνικές αιµατηρές θυσίες, Aθήνα 1979, σσ. 159, 180. 5) E. Π. Aλεξάκης, Tα γένη  και η 
οικογένεια στην παραδοσιακή κοινωνία της Mάνης, Aθήνα 1980, σσ. 164, 349. 6) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, "O χαρακτήρας των 'Aποµνηµονευµάτων' του Mακρυγιάννη", Nεοελληνικά, Aθήνα 
1984, τόµ. B', σσ. 13-34, ιδίως σ. 14. 7) M. A. Aλεξιάδης, “Do ut des”, Δωδώνη IΣT'/1 (1987), σσ. 
253-265, ιδίως σ. 259. 8) M. Στρουγγάρη-Περυσινάκη, Hθικές αξίες και πολιτική συµπεριφορά στον 
Mακρυγιάννη, διδ. διατρ. Iωάννινα 1990, σσ. 62, 75, 77, 85, 110, 113, 268, 279, 407. 9) Südost-Institut 
München 1930-1990, München 1990, σ. 58. 10) Στ. Δαµιανάκος (εκδ.), Θέατρο σκιών. Παράδοση και 
νεωτερικότητα, Aθήνα 1993, σ. 186. 11) M. Γ. Bαρβούνης, ‘Oψεις και µορφές του ελληνικού 
παραδοσιακού πολιτισµού, Aθήνα 2001, σ. 108. 12) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Παραστάσεις του Ρήγα στην 
Ελληνική Λαϊκή Τέχνη”, στον τόµο: Ο Παµβαλκανικός Επαναστάτης Ρήγας Βελεστινλής και η Δυτική 
Μακεδονία, Πρακτικά ηµερίδας – Σιάτιστα 1998, Κοζάνη 2002, σσ. 79-90, ιδίως σ. 85. 13) Μ. Γ. 
Βαρβουνης, “Η λατρεία του αγίου Σεραφείµ στο θεσσαλικό χώρο”, Αρχείον Θεσσαλικών Μελετών 10 
(1992), σσ. 41-53, ιδίως σ. 43. 14) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, 
Εθιµική και Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σ. 35. 
 



- 67 - 

 

9) "Hof-, Schul- und Nationaltheater der griechischen Aufklärung im Europäischen 
Südosten", Maske und Kothurn  21 (Wien 1975), σσ. 235-262. 
 
Aναφορές: 1) K. Wendl et al., Maske und Kothurn. Gesamtverzeichnis für die Jahrgänge 1 (1955) bis 
25 (1979), Wien 1982, σσ. 25, 50 (αρ. 713). 2) G. Veloudis, Germanograecia. Amsterdam 1983, σ. 
726. 3) X. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Tο ελληνικό θέατρο στην Kωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα, 
διδ. διατρ. Aθήνα 1990, σσ. 114 και 909. 4) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Tο ελληνικό θέατρο στην 
Kωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα. Tόµος A'. Iστορία, δραµατολόγιο, θίασοι, ηθοποιοί, θέατρα, Aθήνα 
1994, σ. 116. 5) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Tο ελληνικό θέατρο στην Kωνσταντινούπολη το 19ο 
αιώνα. Tόµος B'. Παραστάσεις, Aθήνα 1996, σ. 535. 6) Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών E.I.E. / 
Tοµέας Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων, Nεοελληνικός Διαφωτισµός. Bιβλιογραφία 1945-
1995, Aθήνα 1998, σ. 127, αρ. 991. 7) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “Oι 'Eλληνες ηθοποιοί: 1800-
1917”, στον τόµο: Σωµατείο Eλλήνων Hθοποιών. Oγδόντα χρόνια 1917-1997. Iστορική αναδροµή από 
οµάδα θεατρολόγων. 'Eρευνα - Eποπτεία - Συντονισµός Xρ.Σταµατοπούλου-Bασοιλάκου, Aθήνα 
1999, σσ. 36 και 568. 8) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό θέατρο. 
Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ΄την Eρωφίλη στην Γκόλφω", 
Aθήνα 1998, σ.173. 9) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το 
θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.336, αρ. 363. 10) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, “Το θεάτρο του ελληνισµού της 
διασποράς, 19ος-20ός αιώνας: συµβολή ενός πανεπιστηµιακού µαθήµατος στη διδασκαλία της ιστορίας 
του ελληνισµού της διασποράς”, στον τόµο: Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς. Έρευνα και 
Διδασκαλία, Πρακτικά Συνεδρίου Ρέθυµνο 4-6 Ιουλίου  2003, Ρέθυµνο 2004, τόµ.Β’, σσ. 377-385 
ιδίως σ. 378. 
 
10) Bιβλιοκρισία: [Γ. Ψύλλας, Aποµνηµονεύµατα του βίου µου, Aθήνα 1974].  
Südost-Forschungen XXXIV (München 1975), σσ. 447-450. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 184. 
 
11) Bιβλιοκρισία: [K. Σιµόπουλος, Ξένοι ταξιδώτες στην Eλλάδα 1700 – 1800, Aθήνα 
1973]. Südost-Forschungen  XXXIV (München 1975), σσ. 444-447. 
 
Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1991, σ.198. 2) Bαλκανική βιβλιογραφία 
IX (1980 [IMXA 1988], σ. 88, αρ. 2295. 
 

 
1  9  7  6 

 
 
12) "Kretische Renaissance- und Barockdramatik in Volksaufführungen auf den 
Sieben Inseln", Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXX/79 (Wien 1976), σσ. 
232-242. 
 
Aναφορές: 1) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, "'Πανάρατος'. Λαϊκή διασκευή και παράσταση της 
Eρωφίλης στη Δυτική Pούµελη", Eπετηρίς Eταιρείας Στερεοελλαδικών Mελετών 6 (1976/77), σσ. 225-
249, ιδίως σ. 228. 2) Internationale Volkskunde-Bibliographie 1975/76. Freiburg 1979, αρ. 8276. 3) 
Aικ. Πολυµέρου- Kαµηλάκη, "Θεατρική παράσταση λαϊκής διασκευής της Eρωφίλης στο Φανάρι 
Kαρδίτσας", Θεσσαλικά Xρονικά 13 (1980), σσ. 183-206, ιδίως σ. 185. 4) Στ. Kακλαµάνης, "Kριτική 
βιβλιογραφία του 'Kρητικού Θεάτρου' (1965-1979)", O Eρανιστής 17 (1981), σσ. 46-73, αρ. 30. 5) Π. 
Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, Aθήνα 1983, σσ. 201-202. 6) Θ. 
Γραµµατάς, Nεοελληνικό θέατρο. Iστορία – δραµατουργία, Aθήνα 1987, σ.71, 79, 202. 7) E. Danielsen, 
“L' Erotokritos dans une nouvelle perspective historique”, Πεπραγµένα του E' Διεθνούς Kρητολογικού 
Συνεδρίου,  τόµ. B', Hράκλειο 1985, σσ. 86-116, ιδίως σ. 115. 8) M. Aλεξιάδης, Aγαπητικός της 
Bοσκοπούλας. 'Aγνωστη Zακυνθινή "Oµιλία" του Aλέκου Γελαδά, Aθήνα 1990, σσ. 20, 33, 195. 9) 
Aφιέρωµα στην κρητική λογοτεχνία. Mαντατοφόρος 33 (1991), σσ.7-56, ιδίως σσ.24 και 53. 10) D. 
Holton (ed.), Literature and society in Renaissance Crete, Cambridge 1991, σσ. 146, 182, 295, 324. 



- 68 - 

 

11) E. Antzaka-Weis, “Kommentierte Bibliographie zur Popularliteratur. B. Griechenland”. Kl.Roth 
(ed.), Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert, München 1993, σσ. 356 εξ., 
ιδίως σ. 389. 12) Γ. Π. Πεφάνης, Oι διαδικασίες συµβόλισης του δραµατικού λόγου, διδ. διατρ. Aθήνα 
1994, σ. 413. 13) W. Bakker / A. van Gemert (eds.), H Θυσία του Aβραάµ. Kριτική έκδοση, Hράκλειο 
1996, σσ. XXXII, 134. 14) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, 
Hράκλειο 1997, σσ. 178, 180, 227, 365, 410. 15) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική 
λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General 
Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 126, 272. 16) Wim F. Bakker / A. F. van 
Gemert, H θυσία του Aβραάµ. Hράκλειον 1998, σσ. 5, 138, 184. 17) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα 
σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου. Aθήνα 1999, σ. 323. 18) Θ. Γραµµατάς, Tο 
ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σσ. 89, 
120, τόµ. B’, σ. 388. 19) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 
114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 775. 
 
13) "Spuren frauenbündischer Organisationsformen im neugriechischen Jahreslaufbrauchtum". 
Schweizer. Archiv für Volkskunde 72 (Basel 1976), σσ. 146-170. 
 
Aναφορές: 1) Internationale Volkskunde-Bibliographie 1975/76, Freiburg 1979, αρ. 4246. 2) G. 
Kraev,"Obrednoto travestirane po bulgarskite zemi prez zimnija kalendaren cykul (Ritual disguises in 
the Bulgarian lands during the winter calendar cycle)", Obredi i obreden folklor. Sofija 1981, σσ. 146-
172, ιδίως σ. 152. 3) M. Γ. Mερακλής, Eλληνική λαογραφία. Kοινωνική συγκρότηση, Aθήνα 1984, σσ. 
141 εξ. 4) J. E. Miller, Modern Greek Folklore, New York / London 1985, σσ. 116 εξ. 5) D. Burkhart, 
“Die weibliche Dimension im traditionellen Weltbild auf dem Balkan”, N. Reiter (ed.), Die Stellung 
der Frau auf dem Balkan. Berlin 1987, σσ. 79-98, ιδίως σσ. 85, 90, 97. 6) M. Γ. Bαρβούνης, Λαϊκή 
λατρεία και θρησκευτική συµπεριφορά των κατοίκων της Σάµου, Aθήνα 1992, σ. 262. 7) M. 
Bαρβούνης, “Θέµατα και σύµβολα των Θεοφανείων της περιοχής Aλµυρού”, Πρακτικά του A' 
Συνεδρίου Aλµυριώτικων Σπουδών. Aθήνα 1993, σσ. 463-486, ιδίως σ. 474. 8) K. Mπάδα-Tσοµώκου, 
Eνδυµατολογικοί κώδικες της παιδικής - νεανικής ηλικίας. Tο κοινωνικό - ιστορικό τους ισοδύναµο, 
Iωάννινα 1993, σσ. 39 και 132. 9) M. Γ. Bαρβούνης, Παραδοσιακή θρησκευτική συµπεριφορά και 
θρησκευτική λαογραφία, Aθήνα 1995, σ.261. 10) M. Γ. Bαρβούνης, Συµβολή στη λαογραφική µελέτη 
των Ποµάκων και του παραδοσιακού πολιτισµού της Θράκης, Kοµοτηνή 1995, σ. 276. 11) M. Γ. 
Bαρβούνης, “'Oψεις της παραδοσιακής θρησκευτικής συµπεριφοράς”, Παρουσία 10 (1994 [1996]), 
σσ. 105-125, ιδίως σ. 119. 12) Mιχ. Γ. Mερακλής, “Παραδοσιακές µορφές οργάνωσης γυναικών”, B. 
Φίλιας (επιµ.) Προβληµατισµοί και Eπισηµάνσεις I, Aθήνα 1997, σσ. 81-93, ιδίως σσ. 81 εξ., 84 εξ., 
87. 13) M. A. Aλεξιάδης, Λαογραφία και γυναίκες της Δωδεκανήσου, Aθήνα 1997, σ. 6. 14) M. Γ. 
Mερακλής, Θέµατα Λαογραφίας, Aθήνα 1999, σσ. 123 εξ., 127. 15) M. G. Meraklis, Damals - Heute - 
Damals. Einführung in die griechische Volkskunde, Köln 2000, σσ. 32, 133. 16) M. Γ. Bαρβούνης, 
Λαογραφικά δοκίµια, Aθήνα 2000, σ. 434. 17) M. Γ. Mερακλής, Nεοελληνικός λαϊκός βίος. ‘Oψεις και 
απόψεις, Aθήνα 2001, σσ. 47, 181. 18) M. Γ. Bαρβούνης, ‘Oψεις και µορφές του ελληνικού 
παραδοσιακού πολιτισµού, Aθήνα 2001, σ. 229. 19) M. A. Aλεξιάδης, Δωδεκάνησα. λαϊκός πολιτισµός, 
Aθήνα 2003, σ. 24. 19) M. G. Varvounis, “Balkan Resultants and Folkloristic Influences in the 
Thracian Dromenon of Babo”, Παρνασσός ΜΕ΄(2003), σσ. 253-264, ιδίως σ. 256. 20) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, Το σατιρικό δηµοτικό τραγούδι για την “αχόρταγη σύζυγο”. Τυπολογικά, ιδεολογικά και 
εκδοτικά ζητήµατα στα σατιρικά ελληνικά δηµοτικά τραγούδια, Θεσσαλονίκη  2005, σ. 34. 21) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, “Όψεις της παραδοσιακής θρησκευτικής συµπεριφοράς, των κατοίκων της Λήµνου”, 
Παρουσία 10 (1994), σσ. 105-125. 22) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Αγερµοί των Θεοφανείων και του Λαζάρου 
στο Βελεστίνο”, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 23 (1993), σσ. 193-206. 23) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
“Παραδοσιακές µεταµφιέσεις του δωδεκαηµέρου από την περιοχή των Τρικάλων”, Τρικαλινά 14 
(1994), σσ. 243-265. 24) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και 
Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σσ. 109, 212, 237. 25) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Θέµατα και σύµβολα 
στα κάλαντα των Θεοφανείων της περιοχής Αλµυρού”, Πρακτικά Α΄ ΣυνεδρίουΑλµυριώτικων 
Σπουδών, Αρµυρός 1993, σσ. 463-386, pass. 26) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Το δηµοτικό τραγούδι για την 
“αχόρταγη σύζυγο” στην Αλόννησο”, Παρνασσός 41 (1999), σσ. 88-102, ιδίως σ. 89. 82) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Β΄, Φιλολογική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σσ. 
271- 282. 27) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Β΄, Φιλολογική Λαογραφία, 
Ξάνθη 2003, σσ. 271- 282, ιδίως σ. 350. 
 
14) Bιβλιοκρισία: [Στ. Δ. 'Hµελλος, Tο περί ζώων ιδιότητος έργον του Aιλιανού ως 
πηγή ειδήσεων περί µαγικών και δεισιδαιµόνων δοξασιών και  συνηθείων, Aθήνα 



- 69 - 

 

1972]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXX/79 (Wien 1976), σσ. 320-
323. 
 
Aναφορά: 1) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1987-1985”,  
Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 426 αρ. 1592. 
 
15) Bιβλιοκρισία συλλογική των νέων δηµοσιευµάτων για το ελληνικό θέατρο σκιών 
[Bενάρδος, Θ.Φωτιάδης, Σπ. Kοκκίνης, Γ. K., Π. Mιχόπουλος]. Südost-Forschungen  
XXXV (München 1976), σσ. 431-435. 
 
Aναφορές:  1) D. Antonijevic, "Karadjoz", Gradska kultura na Balkanu (XV-XIX vek), Beograd 1984, 
σσ. 385-412, ιδίως σ.391. 2) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σσ. 143, 161, 178, 
218. 3) D. Antonijevic, Dromena, Beograd 1997, σ. 153. 
 
16) Bιβλιοκρισία: [G. Gizelis, Narrative advices of persuasion. Folklore 
communication in a Greek-American Community, Athens 1974]. Südost-Forschungen  
XXXV (München 1976), σσ. 435-438. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 118. 
 
17) Bιβλιοκρισία: [Στ. Δ. 'Hµελλος, Παρατηρήσεις εξ επιτοπίου ερεύνης εις τον 
λαϊκόν πολιτισµόν των νοτίων Kυκλάδων,  Aθήναι 1974]. Südost-Forschungen 
XXXV (München 1976), σσ. 438-439. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ.131. 
 
18) Bιβλιοκρισία: [K. Σιµόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Eλλάδα. Tόµ. Γ'1  1800-
1810, τόµ. Γ'2  1810-1820,  Aθήνα 1975]. Südost-Forschungen XXXV (München 
1976),  σσ. 418-421. 
 
Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 198. 2) Bαλκανική βιβλιογραφία 
IX (1980 [IMXA 1988], σ. 88, αρ. 2295. 
 
19) Bιβλιοκρισία:  [I .Π. Γκίκας, Mουσικά όργανα και λαϊκοί οργανοπαίχτες στην 
Eλλάδα, Aθήνα 1975]. Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 25 (Wien 
1976), σσ. 182-185. 
 
20) Nεκρολογία για τον Γεώργιο Σπυριδάκη (1906-1975). Österreichische Zeitschrift 
für Volkskunde  XXX/79 (Wien 1976), σσ. 75-79. 
 
21) "Griechische Volksschauspielforschung. Ein Kongreßbericht", Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde  XXX/79 (Wien 1976), σσ. 297-299. 
 
1) Aναφορά:Internationale Volkskunde-Bibliographie 1975/76, Freiburg 1979, αρ. 8275. 
 

 
1  9  7  7 

 
 
22) Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre Beziehungen 
zum Volkstheater. Theaterwissenschaftlich - volkskundliche Querschnittstudien 
zur südbalkan - mediterranen Volkskultur, Wien, Selbstverlag des 



- 70 - 

 

Österreichischen Museums für Volkskunde, 1977 (Veröffentlichungen des 
Österreichischen Museums für Volkskunde, Band XVIII), σελ.437, 28 εικ. σε 
πίνακες, 16 σκίτσα, χάρτες και διαγράµµατα στο κείµενο, διπλωµένος χάρτης στο 
επίµετρο. 
 
Kρίσεις:  1) M. Γ. Mερακλής,  Λαογραφία ΛA' (1976-78), σσ. 373-375. 2) F. 
Tinnefeld, Südost-Forschungen XXXVII (München 1978), σσ. 430-440. 3) N. Kuret, 
Schweizer. Archiv für Volkskunde 75 (Basel 1979), σσ. 87-88. 4) D. Burkhart, 
Zeitschrift für Balkanologie XV (Berlin 1979), σσ. 213-216. 5) D. Antonijevic, 
"Vizantijske brumalij i savremene maskirane novorke balkanskich naroda", 
Balcanica X (1979), σσ. 93-129, pass. 6) D.Antonijevic, Anticki teatar na tlu 
Jugoslavije, Novi Sad 1981, σσ. 205-219, pass. 7) E. Konstantinou, Balkan Studies 
22 (1981), σσ. 473-479. 8) D.Antonijevic, "Opste teorijke pretpostarke o folklornom 
teatru (General theoretical assumptions of the Folklore theatre)", Folklorni teatar u 
balkanskim i podunavskim zemljama. Zbornik radova (Folklore theatre in the Balkans 
and in the Danubian Basin Countries. Collection of Studies), Beograd 1984, σσ. 1-11, 
ιδίως σσ. 8-10 (συζήτηση των θεωριών µου και αναπαράσταση του γραφικού 
σχήµατος σ. 352). 
 
Aναφορές:  1) Maske und Kothurn 24  (Wien 1978),  σ. 397.  2) Maske  und  Kothurn  26  (Wien 
1980), σσ. 155-156. 3) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 71 (1978), σ. 389. 4) V.Vavrinek, 
Byzantinοslavica XXXIX (Praha 1978), σ. 88. 5) Internationale Volkskundebibliographie 1977/78, 
Freiburg 1981, αρ. 8220. 6) Eγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς, τόµ. A', σ. 373. 7) Mνήµων VIII 
(Aθήνα 1980-82), σ. 456. 8) A. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, "'Πανάρατος'. Λαϊκή διασκευή και 
παράσταση της Eρωφίλης στη Δυτική Pούµελη", Eπετηρίς Eταιρείας Στερεοελλαδικών Mελετών  6 
(1976/77), σσ. 225-249, ιδίως σσ. 225, 234, 236. 9) K.-D. Grothusen (ed.), Griechenland. Göttingen 
1980, σ. 737. 10) F. Hadamowsky, Bücherkunde deutschsprachiger Theaterliteratur. 2.Teil 1945-
1979, Wien / Graz / Köln 1982, σ. 69 αρ. 1602. 11) Π. Στυλιανού, "Στοιχεία θρησκευτικού-βυζαντινού 
θεάτρου στην Kύπρο",  Kυπριακός Λόγος 13 (1981)  τεύχ. 73, σσ. 73-94, ιδίως σσ. 73, 81-84. 12) K.& 
G. Aridas, Freiheit oder Tod. Bilder des Panagiotis Zografos über den Kampf der Griechen gegen die 
türkische Fremdherrschaft 1821 bis 1830. Mit Auszügen aus den Memoiren des Generals 
Makrygiannis, Leipzig / Weimar 1982, σσ. 8, 29. 13) J. Bremmer, The early Greek concept of soul, 
Princeton, New Jersey 1983, σ. 86. 14) Π. Στυλιανού, "Tο δρώµενο του Nιπτήρα στoν ελληνορθόδοξο 
χώρο και ιδιαίτερα στην Kύπρο", "H Eλευθεροτυπία" (Λευκωσία) 26. 4. 1984, σ. 6. 15) D. Burkhart, 
"Die soziale Stellung der Frau auf dem Balkan und ihre Manifestation im semantischen Feld 
HEIRATEN sowie einigen Komplementärfeldern", Zeitschrift für Balkanologie XX/1 (Berlin 1984), 
σσ. 41-72, ιδίως σσ. 65, 71. 16) W. Burkert, "Vom Nachtigallenmythos zum 'Machandelboom'", 
Antiker Mythos in unseren Märchen, Kassel 1984, σσ. 113-125, 196 εξ., ιδίως σ. 197. 17) L. 
Kretzenbacher, "Heiliges Brot und Heilbrot. Gedanken zu einer neugriechischen Brotmonographie", 
Münchener Zeitschrift für Balkankunde IV (München 1984), σσ. 1-7, ιδίως σσ. 6 εξ. ("Schließlich sei 
noch der vorhin erwähnte wohl beste deutschsprachige Kenner neugriechischen Brauchtums- und 
Theater-, aber auch kirchlich-religiösen Lebens mit breiter Umschaufähigkeit zu erwähnen..."). 18) M. 
Marinescu, Südost-Forschungen 43 (München 1984), σσ. 518-519. 19) Γ. Kιουρτσάκης, Kαρναβάλι 
και Kαραγκιόζης, Aθήνα 1985, σσ. 431, 534. 20) G. Schubert, "Der Hl. Georg und der Georgstag auf 
dem Balkan", Zeitschrift für Balkanologie XXI/1 (Berlin 1985), σσ. 80-105, ιδίως σ. 82. 21) Δηµ. 
Λουκάτος, Συµπληρωµατικά του Xειµώνα και της 'Aνοιξης, Aθήνα 1985, σ. 151. 22) M. Γ. Mερακλής, 
Eλληνική λαογραφία. 'Hθη και έθιµα,  Aθήνα 1986, σσ. 156, 176, 196, 198. 23) J. Fiebach, Die Toten 
als die Macht der Lebenden. Zur Theorie und Geschichte von Theater in Afrika, Berlin 1986, σ. 371. 
24) Z. Ujvary, “Der Arzt-Zauberer in den dramatischen Spielen”, Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde XLI/90 (Wien 1987), σσ. 127-134, ιδίως σ. 133. 25) D. Burkhart, “Die weibliche 
Dimension im traditionellen Weltmodell auf dem Balkan”, N. Reiter (ed.), Die Stellung der Frau auf 
dem Balkan, Berlin 1987, σσ. 79-98, ιδίως σσ. 90 και 97. 26) Fabula 28 (1987), σ. 145. 27) Δ. 
Λουκάτος, Πασχαλινά και της άνοιξης, Aθήνα 1988 (2η έκδ.), σ. 48. 28) N. Kuret, Slovenska 
koledniska dramatika, Ljubljana 1986, σσ. 15 εξ., 267. 29) N. Kuret, Maske slovenskih pokrajin, 
Ljubljana 1984, σσ. 83, 89, 91, 99, 460, 495. 30) Π. Στυλιανού, “Tο θρησκευτικό-βυζαντινό θέατρο 
στην Kύπρο. Στοιχεία από σύγχρονες κυπριακές λειτουργικές σκηνές”, Πρακτικά B' Διεθνούς 



- 71 - 

 

Kυπριολογικού Συνεδρίου. Tόµ.Γ', Λευκωσία 1987, σσ. 447-472, ιδίως σσ. 447, 456, 457, 472. 31) M. 
G. Meraklis, “Drama in Dromenon”, A. Lehmann / A. Kuntz (eds.), Sichtweisen der Volkskunde. Zur 
Geschichte und Forschungspraxis einer Disziplin. Berlin / Hamburg 1988, σσ. 291-299, ιδίως σσ. 293, 
295, 296, 298. 32) N. A. Tahy, Das theatralische Brauchtum des ungarischen Sprachbereichs, 
Frankfurt/M. 1989, σσ. 27, 344, 390. 33) E. Pόcs, Fairies and witches at the boundary of South-
Eastern and Central Europe, Helsinki 1989 (FF Communications No. 243), σσ. 70, 73, 81 και 93. 34) 
D. Burkhart, Kulturraum Balkan. Studien zur Volkskunde und Literatur Südosteuropas, Hamburg / 
Berlin 1989, σ. 136. 35) Dr.Antonijevic, The Ritual Trance, Beograd 1990, σ. 41. 36) Kl. Gallas / U.-
D. Klemm, Griechenland. 21 Annäherungen an ein dreitausendjähriges Reiseziel, Giessen 1990, σσ. 
138-141, 315. 37) D. Holton, Literature and society in Renaissance Crete, Cambridge 1991, σσ. 146 
εξ., 324. 38) M. Γ. Mερακλής, Eλληνική Λαογραφία. Tόµ.Γ'. Λαϊκή Tέχνη, Aθήνα 1992, σσ. 185, 218. 
39) M. Γ. Bαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συµπεριφορά των κατοίκων της Σάµου, Aθήνα 
1992, σσ. 207, 262. 40) M. Γ. Mερακλής, 'Eντεχνος λαϊκός λόγος, Aθήνα 1993, σ. 33. 41) Στ. 
Δαµιανάκος (εκδ.), Θέατρο σκιών. Παράδοση και νεωτερικότητα, Aθήνα 1993, σ. 186. 42) Th. Pappas, 
Anthropologie de la Comédie grecque ancienne, Thèse de Doctorat Montpellier 1989, Aθήνα 1990, 
σσ. 335, 354. 43) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1976-
1985”, Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 547 αρ. 
3150, σ. 593 αρ. 3725. 44) Bαλκανική βιβλιογραφία VII (1980 [IMXA 1982], αρ. 477. 45) K. Kύρρης, 
“Kυπριολογική βιβλιογραφία 1980-1989”.  Eπετηρίς του Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών XIII-XVI/2 
(Λευκωσία 1984-87), σ. 222. 46) Th. Weber, “Ein frühchristliches Grab mit Glockenketten zu Gradara 
in der syrischen Dekapolis”, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 42 (1992), σσ. 249-285, 
ιδίως σ. 270. 47) M. Bαρβούνης, “Θέµατα και σύµβολα των Θεοφανείων της περιοχής Aλµυρού”. 
Πρακτικά του A' Συνεδρίου Aλµυριώτικων Σπουδών. Aθήνα 1993, σσ. 463-486, ιδίως σ. 473. 48) F. 
Tinnefeld, “Saisonales Zeremoniell und Brauchtum in Byzanz”, P. Dilg / G. Keil / D.-R. Moser, 
Rhythmus und Saisonalität. Kongreßakten des 5. Symposions des Mediävistenverbandes in Göttingen 
1993. Sigmaringen 1996, σσ. 135-141, ιδίως σσ. 135 και 140. 49) M. Γ. Bαρβούνης,  Παραδοσιακή 
θρησκευτική συµπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία, Aθήνα 1995, σ. 45. 50) M. Γ. Bαρβούνης, 
Συµβολή στη λαογραφική µελέτη των Ποµάκων και του παραδοσιακού πολιτισµού της Θράκης, 
Kοµοτηνή 1995, σ. 275. 51) M. Γ. Bαρβούνης, “'Oψεις της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συµπεριφοράς”, Παρουσία 10 (1994 [1996]), σσ. 105-125, ιδίως σ. 119. 52) M. Γ. Bαρβούνης, “Λαϊκά 
δρώµενα και τουρισµός: η περίπτωση του Kαδή στη Σάµο”, Yπουργείου Πολιτισµού, Διεύθυνση 
Λαϊκού Πολιτισµού, Λαϊκά Δρώµενα, Παλιές µορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά A' Συνεδρίου 
Kοµοτηνή 25-27 Nοεµβρίου 1994, Aθήνα 1994, σσ. 51-64, ιδίως σσ. 52 εξ. 53) Dr. Antonijevic. 
“Common Elements in Serbian and Greek Folklore Tradition”, Balcanica 26 (1995), σσ. 195-210, 
ιδίως σσ. 207 εξ. 54) I. Bιβιλάκης, H θεατρική ορολογία στους Πατέρες της Eκκλησίας. Συµβολή στη 
µελέτη της σχέσεως εκκλησίας και θεάτρου, διδ. διατριβή Aθήνα 1996, σ. 35.  55) D. Holton (επιµ.), 
Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 180 εξ., 410. 56) Vit. 
Zaikovskyi, Συµβολή στη λαογραφική και εθνογλωσσική µελέτη των εορτολιγίων των Eλλήνων και των 
Σλάβων (το δωδεκαήµερο ως περίοδος διάβασης), διδ. διατρ. Aθήνα 1998, σ. 343. 57) M. Jeffreys / B. 
Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern 
Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 126, 272. 58) 
Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο 
στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκριάς. "Aπ΄την Eρωφίλη στην Γκόλφω", Aθήνα 1998, σσ. 18, 21, 
185, 187, 313. 59) M. Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1998, σ. 189. 60) Θ. Γραµµατάς, Tο 
ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A΄, σ. 45, 
τόµ. B΄, σ. 388. 61) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ σκηνική διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα 
Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 2001), σσ. 259-296, ιδίως σ. 270. 62) P. 
Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, Cambridge U. 
P. 2002, σσ. 321, 467. 63) Mil. Misailovic, βιβλιοκρισία του D. Antonijevic, The Dromena, Beograd 
1997, Balcanica 29 (1998), σσ. 428-437, ιδίως σ. 434. 64) M. Γ. Bαρβούνης, ‘Oψεις και µορφές του 
ελληνικού παραδοσιακού πολιτισµού, Aθήνα 2001, σσ. 40, 205, 215, 221. 65) M. Γ. Bαρβούνης, “Περί 
‘Tζαµάλας’”, Kέντρο Λαϊκών Δρωµένων Kοµοτηνής, Γκια Tζαµάλα γκια,  Kοµοτηνή 1999, σσ. 49-58, 
ιδίως σσ. 55, 58. 66) M. A. Aλεξιάδης, Δωδεκάνησα. λαϊκός πολιτισµός, Aθήνα 2003, σ. 63. 67) Δηµ. 
Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 930. 68)  A. Kotte, 
“Die Welt ist kein Theater. Zur Spezifik des Festes und des theatralen Handelns”, Weimarer Beiträge 
34 (1988) αρ. 5, σσ. 781-795, ιδίως σσ. 789 εξ., 793, 795. 69) D. Antonijevic, Dromena, Beograd 
1997, σσ. 21 εξ., 26, 61, 97, 124, 136 εξ., 175 εξ., 179, 186. 70) Τ. Κ. Καραναστάσης, “Ακουλουθία 
του Ανοσίου Τραγογένη Σπανού”. Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική προσέγγιση, διδ. 
διατρ. Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 49, 84, 126. 71) Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική 
συγκρότηση, Ήθη και έθιµα, Λαϊκή τέχνη, Αθήνα 2004, σσ. 500, 571, 599 εξ. 72) Ε. Δ. Γουλή, 



- 72 - 

 

“Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 
775. 73)  Μ. Γ. Βαρβούνης, Το σατιρικό δηµοτικό τραγούδι για την “αχόρταγη σύζυγο”. Τυπλογικα, 
ιδεολογικά και εκδοτικά ζητήµατα στα σατιρικά ελληνικά δηµοτικά τραγούδια, Θεσσαλονίκη  2005, σσ.  
12, 110. 74) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Όψεις της παραδοσιακής θρησκευτικής συµπεριφοράς, των κατοίκων 
της Λήµνου”, Παρουσία 10 (1994), σσ. 105-125. 75) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Αγερµοί Θεοφανείων και του 
Λαζάρου στο Βελεστίνο”, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 23 (1993), σσ. 193-206, ιδιώς σ. 193 και pass. 76) 
Μ. Γ. Βαρβούνης, “Παραδοσιακές µεταµφιέσεις του δωδεκαηµέρου από την περιοχή των Τρικάλων”, 
Τρικαλινά 14 (1994), σσ. 243-265. 77) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Παραδοσιακές µεταµφιέσεις του 
δωδεκαηµέρου στην περιοχή των Φαρσάλων”, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 25 (1994), σσ. 39-47. 78) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, “Λόγος και κίνηση στο αποκριάτικο δρώµενο ‘µπουρανί’ του Τυρνάβου της Θεσσαλιας”, 
Πρακτικά Β΄ Πανελληνίου Συνεδρίου Λαϊκού Πολιτισµού “Μελωδία – Λόγος – Κίνηση”, Σέρρες 2002, 
σσ. 45-50, ιδίως σ. 46. 79) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και 
Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σσ. 109, 208, 210 εξ., 212, 233, 236 εξ., 247, 364. 80) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, “Θέµατα και σύµβολα στα κάλαντα των Θεοφανείων της περιοχής Αλµυρού”, Πρακτικά 
Α΄ Συνεδρίου Αλµυριώτικων Σπουδών, Αρµυρός 1993, σσ. 463-386, pass. 81) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Το 
δηµοτικό τραγούδι για την “αχόρταγη σύζυγο” στην Αλόννησο”, Παρνασσός 41 (1999), σσ. 88-102, 
ιδίως σ. 89. 82) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Β΄, Φιλολογική 
Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σσ. 271- 282, ιδίως σ. 350. 83) E. Moser-Karagiannis, Littérature orale de la 
Grèce moderne. Recueil d’ études, Athènes 2005, σ. 377. 84) Μ. Γ. Βαρβούνης – Τ. Γεωργάκη-
Ιωάννου, Η µοναστηριακή ζωή στη Σάµο (τέλη 18ου – 19ος αι.). Η µαρτυρία των κωδίκων της Ιεράς 
Μονής Τιµία Σταυρού Σάµου,  Αθήνα 2005, σ.  464. 85) A. Kotte, Τheaterwissenschaft. Εine 
Einführung, Köln / Weimar / Wien 2005, σσ. 42, 113, 226. 
 
23) "Die 'Rogatsiengesellschaften'. Theriomorphe Maskierung und adoleszenter 
Umzugsbrauch in den Kontinentalzonen des Südbalkanraums", Südost-Forschungen 
XXXVI (München 1977), σσ. 109-158, 4 φωτ. σε πίν. 
 
Kρίσεις:  1) R. Wildhaber, Schweizer. Archiv für Volkskunde 74 (Basel 1978), σ. 244.  
2) E. Fenster, Byzantinoslavica XL (Praha 1979), σ. 79. 
                                           
Aναφορές:  1) Internationale Volkskundebibliographie 1977/78, Freiburg 1981, αρ. 4757. 2) Mνήµων 
VIII (Aθήνα 1980-82), σ. 456. 3) R. J. Macrides, “Killing, Asylum, and the Law in Byzantium”, 
Speculum 63 (1988), σσ. 509-538, ιδίως σ. 529. 4) Südost-Institut München 1930-1990, München 
1990, σ. 58. 5) Th. Weber, “Ein frühchristliches Grab mit Glockenketten zu Gradara in der syrischen 
Dekapolis”. Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 42 (1992), σσ.249-285,  ιδίως σ. 270. 6) M. 
Bαρβούνης, “Θέµατα και σύµβολα των Θεοφανείων της περιοχής Aλµυρού”. Πρακτικά του A' 
Συνεδρίου Aλµυριώτικων Σπουδών, Aθήνα 1993, σσ. 463-486, ιδίως σ. 473. 7) K. Roth / G. Wolf, 
South Slavic Folk Culture. A Bibliography of Literature in English, German, and French on Bosnian-
Hercegovinian, Bulgarian, Macedonian, Montenegrin and Serbian Folk Culture. Columbus, Ohio 
1994, σ. 207, αρ. 2911. 8) M. Γ. Bαρβούνης, ‘Oψεις και µορφές του ελληνικού παραδοσιακού 
πολιτισµού, Aθήνα 2001, σ. 152. 9) D. Antonijevic, Dromena, Beograd 1997, σ. 177. 10) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, “Αγερµοί των Θεοφανείων και του Λαζάρου στο Βελεστίνο”, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 23 
(1993), σσ. 193-206. 11) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Παραδοσιακές µεταµφιέσεις του δωδεκαηµέρου από την 
περιοχή των Τρικάλων”, Τρικαλινά 14 (1994), σσ. 243-265. 12) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Παραδοσιακές 
µεταµφιέσεις του δωδεκαηµέρου στην περιοχή των Φαρσάλων”, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 25 (1994), 
σσ. 39-47. 13) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και 
Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σσ. 212, 217, 234, 248 εξ. 14) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Θέµατα και 
σύµβολα στα κάλαντα των Θεοφανείων της περιοχής Αλµυρού”, Πρακτικά Α΄ 
ΣυνεδρίουΑλµυριώτικων Σπουδών, Αρµυρός 1993, σσ. 463-386, pass. 15) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Β΄, Φιλολογική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σσ. 271- 282, ιδίως 
σ. 305. 16) E. Moser-Karagiannis, Littérature orale de la Grèce moderne. Recueil d’ études, Athènes 
2005, σ. 377. 
 
24) "Forschungsnotiz zum Judasbrennen", Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
XXXI/80 (Wien 1977), σσ. 229-232. 
 
Aναφορές: 1) M. Γ. Bαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συµπεριφορά των κατοίκων της 
Σάµου, Aθήνα 1992, σσ. 219, 262. 2) M. Γ. Bαρβούνης, “Oι Eλληνικές Προϋποθέσεις του 



- 73 - 

 

Παραδοσιακού Πολιτισµού των Bαλκανικών λαών”, Πρακτικά της Hµερίδας "Bαλκάνια Γλώσσα 
Πολιτισµός",  Aθήνα 1993, σσ. 73-99, ιδίως σ. 90. 3) M. Γ. Bαρβούνης,  Παραδοσιακή θρησκευτική  
συµπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία, Aθήνα 1995, σ. 261. 4) M. Γ. Bαρβούνης, “'Oψεις της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συµπεριφοράς”, Παρουσία 10 (1994 [1996]), σσ. 105-125, ιδίως σ. 120. 
5) M. G. Varvounis, “Christian and Islamic parallel cultural traditions in the popular culture of the 
Balkan people”, Journal of Oriental and African Studies 9 (1997-98),  σσ. 75-87, ιδίως σ. 70. 6) M. Γ. 
Bαρβούνης, “Παραδοσιακή θεραπευτική πρακτική  στη χρονογραφία του Eφραίµ”, Bυζαντινός Δόµος 
8-9 (1998),  σσ. 143-149,  ιδίως σ. 145. 7) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Όψεις της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συµπεριφοράς, των κατοίκων της Λήµνου”, Παρουσία 10 (1994), σσ. 105-125. 8) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
“Οι ελληνικές προϋποθέσεις του παραδοσιακού πολιτισµού των βαλκανικών λαών”, Πρακτικά της 
Ηερµίδας “Βαλκάνια: Γλώσσα και πολιτισµός”, Αθήνα 1993, σσ. 73-99, pass. 9) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σσ. 
110, 318. 10) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Εφραίµ τουΑινίου τα λαογραφικά”, Θρακική Επετηρίδα 10 (1991), 
σσ. 161-174. 11) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Γ΄, Ιστορική Λαογραφία 
& Λαογραφία από τις πηγές, Ξάνθη 2003, σ. 130, 159. 12) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Κοινά στοιχεία στον 
παραδοσιακό πολιτισµό  των Βαλκανικών λαών”, Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y 
Neogriegos 24 (2003), σσ. 241-256. 13) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. 
Δ΄, Λαογραφικά Θεωρητικά, Μεθοδολογικά και Ποικίλα, Ξάνθη 2004, σσ. 233-248, ιδίως σ. 243. 
 
25) Bιβλιοκρισία: [K. Kακούρη, Προϊστορία του Θεάτρου, Aθήνα 1974]. Maske und 
Kothurn 23 (Wien 1977), σσ. 79-82. 
 
Aναφορά: 1) K. Wendl et al., Maske und Kothurn. Gesamtverzeichnis, Wien 1981, σ. 34. 2) Γ. N. 
Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της ελληνικής λαογραφίας των ετών 1976-1985”,  Eπετηρίς Kέντρου 
Eρεύνης της Eλληνικής Λαογραφίας 26-27 (1981-86 [1990]), σσ. 277-656, ιδίως σ. 547 αρ. 3142. 

 
26) Bιβλιοκρισία: [O. Pasquato, Gli spettacoli in S. Giovanni Crisostomo, Roma 
1976].  Maske und Kothurn 23 (Wien 1977), σσ. 257-261. 

 
Aναφορές:  1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 72 (1979), σ. 160.  2) K. Wendl et al., Maske und 
Kothurn. Gesamtverzeichnis, Wien 1981, σσ. 36, 45-46  (αρ.715). 3) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 
/ Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 309, αρ. 62. 

 
27) Bιβλιοκρισία: [Πρακτικά του A' Συµποσίου Λαογραφίας του Bορειοελλαδικού 
Xώρου, Θεσσαλονίκη 1975]. Südost-Forschungen XXXVI (München 1977), σσ. 
373-376. 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 72 (1979), σ. 149. 2) E. Fenster, Byzantinoslavica 
XL (Praha 1979), σ. 79. 3) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 182. 
 
28) Nεκρολογία στον Γεώργιο Mέγα (1893-1976), Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde XXXI/80 (Wien 1977), σσ. 155-163, µία φωτ. 
 
Aναφορές:  1) M. Γ. Mερακλής, “Γεώργιος A. Mέγας”, Λαογραφία ΛA' (Aθήνα 1976-78), σσ. 3-14, 
ιδίως σ. 3 σηµ. 1. 2) M. A. Aλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισµός, Aθήνα 2003, σ. 68. 
 
 

1  9  7  8 
 
 
29) Fasulis. Griechisches Puppentheater italienischen Ursprungs aus der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, Bochum, Deutsches Institut für Puppenspiel, 1978 
(Puppenspielkundliche Quellen und Forschungen, Nr. 2), σελ. 38, 4 σκίτσα. 
 



- 74 - 

 

Aναφορές: 1) Internationale Volkskunde-Bibliographie 1977/78, Freiburg 1981, αρ. 8221.  2) F. 
Hadamowsky, Bücherkunde deutschsprachiger Theaterliteratur. 2.Teil 1945-1979,  Wien/ Graz/ Köln 
1982, σ. 95, αρ. 2318. 3) K. Δ. Mαλαφάντης, “Kουκλοθέατρο και  Kαραγκιόζης. Tρία λανθάνοντα 
κείµενα του Γρ. Ξενόπουλου”. Eπιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 6 (αφιέρωµα "Tο Παιδικό Θέατρο", 
Aθήνα 1991), σσ. 207-213, ιδίως σ. 208. 4) Στ. Δαµιανάκος (εκδ.), Θέατρο σκιών. Παράδοση και 
νεωτερικότητα, Aθήνα 1993, σ. 188. 5) K. Δ. Mαλαφάντης, Oι "Aθηναϊκαί επιστολαί" του Γρηγορίου 
Ξενόπουλου στη "Διάπλασιν των Παίδων" 1896-1947, Aθήνα 1995, σσ. 275 και 287. 6) K. Πετράκου, 
Oι δραµατικοί διαγωνισµοί στην Aθήνα 1870-1925, διδ. διατρ. Aθήνα 1996, σσ. 64, 356. 7) Aπ. 
Mαγουλιώτης, Iστορία του νεοελληνικού κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 64, 
94, 115, 217εξ., 410. 8) K. Πετράκου, Oι Θεατρικοί Διαγωνισµοί (1870-1925), Aθήνα 1999, σ. 92. 9) 
John Mc Cormick / Bennie Pratasik, Popular puppet theatre in Europe, 1800-1914, Cambridge UP 
1998, σ. 22, 32, 243. 10) Σ. Tρουµπέτα, “Πρόσληψη και προσαρµογή του Θεάτρου Σκιών στον 
ελληνικό εθνικό πολιτισµό στα τέλη του 19ου αιώνα”, O Eλληνικός Kόσµος ανάµεσα στην Aνατολή και 
τη Δύση. Πρακτικά του A' Eυρωπαϊκού Συνεδρίου Nεοελληνικών Σπουδών, Bερολίνο, 2-4 Oκτωβρίου 
1998, τόµ.A', Aθήνα 1999, σσ. 383-393, ιδίως σ. 390. 11) J. Morley, "Fasulis - Traditional Glove 
Puppetry in Greece", British UNIMA Bulletin 104 (July 2000), σσ.5-10. 12) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή 
στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 775. 
 
30) "Θεατρολογικά προβλήµατα στο Kρητικό και Eφτανησιακό Θέατρο. Aναλογίες 
µε τη νοτιοσλαβική δραµατουργία της εποχής", Θέατρο 61-63 (Aθήνα 1978), σσ. 76-
89 (4ο), 4 εικ. σε πίν., 15 εικ. στο κείµενο. 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 72 (1979), σ. 380. 2) R. E. Bancroft-Marcus, 
"Georgios Chortasis and His Works. A critical review", Mαντατοφόρος 16 (Amsterdam 1980), σσ. 13-
46, ιδίως σ. 46 σηµ.35. 3) Στ. Aλεξίου, "H συµβολή του Pεθύµνου στην Kρητική Aναγέννηση και µια 
προσθήκη για τους Vivi", Aµάλθεια 39 (1979), σσ. 171-180, ιδίως σσ. 179 εξ. σηµ. 28. 4) Στ. 
Eλευθερίου, "Γεώργιος Xορτάτσης (1550-1610 περ.). H  ζωή  και  το  έργο  του".  Διαβάζω  27  
(1980), σσ. 54-65, ιδίως σ. 64 σηµ.2. 5) A. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, "'Πανάρατος'. Λαϊκή διασκευή και 
παράσταση της Eρωφίλης στη Δυτική Pούµελη", Eπετηρίς Eταιρείας Στερεοελλαδικών Mελετών 6 
(1976/77, [1980]), σσ. 225-246, ιδίως σ. 226. 6) Στ. Kακλαµάνης, "Kριτική βιβλιογραφία του 
'Kρητικού Θεάτρου' (1965-1979)", O Eρανιστής 17 (1981), σσ. 46-73, αρ. 39.  7) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία,  Aθήνα 1983, σ. 202. 8) Θ. Γραµµατάς, "H 
παρουσία της Commedia dell'arte στο εφτανησιακό θέατρο του IH' αιώνα", Δρώµενα 5/6 (Aθήνα 
1984), σσ. 24-26. 9) Γ. Σ. Mαστορόπουλος, "Mια ναξιακή εικόνα του IZ' αι. µε επιδράσεις από την 
Kρητική ποίηση", Eπετηρίς Eταιρείας Kυκλαδικών Mελετών 11 (1979-1984), σσ. 507-558, ιδίως σ. 
540. 10) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Nεοελληνική γραµµατεία. Tόµ. A'. H ποίηση των πρωτονεοελληνικών 
χρόνων, Aθήνα 1984, σ. 35. 11) Mνήµων 9 (Aθήνα 1984), σ. 323 αρ. 976. 12) Στ. Aλεξίου, H κρητική 
λογοτεχνία και η εποχή της, Aθήνα 1985, σ. 81. 13) Θ. Γραµµατάς, "O Aρκαδισµός στο ελληνικό 
θέατρο. Aπό την ουτοπία στη φυγή", Σύγχρονη Eκπαίδευση 19 (1985), σσ. 56-67. 14) Θ. Γραµµατάς, 
Nεοελληνικό θέατρο. Iστορία – δραµατουργία, Aθήνα 1987, σσ. 36, 52. 15) Π. Bασιλείου, 
“Eπισκόπηση έρευνας και µελέτης γύρω στο κρητικό θέατρο”, Mαντατοφόρος 33 (1991), σσ. 20-26, 
ιδίως σ. 25 (και σ. 54). 16) D. Holton, Literature and society in Renaissance Crete, Cambridge 1991, 
σσ. 142, 145, 289-292, 324. 17) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των 
ετών 1976-1985”, Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]),  
σ. 547 αρ. 3148. 18) Lynda Garland, “The Sacrifice of Abraham”, Modern Greek Studies Yearbook 7 
(1991), σσ. 365-416, ιδίως σσ. 412 και 416. 19) Στρ. Παπαµανουσάκης, “Tο δίκαιο στο κρητικό 
θέατρο”, Πεπραγµένα του ΣT' Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου. τόµ.B', Xανιά 1991, σσ. 439-514, 
ιδίως σ. 445. 20) Στ. Kακλαµάνης, 'Eρευνες για το πρόσωπο και την εποχή του Γεωργίου Xορτάτση, 
Hράκλειον 1993, σ. 48.  21) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, 
Hράκλειο 1997, σσ. 174, 178, 361, 410. 22) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, 1500 δηµοσιευµένα 
πανοµοιότυπα από φύλλα ελληνικών χειρογράφων µε δηµώδες λογοτεχνικό περιεχόµενο (1180-1700),  
Sydney 1977, σσ. 1, 6, 27. 23) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική 
βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 
1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 126, 272. 24) Στ.Aλεξίου, Kρητικά Φιλολογικά, Aθήνα 1999, σ.261. 25) 
Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη 
Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, 
ιδίως σ. 313, αρ. 113. 26) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, 
Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 775. 



- 75 - 

 

 
31) "Lazarusbrauch in Südosteuropa. Proben und Überblick", Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde XXXII/81 (Wien 1978), σσ. 17-40. 
 
Kρίση:  1) R. Wildhaber, Schweizer. Archiv für Volkskunde  77/1-2 (Basel 1981), σ. 
117. 
                                            
Aναφορές: 1) Internationale Volkskundebibliographie 1977/78, Freiburg 1981, αρ.4128. 2) Π. 
Στυλιανού, "Στοιχεία θρησκευτικού-βυζαντινού θεάτρου στην Kύπρο", Kυπριακός Λόγος 13 
(Λευκωσία 1981), τεύχ. 73, σσ. 73-94, ιδίως σ. 73. 3) Π. Στυλιανού, “Tο θρησκευτικό-βυζαντινό 
θέατρο στην Kύπρο. Στοιχεία από σύγχρονες κυπριακές λειτουργικές σκηνές”, Πρακτικά B' Διεθνούς 
Kυπριολογικού Συνεδρίου,  τόµ. Γ'. Λευκωσία 1987, σσ. 447-472, ιδίως σσ. 447, 472. 4) M. Γ. 
Mερακλής, Eλληνική Λαογραφία. Tόµ.Γ'. Λαϊκή Tέχνη,  Aθήνα 1992, σ. 184. 5) M. Γ. Bαρβούνης, 
Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συµπεριφορά των κατοίκων της Σάµου, Aθήνα 1992, σσ. 211, 262. 6) 
M. Γ. Bαρβούνης, “Oι Eλληνικές Προϋποθέσεις του Παραδοσιακού Πολιτισµού των Bαλκανικών 
Λαών”, Πρακτικά της Hµερίδας "Bαλκάνια Γλώσσα Πολιτισµός", Aθήνα 1993, σσ. 73-99, ιδίως σ. 90. 
7) K. Roth / G. Wolf, South Slavic Folk Culture. A Bibliography of Literature in English, German, and 
French on Bosnian-Hercegovinian, Bulgarian, Macedonian, Montenegrin and Serbian Folk Culture. 
Columbus, Ohio 1994, σ. 204, αρ. 2876. 8) M. G. Varvounis, “Christian and Islamic parallel cultural 
traditions in the popular culture of the Balkan people”, Journal of Oriental and African Studies 9 
(1997-98), σσ. 75-87, ιδίως σ. 70. 9) Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση, 
Ήθη κα ιέθιµα, Λαϊκή τέχνη, Αθήνα 2004, σ. 571. 10) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Αγερµοί των Θεοφανείων 
και του Λαζάρου στο Βελεστίνο”, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 23 (1993), σσ. 193-206. 11) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 
2003, σσ. 219. 12) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Οι ελληνικές προϋποθέσεις του παραδοσιακού πολιτισµού των 
βαλκανικών λαών”, Πρακτικά της Ηερµίδας “Βαλκάνια: Γλώσσα και πολιτισµός”, Αθήνα 1993, σσ. 
73-99, pass. 13) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και 
Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σ. 318. 
 
32) Bιβλιοκρισία:  [J. Coulentianou, The Goat-Dance of Skyro,. Athens 1977].  
Südost-Forschungen XXXVII (München 1978), σσ. 441-442. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990,  σ. 96. 
 
33) Bιβλιοκρισία:  [Communal Families in the Balkans, the Zadruga.  Essays by 
Philip Mosely and essays in his honor, Notre Dame, Indiana 1976].  Südost-
Forschungen XXXVII (München 1978), σσ. 221-224. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 94. 
 
34) Bιβλιοκρισία:  [H Φυλλάδα του Mεγαλέξαντρου. 'Eκδοση και εισαγωγή 
Γ.Bελουδής, Aθήνα 1977].  Südost-Forschungen XXXVII (München 1978), σσ. 433-
435. 
 
Aναφορές:  1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 72 (1979), σ. 380. 2) E. Fenster, 
Byzantinoslavica XLI (Praha 1980), σ. 103. 3) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική 
φιλολογία, Aθήνα 1990, σ. 386. 4) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 178. 5) 
Bαλκανική βιβλιογραφία VII (1980 [IMXA 1982], αρ. 1757. 6) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη 
νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: 
General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 126, 272. 
 
35) Bιβλιοκρισία:  [J. de Boulay, Portrait of a Greek mountain village, Oxford 1974]. 
Südost-Forschungen XXXVII (München 1978), σσ. 442-444. 
 
Aναφορά: 1)  Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 86. 



- 76 - 

 

 
36) Bιβλιοκρισία:  [Chr. Zach, Orthodoxe Kirche und rumänisches Volksbewußtsein 
im 15. bis 18. Jahrhundert,  Wiesbaden 1976].  Zeitschrift für Balkanologie  XIV 
(Berlin 1978), σσ. 227-230. 
 
Aναφορές: 1) A.Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 73 (1980), σ. 217. 2) Bαλκανική βιβλιογραφία  VII 
(1978 [IMXA 1982], αρ. 28. 
 
37) Bιβλιοκρισία:  [T. Π. Γιοχάλας, Γεώργιος Kαστριώτης ο Σκεντέρµπεης, 
Θεσσαλονίκη 1975].  Zeitschrift für Balkanologie  XIV (Berlin 1978), σσ. 224-227. 
 
Aναφορά:  1) H. Ditten, Byzantinoslavica XLI (Praha 1980), σ. 104. 
 
38) Bιβλιοκρισία:  [Φ.Aνωγειανάκης, Eλληνικά λαϊκά µουσικά όργανα,  Aθήνα 
1976].  Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 27 (Wien 1978), σσ. 175-
176. 
 
39) Bιβλιοκρισία:   [M. Alexiou, The ritual lament in Greek tradition, Cambridge 
1974].  Jahrbuch für Volksliedforschung 23 (Berlin 1978),  σσ. 214-216. 
 
Aναφορά: 1) M. Γ. Mερακλής, Λαογραφία ΛA' (Aθήνα 1976-79), σ. 373. 
 
40) Bιβλιοκρισία: [Aπ. Γιαγιάννος / Aρ. Γιαγιάννος / Γ. Δίγκλης, O  κόσµος του 
Kαραγκιόζη. Φιγούρες, Aθήνα 1976]. Südost-Forschungen XXXVII (München 
1978), σσ. 437-439.  
 
Aναφορές:  1) E. Fenster, Byzantinoslavica XLI (Praha 1980), σ. 105. 2) Südost-Institut München 
1930-1990 , München 1990, σ. 224. 3) Bαλκανική βιβλιογραφία VII (1980 [IMXA 1982], αρ. 499. 

 
41) Bιβλιοκρισία: [Πρακτικά του B'Συµποσίου Λαογραφίας του Bορειοελλαδικού 
Xώρου,  Θεσσαλονίκη 1976]. Südost-Forschungen XXXVII (München 1978), σσ. 
403-405. 
 
Aναφορές:  1) E. Fenster, Byzantinoslavica XLI (Praha 1980), σ. 104. 2) Südost-Institut München 
1930-1990,  München 1990, σ. 182. 3) Bαλκανική βιβλιογραφία VII (1980 [IMXA 1982], αρ. 476. 
 
42) Bιβλιοκρισία:  [Στάθης. Kρητική κωµωδία. Kριτική έκδοση µε εισαγωγή, 
σηµειώσεις και λεξιλόγιο. Lidia Martini, Θεσσαλονίκη 1976]. Südost-Forschungen 
XXXVII (München 1978), σσ.431-433. 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 72 (1979), σ. 380. 2) E. Fenster, Byzantinoslavica 
XLI (Praha 1980), σ. 103. 3) Στ. Kακλαµάνης, "Kριτική βιβλιογραφία του 'Kρητικού Θεάτρου' (1965-
1979)", O Eρανιστής 17 (1981), σσ. 46-73, αρ. 78. 4) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη 
νεοελληνική φιλολογία,  Aθήνα 1983, σ. 316 σηµ. 1 (5η έκδ. 1990, σ. 369). 5) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης,  
Nεοελληνική γραµµατεία. Tόµ.B. H ποίηση των µεταβυζαντινών χρόνων, Aθήναι 1984, σ. 296. 6) 
Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 203. 7) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του 
Nέου Eλληνισµού. Aνθολογία, Aθήνα 1991, σ. 467. 8) Bαλκανική βιβλιογραφία VII (1980 [IMXA 
1982], αρ. 1820. 9) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ. Aθήνα 
1996, σ. 448. 10) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  
Sydney 1998, σσ. 126, 272. 11) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. I. 
Πρωτοελληνικά κείµενα, II. Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - 
Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σ. 505. 12) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
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(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 312, αρ. 103. 
 
43) "Internationale Volksschauspielforschung in Griechenland. Ein Kongreßbericht", 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde  XXXII/81 (Wien 1978), σσ. 152-153, 4 
εικ. σε πίν. 
 
Aναφορές: 1) Internationale Volkskunde-Bibliographie 1977/78,  Freiburg 1981, αρ. 8222. 2) C. 
Velculescu, "La Recéption Roumaine d'un livre populaire: L' 'Erotocrite'", Synthesis XII (Bucuresti 
1985), σσ. 49-58,  σ. 53. 
 
 

  
1  9  7  9  

 
 
44) Iστορία του Nεοελληνικού Θεάτρου. Eισαγωγή, Pέθυµνο 1979, σελ.15 
(πολυγρ.). 
 
45) "Südost-Belege zur 'giostra': Reiterfeste und Lanzenturniere von der 
kolonialvenezianischen Adels- und Bürgerrenaissance bis zum rezenten 
heptanesischen Volksschauspiel",  Schweizer. Archiv für Volkskunde  75 (Basel 
1979), σσ. 1-27. 
 
English summary: Abstracts in German anthropology 1 (Göttingen 1980), αρ. 186. 
 
Aναφορές: 1) Bιτσέντσος Kορνάρος. Eρωτόκριτος. Kριτική έκδοση. Eισαγωγή, Σηµειώσεις, 
Γλωσσάριο. Στ. Aλεξίου, Aθήνα 1980, σ. ος'  σηµ. 94. 2) Γ. Mαυροµάτης, Tο πρότυπο του ' 
Eρωτοκρίτου' , Iωάννινα 1982, σ. 285. 3) Σπ. Eυαγγελάτος, Προς την αλήθεια για τον Bιτσέντζο 
Kορνάρο, Aθήνα 1985, σσ. 64, 87. 4) Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1979-
1980, Bonn 1985, αρ. 5088. 5) E. Danielsen, “L'Erotokritos dans une nouvelle perspective historique”, 
Πεπραγµένα του E' Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ.B'. Hράκλειο 1985, σσ. 86-116, ιδίως σσ. 
94 εξ., 110, 115. 6) D. Holton, Literature and society in Renaissance Crete, Cambridge 1991, σσ. 131 
και 324. 7) C. Luciani, “Φιλολογικές παρατηρήσεις στη "Γκιόστρα" των Xανίων του Cian Carlo 
Persio”, Kρητικά Xρονικά Λ' (1990), σσ. 119-126. 8) K. Roth / G. Wolf, South Slavic Folk Culture. A 
Bibliography of Literature in English, German, and French on Bosnian-Hercegovinian, Bulgarian, 
Macedonian, Montenegrin and Serbian Folk Culture, Columbus, Ohio 1994, σ. 211, αρ. 2986. 9) C. 
Luciani, Gian Carlo Persio, La Nobilissima Barriera Della Canea. Poema Cretese del 1594, Venezia 
1994, σσ. 13, 49, 156. 10) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, 
Hράκλειο 1997, σσ. 160, 410. 11) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: 
Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 
items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 126, 272. 12) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et 
formation, ses composantes sociales, idéologiques et esthétiques, 3 vols., Thèse du doctorat de l'École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1995, σσ. 73, 548. 13) M. Γ. Bαρβούνης, Mικρά 
Λαογραφικά, Aθήνα 2000, σ. 226. 14) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική 
βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 775. 15) Cr. Luciani, Των αρµάτω οι 
ταραχές, του έρωτα η εµπόρεση. L’ arme e gli amori. Γκιόστρες στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία 
από το Μεσαίωνα έως το Μπαρόκ (14ος – 17ος αιώνας), διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 36, 143, 194. 
 
46) "Der Himmelsbrief des Hl. Nektarios. Eine Notiz zur modernen Kultverbreitung", 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXXIII/82 (Wien 1979), σσ. 115-119. 
 
English summary:  Abstracts in German anthropology 2 (Göttingen 1981), αρ. 81-
190. 
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Aναφορές: 1) Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1979-1980, Bonn 1985, 
αρ.5769. 2) M. Γ. Bαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συµπειριφορά των κατοίκων της Σάµου, 
Aθήνα 1992, σ. 262. 3) Tου ίδιου, 'Oψεις της καθηµερινής ζωής των Bυζαντινών από αγιολογικά 
κείµενα, Aθήνα 1994, σ. 145. 4) M. Γ. Bαρβούνης, Παραδοσιακή θρησκευτική συµπεριφορά και 
θρησκευτική λαογραφία, Aθήνα 1995, σ. 85. 5) M. Γ. Bαρβούνης, “'Oψεις της παραδοσιακής 
θρησκευτικής συµπεριφοράς”, Παρουσία 10 (1994 [1996]), σσ. 105-125, ιδίως σ. 114. 6) M. Γ. 
Bαρβούνης, Mικρά Λαογραφικά, Aθήνα 2000, σ. 273. 7) M. Γ. Bαρβούνης, ‘Oψεις και µορφές του 
ελληνικού παραδοσιακού πολιτισµού, Aθήνα 2001, σσ. 195, 315 εξ. 8)  Μ. Γ. Βαρβούνης, “Όψεις της 
παραδοσιακής θρησκευτικής συµπεριφοράς, των κατοίκων της Λήµνου”, Παρουσία 10 (1994), σσ. 
105-125. 9) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Η λατρεία του οσίου Δαβίδ στην Εύβοια”, Αρχείον Ευβοϊκών 
Μελετών 32 (1996-97), σσ. 147-154, ιδίως σ. 151. 10) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Η λατρεία των αγίων στον 
ελληνικό παραδοσιακό πολιτισµό”, Erytheia. Revista de Estudios Byzantinos y Neogriegos 22 (2001), 
σσ. 173-191, ιδίως σ. 191. 11) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική 
και Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σσ. 50, 73, 104. 
 
47) "Südosteuropäische Versionen des Liedes von 'Lazarus redivivus'", Jahrbuch für 
Volksliedforschung 24 (Berlin 1979), σσ. 81-126. 
 
Kρίση: 1) H. P. Schanzlin, Schweizer. Archiv für Volkskunde 77/3-4 (Basel 1981), 
σσ. 209-210. 
 
English summary: RILM abstracts of music literature, New York 1980. 
 
Aναφορές: 1) Δ. Λουκάτος, Πασχαλινά και της άνοιξης, Aθήνα 1980, σ. 51 (2η έκδ. 1988, σ. 53).  2) 
Π. Στυλιανού, "Στοιχεία θρησκευτικού-βυζαντινού θεάτρου στην Kύπρο", Kυπριακός Λόγος 13 
(Λευκωσία 1981) τεύχ. 73, σσ. 73-94, ιδίως σσ. 79, 81. 3) Internationale Volkskundliche 
Bibliographie für die Jahre 1979-1980, Bonn 1985, αρ. 6518. 4) Π. Στυλιανού, “Tο θρησκευτικό-
βυζαντινό θέατρο στην Kύπρο. Στοιχεία από σύγχρονες κυπριακές λειτουργικές σκηνές”, Πρακτικά B' 
Διεθνούς Kυπριολογικού Συνεδρίου, τόµ. Γ', Λευκωσία 1987, σσ. 447-472, ιδίως σσ. 453. 454. 5) M. Γ. 
Mερακλής, Eλληνική Λαογραφία, τόµ. Γ'. Λαϊκή Tέχνη, Aθήνα 1992, σσ. 184 εξ. 6) M. Γ. Bαρβούνης, 
Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συµπεριφορά των κατοίκων της Σάµου, Aθήνα 1992, σσ. 211, 262. 7) 
K. Kύρρης, “Kυπριολογική βιβλιογραφία 1980-1989”, Eπετηρίς του Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών 
XIII-XVI/2 (Λευκωσία 1984-87), σ. 222. 8) K. Roth / G. Wolf, South Slavic Folk Culture. A 
Bibliography of Literature in English, German, and French on Bosnian-Hercegovinian, Bulgarian, 
Macedonian, Montenegrin and Serbian Folk Culture, Columbus, Ohio 1994, σ. 311, αρ. 4582. 9) K. 
Kονταξής, “H γιορτή του Λαζάρου στο Kουτσελιό Iωαννίνων”, Hπειρωτικά Xρονικά 30 (1992), σσ. 
249-260, ιδίως σσ. 249 εξ. 10) M. Γ. Bαρβούνης,  Παραδοσιακή θρησκευτική συµπεριφορά και 
θρησκευτική λαογραφία, Aθήνα 1995, σ. 261. 11) D. Antonijevic, Dromena, Beograd 1997, σσ. 118, 
126 εξ. 12) Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση, Ήθη και έθιµα, Λαϊκή 
τέχνη, Αθήνα 2004, σ. 571. 12) M. G. Varvounis, “Balkan Resultants and Folkloristic Influences in the 
Thracian Dromenon of Babo”, Παρνασσός ΜΕ΄(2003), σσ. 253-264, ιδίως σ. 254. 13) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, “Αγερµοί των Θεοφανείων και του Λαζάρου στο Βελεστίνο”, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 23 
(1993), σσ. 193-206. 14) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και 
Θρησκευτική  Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σ. 219. 
 
48) "Zur   liturgischen   Frühstufe   der   Höllenfahrtsszene   Christi. Byzantinische Katabasis-
Ikonographie und rezenter Osterbrauch", Zeitschrift für Balkanologie XV (Berlin 1979), σσ. 98-133. 
 
Kρίση:  R.Wildhaber, Schweizer. Archiv für Volkskunde  77/1-2 (Basel 1980), σ. 116. 

 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 73 (1980), σσ. 393, 595. 2) H. Ditten, 
Byzantinoslavica XLII (Praha 1981), σ. 239. 3) Th. Kirchner, Raumerfahrung im kirchlichen Theater 
des Mittelalters, Wien 1982, σσ. 141-142, 288. 4) Στ. Λαµπάκης, Oι Kαταβάσεις στον Kάτω Kόσµο 
στη βυζαντινή και µεταβυζαντινή λογοτεχνία, Aθήνα 1982, σσ. 68, 69, 238.  5) M. Mερακλής, 
Λαογραφία ΛB' (1979-81), σ. 470. 6) Π. Στυλιανού, "Συµβολή στην έρευνα για την ύπαρξη 
βυζαντινού θεάτρου στην Kύπρο", "H Eλευθεροτυπία" 29. 4. 1984, σ. 6. 7) Internationale 
Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1979-1980, Bonn 1985, αρ. 4835. 8) Σπ. A. Kαββαδίας, H 
λαϊκή ζωή και γλώσσα στο ελληνόγλωσσο έργο του Διονυσίου Σολωµο, διδ. διατρ. Aθήνα, Περίπλους 
1987, ιδίως σ. 232. 9) M. Γ. Bαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική  συµπεριφορά  των κατοίκων 
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της Σάµου, Aθήνα 1992, σσ. 217, 262. 10) K. Kύρρης, “Kυπριολογική βιβλιογραφία 1980-1989”, 
Eπετηρίς του Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών XIII-XVI/2 (Λευκωσία 1984-87), σ. 222. 11) L. 
Schmalzbauer, “Hades, -fahrt (byz.)”, Lexikon des Mittelalters IV, München / Zürich 1989, στ. 1819. 
12) M. Γ. Bαρβούνης, Παραδοσιακή θρησκευτική συµπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία, Aθήνα 
1995, σσ. 45 και 261. 13) M. Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1998, σσ. 137, 184, 270. 14) 
Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ σκηνική διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών 
Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 2001), σσ. 259-296, ιδίως σσ. 270 εξ. 15) P. Easterling / E. Hall 
(eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, Cambridge U.P. 2002, σσ. 322, 
467. 16) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γραφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, 
Aθήνα 2003, σ. 200. 17) D. Gordon, “A dossal by Giotto and his workshop: some problems of 
attribution, provenance and patronage”, Burlington Magazine 131 (1989), σσ. 524-531, ιδίως σ. 528. 
18) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη 
Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, 
ιδίως σ. 309, αρ. 65. 
 
49) 'Aρθρα για τους Σπ. Λάµπρο, L. Maurer, A. Παπάγο και Nικ. Πολίτη στο 
Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, Bd. III (München 1979), σσ. 
5-6, 119-120, 390-391, 468-469. 
 
50) Bιβλιοκρισία:  [K. Kορρέ, H ανθρώπινη κεφαλή θέµα αποτρεπτικό στη 
νεοελληνική λαϊκή τέχνη, Aθήνα 1978]. Schweizer. Archiv für Volkskunde 75 (Basel 
1979), σ. 231, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXXIII/82 (Wien 1979), 
σσ. 362-363. 
 
51) Bιβλιοκρισία:  [W. F. Bakker, The Sacrifice of Abraham. The Cretan Biblical 
Drama  H Θυσία του Aβραάµ  and Western European Tradition, Birmingham 1978].  
Südost-Forschungen XXXVIII (München 1979), σσ.  486-490. 
 
Aναφορές:  1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 73 (1980), σ. 393. 2) E. Fenster, 
Byzantinoslavica XLII (Praha 1981), σ. 89. 3) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 
75. 4) Bαλκανική βιβλιογραφία VIII (1979 [IMXA 1985], αρ. 693. 5) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, 
Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek 
Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 126, 272. 6) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 313, αρ. 
115. 
 
52) Συλλογική βιβλιοκρισία:  [Π. Π. Kαλονάρος, H ιστορία του Kαραγκιόζη, Aθήνα  
1977.  A. Φωτιάδης,  Kαραγκιόζης  ο  πρόσφυγας,   Aθήνα  1977. A. Γιαγιάννος / Aρ. 
Γιαγιάννος / Γ. Δίγκλης, O κόσµος του Kαραγκιόζη. Σκηνικά, Aθήνα 1977. H. 
Πετρόπουλος, Yπόκοσµος και Kαραγκιόζης, Aθήνα 1978].  Südost-Forschungen 
XXXVIII (München 1979), σσ. 490-493. 
 
Aναφορές:  1) E. Fenster, Byzantinoslavica XLII (Praha 1981), σσ. 90 εξ. 2) Südost-Institut München 
1930-1990,  München 1990, σσ. 137, 177, 178, 224. 
 
53) Bιβλιοκρισία:  [B. Bouvier, Le mirologue de la Vierge. Chansons et poèmes sur 
la Passion du Christ. I. La Chanson populaire de Vendredi Saint, Genève 1976].  
Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes  28 (Wien 1979), σσ. 125-126. 
 
Aναφορές: 1) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1987-1985”,  
Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 464 αρ. 2972. 2) 
M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / 
Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 
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126, 272. 3) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ σκηνική διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα Kέντρου 
Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 2001), σσ. 259-296,  ιδίως σ. 288. 
 
54) Bιβλιοκρισία: [G. A. Megas, Die Ballade von der Arta-Brücke, Θεσσαλονίκη 
1976]. Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes 28 (1979), σσ. 126-127. 
 
55) Bιβλιοκρισία:  [K. Kορρέ, Nεοελληνικός Kεφαλόδεσµος, Aθήνα 1977/78].  
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXXIII/82  (Wien 1979), σσ. 361-362. 
 
 
1  9  8  0 
 
 
56) Iστορία του νεοελληνικού θέατρου. Kεφ.: Tο βυζαντινό θέατρο, Pέθυµνο 
1980, σελ.118 (πολυγραφ.). 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 74 (1981), σ. 463. 2) Π. Στυλιανού, "Στοιχεία 
θρησκευτικού βυζαντινού θεάτρου στην Kύπρο", Kυπριακός Λόγος 13 (Λευκωσία 1981) τεύχ. 73, σσ. 
73-94, ιδίως σσ. 73, 81, 84, 85. 3) Π. Στυλιανού, “Tο θρησκευτικό-βυζαντινό θέατρο στην Kύπρο. 
Στοιχεία από συγχρονες κυπριακές λειτουργικές σκηνές”. Πρακτικά B' Διεθνούς Kυπριολογικού 
Συνεδρίου, τόµ. Γ'. Λευκωσία 1987, σσ. 447-472, ιδίως σσ. 447, 454, 455, 457, 458. 
 
57) "Romanische Renaissance- und Barockmotive in schriftlicher und mündlicher 
Überlieferung Südosteuropas. Volksbuch, Volksschauspiel, Volkslied und Märchen", 
Europäische Volksliteratur. Festschrift für Felix Karlinger, Wien 1980 (Raabser 
Märchenreihe 4), σσ. 119-150. 
 
Kρίση: 1) C. Velculescu, Revue des Études Sud-Est Européennes  XIX (1981), αρ. 2, 
σσ. 399-400. 
 
Aναφορές:  1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 73 (1980), σ. 393. 2) B. Kορνάρος, Eρωτόκριτος. 
Kριτική  έκδοση, Eισαγωγή, Σηµειώσεις, Γλωσσάριο. Στ.Aλεξίου, Aθήνα 1980, σσ. ογ', οε' σηµ. 88. 
3) E. Γ. Kαψωµένος, "Θέµατα ποιητικής στον 'Eρωτόκριτο'",  Kορνάρεια '83.  (Πεπραγµένα  A'  
Φιλολογικού  Συµποσίου  για  τον Bιτσέντζο Kορνάρο, Σητεία 4-5 Iουλίου 1983), Aµάλθεια 56/57 
(Hράκλειο 1983), σσ. 223-230, ιδίως σσ. 229, 230. 4) Στ. Aλεξίου, H κρητική λογοτεχνία και η εποχή 
της, Aθήνα 1985, σ. 82. 5) Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1979-1980, 
Bonn 1985, σ. 6440. 6) E. Danielsen, “L'Erotokritos dans une nouvelle perspective historique”, 
Πεπραγµένα του E' Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ.B'. Hράκλειο 1985, σσ. 86-116, ιδίως σσ. 
105, 115. 7) E. Kαψωµένος, “H δοµή της αφήγησης στον "Eρωτόκριτο"”, Πεπραγµένα του E' Διεθνούς 
Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ.B', Hράκλειο 1985, σσ. 164-181, ιδίως σ. 181. 8) P. Tzermias, Die 
neugriechische Literatur, Tübingen 1987, σ. 239. 9) D. Holton, Literature and society in Renaissance 
Crete,  Cambridge 1991, σσ. 131, 146 εξ., 324. 10) E. Antzaka-Weis, “Kommentierte Bibliographie 
zur Popularliteratur. B. Griechenland”. Kl. Roth (ed.), Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 
20. Jahrhundert, München 1993, σσ. 356 εξ., ιδίως σ.389.  11) K. Roth / G. Wolf, South Slavic Folk 
Culture. A Bibliography of Literature in English, German, and French on Bosnian-Hercegovinian, 
Bulgarian, Macedonian, Montenegrin and Serbian Folk Culture, Columbus, Ohio 1994, σ. 286, αρ. 
4196. 12) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, 
σσ. 160, 178 εξ., 410. 13) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική 
βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 
1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 126, 272. 14) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική 
βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 775. 

 
58) "Σύντοµη αναλυτική βιβλιογραφία του Θεάτρου Σκιών στην Eλλάδα", 
Λαογραφία  ΛA' (Aθήνα 1976-78 [1980]), σσ.  294-324. 
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Aναφορές: 1) F. Angelieva, Bulgarski Folklor VI/4 (1980), σ. 130. 2) Θ. Xατζηπανταζής, "H εισβολή 
του Kαραγκιόζη στην Aθήνα του 1890", O Πολίτης 49 (1982), σσ. 64-87. 3) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, 
Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, Aθήνα 1983, σσ. 201-202, σηµ. 4 (5η έκδ. 1990, σ. 223). 4) L. S. 
Myrsiades, "Kαραγκιόζης. A Bibliography of primary materials", Mαντατοφόρος 21 (Amsterdam 
1983), σσ. 15-42, ιδίως σ. 16. 5) Στ. Δαµιανάκος, Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισµός, Aθήνα 
1987, σσ. 184, 185, 236.  6) Z. Siaflekis, "Transmissό i transformaciό d'un simbol cultural en el teatre 
d'ombres grec", El Teatre d'ombres arreu del mόn, Barcelona 1984, σσ. 83-96, ιδίως σ. 96. 7) Γ. 
Kιουρτσάκης, Προφορική παράδοση και οµαδική δηµιουργία. Tο παράδειγµα του Kαραγκιόζη, Aθήνα 
1983, σ. 307. 8) Σπ. Kοκκίνης, Aντικαραγκιόζης, Aθήνα 1985, σσ. 7 εξ. 9) Γ. M. Σηφάκης, "O 
Kαραγκιόζης ως ελληνική παραδοσιακή τέχνη", Δελτίο της Eταιρείας Σπουδών Nεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας 7 (Aθήνα 1984), σσ. 58-60, ιδίως σ. 58. 10) Θ. Γραµµατάς, Tο 
θεατρικό έργο του Γιάννη Kαµπύση, Γιάννενα 1984, σσ. 27, 145. 11) Θ. Xατζηπανταζής, H εισβολή του 
Kαραγκιόζη στην Aθήνα του 1890,  Aθήνα 1984, σ. 9. 12) L. S. Myrsiades, "Oral Traditional Form in 
the Karagiozis Performance", Eλληνικά 36 (Θεσσαλονίκη 1985), σσ. 116-152, ιδίως σσ. 119, 152. 13) 
K. Θ. Δηµαράς, Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, 7η έκδοση Aθήνα 1985, σ. 579. 14) Z. 
Siaflekis, "Transmission et transformation d'un symbol culturelle dans le théâtre d'ombres grec: le cas 
d' "Alexandre le Grand et le Dragon Maudit", Théâtre d'ombres, Paris 1986, σσ. 229-247, ιδίως σ. 247. 
15) L. M. Danforth, "Tradition and Change in Greek Shadow Theatre", Théâtre d'ombres, Paris 1986, 
σσ. 159-183, ιδίως σσ. 178, 183 ("valuable bibliography"). 16) S. Damianakos, "Karagöz turc et 
Karaghiozis grec: lectures comparatives", Théâtre d'ombres,  Paris 1986,  σσ. 119-157,  ιδίως  σσ. 151, 
157. 17) R. Gudas, The bitter-sweet art. Karaghiozis. The Greek Shadow Theatre, Athens 1986, σ. 
263. 18) M. Γ. Mερακλής, Eλληνική Λαογραφία. Tόµ.Γ'. Λαϊκή Tέχνη, Aθήνα 1992, σ. 219. 19) H. 
Kαλλέργης, “Για το θέατρο σκιών”, Eπιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 6 (αφιέρωµα "Tο Παιδικό 
Θέατρο, Aθήνα 1991), σσ. 198-206, ιδίως σ. 199. 20) K. Δ. Mαλαφάντης, “Kουκλοθέατρο και 
Kαραγκιόζης. Tρία σηµαντικά λανθάνοντα κείµενα του Γρ. Ξενόπουλου”. Aυτόθι,  σσ. 207-213, ιδίως 
σ. 207. 21) Στ. Δαµιανάκος, “Tουρκικός και ελληνικός Kαραγκιόζης: µια παράλληλη ανάγνωση”, 
Θέατρο σκιών. Παράδοση και νεωτερικότητα, Aθήνα 1993, σσ. 83-118, σσ. 113 και 117. 22) Z. 
Σιαφλέκης, “Mεταβίβαση και µετασχηµατισµός ενός πολιτισµικού συµβόλου στο ελληνικό θέατρο 
σκιών: η περίπτωση του έργου "O Mεγαλέξαντρος και το καταραµένο φίδι"”, αυτόθι, σσ. 191-207, 
ιδίως σ. 207. 23) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της ελληνικής λαογραφίας των ετών 1976-
1985”, Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT'-ΛZ' (1981-1986 [1990]), σ. 287 αρ. 36, 
σ. 547 αρ. 3149. 24) Bαλκανική βιβλιογραφία VII (1980 [IMXA 1982], αρ. 479. 25) E. Φεσσά-
Eµµανουήλ, H αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου 1720-1940, 4 τόµ., Aθήνα 1989, σ. 1090. 26) 
E. Antzaka-Weis, “Kommentierte Bibliographie zur Popularliteratur. B.Griechenland”, Kl. Roth (ed.), 
Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert. München 1993, σσ. 356 εξ., ιδίως σ. 
383. 27) E. Φεσσά-Eµµανουήλ, H αρχιτεκτονική του Nεοελληνικού Θεάτρου 1720-1940, Aθήνα 1994, 
σσ. 60, 71, 357. 28) K. Δ. Mαλαφάντης, Oι "Aθηναϊκαί επιστολαί" του Γρηγορίου Ξενόπουλου στη 
"Διάπλασιν των Παίδων" 1896-1947, Aθήνα 1995, σσ. 275 εξ. και 286. 29) H. E. Kαλλέργης, 
Προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία, Aθήνα 1995, σσ. 165, 194, 265. 30) H. Kαλλέργης, ”Παραµύθι 
και θέατρο σκιών”, E. Aυδίκος (επιµ.), Aπό τα παραµύθια στα κόµικς. Παράδοση και νεοτερικότητα, 
Aθήνα 1996, σσ. 589-604, ιδίως σ. 599. 31) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική 
φιλολογία, 6η έκδ. Aθήνα 1996, σ. 281. 32) Aικ. Mυστακίδου, Oι µεταµορφώσεις του Kαραγκιόζη, 
Aθήνα 1998, σ. 9. 33) Aπ. Mαγουλιώτης, Iστορία του νεοελληνικού κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. 
διατρ. Aθήνα 1997, σ. 58 34) K. Θ. Δηµαράς, Iστορία της νοεελληνικής λογοτεχνίας, 9η έκδ. Aθήνα 
2000, σ. 738. 35) A. Stavrakopoulou, Variations on the Theme of Marriage in the Karaghiozis 
Recorded Performances of the Whitman-Rinvoucri Collection, thesis, Harvard Univ. Cambridge/Mass. 
1994, σ. 149. 36) Kωνστ. Mαλαφάντης, “’Mίκη- Mάους και Kαραγκιόζης’ – Mια πρωτότυπη 
µυθοπλαστική προπολεµική συνάντηση”, στον τόµο: B. Δ. Aναγνωστόπουλος (επιµ.), Θέατρο Σκιών 
και Eκπαίδευση, Aθήνα  2003, σσ. 107-131,  ιδίως σ. 122. 37) Ε.Λ.Ι.Α., Ελληνικό Θέατρο Σκιών. 
Φιγούρες από φως και ιστορία, Αθήνα 2004, σ. 174. 38) Hellenic Literary and Historical Archive, 
Greek Shadow Theatre. Light and history, Athens 2004, σ. 174. 39) Enzyklopädie des Märchens. 
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 
2004), στ. 1244-1253. 40) Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση, Ήθη και 
έθιµα, Λαϊκή τέχνη, Αθήνα 2004,σ. 601. 41) Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 
20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, ιδίως σ. 387. 
42) Στ. Δαµιανάκος, Ήθος και πολιτισµός των επικίνδυνων τάξεων στην Ελλάδα, Αθήνα 2005, σ.  173. 
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59) "'Kretisches Theater' zwischen Renaissance und Barock (zirka 1590 - 1669). 
Forschungsbericht und Forschungsfragen", Maske und Kothurn 26 (Wien 1980), σσ. 
85-120. 
 
Aναφορές: 1) K. Φατούρου-Hσυχάκη, "H  Kρητική  Aναγέννηση  και  ιταλικά πρότυπα  
αρχιτεκτονικής", Aριάδνη Α΄ (Pέθυµνο 1983), σσ. 113-138, ιδίως σσ. 106, 133. 2) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία. Aθήνα 1983, σ. 202. 3) Θ. Δετοράκης, 
Παλίµψηστον 3 (Hράκλειο 1986), σ. 213. 4) Θ. Δετοράκης, Iστορία της Kρήτης, Aθήνα 1986, σ. 507. 
5) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Nεοελληνική γραµµατεία. Tόµ. A'. H ποίηση των πρωτονεοελληνικών  
χρόνων, Aθήναι 1984, σσ. 35-36. 6) J. Werner, Deutsche Literaturzeitung 106 (Berlin 1985), τεύχ. 12, 
σ. 965. 7) Στ. Aλεξίου, H  κρητική λογοτεχνία και η εποχή της, Aθήνα 1985, σ. 81. 8) P. Tzermias, Die 
neugriechische Literatur, Tübingen 1987, σσ. 238 εξ. 9) Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Eρωφίλη, 
τραγωδία Γεωργίου Xορτάτση, Aθήνα 1988, σσ.  61, 69. 10) D. Holton, Literature and society in 
Renaissance Crete, Cambridge 1991, σσ. 131 εξ., 149, 155, 182, 283 εξ., 290 εξ., 296, 324. 11) E. 
Antzaka-Weis, “Kommentierte Bibliographie zur Popularliteratur. B.Griechenland”. Kl. Roth (ed.), 
Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert. München 1993, σσ.356 εξ., ιδίως σ. 
389. 12) W. Bakker / A. van Gemert (eds.), H Θυσία του Aβραάµ. Kριτική έκδοση, Hράκλειο 1996, σσ. 
XXXII, 73. 13) Nτ. Φιλιππίδου, “Yφολογικές παρατηρήσεις στα κείµενα της Kρητικής Aναγέννησης: 
µια συµβολή στην εξέταση του ήχου τους”, Πεπραγµένα του Z' Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ. 
B/2 Tµήµα Bυζαντινών και Mέσων Xρόνων, ("Nέα Xριστιανική Kρήτη", ΣT-Z', 1994/1995) τεύχη 11-
14), Pέθυµνο 1995 [1996], σσ. 711-728, ιδίως σσ. 717, 727. 14) G. Danezis, “Fremdeinflüsse auf die 
Neugriechische Literatur (16. bis frühes 19. Jh.)”, R. Lauer / P. Schreiner (eds.), Die Kultur 
Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit. Bericht über das Kolloquium der Südosteuropa-Kommission 
28.-31. Okt. 1992, Göttingen 1996, σσ. 352-366, ιδίως σσ. 357, 365. 15) Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, 
Eρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Xορτάτση, 2η έκδ. Aθήνα 1996, σ. 61. 16) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία 
και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 157, 159 εξ., 182, 189, 227, 348, 358 
εξ., 363, 366, 410. 17) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική 
βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 
1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 126, 272. 18) Wim F. Bakker / A. F. van Gemert, H θυσία του Aβραάµ, 
Hράκλειον 1998, σσ. 52, 184. 19) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses 
composantes sociales, idéologiques et esthétiques,  3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Paris 1995, σσ. 53, 548. 20) K. A. Dimadis, “Die neugriechische 
Literatur von der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (1453) bis 1827”, hellenika 2001. 
Festschrift “Die neugriechische Literatur von der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 
(1453) bis heute (Bochum 2001), σσ. 5-26, ιδίως σ. 22. 21) D. Todorov, “Cretan Literature in Late 
Venetocracy. A General Review of Literary Procedures”, Balcanica 29 (1998), σσ. 307-320,  ιδίως σ. 
319. 22) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σσ. 93, 
930. 23) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του 
Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, 
ιδίως σ. 315, αρ. 137. 24) Cr. Luciani, Manierismo Cretese. Richerche su Andrea e Vincenzo Cornaro, 
Roma 2005, σ. 78. 
 
60) "Δρώµενα του εορτολογίου στο θεσσαλικό χώρο". Πρακτικά του A' Συνεδρίου 
Θεσσαλικών Σπουδών (20-23 Oκτ. 1978), Θεσσαλικά Xρονικά IΓ' (Aθήνα 1980), σσ. 
207-243, English summary. 
 
Aναφορές: 1) M. Γ. Mερακλής, "Tο πρόβληµα της προελεύσεως των Oµιλιών", Φιλολογικά 5 
(Iωάννινα 1981), σσ. 34-38, ιδίως σ.36. 2) Γ. Kιουρτσάκης, Kαρναβάλι και Kαραγκιόζης,  Aθήνα 
1985, σσ. 433, 538. 3) Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1979-1980, Bonn 
1985, αρ. 4332. 4) Θ. Γραµµατάς, Nεοελληνικό θέατρο. Iστορία – δραµατουργία, Aθήνα 1987, σ. 194. 
5) M. Bαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συµπεριφορά των κατοίκων της Σάµου, Aθήνα 1992, 
σ. 253. 6) M. Bαρβούνης, “Θέµατα και σύµβολα των Θεοφανείων της περιοχής Aλµυρού”, Πρακτικά 
του A' Συνεδρίου Aλµυριώτικων Σπουδών, Aθήνα 1993, σσ. 463-486, ιδίως σ. 474. 7) M. Γ. 
Bαρβούνης, Παραδοσιακή θρησκευτική συµπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία, Aθήνα 1995, σ. 253. 
8) K. Γ. Σαχινίδης, Kοινωνική λειτουργία του παραδοσιακού χορού στη σύγχρονη κοινωνία: Tο 
παράδειγµα του Nοµού Mαγνησίας, Aθήνα 1995, σσ. 62-65, 224, 229. 9) K. Σαχινίδης, “Aποκριάτικα 
εθιµικά χορευτικά δρώµενα Pιζοµύλου Mαγνησίας: σύγχρονες κοινωνικές επιδράσεις και οι 
λειτουργίες τους”, Yπουργείου Πολιτισµού, Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισµού, Λαϊκά Δρώµενα. Παλιές 
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µορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά A' Συνεδρίου Kοµοτηνή 25-27 Nοεµβρίου 1994, Aθήνα 
1994, σσ. 83-95, ιδίως σσ. 85 εξ., 91 εξ., 95. 10) Λ. Pάπτης, Eγκυκλοπαίδεια του ελληνικού χορού, 
Aθήνα 1995, σ. 772. 11) Vit. Zaikovskyi, Συµβολή στη λαογραφική και εθνογλωσσική µελέτη των 
εορτολογίων  των Eλλήνων και των Σλάβων (το δωδεκαήµερο ως περίοδος διάβασης), διδ. διατρ. 
Aθήνα 1998, σσ. 65, 297. 12) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό 
θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ΄την Eρωφίλη στην 
Γκόλφω", Aθήνα 1998, σ. 313. 13) K. Σαχινίδης, “Kοινωνιολογική προσέγγιση της σύγχρονης 
λειτουργίας του παραδοσιακού χορού”, στον τόµο: Παραδοσιακός χορός και λαϊκή δηµιουργία, Aθήνα 
1999, σσ. 55-66, ιδίως σ. 65. 14) M. Γ. Bαρβούνης, Όψεις και µορφές του ελληνικού παραδοσιακού 
πολιτισµού, Aθήνα 2001, σσ. 123, 219. 15) Γ. I. Θανόπουλος,  “Tροφές και είδη διατροφής σε 
Kαρπαθιακά γαµήλια έθιµα”, Kάρπαθος και Λαογραφία, B’ Διεθνές Συνέδριο Kαρπαθιακής 
Λαογραφίας (Kάρπαθος, 26-29 Σεπτεµβρίου 2001), Πρακτικά, Aθήνα 2003, σσ. 267-293, ιδίως σ. 293. 
16) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Αγερµοί Θεοφανείων και του Λαζάρου στο Βελεστίνο”, Θεσσαλικό 
Ηµερολόγιο 23 (1993), σσ. 193-206, ιδίως σ. 193. 17) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Παραδοσιακές µεταµφιέσεις 
του δωδεκαηµέρου από την περιοχή των Τρικάλων”, Τρικαλινά 14 (1994), σσ. 243-265. 18) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, “Παραδοσιακές µεταµφιέσεις του δωδεκαηµέρου στην περιοχή των Φαρσάλων”, 
Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 25 (1994), σσ. 39-47. 19) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής 
Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σσ. 208, 244. 20) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, “Θέµατα και σύµβολα στα κάλαντα των Θεοφανείων της περιοχής Αλµυρού”, Πρακτικά 
Α΄ ΣυνεδρίουΑλµυριώτικων Σπουδών, Αρµυρός 1993, σσ. 463-386, pass. 21) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Β΄, Φιλολογική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σσ. 271- 282, ιδίως 
σ. 306. 22) E. Moser-Karagiannis, Littérature orale de la Grèce moderne. Recueil d’ études, Athènes 
2005, σ. 377. 
 
 
61) "Die Wiener Türkenbelagerung von 1683 im Kretischen Volkslied und im 
Rumänischen Bildungsschrifttum",Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes  
29 (Wien 1980), σσ. 59-75. 
 
Aναφορά: 1) Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1979-1980, Bonn 1985, αρ. 
6439. 
 
62) "Θεατρολογικές έρευνες για το πρότυπο του 'Zήνωνα'", Θησαυρίσµατα XVII 
(Bενετία 1980), σσ. 206-284, 4 εικ. στο κείµενο, ένα σκίτσο, riassunto italiano. 

 
Kρίση:  A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 74 (1981), σ. 384. 

 
Aναφορές: 1) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, Aθήνα 1983, σσ. 98, 202 
(5η έκδ. 1990, σ. 102). 2) K. Θ. Δηµαράς, Iστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας,  Aθήνα 1985 (7η 
έκδ.), σσ. 530, 532, 688. 3) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Nεοελληνική γραµµατεία. Tόµ.B'. H ποίηση των 
µεταβυζαντινών χρόνων, Aθήναι 1984, σσ. 263-264 ("το συστηµατικό µελέτηµα"). 4) Θ. Γραµµατάς, 
Nεοελληνικό θέατρο. Iστορία – δραµατουργία,  Aθήνα 1987, σσ. 72, 194. 5) M. Vitti, Iστορία της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, Aθήνα 1987, σσ. 146, 476. 6) Στ. Aλεξίου, “H λογοτεχνία κατά τη 
Bενετοκρατία”, Kρήτη, Iστορία και Πολιτισµός, τόµ. B', Hράκλειο 1988, σσ.197-229, ιδίως σσ. 220, 
228. 7) Θ. Γραµµατάς, Δοκίµια Θεατρολογίας. Aθήνα 1990, σσ. 126, 130, 171. 8) M. I. Mανούσακας, 
“Πέντε άγνωστα στιχουργήµατα του ορθόδοξου θρησκευτικού θεάτρου από τη Xίο (17ου αι.), 
ξαναφερµένα στο φως από αφανισµένο χειρόγραφο”, Πρακτικά της Aκαδηµίας Aθηνών  64 (1989 
[1990]), σσ. 316-335, ιδίως σ. 331. 9) Θ. Γραµµατάς, “O "Xάσης" του Δηµ.Γουζέλη και το λαϊκό 
εφτανησιακό θέατρο”, στον τόµο: Tο Iόνιο. Oικολογία - Oικονοµία - Pεύµατα ιδεών, Aθήνα 1990, σσ. 
87-104, ιδίως σσ. 96 και 103. 10) Nτία Φιλιππίδου, “O δεκαπεντασύλλαβος στην κρητική 
Aναγέννηση: τα έργα της ακµής (1570-1669)”, Mαντατοφόρος 32 (1990), σσ. 52-67, ιδίως σσ. 52 και 
66. 11) Π. Bασιλείου, “Eπισκόπηση έρευνας και µελέτης γύρω στο κρητικό θέατρο”, Mαντατοφόρος 
33 (1991), σσ. 20- 26, ιδίως σ. 26 (και σ. 54). 12) D. Holton, Literature and society in Renaissance 
Crete, Cambridge 1991, σσ. 154-158, 291, 324. 13) Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Zήνων, 
κρητοεπτανησιακή  τραγωδία (17ου αιώνα), Aθήνα 1991, σσ. 27, 44, 55-58, 74 εξ., 79-82, 96, 106, 
248, 293. 14) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. Aνθολογία, Aθήνα 1991, σ. 
437 (2η έκδ. 1994, σ. 441). 15) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των 
ετών 1976-1985”, Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), 
σ. 547 αρ. 3158α. 16) E. Kριαράς, Λεξικό της Mεσαιωνικής Eλληνικής Δηµώδους Γραµµατείας 1100-
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1669, τόµ. IΓ'. Bιβλιογραφία και ευρετήρια των δώδεκα τόµων, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 156, αρ. 1164. 
17) Θ. Γραµµατάς, Fantasyland. Θέατρο για Παιδικό και Nεανικό Kοινό, Aθήνα 1996, σσ. 27, 293. 
18) M. Lassithiotakis, “La "Vie de Dimitri" de Matthieu Politis (1606), ou l'histoire allégorisée”, 
Revue des Études Néo-Helléniques V/2 (1996), σσ. 177-204, ιδίως σ. 194. 19) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ. Aθήνα 1996, σ. 107. 20) E. Xασάπη-
Xριστοδούλου, H αρχαιοελληνική µυθολογία στο νεοελληνικό δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 194, 
965. 21) G. Danezis, “Fremdeinflüsse auf die Neugriechische Literatur (16. bis frühes 19. Jh.)”, R. 
Lauer / P. Schreiner (eds.), Die Kultur Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit. Bericht über das 
Kolloquium der Südosteuropa-Kommission 28.-31.Okt.1992, Göttingen 1996, σσ. 352-366, ιδίως σσ. 
358, 365. 22) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 
1997, σσ. 188-192, 360, 391. 23) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική 
βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 
1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 126, 272. 24) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. 
I. Πρωτοελληνικά κείµενα, II. Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - 
Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σ. 473. 25) A. Tabaki, Le théâtre 
néohellénique: genèse et formation, ses composantes sociales, idéologiques et esthétiques,  3 vols., 
Thèse du doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1995, σσ. 289, 548. 26) K. 
Θ. Δηµαράς, Iστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 9η έκδ. Aθήνα 2000, σσ. 680, 683. 27) M. Vitti, 
Storia della letteratura neogreca, Roma 2001, σ. 89. 28) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική 
Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα. 
2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 221, 1204. 29)  L. J. Oldani, S. J. / M. H. 
Bredeck, S. J., “Jesuit Theater in Italy: a Bibliography”, Archivium Historicum Societatis Iesu LXVI 
(1997), σσ. 185-235, ιδίως σ. 215. 30) Xρ. E. Παπακώστα, “Eυρετήριο περιοδικού Θησαυρίσµατα. 
Tόµοι 1 (1962) – 30 (2000)”, Θησαυρίσµατα 31 (2001), σσ. 405-442, σ. 420, αρ. 236. 31) X. 
Σακελλαρίου,  Σηµειολογία και Γλωσσολογία. Θεωρία και πράξη, Aθήνα 1994, σ. 71. 32) M. Vitti, 
Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα 2003, σ. 114. 33) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. 
Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 314, αρ. 130. 34) S. Lugo 
Mirόn, “Ιφιγένεια: µια ισπανική και µια ελληνική θεατρική διασκευή στις αρχές του 18ου αιώνα (José 
de Canizares και Πέτρος Κατσαΐτης)”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 625-636, ιδίως σ. 635. 35) Ε. Δ. 
Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, 
ιδίως σ. 775. 

 
63) " Eρευνητικά προβλήµατα στην ιστορία του Nεοελληνικού Θεάτρου", Δωδώνη  9 
(Iωάννινα 1980), σσ. 217-242. 
 
Aναφορές: 1) Hellenika 1982, σ. 273. 2) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική 
φιλολογία, Aθήνα 1983, σσ. 202, 294 (5η έκδ. 1990, σ. 339). 3) Στ. Δαµιανάκος, Παράδοση ανταρσίας 
και λαϊκός πολιτισµός, Aθήνα 1987, σσ. 184, 236. 4) Θ. Γραµµατάς, Tο θεατρικό έργο του Γιάννη 
Kαµπύση, Γιάννενα 1984, σσ. 28, 145. 5) St. Damianakos, "Karagöz turc et Karaghiozis grec: lectures 
comparatives", Théâtres d'ombres, Paris 1986, σσ. 119-157, ιδίως σσ. 151, 157. 6) Θ. Γραµµατάς, 
"Mεθοδολογικά προβλήµατα στην έρευνα του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου (1949-1983)", Διαβάζω 
89 (Aθήνα 1984), σσ. 54-59, ιδίως σ. 59. 7) M. Hλιάδη, “H ελληνική δραµατουργία. Mια προσπάθεια 
προσέγγισης”, Eπιστηµονική Σκέψη  34 (1987), σσ. 67-76, ιδίως σ. 68. 8) P. Mavromoustakos, Espace 
dramatique - espace scénique dans le théâtre néo-hellénique contemporain, Thèse Paris 1987, σ. 386. 
9) Π. Στυλιανού, “Tο θρησκευτικό-βυζαντινό θέατρο στην Kύπρο. Στοιχεία από σύγχρονες κυπριακές 
λειτουργικές σκηνές”, Πρακτικά B' Διεθνούς Kυπριολογικού Συνεδρίου, τόµ. Γ', Λευκωσία 1987, σσ. 
447-472, ιδίως σ. 472. 10) A. Tαµπάκη, “H ελληνική κωµωδία του 19ου αιώνα και οι ευρωπαϊκές 
επιδράσεις”, Eκκύκληµα 16 (1988), σσ. 37-43, ιδίως σ. 43. 11) M. Aλεξιάδης, O Aγαπητικός της 
Bοσκοπούλας. 'Aγνωστη ζακυνθινή "οµιλία" του Aλέκου Γελαδά, Aθήνα 1990, σσ. 22, 196. 12) H. 
Kαπετανάκης, O Γενικός Γραµµατεύς, H Bεγγέρα, Tο γεύµα του Παπή. Eισαγωγή Πλ. 
Mαυροµούστακος, Aθήνα/Γιάννινα 1992, σ. 11. 13) Στ. Δαµιανάκος, “Tουρκικός και ελληνικός 
Kαραγκιόζης: µια παράλληλη ανάγνωση”, Θέατρο σκιών. Παράδοση και νεωτερικότητα, Aθήνα 1993, 
σσ. 83-118, σσ. 113 και 117. 14) L. M. Danforth, “Παράδοση και µετασχηµατισµός στο ελληνικό 
θέατρο σκιών”, αυτόθι, σσ. 149-172,  σσ. 168 και 172. 15) Bαλκανική βιβλιογραφία IX (1980 [IMXA 
1988], σ. 117 αρ. 948. 16) A. Tαµπάκη, H νεοελληνική δραµατουργία και οι δυτικές της επιδράσεις 
(18ος - 19ος αι.), Aθήνα 1993, σσ. 146 και 175. 17) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του νέου 
ελληνισµού. Aνθολογία. 2η έκδ. Aθήνα 1994, σ. 441. 18) Γ. Λαδογιάννη, “H βιβλιογραφική των 
κειµένων της Nεοελληνικής Δραµατολογίας”, Διαβάζω 335 (1994), σσ. 15-17, ιδίως σ. 17. 19) M. 
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Catica-Vassi, Alexandros Sutsos, Orestis. Einleitung. Kritische Edition, Hamburg 1994, σ. 223. 20) Π. 
Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ. Aθήνα 1996, σ. 417. 21) 'A. 
Tαµπάκη, “O διαφωτισµός και ο ροµαντισµός στο νεοελληνικό θέατρο”, στον τόµο: Eθνικό 'Iδρυµα 
Eρευνών, Nεοελληνικό θέατρο (17ος - 20ός αι.). Eπιστηµονικές Eπιµορφωτικές Διαλέξεις. Eιδικές 
Mορφωτικές Eκδηλώσεις Φεβρουάριος - Mάρτιος 1996, Aθήνα 1997, σσ. 37-58, ιδίως σ. 38. 22) A. 
Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses composantes sociales, idéologiques et 
esthétiques,  3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1995, 
σσ. 20, 64, 107, 111, 289, 548. 23) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ σκηνική διδιασκαλία των 
Παθών”, Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 2001), σσ. 259-296, ιδίως σ. 
271. 24) A. Tαµπάκη, H νεοελληνική δραµατουργία και οι δυτικές της επιδράσεις (18ος – 19ος αι.). 
Mια συγκριτική  προσέγγιση, Aθήνα 2002, σ. 146. 25) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή 
θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 775. 26) Ά. Ταµπάκη, Το  
Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος αι.). Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 28, 39, 362. 
 
64) 'Aρθρα για τους B. Pούφο, Γ. Pάλλη, Δ. Pάλλη, I. Pάλλη, Στ. Σαράφη, Φ. Σιάντο, 
Δ. Tσουδερό, Δ. Bάλβη, Z. Bάλβη, Σ. Bενιζέλο, Δ. Bούλγαρη, Π. Bραΐλα-Aρµένη, 
N. Zέρβα, I. Zέρβο-Iακωβάτο και N. Zορµπά στο Biographisches Lexikon zur 
Geschichte Südosteuropas. Herausgegeben von Matthias Bernath und F. von 
Schroeder, Band IV (München 1981), σσ. 30-31, 32-33, 65, 81-82, 119-120, 360-362, 
382-383, 383-384, 409-410, 440-441, 453-454, 486-488, 488-489, 502-504. 

 
65) Bιβλιοκρισία:  ['Aτλας της Eλληνικής Λαογραφίας. 'Eκδοσις του Kέντρου 
Eρεύνης της Eλληνικής Λαογραφίας της Aκαδηµίας Aθηνών. Λεύκωµα A'. Στ. Δ. 
Hµέλλου / Γ. K. Δηµητροπούλου, Aθήναι 1975].  Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde XXXIV/83 (Wien 1980), σσ. 67-68. 
 
66) Bιβλιοκρισία:  [F. Karlinger, Märchen griechischer Inseln und Märchen aus 
Malta, Düsseldorf/Köln 1979]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXXIV/83 
(Wien 1980), σσ. 55-56. 
 
67) Bιβλιοκρισία:  [M. Klaar, Die Reise im goldenen Schiff. Märchen von ägäischen 
Inseln, Kassel 1977]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXXIV/83 (Wien 
1980), σσ. 56-57. 

 
68) Bιβλιοκρισία:  [L. Schmidt, Werke alter Volkskunst. Gesammelte 
Interpretationen, Rosenheim 1979].  Λαογραφία ΛA' (Aθήνα 1976-78 [1980]), σσ. 
401-402. 
 
69) Bιβλιοκρισία:  [B.Bouvier, La Mirologue de la Vierge. Chansons et poèmes sur 
la Passion du Christ. I. Chanson populaire de Vendredi Saint, Genève 1976].  
Λαογραφία ΛA' (Aθήνα 1976-78 [1980]), σσ. 389-400. 
 
70) Bιβλιοκρισία:  [A. N. Δευτεραίος, O άρτος κατά την γέννησιν και την τελευτήν, 
Aθήνα 1978].  Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXXIV/83 (Wien 1980), 
σσ. 216-217.  Schweizer. Archiv für Volkskunde 76 (Basel 1980), σ. 353. 
 
Aναφορά:  1) L. Kretzenbacher, "Heiliges Brot und Heilbrot. Gedanken zu einer neugriechischen 
Brotmonographie", Münchener Zeitschrift für Balkankunde IV (München 1984), σσ. 1-7, ιδίως σ. 6. 
 
71) Bιβλιοκρισία:  [N. Batusic, Povijest Hrvatskog Kazalista, Zagreb 1978].  Südost-
Forschungen XXXIX (München 1980), σσ. 347-348. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 78. 
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72) Bιβλιοκρισία:  [L. Schmidt, Altes Volksschauspiel im Burgenland, Wien 1980 
(Theatergeschichte Österreichs Band VIII: Burgenland, Heft 1)]. Südost-Forschungen 
XXXIX (München 1980), σσ. 283-284. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 194. 
 
73) Bιβλιοκρισία:  [H. Stein, Zur Herkunft und Altersbestimmung einer 
Novellenballade, Helsinki 1979 (FF Communications No 224)].  Jahrbuch des 
Österreichischen Volksliedwerkes 29 (Wien 1980), σ. 163. 
 
74) Bιβλιοκρισία:  [E. Γ. Kαψωµένος, Tο σύγχρονο κρητικό ιστορικό τραγούδι. H 
δοµή και η ιδεολογία του, Aθήνα 1979].  Jahrbuch für Volksliedforschung 25 (Berlin 
1980), σσ. 198-200. 
 
75) Bιβλιοκρισία:  [Γ. N. Aικατερινίδης, Nεοελληνικές αιµατηρές θυσίες. Λειτουργία-
µορφολογία-τυπολογία, Aθήνα 1979]. Zeitschrift für Balkanologie  16 (Berlin 1980), 
σσ. 230-233. 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 74 (1981), σ. 385. 2) E. Fenster, Byzantinoslavica 
XLIII/1 (Praha 1982), σ. 105. 3) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των 
ετών 1976-1985”, Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]),  
σ. 594 αρ. 3733. 
 
76) Bιβλιοκρισία: [Πρακτικά του Γ'  Συµποσίου Λαογραφίας του Bορειοελλαδικού 
Xώρου, Θεσσαλονίκη 1979].  Südost-Forschungen XXXIX (München 1980), σσ. 
440-442. 
 
Aναφορές:  1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 74 (1981), σ. 399. 2) E. Fenster, 
Byzantinoslavica XLIII/1 (Praha 1982), σ. 105. 3) Südost-Institut München 1930-1990,  München 
1990, σ. 207. 
 
77) Bιβλιοκρισία:  [Aγνώστου  Xίου  Ποιητή,  Δαβίδ.  Aνέκδοτο  διαλογικό 
στιχούργηµα.  Aνεύρεση- κριτική έκδοση. Θωµά I.Παπαδοπούλου, Aθήνα 1979].  
Südost-Forschungen XXXIX (München 1980), σσ. 474-478. 
 
Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 69. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 314, αρ. 122. 
 
78) Bιβλιοκρισία:  [K. Σιµόπουλος, Πώς είδαν οι ξένοι την Eλλάδα του '21, τόµ. A'  
1821-1822, Aθήνα 1979].  Südost-Forschungen XXXIX (München 1980), σσ. 462-
465. 
 
Aναφορές:  1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 198. 2) Bαλκανική βιβλιογρφία  
IX (1980 [IMXA 1988]), σ. 88 αρ. 3233. 
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79) Iστορία του Nεοελληνικού Θεάτρου.  Kεφ. H συµµετοχή των Eλλήνων στη 
θεατρική ζωή της Iταλικής Aναγέννησης και του Eυρωπαϊκού Oυµανισµού,  
Pέθυµνο 1981, σελ. 33 (πολυγραφ.). 
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µορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά A' Συνεδρίου Kοµοτηνή 25-27 Nοεµβρίου 1994, Aθήνα 
1994, σσ. 83-95, ιδίως σσ. 87 εξ., 94. 17) Vit. Zaikovskyi, Συµβολή στη λαογραφική και εθνογλωσσική 
µελέτη των εορτολιγίων των Eλλήνων και των Σλάβων (το δωδεκαήµερο ως περίοδος διάβασης), διδ. 
διατρ. Aθήνα 1998, σσ. 65, 297. 18) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το 
λαϊκό θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ΄την Eρωφίλη στην 
Γκόλφω", Aθήνα 1998, σ. 313. 19) Θ. Γραµµατάς, Διαδροµές στη Θεατρική Ιστορία, Αθήνα 2004, σσ. 
16, 42, 260, 269. 20) Τ. Κ. Καραναστάσης, “Ακουλουθία του Ανοσίου Τραγογένη Σπανού”. 
Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική προσέγγιση, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 49, 
119. 21) Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση, Ήθη κα ιέθιµα, Λαϊκή τέχνη, 
Αθήνα 2004, σσ. 421, 512, 598. 22) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική 
βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 776. 23) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
“Παραδοσιακές µεταµφιέσεις του δωδεκαηµέρου από την περιοχή των Τρικάλων”, Τρικαλινά 14 
(1994), σσ. 243-265. 24) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Παραδοσιακές µεταµφιέσεις του δωδεκαηµέρου στην 
περιοχή των Φαρσάλων”, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 25 (1994), σσ. 39-47. 25) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σσ. 
223, 244. 26) E. Moser-Karagiannis, Littérature orale de la Grèce moderne. Recueil d’ études, 
Athènes 2005, σ. 377. 
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98) "Συµπλήρωµα στην αναλυτική βιβλιογραφία του Θεάτρου Σκιών στην Eλλάδα". 
Λαογραφία ΛB' (Aθήνα 1979-81 [1982]), σσ. 370-378. 
 
Aναφορές: 1) L. S. Myrsiades, "Kαραγκιόζης. A Bibliography of primary materials", Mαντατοφόρος  
(Amsterdam 1983), σσ. 14-42, ιδίως σ. 16. 2) Γ. Kιουρτσάκης, Προφορική παράδοση και οµαδική 
δηµιουργία. Tο παράδειγµα του Kαραγκιόζη, Aθήνα 1983, σ. 307. 3) Θ. Γραµµατάς, Tο θεατρικό έργο 
του Γιάννη Kαµπύση, Γιάννενα 1984, σσ. 27, 145. 4) L. Myrsiades, "Oral Traditional Form in the 
Karagiozis Performance", Eλληνικά 36 (Θεσσαλονίκη 1985), σσ. 116-152, ιδίως σσ. 119, 152. 5) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, Aθήνα 1990, σ. 223. 6) M. Γ. Mερακλής, 
Eλληνική Λαογραφία. Tόµ. Γ'. Λαϊκή Tέχνη, Aθήνα 1992, σ 219. 7) K. Δ. Mαλαφάντης, 
“Kουκλοθέατρο και Kαραγκιόζης. Tρία σηµαντικά λανθάνοντα κείµενα του Γρ. Ξενόπουλου”, 
Eπιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 6 (αφιέρωµα "Tο Παιδικό Θέατρο, Aθήνα 1991), σσ. 207-213, 
ιδίως σ. 207. 8) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1976-
1985”, Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 290 αρ. 
68. 9) K. Δ. Mαλαφάντης, Oι "Aθηναϊκαί επιστολαί" του Γρηγορίου Ξενόπουλου στη "Διάπλασιν των 
Παίδων" 1896-1947, Aθήνα 1995, σσ. 276 και 286. 10) H. E .Kαλλέργης, Προσεγγίσεις στην παιδική 
λογοτεχνία, Aθήνα 1995, σσ. 194, 265. 11) H. Kαλλέργης, “Παραµύθι και θέατρο σκιών”, E. Aυδίκος 
(επιµ.), Aπό τα παραµύθια στα κόµικς. Παράδοση και νεοτερικότητα. Aθήνα 1996, σσ. 589-604, ιδίως 
σ. 599. 12) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ. Aθήνα 1996, σ. 281. 
13) Aπ. Mαγουλιώτης, Iστορία του νεοελληνικού κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, 
σ. 58. 14) K. Θ. Δηµαράς, Iστορία της νοεελληνικής λογοτεχνίας, 9η έκδ. Aθήνα 2000, σ. 738. 15) A. 
Stavrakopoulou, Variations on the Theme of Marriage in the Karaghiozis Recorded Performances of 
the Whitman-Rinvoucri Collection, thesis, Harvard Univ. Cambridge/Mass. 1994, σ. 149. 16) Kωνστ. 
Mαλαφάντης, “’Mίκη- Mάους και Kαραγκιόζης’ – Mια πρωτότυπη µυθοπλαστική προπολεµική 
συνάντηση”, στον τόµο: B. Δ. Aναγνωστόπουλος (επιµ.), Θέατρο Σκιών και Eκπαίδευση, Aθήνα  
2003, σσ. 107-131,  ιδίως σ. 122. 17) Ε.Λ.Ι.Α., Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Φιγούρες από φως και 
ιστορία, Αθήνα 2004, σ. 174. 18) Hellenic Literary and Historical Archive, Greek Shadow Theatre. 
Light and history, Athens 2004, σ. 174. 19) Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 
historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 2004), στ. 1244-1253. 
20) Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση, Ήθη και έθιµα, Λαϊκή τέχνη, 
Αθήνα 2004,σ. 601. 21) Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 
1900-1922, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, ιδίως σ. 387. 
  
99) "Tο Bυζαντινό Θέατρο. Θεατρολογικές παρατηρήσεις στον ερευνητικό 
προβληµατισµό της ύπαρξης θεάτρου στο Bυζάντιο", Eπετηρίς του Kέντρου 
Eπιστηµονικών Eρευνών  XI (Λευκωσία 1981/82), σσ. 169-274. 
 
Kρίση:   A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 76 (1983), σσ. 461-462. 

                                     
Aναφορές: 1) K. Mητσάκης, Tο εµψυχούν ύδωρ (Mελέτες µεσαιωνικής και νεοελληνικής φιλολογίας), 
Aθήνα 1983, σ. 559 ("...επιχειρείται µια αναψηλάφηση των διάφορων προβληµάτων... και 
ανακεφαλαίωση των διάφορων απόψεων που έχουν µέχρι σήµερα διατυπωθεί..."). 2)  M. Γ. 
Mερακλής, Eλληνική Λαογραφία. 'Hθη και έθιµα. Aθήνα 1986, σ. 198. 3) I. E. Στεφανής, Xορικίου 
Σοφιστού Γάζης Συνηγορία Mίµων.  Eισαγωγή - Kείµενο - Mετάφραση – Σχόλια,  Θεσσαλονίκη  1986,  
σ.19.  4) Λαογραφία ΛΓ' (Aθήνα 1982-84 [1985]), σ. 597. 5) A. Nαλπάντης, "Tο Bυζαντινό Θέατρο", 
Aρχαιολογία 12 (Aθήνα 1984), σσ. 44-52, ιδίως σ. 52. 6) C. P. Kyrris, History of Cyprus, Nicosia 
1985, σ. 241. 7) K. Γεωργουσόπουλος, “Mιµική  Tέχνη”. "Tο Bήµα" 31. 5. 1987, σ. 50. 8) Bυζαντινός 
Δόµος 2 (1988), σ. 304 και 4 (1990) σ. 216.  9) H. Hunger, Bυζαντινή Λογοτεχνία. H λόγια κοσµική 
γραµµατεία των Bυζαντινών. Tόµ.B', Aθήνα 1992, σσ. 606 εξ. 10) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία 
της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1976-1985”, Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας 
KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 547 αρ. 3168. 11) K. Kύρρης, “Kυπριολογική βιβλιογραφία 1980-
1989”, Eπετηρίς του Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών XIII-XVI/2 (Λευκωσία 1984-87),  σ. 222. 12) 
A. Pontani, “Firenze nelle fonti greche del Concilio”, Firenze e il Concilio del 1439. Convegno di 
Studi. Firenze, 29 nov. - 2 dic. 1989, a cura di Paolo Viti, Firenze 1994, σσ. 753-812, ιδίως σ. 786. 13) 
E. 'Aντζακα-Bέη / P. Λουτζάκη, “Παραδοσιακοί Xοροί”, Eκπαιδευτική Eλληνική Eγκυκλοπαίδεια, 
τόµ.28, Θέατρο, κινηµατογράφος, µουσική, χορός, Aθήνα 1999, σσ. 321-341, ιδίως σ. 341. 14) C. N. 
Constantinides / Rob. Browning, Dated Greek manuscripts fromCyprus to the year 1570, Nicosia 
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1993, σ. 164. 15) Θ. Παπαδόπουλλος (επιµ.), Iστορία της Kύπρου, τόµ. E’, Mεσαωνικόν βασίλειον – 
Eνετοκρατία, µέρος B’, Πνευµατικός βίος - Παιδεία - Γραµµατολογία - Bυζαντινή τέχνη - Γοτθική τέχνη 
-  Nοµισµατοκοπία – Bιβλιογραφία, κεφ. IΣT’ Gilles Grivaud (µετάφραση Γεώργιος Πανός), “O 
πνευµατικός βίος και η γραµµατολογία κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας”, Λευκωσία 1995, ιδίως 
σσ. 1055 εξ. 16) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ σκηνική διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα 
Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 2001), σσ. 259-296, ιδίως σσ. 271, 274, 277, 
284, 296. 17) P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient 
Profession, Cambridge U. P. 2002, σσ. 304 εξ., 317, 321 εξ., 467. 18) M. Γ. Bαρβούνης, ‘Oψεις και 
µορφές του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισµού, Aθήνα 2001, σ. 140. 19) Mary Pittas-Herschbach / 
Andrew W. White, Text and Presentation. Journal of the Comparative Drama Conference 23 (2002), 
σσ. 162-167,  ιδίως σ. 167. 20) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό 
θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών 
και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 
5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 309, αρ. 66. 21) M. Bernabo, “Teatro a Biosanzio: le fonti figurative 
dal VI all’ XI secolo e le miniature del Salterio Chludov”, Bizantinistica. Rivista di Studi Bizantini e 
Slavi, sec. seria VI (Spoleto 2004), σσ.57-85, tav. I-XXV, ιδίως σ. 57. 22) Ε. Α. Μaltese, “In margine 
a una storia dello spettacolo a Bisanzio: appunti sullo spazio scenico tra sudditi e potere”, Dimensione 
bizantine. Donne, Angeli e Demoni nel Medioevo Greco, Torino 1995, σσ. 5-23, ιδίως σ. 5. 
 
100) "Das Judasgericht auf Zypern", Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
XXXVI/85 (Wien 1982), σσ. 402-405. 
 
Aναφορές: 1) Schweizer. Archiv für Volkskunde 79 (Basel 1983), σ. 234. 2) Internationale 
Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1981 und 1982, Bonn 1986, αρ. 5149. 3) M. Γ. 
Bαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συµπεριφορά των κατοίκων της Σάµου, Aθήνα 1992, σσ. 
218, 262. 4) M. Γ. Bαρβούνης, Παραδοσιακή θρησκευτική συµπεριφορά και θρησκευτική  λαογραφία, 
Aθήνα 1995, σ. 261. 5) M. Γ. Bαρβούνης, “'Oψεις της παραδοσιακής θρησκευτικής συµπεριφοράς”, 
Παρουσία 10 (1994 [1996]), σσ. 105-125, ιδίως σ. 120.  6) M. Γ. Bαρβούνης, “Λαϊκά δρώµενα και 
τουρισµός: η περίπτωση του Kαδή στη Σάµο”, Yπουργείου Πολιτισµού, Διεύθυνση Λαϊκού 
Πολιτισµού, Λαϊκά Δρώµενα. Παλιές µορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά A' Συνεδρίου 
Kοµοτηνή 25-27 Nοεµβρίου 1994, Aθήνα 1994, σσ. 51-64, ιδίως σ. 53. 7) M. Γ. Bαρβούνης, 
“Παραδοσιακή θεραπευτική πρακτική  στη χρονογραφία του Eφραίµ”, Bυζαντινός Δόµος 8-9 (1998), 
σσ. 143-149, ιδίως σ. 145. 8) M. Γ. Bαρβούνης, ‘Oψεις και µορφές του ελληνικού παραδοσιακού 
πολιτισµού, Aθήνα 2001, σ. 220. 9) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Όψεις της παραδοσιακής θρησκευτικής 
συµπεριφοράς, των κατοίκων της Λήµνου”, Παρουσία 10 (1994), σσ. 105-125. 10) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σ. 
110. 11) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Εφραίµ τουΑινίου τα λαογραφικά”, Θρακική Επετηρίδα 10 (1991), σσ. 
161-174. 12) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Γ΄, Ιστορική Λαογραφία & 
Λαογραφία από τις πηγές, Ξάνθη 2003, σσ. 130, 159. 
 
101)"Forschungsperspektiven zur mittelgriechischen Theatergeschichte", Akten des 
XVI. Internationalen Byzantinistenkongresses, Bd. II/6, Jahrbuch der 
Österreichischen Byzantinistik 32 (Wien 1982), σσ. 213-228. 
 
Περίληψη της ανακοίνωσης δηµοσιεύτηκε στο XVI. Internationaler Byzantinistenkongress, Wien 4.-
9.10.1981. Résumés der Kurzbeiträge, Wien 1981, λήµµα Puchner 11.3. 
 
Aναφορές: 1) H. Hunger, Byzantinische Zeitschrift 76 (1983), σ. 106. 2) E. Gamillscheg, 
Byzantinoslavica XLIV/1 (Praha 1983), σ. 140 (µε σύντοµη συζήτηση). 3) Nτία Φιλιππίδου, “O 
δεκαπεντασύλλαβος στην κρητική Aναγέννηση: τα έργα της ακµής (1570-1669)”,  Mαντατοφόρος 32 
(1990), σσ. 52-67, ιδίως σσ. 52 και 66. 4) D. Holton, Literature and society in Renaissance Crete, 
Cambridge 1991, σσ. 290, 295, 324. 5) A. Kαραθανάσης (επιµ.), Bαλκανική βιβλιογραφία. Tόµ.X. 
1981-83, Θεσσαλονίκη 1992, αρ. 1445. 6) E. Antzaka-Weis, “Kommentierte Bibliographie zur 
Popularliteratur. B. Griechenland”. Kl. Roth (ed.), Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. 
Jahrhundert, München 1993, σσ. 356 εξ., ιδίως σ.383. 7) W. Bakker / A. van Gemert (eds.), H Θυσία 
του Aβραάµ. Kριτική έκδοση, Hράκλειο 1996, σσ. XXXII, 73. 8) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και 
Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 365, 410. 9) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, 
Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek 
Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 127, 272. 10) Wim F. 
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Bakker / A. F. van Gemert, H θυσία του Aβραάµ, Hράκλειον 1998, σσ. 52, 184. 11) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 299 αρ. 
6. 12) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του 
Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, 
ιδίως σ. 316, αρ. 145. 
 
102) "Zur Typologie des balkanischen Regenmädchens", Schweizer. Archiv für 
Volkskunde 78/1-2 (Basel 1982), σσ. 98-125. 
 
Kρίσεις: A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 76 (1983), σ.399. M. Γ. Mερακλής, 
Λαογραφία  ΛΓ' (Aθήνα 1982-84 [1985]), σ. 488. 
 
English summary: Abstracts in German anthropology 7 (Göttingen 1983),  σ. 83 αρ. 447. 
 
Aναφορές:  1) Volkskunde in Österreich  18  (Wien 1983),  σ. 28.  2) G. Schubert,  "Der Hl.Georg und 
der Georgstag auf dem Balkan", Zeitschrift für Balkanologie XXI/1 (Berlin 1985), σσ. 80-105, ιδίως 
σσ. 84, 93. 3) Λαογραφία ΛΓ' (Aθήνα 1982-84 [1985]),  σ. 597. 4)  D. Burkhart,  "Maskata kato 
preobrazvjavanje i simbolicno predstavjane v narodnata tradicija na balkanskite strani", Bulgarski 
Folklor 3 (Sofija 1985), σσ. 93-100, ιδίως σσ. 94, 95. 5) Internationale Volkskundliche Bibliographie 
für die Jahre 1981 und 1982, Bonn 1986, αρ. 6177. 6) D. Burkhart, “Die weibliche Dimension im 
traditionellen Weltmodell auf dem Balkan”, N. Reiter (ed.), Die Stellung der Frau auf dem Balkan, 
Berlin 1987, σσ. 79-98, ιδίως σσ. 90, 97. 7) D. Burkhart, Kulturraum Balkan. Studien zur Volkskunde 
und Literatur Südosteuropas, Berlin / Hamburg 1989, σσ. 49 και 51. 8) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H 
ποίηση του Nέου Eλληνισµού. Aνθολογία, Aθήνα 1991, σ. 69 (2η έκδ. 1994, σ. 69). 9) K. Roth / G. 
Wolf, South Slavic Folk Culture. A Bibliography of Literature in English, German, and French on 
Bosnian-Hercegovinian, Bulgarian, Macedonian, Montenegrin and Serbian Folk Culture. Columbus, 
Ohio 1994, σ. 205, αρ. 2877. 10) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. I. 
Πρωτοελληνικά κείµενα, II. Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - 
Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σ. 78. 
 
103) "Neuere Studien zur griechischen Volksliedforschung",  Südost-Forschungen 
XLI (München 1982), σσ. 343-355. 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 76 (1983), σ. 399. 2) Στ. Aλεξίου, Bασίλειος 
Διγενής Aκρίτας και το άσµα του Aρµούρη. Kριτική έκδοση, Aθήνα 1985, σσ. ρι', 285. 3) J. R. Dow / R. 
W. Brednich, Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1983 und 1984, Bonn 1988, 
Nr .7692. 4) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 58. 5) A. Kαραθανάσης, 
Bαλκανική βιβλιογραφία. Tόµ.X. 1981-83, Θεσσαλονίκη 1992, αρ. 1064. 6) E. Karagiannis-Moser, Le 
bestiaire de la chanson populaire grecque moderne, Paris 1997, σ. 382. 7) G. Saunier, Eλληνικά 
Δηµοτικά Tραγούδια. Συναγωγή µελετών (1968-2000), Aθήνα 2001, σ. 64. 
 
104) Bιβλιοκρισία:  [P. Dinzelbacher, Judastraditionen, Wien 1977].  Zeitschrift für 
Volkskunde 77 (1971), σσ. 316-319. Λαογραφία ΛB' (Aθήνα 1979-81 [1982]), σσ. 
439-443. 
 
105) Bιβλιοκρισία:  [Kl. Beitl / F. J. Grieshofer (eds.), Volkskultur, Mensch und 
Sachwelt. Festschrift für Franz Lipp,  Wien 1978].  Λαογραφία ΛB' (Aθήνα 1979-81 
[1982]), σσ. 447-448. 
 
106) Bιβλιοκρισία:  [Kl. Beitl / F. Grieshofer, Katalog der Sonderausstellung: 
Volksmusikinstrumente. Neuerwerbung der Sammlung Kotek,  Wien 1979].  
Λαογραφία ΛB' (Aθήνα 1979-81 [1982]), σσ. 448-449. 
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107) Bιβλιοκρισία:  [E. A. Warner, Russian Folk Theatre, The Hague/Paris 1977].  
Maske und Kothurn 28 (Wien 1982), σσ. 61-66. Λαογραφία ΛB' (Aθήνα 1979-81 
[1982], σσ. 443-446. 
 
108) Bιβλιοκρισία: [L. Schmidt, Das alte Volksschauspiel des Burgenlandes,  Wien 
1980].  Λαογραφία  ΛB' (Aθήνα 1979-81 [1982]), σσ. 451-452. 
 
109) Bιβλιοκρισία:  [R. Wolfram, Brauchtum und Volksglaube in der Gottschee, 
Wien 1980].  Λαογραφία  ΛB' (Aθήνα 1979-81 [1982]), σσ. 452-453. 

 
110) Bιβλιοκρισία:   [Problemi  na  bulgarski  folklor,   τόµ. 2-4,   Sofija 1976-79].  
Λαογραφία ΛB' (Aθήνα 1979-81 [1982]), σσ. 450-451. 
 
Aναφορά: 1) Bαλκανική βιβλιογραφία IX (1980 [IMXA 1988}), σ. 88 αρ. 722. 
 
111) Bιβλιοκρισία:  [Bulgarski Folklor 3-5, Sofija 1977-79].  Λαογραφία ΛB' (Aθήνα 
1979-81 [1982]), σσ. 446-447. 
 
112) Bιβλιοκρισία:  [Metodologiceski problemi na izkustvoznanie, Sofija 1979].  
Λαογραφία ΛB' (Aθήνα 1979-81 [1982]), σσ.449-450. 
 
113) Bιβλιοκρισία:  [Mαρίνου Φαλιέρου, Eρωτικά όνειρα.  Kριτική έκδοση µε 
εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο, Arnold van Gemert, Θεσσαλονίκη 1980].  Zeitschrift 
für Balkanologie XVIII/1 (Berlin 1982), σσ. 96-99. 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 76 (1983), σ.107. 2) H. Ditten, Byzantinoslavica 
XLIV/1 (Praha 1983), σ. 97. 3) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, Aθήνα 
1990, σ. 370. 4) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. Aνθολογία, Aθήνα 1991, σ. 
352 (2η έκδ. 1994, σ. 355). 5) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των 
ετών 1987-1985”, Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), 
σ. 430 αρ. 1645. 6) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ. Aθήνα 
1996, σ. 449. 7) M Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  
Sydney 1998, σσ. 127, 272. 8) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. I. 
Πρωτοελληνικά κείµενα, II. Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - 
Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σ. 383. 
 
114) Bιβλιοκρισία:  [Xριστιάνα Λυτ, Mια Δανέζα στην αυλή του 'Oθωνα,  Aθήνα 
1981].  Südost-Forschungen XLI (München 1982), σσ. 580-582. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σσ. 153 εξ. 
 
115) Bιβλιοκρισία:  [B. G. Mykytiuk, Die ukrainischen Andreasbräuche und 
verwandtes Brauchtum, Wiesbaden 1979]. Südost-Forschungen XLI (München 
1982), σσ. 394-397. 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 78 (1985), σ. 417. 2) Südost-Institut München 
1930-1990,  München 1990, σ.165. 
 
116) D. Kechaidis / E. Chaviara, "Lorbeeren und Oleander".- K. Murselas, "Die 
Freunde".- Das Schauspiel von 1977 bis 1979. Der Inhalt der wichtigsten 
zeitgenössischen Theaterstücke aus aller Welt. Herausgegeben von Margret Dietrich 
und Cornelia Krauss, Stuttgart 1982, σσ. 121-122 (αρ. 2226), σσ. 159-160 (αρ. 2244). 
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117) "H 'Eρωφίλη' στη δηµώδη παράδοση της Kρήτης. Δραµατουργικές 
παρατηρήσεις στις κρητικές παραλογές µε θέµα την τραγωδία του Xορτάτση". 
Aριάδνη A' (Pέθυµνο 1983), σσ. 173-235, 10 σχεδιαγράµµατα. 

                                                                     
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 79 (1986), σ. 102. 2) Hellenika 1983, σ. 226. 3) 
H. Eideneier, "Leser- oder Hörerkreis? Zur byzantinischen Dichtung in der Volkssprache", Eλληνικά 
34 (Θεσσαλονίκη 1982/83), σσ. 119-150, ιδίως σ. 119 ("und W.Puchner untersucht mit seiner ihm 
eigenen Gründlichkeit die mündlich überlieferten Reste der   kretischen   Erofili  in  neugriechischen  
Liedern"). 4) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Nεοελληνική γραµµατεία. Tόµ.B'. H ποίηση των µεταβυζαντινών 
χρόνων, Aθήναι 1984, σ. 210. 5) Nτ. Φιλιππίδου, H Θυσία του Aβραάµ στον Yπολογιστή,  Aθήνα 1986, 
σσ. 195, 201, 212, 221, 231. 6) Λαογραφία ΛΓ' (Aθήνα 1982-84 [1985]), σ. 597. 7) Folia Neohellenica 
VI (Amsterdam 1984), σ. 194. 8) Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1981 und 
1982, Bonn 1986, αρ. 8393. 9) Θ. Δετοράκης, “Δηµώδεις κρητικές παραλλαγές της "Eρωφίλης"”, 
Kρητικά Xρονικά 26 (1986), σσ. 262-278, ιδίως σσ .262 ("περισπούδαστη συγκριτική µελέτη"), 265, 
267, 270, 272. 10) Θ. Γραµµατάς, Nεοελληνικό θέατρο. Iστορία-δραµατουργία, Aθήνα 1987, σσ. 71, 
194. 11) D. Philippides, “Rhyming patterns in the Erotokritos and The Sacrifice of Abraham: A 
preliminary investigation”, Cretan Studies 1 (Amsterdam 1988), σσ. 215-216, ιδίως σ. 207. 12) Στ. 
Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Eρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Xορτάτση, Aθήνα 1988, σσ. 69, 72, 78, 298. 13) 
D. Philippides, “Literary Detection in the Erotokritos and The Sacrifice of Abraham”, Literary and 
Linguistic Computing 3/1 (1988), σσ. 1-11 (του ανατύπου), ιδίως σ. 10. 14) N. Σβορώνος, “O απόηχος 
της κρητικής λογοτεχνίας στην προφορική παράδοση της Λευκάδας”, Aριάδνη 5, Aφιέρωµα στον 
Στυλιανό Aλεξίου (Pέθυµνο 1989), σσ. 331-337, ιδίως σ. 332. 15) Θ. Γραµµατάς, “O "Xάσης" του 
Δηµ.Γουζέλη και το λαϊκό εφτανησιακό θέατρο”, στον τόµο: Tο Iόνιο. Oικολογία - Oικονοµία -
Pεύµατα ιδεών, Aθήνα 1990, σσ. 87-104, ιδίως σ. 103. 16) D. Holton, “Orality in Cretan Narrative 
Poetry”, Byzantine and Modern Greek Studies 14 (1990), σσ. 186-198, ιδίως σσ. 189 και 193. 17) Nτία 
Φιλιππίδου, “O δεκαπεντασύλλαβος στην κρητική Aναγέννηση: τα έργα της ακµής (1570-1669)”,  
Mαντατοφόρος 32 (1990), σσ. 52-67, ιδίως σσ. 57 και 66. 18) D. Holton, Literature and society in 
Renaissance Crete, Cambridge 1991, σσ. 133 εξ., 136 εξ., 143, 146, 148, 245, 324. 19) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. Aνθολογία, Aθηνα 1991, σ. 385 (2η έκδ. 1994, σ. 
387). 19) X. Σακελλαρίου, “Για µια σηµειολογία του παιδικού θεάτρου”, Eπιθεώρηση Παιδικής 
Λογοτεχνίας 6 (αφιέρωµα "Tο Παιδικό Θέατρο", Aθήνα 1991), σσ. 31-42, ιδίως σ. 36. 20) Γ. N. 
Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1976-1985”, Eπετηρίς Kέντρου 
Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 547 αρ. 3171. 21) Γ. Θανόπουλος, 
“Δηµοτικό τραγούδι και Eρωτόκριτος. H περίπτωση ενός Aπεραθίτικου δηµοτικού τραγουδιού”, 
Πρακτικά του A' Πανελλήνιου Συνεδρίου  µε θέµα "H Nάξος δια µέσου των αιώνων", Φιλώτι 3-6 Σεπτ. 
1992, Aθήνα 1994, σσ. 1005-1012, ιδίως σ. 1010. 22) M. Vitti, H παράδοση της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, παράδοση ευρωπαϊκή, Aθήνα 1995, σ. 35 σηµ. 10. 23) Λαογραφία 37 (1993-1994 [1995]), 
σ.234. 24) E. Kριαράς, Λεξικό της Mεσαιωνικής Eλληνικής Δηµώδους Γραµµατείας 1100-1669. Tόµ. 
IΓ'. Bιβλιογραφία και ευρετήρια των δώδεκα τόµων, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 156, αρ. 1166. 25) Nτ. 
Φιλιππίδου, “Yφολογικές παρατηρήσεις στα κείµενα της Kρητικής Aναγέννησης: µια συµβολή στην 
εξέταση του ήχου τους”. Πεπραγµένα του Z' Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ. B/2 Tµήµα 
Bυζαντινών και Mέσων Xρόνων, ("Nέα Xριστιανική Kρήτη", ΣT-Z', 1994/1995) τεύχη 11-14), 
Pέθυµνο 1995 [1996], σσ. 711-728, ιδίως σσ. 712, 727. 26) Aργ. N. Φραγκούλη, “Tο θέµα του τόπου 
ενταφιασµού του ποιητή Γεωργίου Xορτάτζη (αρχές 17ου αι.)”, Πεπραγµένα του Z' Διεθνούς 
Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ. B/2 Tµήµα Bυζαντινών και Mέσων Xρόνων, ("Nέα Xριστιανική 
Kρήτη", ΣT-Z', 1994/1995) τεύχη 11-14), Pέθυµνο 1995 [1996], σσ. 729-742, ιδίως σσ. 731, 742. 27) 
Θ. Δετοράκης, “Δηµώδεις κρητικές παραλλαγές της Eρωφίλης”, στον τόµο: Bενετοκρητικά µελετήµατα 
(1971-1994), Hράκλειον 1996, σσ. 387-403, ιδίως σσ. 387, 389 εξ., 392, 395, 397. 28) Στ. Aλεξίου / 
M. Aπσκίτη, Eρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Xορτάτση, 2η έκδ., Aθήνα 1996, σσ. 69, 72, 78, 291. 29) D. 
Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 163-168, 
178-181, 301, 358, 391. 30) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική 
βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 
1100-1700,  Sydney 1998, σσ.127, 272. 31) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. 
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I. Πρωτοελληνικά κείµενα, II. Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - 
Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σ. 417. 32) Aικ. Πολυµέρου-
Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της 
νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ΄την Eρωφίλη στην Γκόλφω", Aθήνα 1998, σσ. 136, 169, 313 εξ. 33) A. 
Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses composantes sociales, idéologiques et 
esthétiques,  3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1995, 
σσ. 74, 549. 34) Στ. Aλεξίου, Kρητικά Φιλολογικά, Aθήνα 1999, σ. 16. 35) Στ.Aλεξίου, "Eρωφίλη. O 
ποιητής και το έργο". Aφιέρωµα των "Eπτά Hµερών" της "Kαθηµερινής": "Γέωργιος Xορτάτσης. O 
πατέρας του νεοελληνικού θεάτρου", 3. 12. 2000, σσ. 10-12, ιδίως σ. 11. 36) D. Holton, Mελέτες για 
τον Eρωτόκριτο και άλλα νεοελληνικά κείµενα, Aθήνα 2000, σσ. 107, 121. 37) P. Roilos, “Orality and 
Performativity in Erotokritos”, Cretan Studies 7 (2002), σσ. 213, 217 εξ., 229. 37) D. Todorovic, “The 
Elements of Senecan Tragedy in Chortatsis’ Erophile”, Balcanica XXV/1 (1994), σσ. 243-255, ιδίως 
σσ. 246, 255. 38) G. M. Sifakis, “Homeric Survivals in the Medieval and Modern Greek Folksong 
Tradition?”, Greece & Rome 39/1 (1992), σσ. 139-154, ιδίως σ. 154. 39) X. Σακελλαρίου,  
Σηµειολογία και Γλωσσολογία. Θεωρία και πράξη, Aθήνα 1994, σ. 73. 40) Θ. Γραµµατάς, Διαδροµές 
στη Θεατρική Ιστορία, Αθήνα 2004, σσ. 19, 26, 42. 41) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, 
“Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 316, αρ. 148. 42) Γ Κεχαγιόγλου, Απολλώιος 
της Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 92. 
 
118) "Scenic space in Cretan theatre", Mαντατοφόρος 21 (Amsterdam 1983), σσ. 43-
57. 
 
Kρίση: Str. Constantidinis (ed.), Greece in Modern Times. An Annotated 
Bibliography of Work Published in English in Twenty-Two Academic Disciplines 
during the Twentieth Century, vol.1, Maryland 2000, σσ. 100 εξ., αρ. 682. 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 76 (1983), σ. 398. 2) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης,  
Nεοελληνική γραµµατεία. Tόµ. A. H ποίηση των πρωτονεοελληνικών χρόνων, Aθήναι 1984, σ. 36. 3) 
Θ. Δετοράκης, Παλίµψηστον 3 (Hράκλειο 1986), σ. 213. 4) Nτ. Φιλιππίδου, H  Θυσία του Aβραάµ στον 
Yπολογιστή, Aθήνα 1986, σ. 232. 5) D. Philippides, “Rhyming patterns in the Erotokritos and The 
Sacrifice of Abraham : A preliminary investigation”, Cretan Studies 1 (Amsterdam 1988), σσ. 205-
216, ιδίως σ. 211. 6) D. Philippides, “Literary Detection in the Erotokritos and The Sacrifice of 
Abraham”, Literary and Linguistic Computing 3/1 (1988), σσ. 1-11 (του ανατύπου), ιδίως σ. 10. 7) 
Nτία Φιλιππίδου, “O δεκαπεντασύλλαβος στην κρητική Aναγέννηση: τα έργα της ακµής (1570-
1669)”,  Mαντατοφόρος 32 (1990), σσ. 52-67, ιδίως σσ. 54 και 66. 8) D. Philippides, Census of 
Modern Greek Literature. Check-list of English-Language Sources Useful in the Study of Modern 
Greek Literature (1824-1987),  New Haven 1990, σ. 50 αρ. 6.127. 9) Str. Constantinides, “Greek 
Theater: An Annotated Bibliography of Plays Translated and Essays Written form 1824 to 1994”, 
Journal of Modern Greek Studies 14 (1996), σσ. 123-176, ιδίως σ. 167. 10) Π. Bασιλείου, 
“Eπισκόπηση  έρευνας και µελέτης γύρω στο κρητικό θέατρο”,  Mαντατοφός 33 (1991), σσ. 20-26, 
ιδίως σ. 25 (και σ. 54). 11) D. Holton, Literature and society in Renaissance Crete, Cambridge 1991, 
σσ. 141 εξ., 157, 188 εξ., 283, 285, 290, 295, 324. 12) M. I. Mανούσακας, “Tα τρία τελευταία 
ανέκδοτα ιντερµέδια του "Kρητικού θεάτρου"”,  Πεπραγµένα του ΣT' Διεθνούς Kρητολογικού 
Συνεδρίου, τόµ. B', Xανιά 1991, σσ. 317-342, ιδίως σ. 322. 13) Mαντατοφόρος 34 (1991),  σ. 83. 14) 
Lynda Garland, “The Sacrifice of Abraham”, Modern Greek Studies Yearbook 7 (1991), σσ. 365-416, 
ιδίως σσ. 375, 408, 411, 412 και 416. 14) W. Bakker / A. van Gemert (eds.), H Θυσία του Aβραάµ. 
Kριτική έκδοση, Hράκλειο 1996, σ. XXXII. 15) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην 
Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 173-175, 191, 235, 358, 365, 410. 16) M. Jeffreys / B. 
Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern 
Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 129, 272. 17) 
Wim F. Bakker / A. F. van Gemert, H θυσία του Aβραάµ, Hράκλειον 1998, σ. 184. 18) Δηµ. Aρµάος, 
Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 930. 19) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 316, αρ. 154. 
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119) "Beleski kum onomatologijata i etimologijata na bulgarskite i gruckite nazvanija 
na obreda za duzd dodola/perperuna", Bulgarski Folklor IX/1 (Sofija 1983), σσ. 59-
65 (English summary: "Notes on the Onomatology and the Etymology of Bulgarian 
and Greek Names for the 'Dodola/Perperuna' Rite"). 
 
Aναφορές: 1) R. Stichel, Byzantinische Zeitschrift 78 (1985), σ. 157 ("P. diskutiert die bisherigen 
Ableitungsversuche; er vermutet einen Zusammenhang mit υπέρπυρον [=Belohnung für die 
Teilnehmerinnen am Ritus"]). 2) Λαογραφία 33 (Aθήνα 1982-84 [1985]), σ. 608. 3) M. Γ. Bαρβούνης, 
“Oι Eλληνικές Προϋποθέσεις του Παραδοσιακού Πολιτισµού των Bαλκανικών Λαών”, Πρακτικά της 
Hµερίδας "Bαλκάνια Γλώσσα Πολιτισµός", Aθήνα 1993, σσ. 73-99, ιδίως σ. 90. 4) Vit. Zaikovskyi, 
Συµβολή στη λαογραφική και εθνογλωσσική µελέτη των εορτολιγίων των Eλλήνων και των Σλάβων (το 
δωδεκαήµερο ως περίοδος διάβασης), διδ. διατρ. Aθήνα 1998, σσ. 65, 242, 343. 5) M. G. Varvounis, 
“Christian and Islamic parallel cultural traditions in the popular culture of the Balkan people”, Journal 
of Oriental and African Studies 9 (1997-98), σσ. 75-87, ιδίως σ. 70. 6) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Οι 
ελληνικές προϋποθέσεις του παραδοσιακού πολιτισµού των βαλκανικών λαών”, Πρακτικά της 
Ηερµίδας “Βαλκάνια: Γλώσσα και πολιτισµός”, Αθήνα 1993, σσ. 73-99, pass. 7) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σ. 
318. 8) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Κοινά στοιχεία στον παραδοσιακό πολιτισµό  των Βαλκανικών λαών”, 
Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos 24 (2003), σσ. 241-256. 9) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Δ΄, Λαογραφικά Θεωρητικά, Μεθοδολογικά και Ποικίλα, 
Ξάνθη 2004, σσ. 233-248, ιδίως σ. 244. 
 
120) "O µεγάλος αδελφός του Kαραγκιόζη". Bιβλιοκρισία  [A. Mυστακίδου, 
Karagöz. Tο Θέατρο Σκιών στην Eλλάδα και στην Tουρκία, Aθήνα 1982]. Διαβάζω  
66 (1983), σσ. 69-72. 
 
Aναφορά: 1) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1976-1985”,  
Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 547 αρ. 3167. 
 
121) "Lauschszenen und simultane Bühnenpräsenz im Kretischen Theater", 
Zeitschrift für Balkanologie  XIX/1 (Berlin 1983), σσ. 66-87. 
 
Kρίση:  A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 77 (1984), σ. 90. 
 
Aναφορές: 1) Hellenika 1984, σ. 277. 2) E. Fenster, Byzantinoslavica XLV/1 (Praha 1984), σ. 100. 3) 
Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Nεοελληνική γραµµατεία. Tόµ. A'. H ποίηση των πρωτοελληνικών χρόνων, 
Aθήνα 1984, σ. 36.  4) J. Werner, Deutsche Literaturzeitung 106 (Berlin 1985), τεύχ. 12, σ. 965. 5) 
Folia Neohellenica VI (Amsterdam 1984), σ. 197. 6) D. Holton, Literature and society in Renaissance 
Crete, Cambridge 1991, σσ. 138, 142, 153, 291, 324. 7) A. Kαραθανάσης, Bαλκανική βιβλιογραφία. 
Tόµ.X. 1981-83, Θεσσαλονίκη 1992, αρ.1453. 8) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής 
Λαογραφίας των ετών 1987-1985”,  Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' 
(1981-1986 [1990]), σ. 547 αρ. 3173. 9) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της 
Aναγέννησης. Hράκλειο 1997, σσ. 125, 169, 178, 187, 192, 348, 351, 358 εξ., 410. 10) M. Jeffreys / B. 
Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern 
Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 127, 272. 11) 
Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη 
Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, 
ιδίως σ. 316, αρ. 153. 
 
122) "To παραδοσιακό λαϊκό θέατρο του Πόντου στον εθνολογικό του συσχετισµό", 
A'  Συµπόσιο Ποντιακής Λαογραφίας, Aθήναι 12-15.6.1981, Aρχείον Πόντου  38 
(1983), σσ. 291-306, résumé français. 
 
Aναφορές: 1) Λαογραφία ΛΔ' (1985-86 [1988]), σ. 233. 2) S. Kyriakidis, Pour une histoire de théâtre 
grécopontique 19e - 20e siècles, Mémoire de D.E.A. Paris 1992, σσ. 28, 36, 82, 103. 3) Γ. N. 
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Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1976-1985”,  Eπετηρίς Kέντρου 
Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 547 αρ. 3175. 4) E. Λ. 
Mουρατίδης, Tο Ποντιακό Θέατρο, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 37 και 485. 5) K. Σαχινίδης, “Aποκριάτικα 
εθιµικά χορευτικά δρώµενα Pιζοµύλου Mαγνησίας: σύγχρονες κοινωνικές επιδράσεις και οι 
λειτουργίες τους”, Yπουργείου Πολιτισµού, Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισµού, Λαϊκά Δρώµενα. Παλιές 
µορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά A' Συνεδρίου Kοµοτηνή 25-27 Nοεµβρίου 1994, Aθήνα 
1994, σσ. 83-95, ιδίως σσ. 89, 94. 6) Vit. Zaikovskyi, Συµβολή στη λαογραφική και εθνογλωσσική 
µελέτη των εορτολογίων των Eλλήνων και των Σλάβων (το δωδεκαήµερο ως περίοδος διάβασης), διδ. 
διατρ. Aθήνα 1998, σσ. 65, 297. 7) P. F. Bouteneff, Exiles on Stage: The Modern Pontic Theater in 
Greece, Aθήνα 2002 (“Aρχείον  Πόντου”, παρ. 22), ιδίως σσ. 14, 213. 8) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
“Παραδοσιακές µεταµφιέσεις του δωδεκαηµέρου από την περιοχή των Τρικάλων”, Τρικαλινά 14 
(1994), σσ. 243-265, ιδίως σ. 265. 9) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, 
Εθιµική και Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 2003, σ. 239. 
 
123) "O Πέτρος Kατσαΐτης και το Kρητικό Θέατρο", Tιµητικός τόµος εις µνήµην 
Γεωργίου A.Zώρα, Παρνασσός  25 (1983), σσ. 670-710. 
 
Aναφορές:  1) Θ. Γραµµατάς, "H παρουσία της Commedia dell'arte στο εφτανησιακό θέατρο του IH' 
αιώνα", Δρώµενα 5/6 (Aθήνα 1984), σσ. 24-26. 2) Nέα Eστία 115 (Aθήνα 1984) τεύχ. 1361, σ. 415. 3) 
A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 77 (1984), σ. 342).  4) Θ. Γραµµατάς, "O Aρκαδισµός στο 
ελληνικό θέατρο. Aπό την ουτοπία στη φυγή", Σύγχρονη Eκπαίδευση 19 (1985), σσ. 56-67. 5) M. 
Vitti, Iστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Aθήνα 1987, σ. 477. 6) M. Γ. Mερακλής, Tι είναι λαϊκή 
λογοτεχνία, Aθήνα 1988, σ. 12. 7) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 
Aθήνα 1990, σ. 115. 8) D. Holton, Literature and society in Renaissance Crete, Cambridge 1991, σσ. 
136, 145, 324. 9) E. Kριαράς, Λεξικό της Mεσαιωνικής Eλληνικής Δηµώδους Γραµµατείας 1100-1669. 
Tόµ. IΓ'. Bιβλιογραφία και ευρετήρια των δώδεκα τόµων, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 156, αρ. 1165. 10) Π. 
Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ. Aθήνα 1996, σσ. 120 εξ. 11) E. 
Xασάπη-Xριστοδούλου, H αρχαιοελληνική µυθολογία στο νεοελληνικό δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, 
σ. 199. 12) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, 
σσ. 167, 391. 13) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses composantes sociales, 
idéologiques et esthétiques,  3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Paris 1995, σ. 112. 14) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική Mυθολογία στο 
νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα. 2 τόµ., 
Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 227, 1205. 15) Cat. Carpinato, “’La discoverta del 
vero Omero’: Riscritture greche”, Iταλοελληνικα.  Rivista di cultura greco-moderna, VI, Atti del V 
Convegno Nazionale di Studi Neoellenici, Napoli, 15-18 maggio 1997, Napoli 1997-98, σσ. 287-311, 
ιδίως σ. 292. 16) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το 
θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 316, αρ. 149. 17) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική 
βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 776. 18) C. Carpinato, “Il Lamento del 
Peloponneso di Petros Katsaitis e Della sciagura e prigionia della Morea di Manthos Ioannu”, M. 
Infelise / A. Stouraiti (eds.), Venezia e la Guerra di Morea. Guerra, politica e cultura alla fine del 
‘600, Venezia 2005, σσ.187-208, ιδίως σ. 189, 191, 193. 
 
124) "Tο 'Φιντανάκι' και η κληρονοµιά της ηθογραφίας", Nέα Eστία 114 (1983), σσ. 
1068-1076. 
 
Kρίση: 1) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, "H εξέλιξη της αφηγηµατικής πεζογραφίας κατά 
την περίοδο 1830-1930 (συνοπτική επισκόπηση)", Nεοελληνικά, τόµ. B' (Aθήνα 
1984), σσ. 61-70, ιδίως σ. 65. 
 
Aναφορές: 1) M. Γ. Mερακλής, "Λαογραφικά της Aθήνας (1834-1984)", Nέα Eστία 26 (Aθήνα 1984) 
τεύχ. 1379, σσ. 211-233, ιδίως σσ. 215-216, 233 (εκτενής συζήτηση). 2) M. Γ. Mερακλής, Λαογραφικά 
Zητήµατα, Aθήνα 1989, σσ. 146 εξ., 149, 185. 3) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, O Zητιάνος του 
Kαρκαβίτσα. Eισαγωγή - Kείµενο - Γλωσσάριο. Nέα 'Eκδοση, Aθήνα 1996, σσ. 18 εξ. σηµ.8. 4) A. 
Λυδάκη,  “O Pοµαντισµός του νεοελληνικού εκσυγχρονισµού”, στον τόµο: M. A. Aλεξιάδη (επιµ.), 
Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 371-384, ιδίως σ. 375. 
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125) "Die thrakische Karnevalsszene und die Ursprungstheorie zum altgriechischen 
Drama. Ein Beitrag zur wissenschaftsgeschichtlichen Rezeptionsforschung", Balkan 
Studies 24/1 (Θεσσαλονίκη 1983), σσ. 107-122. 
                                       
Aναφορές:  1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift  89 (1986), σ. 102. 2) Hellenika 1985, σ. 216.  3) 
V. Valcev / N. Popova, “Publications parues à l’étranger sur l’histoire de la Bulgarie”, Bulgarian 
Historical Review 4 (1987), σσ. 114-124, ιδίως σ. 115. 4) K. Roth / G. Wolf, South Slavic Folk 
Culture. A Bibliography of Literature in English, German, and French on Bosnian-Hercegovinian, 
Bulgarian, Macedonian, Montenegrin and Serbian Folk Culture, Columbus, Ohio 1994, σ. 207, αρ. 
2912. 5) Balkan Studies. Index to the Volumes 21-30 (1980-1989), Thessaloniki 1992, σ. 237. 6) M. Γ. 
Bαρβούνης, Συµβολή στη λαογραφική µελέτη των Ποµάκων και του παραδοσιακού πολιτισµού  της 
Θράκης, Kοµοτηνή 1995, σ. 276. 7) M. Γ. Bαρβούνης, ‘Oψεις και µορφές του ελληνικού παραδοσιακού 
πολιτισµού, Aθήνα 2001, σ. 145. 8) E. Moser-Karagiannis, Littérature orale de la Grèce moderne. 
Recueil d’ études, Athènes 2005, σ. 377. 
 
126) "Byzantinischer Mimos, Pantomimos und Mummenschanz im Spiegel 
griechischer Patristik und ekklesiastischer Synodalverordnungen. Quellenkritische 
Anmerkungen aus theaterwissenschaftlicher Sicht", Maske und Kothurn 29 (Wien 
1983), σσ. 311-317. 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 78 (1985), σ. 156. 2) M. Meraklis, “Drama im 
Dromenon”, A. Lehmann / A. Kuntz (eds.), Sichtweisen der Volkskunde. Zur Geschichte und 
Forschungspraxis einer Disziplin, Berlin/Hamburg 1988, σσ. 291-299, ιδίως σσ. 291, 299. 3) M. 
Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1998, σσ. 75, 84, 270. 4) H. Eideneier, Südost-
Forschungen 57 (1998), σ. 379. 5) P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of 
an Ancient Profession, Cambridge U. P. 2002, σσ. 313, 317, 467. 6) M. Γ. Bαρβούνης, Λαογραφικά 
στη “Σύνοψη Xρονική” του Kωνσταντίνου Mανασσή (12ος αι.), Aθήνα 2001, σσ. 52, 125. 7) Mary 
Pittas-Herschbach / Andrew W. White, Text and Presentation. Journal of the Comparative Drama 
Conference 23 (2002), σσ. 162-167, ιδίως σ. 167. 8) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, 
“Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 309, αρ. 69. 9) Ε. Α. Μaltese, “In margine a 
una storia dello spettacolo a Bisanzio: appunti sullo spazio scenico tra sudditi e potere”, Dimensione 
bizantine. Donne, Angeli e Demoni nel Medioevo Greco, Torino 1995, σσ. 5-23, ιδίως σ. 6. 10) Ε. Α. 
Μaltese, “Sulle tracce dello ‘spettacolo sacro’ a Bisanzio”, Dimensione bizantine. Donne, Angeli e 
Demoni nel Medioevo Greco, Torino 1995, σσ. 157-167, ιδίως σ. 158. 
 
127) "Θεατρικά στοιχεία στα δρώµενα του βορειοελλαδικού χώρου. Συµβολή στον 
προβληµατισµό του ορισµού της έννοιας του θεάτρου", Πρακτικά του Δ' Συµποσίου 
Λαογραφίας του Bορειοελλαδικού Xώρου (Iωάννινα, Oκτ.1979), Θεσσαλονίκη 1983 
(IMXA 195), σσ. 225-273. 
 
Kρίση:  M. Γ. Mερακλής,  Nεα Eστία 106 (Aθήνα 1979), σ. 1526. 
 
Aναφορές: 1) Θ. Φωτιάδης, "Aποκριάτικα περίεργα", "Aµαρυσία" 3. 3. 1983, σ. 4. 2) M. A. 
Aλεξιάδης, "Bιβλιογραφία για την 'Hπειρο (1982-83). Λαογραφία", Hπειρωτικά Xρονικά 26 (Iωάννινα 
1984), σ. 386  ("Tεκµηριωµένη  µε  πλούσια  βιβλιογραφία µελέτη..."). 3) A. Hohlweg, Byzantinische 
Zeitschrift  77 (1984), σ. 342. 4) O.-K. Kλήµης, Δρώµενα και έθιµα του κερκυραϊκού λαού, Kέρκυρα 
1987, σ. 15. 5) A. X. Pουσουνίδης, “Παραδοσιακές µεταµφιέσεις και άλλα δρώµενα στην Kύπρο”,  
Eπετηρίς Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών (Λευκωσία) XVIII (1991), σσ. 35-79, ιδίως σ. 35. 6) Th. 
Pappas, “Contributo a uno studio antropologico della commedia attica antica: struttura e funzione degli 
Exodoi nelle commedie di Aristofane”, Dioniso LVII (1987), σσ. 191-202, ιδίως σ. 193. 7) Tου ίδιου, 
Anthropologie de la Comédie grecque ancienne, Thése de Doctorat, Montepellier 1989, Aθήνα 1990, 
σσ. 236, 353, 354, 376. 8) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 
1976-1985”,  Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 
547 αρ. 3170. 9) M. Γ. Bαρβούνης, Συµβολή στη λαογραφική µελέτη των Ποµάκων και του 
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παραδοσιακού πολιτισµού της Θράκης, Kοµοτηνή 1995, σ. 212. 10) M. Zωγράφου, “Eυετηρικά λαϊκά 
χορευτικά δρώµενα: µια πρώτη ανάγνωση”, Yπουργείου Πολιτισµού, Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισµού, 
Λαϊκά δρώµενα. Παλιές µορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά A'Συνεδρίου Kοµοτηνή 25-27 
Nοεµβρίου 1994, Aθήνα 1996, σσ. 121-130, ιδίως σσ. 121 εξ., 124. 11) Π. Kελτσίδου, “O εορτασµός 
του Eντρελές στην Kοτύλη Ξάνθης”, αυτόθι, σσ. 215-218, ιδίως σ. 217. 12) Vit. Zaikovskyi, Συµβολή 
στη λαογραφική και εθνογλωσσική µελέτη των εορτολιγίων των Eλλήνων και των Σλάβων (το 
δωδεκαήµερο ως περίοδος διάβασης), διδ. διατρ. Aθήνα 1998, σ. 297. 13) Eυγ. Aυδίκος, Aπό τη 
Mαρίτσα στον 'Eβρο. Πολιτισµικές συγκλίσεις και αποκλίσεις, σε µια παρέβρια περιοχή, 
Aλεξανδρούπολη 1998, σσ. 194, 282. 14) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για 
το λαϊκό θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ΄την Eρωφίλη 
στην Γκόλφω", Aθήνα 1998, σ. 313. 15) P. Kακάµπουρα-Tίλη, “Δραµατοποίηση λαϊκών δρωµένων 
στο ελληνικό σχολείο”, Παρνασσός MB’ (2000), σσ. 215-228, ιδίως σ. 218. 16) M. Γ. Bαρβούνης, 
‘Oψεις και µορφές του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισµού, Aθήνα 2001, σσ. 204, 209, 214, 222. 17) 
M. Γ. Bαρβούνης, “Περί ‘Tζαµάλας’”, Kέντρο Λαϊκών Δρωµένων Kοµοτηνής, Γκια Tζαµάλα γκια,  
Kοµοτηνή 1999, σσ. 49-58, ιδίως σσ. 55, 58. 18) Τ. Κ. Καραναστάσης, “Ακουλουθία του Ανοσίου 
Τραγογένη Σπανού”. Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική προσέγγιση, διδ. διατρ. 
Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 49, 119. 19) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Αγερµοί Θεοφανείων και του Λαζάρου στο 
Βελεστίνο”, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 23 (1993), σσ. 193-206, ιδίως σ. 193 και pass. 20) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, “Παραδοσιακές µεταµφιέσεις του δωδεκαηµέρου από την περιοχή των Τρικάλων”, 
Τρικαλινά 14 (1994), σσ. 243-265, ιδίως σ. 244. 21) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Παραδοσιακές µεταµφιέσεις 
του δωδεκαηµέρου στην περιοχή των Φαρσάλων”, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 25 (1994), σσ. 39-47. 22) 
Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και Θρησκευτική Λαογραφία, 
Ξάνθη 2003, σσ. 208, 217, 219, 233, 235, 248. 
 
128) "Θεατρολογικές παρατηρήσεις στον 'Kύκλο των Παθών' της Kύπρου", Eπετηρίς 
του Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών XII (Λευκωσία 1983), σσ. 87-107. 
 
Aναφορές: 1) C. P. Kyrris, History of Cyprus. Nicosia 1985, σ. 241. 2) N. Δ. Tριανταφυλλόπουλος, 
“Προκεχωρηµένο φυλάκιο”, "Kαθηµερινή" 21. 4. 1988, σ. 7. 3) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία 
της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1976-1985”, Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας 
KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 547 αρ. 3172. 4) A. Pontani, “Firenze nelle fonti greche del 
Concilio”, Firenze e il Concilio del 1439. Convegno di Studi. Firenze, 29 nov. - 2 dic. 1989, a cura di 
Paolo Viti. Firenze 1994, σσ. 753-812, ιδίως σ. 786. 5) C. N. Constantinides / Rob. Browning, Dated 
Greek manuscripts fromCyprus to the year 1570, Nicosia 1993, σ. 164. 6) E. Kριαράς, Λεξικό της 
Mεσαιωνικής Eλληνικής Δηµώδους Γραµµατείας 1100-1669. Tόµ. IΓ'. Bιβλιογραφία και ευρετήρια των 
δώδεκα τόµων, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 156, αρ. 1167. 7) G. Grivaud, “O πνευµατικός βίος και η 
γραµµατολογία κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας”, στον τόµο: Θ. Παπαδόπουλλος (ειµ.), Iστορία 
της Kύπρου, V, Mεσαιωνικόν βασίλειον - Eνετοκρατία, µέρος B', Λευκωσία 1996, σσ. 863-1227, ιδίως 
σσ. 1054 εξ. 8) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  
Sydney 1998, σσ. 127, 272. 9) Angel Nicolaou-Konnari, “Literary Languages in the Lusignan 
Kingdom of Cyprus in the Thirteenth-Century”, Mολυβδοκονδυλοπελεκητής 7 (2000), σσ. 7-27, ιδίως 
σσ. 18 και 26. 10) Θ. Παπαδόπουλλος (επιµ.), Iστορία της Kύπρου, τόµ.E’, Mεσαωνικόν βασίλειον – 
Eνετοκρατία, µέρος B’, Πνευµατικός βίος - Παιδεία - Γραµµατολογία - Bυζαντινή τέχνη - Γοτθική τέχνη 
-  Nοµισµατοκοπία – Bιβλιογραφία, κεφ. IΣT’ Gilles Grivaud (µετάφραση Γεώργιος Πανός), “O 
πνευµατικός βίος και η γραµµατολογία κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας”, Λευκωσία 1995, ιδίως 
σσ. 1055 εξ. 11) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ σκηνική διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα 
Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 2001), σσ. 259-296, ιδίως σ. 270, 277. 12) M. Γ. 
Bαρβούνης, ‘Oψεις και µορφές του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισµού,  Aθήνα 2001, σ. 140. 13) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 309 αρ. 
68. 14) Ά. Κ. Κωνσταντίνου, Το θέατρο στην Κύπρο κατά την πρώτη περίοδο της Ανεξαρτησίας (1960-
1974), διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2004, σ. 480. 
 
129) Bιβλιοκρισία:  [M. Aλεξιάδης, Oι ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο 
ήρωα (Aarne-Thompson 300, 301A και 301B). Παραµυθολογική µελέτη, Iωάννινα 
1982].  Fabula 24 (Göttingen 1983), σσ. 286-287. 
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ΛΓ' (Aθήνα 1982-84 [1985]), σ. 548. 
 
130) Bιβλιοκρισία:  [Λαογραφία ΛB' (Aθήνα 1979-81 [1982])].  Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde  XXXVII/86 (Wien 1983), σσ. 191-192. 
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Lüdeke und Dieter Roth, Kassel 1982]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
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Aναφορά: 1) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1976-1985”, 
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σ. 480 (2η έκδ. 1994, σ. 485). 6) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η 
έκδ. Aθήνα 1996, σ. 451. 7) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, 
Hράκλειο 1997, σ. 410. 8) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική 
βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 
1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 127, 272. 9) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. I. 
Πρωτοελληνικά κείµενα, II. Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - 
Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σ. 518. 10) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 315, αρ. 138. 

 
134) Bιβλιοκρισία:  [A. Mυστακίδου, Karagöz. Tο Θέατρο Σκιών στην Eλλάδα και 
στην Tουρκία,  Aθήνα 1982. Γ. K. Γιαγκουλλή,  H Tέχνη του Kαραγκιόζη στην Kύπρο 
και τα Aποµνηµονεύµατα του Xριστοδούλου Παφίου, Λευκωσία 1982].  Südost-
Forschungen XLII (München 1983), σσ. 521-524. 
 
Aναφορές: 1) E. Fenster, Byzantinoslavica XLVII/1 (Praha 1986), σ. 100. 2) Südost-Institut München 
1930-1990,  München 1990, σ. 165. 
 
135) Bιβλιοκρισία:  [K. Γ. Γιαγκουλλής, H τέχνη του ποιητάρικου δίστιχου και ο 
ποιητάρης Σέργης Γ.Kαρεκλάς, Λευκωσία 1978. Λαϊκές πηγές µελέτης της Kυπριακής 
Iστορίας. 2 τόµ., Λευκωσία 1979/80. Kυπριακή λαϊκή ποίηση. Συναγωγή µελετών 
(1974-1980), Λευκωσία 1980. Aνθολογία Kυπριακής Λαϊκής Ποίησης,  Λευκωσία 
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1980. Aνθολογία Λιοπετριτών λαϊκών ποιητών, Λευκωσία 1981].  Südost-
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Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σσ. 134 εξ. 
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1823-1824, Aθήνα 1981].  Südost-Forschungen XLII (München 1983), σσ. 501-502. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 198. 
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Südost-Forschungen XLII (München 1983), σσ. 346-347. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990. München 1990, σ.196. 
  
 

 1  9  8  4 
 
 
139) Eυρωπαϊκή Θεατρολογία. 'Eνδεκα µελετήµατα, Aθήνα, 'Iδρυµα Γουλανδρή-
Xορν 1984, σελ. 557. (1. Tο Bυζαντινό Θέατρο. 2. O Xρυσός Aιώνας και η πολιτική: H 
τυραννοκτονία στο  έργο "Fuente Ovejuna" του Lope de Vega. 3. Θεατρολογικά προβλήµατα στο 
Kρητικό και Eφτανησιακό Θέατρο (1550-1750). 4. O Mολιέρος και το γαλλικό θέατρο της εποχής 
του. 5. O Πέτρος Kατσαΐτης και το Kρητικό θέατρο. 6. Στο κατώφλι του αιώνα µας: O Frank 
Wedekind και το "Ξύπνηµα της νιότης". 7. Tο παραδοσιακό κοινό του Θεάτρου Σκιών στην Eλλάδα. 
8. Oιδίπους - ο σύγχρονός µας. 9. Tο "Φιντανάκι" και η κληρονοµιά της ηθογραφίας. 10. Στόχοι και 
µέθοδοι της διερεύνησης του ραδιοφωνικού ακροατηρίου. 11. Peter Handke: Θέατρο και 
πραγµατικότητα). 

 
Aναφορές: 1) Διαβάζω 101 (Aθήνα 1984), σ. 123.  2) Nέα Eστία, τεύχ.1373 (Aθήνα 1984), σ. 1247. 3) 
Eποπτεία 93 (Aθήνα 1984), σ. 861. 4) M. Γ. Mερακλής, Eλληνική Λαογραφία. 'Hθη και έθιµα, Aθήνα 
1986, σ. 198. 5) Θ. Γραµµατάς, "H παρουσία της Commedia dell'arte στο εφτανησιακό θέατρο του IH' 
αιώνα", Δρώµενα 5/6 (Aθήνα 1984), σσ. 24-26. 6) Θ. Γραµµατάς, Tο θεατρικό έργο του Γιάννη 
Kαµπύση, Γιάννενα 1984, σ. 145.  7) Nτ. Φιλιππίδου, H Θυσία του Aβραάµ στον Yπολογιστή, Aθήνα 
1986, σ. 231. 8) M. Γ. Mερακλής, "Λαϊκή λογοτεχνία", "'Eθνος" 16. 3. 1986, σσ. 18-19, ιδίως σ. 19. 9) 
L.Kretzenbacher, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 87 (Wien 1984), σ. 230. 10) Θ. 
Γραµµατάς, "O Aρκαδισµός στο ελληνικό θέατρο. Aπό την ουτοπία στη φυγή", Σύγχρονη Eκπαίδευση 
19 (1985), σσ. 56-67. 11) P. Mavromoustakos, Espace dramatique - espace scénique dans le théâtre 
néo-hellénique contemporain, Thèse Paris 1987, σ. 386. 12) M. Γ. Mερακλής, Tί είναι λαϊκή 
λογοτεχνία, Aθήνα 1988, σ. 12. 13) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 
Aθήνα 1990, σσ. 17, 223, 338. 14) M. Στρουγγάρη-Περυσινάκη, Hθικές αξίες και πολιτική 
συµπεριφορά στον Mακρυγιάννη, διδ.διατρ. Iωάννινα 1990, σ. 62. 15) D. Holton,  Literature and 
society in Renaissance Crete, Cambridge 1991, σσ. 179, 185, 295, 324. 16) H. Kαλλέργης, “Για το 
θέατρο σκιών”, Eπιθεώρηση  Παιδικής Λογοτεχνίας 6 (αφιέρωµα "Tο Παιδικό Θέατρο", Aθήνα 1991), 
σσ. 198-206, ιδίως σσ. 199 και 202. 17) Θ. Γραµµατάς, Iστορία και Θεωρία στη θεατρική έρευνα, 
Aθήνα 1992, σ. 246. 18) E. Φεσσά-Eµµανουήλ, H αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου 1720-1940, 
4 τόµ. Aθήνα 1989, σσ. 129, 633 εξ., 1090. 19) Στ. Mελισσινός, O Oιδίποδας του Λαΐου και η 
συνωµοσία της σιωπής, Aθήνα 1993, σ. 11. 20) E. Φεσσά-Eµµανουήλ, H αρχιτεκτονική του 
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Nεοελληνικού Θεάτρου 1720-1940,  Aθήνα 1994, σσ. 71, 357, τόµ. B', σσ. 9 και 135. 21) M. Corvin, 
Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Paris 1995, τόµ. A', σ. 413. 22) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, 
Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ. Aθήνα 1996, σσ. 18, 281. 23) Ath. Blessios, Le ‘théâtre 
d'idées" en Grèce de 1895 à 1922, Thése Paris 1996, σσ. 286 εξ., 500. 24) D. Holton (επιµ.), 
Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 223, 231, 365, 391. 25) M. 
Jeffreys / B. Δουλαβέρα, 1500 δηµοσιευµένα πανοµοιότυπα από φύλλα ελληνικών χειρογράφων µε 
δηµώδες λογοτεχνικό περιεχόµενο (1180-1700),  Sydney 1977, σσ. 27, 56. 26) M. Jeffreys / B. 
Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern 
Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 127, 273. 27) 
Wim F. Bakker / A. F. van Gemert, H θυσία του Aβραάµ. Hράκλειον 1998, σ. 183. 28) Aικ. 
Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο στα 
δρώµενα της νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ΄την Eρωφίλη στην Γκόλφω", Aθήνα 1998, σ. 314.  29) K. 
Πετράκου, Oι Θεατρικοί Διαγωνισµοί (1870-1925), Aθήνα 1999, σ. 458. 30) Γ. Λαδογιάννη, 
“Πλατεία/Aυλή. H λειτουργία του χώρου στη δραµατουργία του 20ού αιώνα”, στον τόµο: Παν. 
Nούτσος (επιµ.), Φιλοσοφία, επιστήµες και πολιτική. Συγκοµιδή προς τιµήν του οµότιµου καθηγητή 
Eυτύχη Mπιτσάκη, Aθήνα 1998, σσ. 151-187, ιδίως σσ. 156, 186. 31) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα 
σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σ. 494. 32) Δηµ. Φίλιας, Bία 
και θυσία. Mια µελέτη της τριλογίας του Παντελή Πρεβελάκη "H αρρώστα του αιώνα", Aθήνα 1999, σ. 
97. 33) M. Frangi, La décentralisation théâtrale en Grèce après la seconde guerre mondiale (1943-
1993), Thèse Univ. Paris X - Nanterre, Départment d'Arts du Spectacle 1996, σ. 373. 34) M. G. 
Meraklis, Damals - Heute - Damals. Einführung in die griechische Volkskunde, Köln 2000, σσ. 15εξ., 
133. 35) Γ. Π. Πεφάνης,Θέµατα του µεταπολεµικού και σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, Aθήνα 2001, 
σσ. 66, 379. 36) E. Στιβανάκη, Θεατρική ζωή, κίνηση και δραστηριότητα στην Πάτρα από το 1828 έως 
το 1900, Πάτρα 2001, σ. 539. 37) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο τραγούδι του Γεφυριού της ‘Aρτας ως γέφυρα 
µεταξύ δηµοτικής ποίησης και δράµατος (Hλ. Bουτιερίδης, Π.Xορν, N.Kαζαντζάκης, Γ.Θεοτοκάς 
κ.ά.)”, Παρουσία IΓ’-IΔ’ (1998-2000), σσ. 273-322, ιδίως σ. 313. 38) M. Γ. Mερακλής, Nεοελληνικός 
λαϊκός βίος. ‘Oψεις και απόψεις, Aθήνα 2001, σσ. 22, 180. 39) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο 
στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. B’, σ. 365. 40) Γ. Πεφάνης, 
Tοπία της δραµατικής γραφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 199, 
597. 41) M. Kαπλάνογλου, “O Kαραγκιόζης στο σχολείο – Iστορικοί όροι της εισαγωγής του θεάτρου 
σκιών στην εκπαίδευση”,  στον τόµο: B. Δ. Aναγνωστόπουλος (επιµ.), Θέατρο Σκιών και Eκπαίδευση, 
Aθήνα  2003, σσ. 147-154,  ιδίως σ. 153. 42) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για 
Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 924. 43) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο του Γρηγόριου 
Ξενόπουλου, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σσ. 174, 248. 44) A. Σταυρακοπούλου,  “Mολιέρος και 
Kαραγκιόζης: O Γιατρός µε το στανιό και η τύχη του στο ελληνικό θέατρο σκιών”, Πρακτικά B’ 
Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. 
Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 
18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 281-289, ιδίως σ. 
283. 45) Xρ. Σαµουηλίδης, “’Eλληνες συγγραφείς που θήτευσαν στο πρωτοποριακό ‘Θέατρο του 
παραλόγου’ (1960-1980)”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του 
Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 
2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, 
Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 429-447, σσ. 433 εξ. 46) Θ. Γραµµατάς, Διαδροµές στη Θεατρική 
Ιστορία, Αθήνα 2004, σσ. 134, 141. 47) Γ. Πεζοπούλου, Το θέατρο στην Κωνσταντινούπολη 1900-
1922, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2004, σσ. 214, 269. 48) Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, 
ιδίως σ. 386. 49) Στέλλα Πλιάτσκου, Το ιρλανδικό θέατρο στην Ελλάδα. Πενήντα χρόνια σκηνικής 
παρουσίας (1943-1992), διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2000, σ. 480. 50) Cr. Luciani, Manierismo Cretese. 
Richerche su Andrea e Vincenzo Cornaro, Roma 2005, σ. 36. 51) Β. Γεωργοπούλου, Η θεατρική 
κριτική  στην Αθήνα του Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 506, 1888. 
     Eιδικά για το κεφ. 1: 1) Π. Στυλιανού, "Tο δρώµενο του Nιπτήρα στον ελληνορθόδοξο χώρο και 
ιδιαίτερα στην Kύπρο", "H Eλευθεροτυπία" (Λευκωσία) 26. 4. 1984, σ. 6. 2) Tου ίδιου, "Συµβολή 
στην έρευνα για την ύπαρξη βυζαντινού θεάτρου στην Kύπρο", "H Eλευθεροτυπία" (Λευκωσία) 29. 4. 
1984, σ. 6. 3) I. E. Στεφανής, Xορικίου Σοφιστού Γάζης Συνηγορία Mίµων. Eισαγωγή -  Kείµενο - 
Mετάφραση – Σχόλια, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 14, 19, 20, 26. 4) M. Meraklis, “Drama im Dromenon”, 
A. Lehmann / A. Kunz (eds.), Sichtweisen der Volkskunde. Zur Geschichte und Forschungspraxis 
einer Disziplin, Berlin/Hamburg 1988, σσ. 291-299, ιδίως σσ. 291, 299. 5) Bυζαντινός Δόµος 4 (1990) 
σ. 216. 6) Mάριος Πλωρίτης, Mίµος και µίµοι. Aθήνα 1990, σ. 115. 7) H. Hunger, Bυζαντινή 
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Λογοτεχνία. H λόγια κοσµική γραµµατεία των Bυζαντινών. Tόµ.B', Aθήνα 1992, σσ. 560, 606 εξ. 8) E. 
Φεσσά-Eµµανουήλ, H αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου 1720-1940, 4 τόµ., Aθήνα 1989, σσ. 
98, 101, 102 εξ., 1009. 9) A. Pontani, “Firenze nelle fonti greche del Concilio”, Firenze e il Concilio 
del 1439. Convegno di Studi, Firenze, 29 nov. - 2 dic. 1989, a cura di Paolo Viti. Firenze 1994, σσ. 
753-812, ιδίως σ. 786. 10) E. Φεσσά-Eµµανουήλ, H αρχιτεκτονική του Nεοελληνικού Θεάτρου 1720-
1940, Aθήνα 1994, σσ. 56-59. 11) M. Θωµαδάκη, Θεατρολογικοί προβληµατισµοί, Aθήνα 1996, σ. 
145. 12) I. Bιβιλάκης, H θεατρική ορολογία στους Πατέρες της Eκκλησίας. Συµβολή στη µελέτη της 
σχέσεως εκκλησίας και θεάτρου, διδ. διατριβή Aθήνα 1996, σσ. XX, 1, 3, 14, 30, 35, 43 εξ., 48, 50. 13) 
T. Xαντζάρα, “Προβληµατισµοί γύρω από την ύπαρξη και τη µορφή του βυζαντινού θεάτρου”, 
Eπτάκυκλος 1 (1995), σσ. 13-20.  14) M. Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1998, σσ. 14 εξ., 
75, 131, 149, 154, 159, 184, 187, 205, 209, 270. 15) H. Eideneier, Südost-Forschungen 57 (1998), σ. 
379. 16) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses composantes sociales, 
idéologiques et esthétiques, 3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Paris 1995, σσ. 39, 41 εξ., 44 εξ., 47, 549. 16) E. Φεσσά-Eµµανουήλ, “Eνδυµατολογία”, 
Eκπαιδευτική Eλληνική Eγκυκλοπαίδεια, τόµ. 28 Θέατρο, κινηµατογράφος, µουσική, χορός, Aθήνα 
1999, σσ. 127-134, ιδίως σ. 134. 17) Γ. Π. Πεφάνης, "Pίζες και άνθη του επτανησιακού θεάτρου. O 
Bασιλικός του Aντώνιου Mάτεσι", Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών  ΛB' (1998-2000), σσ. 107-152, ιδίως σσ. 124 εξ. 18) Θ. Γραµµατάς, Tο 
ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σσ. 67, 
119. 19) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ σκηνική διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα Kέντρου 
Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 2001), σσ. 259-296, ιδίως σσ. 271, 274, 284, 296. 20) K. 
Boklund-Λαγοπούλου, “H Θυσία το Aβραάµ: Kρητικό θέατρο και Eυρωπαϊκές αναλογίες”, στον τόµο: 
Kρήτη και Eυρώπη: Συγκρίσεις, συγκλίσεις και αποκλείσεις στη λογοτεχνία.. Πρακτικά A’ Διεθνούς 
Eπιστηµονικού Συνεδρίου, Kέντρο Kρητικής Λογοτεχνίας, Bαρβάροι, Δήµος “Nίκος Kαζαντζάκης”, 
30 Iουνίου, 1 & 2 Iουλίου 2000, Bαρβάροι Kρήτης 2001, σσ. 9-29, ιδίως σσ. 9, 28. 21) P. Easterling / 
E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, Cambridge U. P. 2002, σσ. 
304 εξ., 317, 467. 22) Θ. Xατζηπανταζής, Aπό του Nείλου µέχρι του Δουνάβεως. Tο χρονικό της 
ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελµατικού θεάτρου στο ευρύτερο πλαίσιο της Aνατολίκής Mεσογείου, από 
την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους ώς τη Mικρασιατική Kαταστροφή, Hράκλειο 2002, τόµ. A  1, σσ. 
18 εξ., τόµ. A 2, Παράρτηµα 1828-1875,  σ. 1105. 23) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γραφής. 
Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 39, 597. 24) I. Bιβιλάκης, Θεατρική 
αναπαράσταση στο Bυζάντιο και στη Δύση, Aθήνα 2003, σσ. 10, 32, 39. 25) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 309, αρ. 70. 
26) I. Bιβιλάκης, Για το ιερό και το δράµα. θεατρολογικές προσεγγίσεις, Aθήνα 2004, σσ. 16, 30, 114, 
500. 27) Κ. Ριτσάτου, Η συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού 
θεάτρου, διδ. διατρ., Ρέθυµνο 2004, σσ. 354, 731. 28) M. Bernabo, “Teatro a Biosanzio: le fonti 
figurative dal VI all’ XI secolo e le miniature del Salterio Chludov”, Bizantinistica. Rivista di Studi 
Bizantini e Slavi, sec. seria VI (Spoleto 2004), σσ.57-85, tav. I-XXV, ιδίως σ. 57. 29) Γ. Ανδρεάδης 
(επιµ.), Στα Ίχνη του Διονύσου. Παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδίας στην Ελλάδα 1867-2000, Αθήνα 
2005, σσ. 28, 73. 30) Ά. Κ. Κωνσταντίνου, Το θέατρο στην Κύπρο κατά την πρώτη περίοδο της 
Ανεξαρτησίας (1960-1974), διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2004, σ. 480. 31) Κ. Πετράκου, Ο Καζαντζάκης 
και το θέατρο, Αθήνα 2005, σ. 225. 
     Eιδικά για το κεφ.2:  1) M. Aποσκίτη, “O ιδεολογικός κόσµος της Eρωφίλης, σε σύγκριση µε την 
Iταλική αναγεννησιακή τραγωδία”, Λύκτος B' (Hράκλειο 1986/87), σσ. 144-157, ιδίως σ. 156. 2) Στ. 
Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Eρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Xορτάτση, Aθήνα 1988, σ. 39. 3) 'Aλκηστις, 
Kουκλο-θέατρο σκιών, Aθήνα 1992, σσ. 19, 25. 4) Στ. Aλεξίου / M. Aπσκίτη, Eρωφίλη, τραγωδία 
Γεωργίου Xορτάτση, 2η έκδ. Aθήνα 1996, σ. 39. 5) M. Aποσκίτη, “O ιδεολογικός κόσµος της 
Eρωφίλης σε σύγκριση µε την ιταλική τραγωδία”, στον τόµο: Kρητολογικά. Aναγεννησιακά και 
Nεώτερα, Aθήνα 2003, σσ. 99-117, ιδίως σ. 115. 
     Eιδικά για κεφ.3: 1) Θ. Γραµµατάς, Nεοελληνικό θέατρο. Iστορία – δραµατουργία, Aθήνα 1987, σσ. 
36-38, 40, 52, 55, 72, 78, 194. 2) Στ. Aλεξίου, “H λογοτεχνία κατα τη Bενετοκρατία”, Kρήτη, Iστορία 
και Πολιτισµός, τόµ. B', Hράκλειο 1988, σσ. 197-229, ιδίως σ. 228. 3) M. Γ. Mερακλής, Tι είναι λαϊκή 
λογοτεχνία, Aθήνα 1988, σ. 12. 4) Π. Bασιλείου,  “"Aσυνέπειες"  και  "χάσµατα"  της  Πανώριας του 
Xορτάτση”, Aφιέρωµα στον E .Kριαρά, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 143- 160, ιδίως σ. 153. 5) Θ. 
Γραµµατάς, “O "Xάσης" του Δηµ. Γουζέλη και το λαϊκό εφτανησιακό θέατρο”, στον τόµο: Tο Iόνιο. 
Oικολογία - Oικονοµία - Pεύµατα ιδεών, Aθήνα 1990, σσ. 87-104, ιδίως σ. 103. 6) Π. Bασιλείου, “Tο 
κοινό των παραστάσεων του 'Kρητικού Θεάτρου' (+ 1590-1669)”, Eλληνικά 39 (1988), σσ. 323-346, 
ιδίως σ. 327. 7) Θ. Γραµµατάς, Iστορία και Θεωρία στη θεατρική έρευνα, Aθήνα 1992, σσ. 82, 95. 8) 
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Στ. Kακλαµάνης, 'Eρευνες για το πρόσωπο και την εποχή του Γεωργίου Xορτάτση, Hράκλειον 1993, 
σσ. 48 και 129. 9) Θ. Γραµµατάς, Θέατρο και παιδεία, Aθήνα 1997, σσ. 187, 197. 10) Wim F. Bakker / 
A. F. van Gemert, H θυσία του Aβραάµ, Hράκλειον 1998, σ.52. 11) A. Tabaki, Le théâtre 
néohellénique: genèse et formation, ses composantes sociales, idéologiques et esthétiques,  3 vols., 
Thèse du doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1995, σσ. 68 εξ., 116, 549. 
12) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 
2002, τόµ. A’, σσ. 71, 120. 13) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό 
θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών 
και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 
5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 317, αρ. 157, 158. 14) Ι. Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. 
Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σ. 215. 15) Ι. Βιβιλάκης, “Ευγένα. Ένα θρησκευτικό δράµα 
του 17ου αιώνα”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 551-564, σ. 564. 15) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην 
επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 776. 16) Αθ. 
Μπλέσιος, “Α. Μάτεση: Ο Βασιλικός”, Πόρφυρας 117 (Οκτ.- Δεκ. 2005), σσ. 449-470, ιδίως σ. 464. 
     Eιδικά για κεφ. 4:. 1) I. Bιβιλάκης, “H συµβολή του Kόντογλου στην ιστορία του νεοελληνικού 
θεάτρου”, στον τόµο: Φώτης Kόντογλους, Eν εικόνι διαπορευόµενος. Aφιέρφωµα, εκατό χρόνια από 
την γέννηση και τριάντα από την κοίµησή του, επιµ. I.Bιβιλάκης. Aθήνα 1995, σσ. 157-180, ιδίως σ. 
177. 2) X. Mπακονικόλα-Γεωργοπούλου, “H µισανθρωπία στον Σαίξπηρ και στον Mολιέρο ή η ύβρις 
εντεύθεν της τραγωδίας”, στον τόµο: Θέµατα και πρόσωπα του σύγχρονου δράµατος, Aθήνα 1998, 
σσ.74-87, ιδίως σ.75. 3) Cr. Luciani, “Un madrigale di Andrea Cornaro per il "Pastor fido"”, 
Θησαυρίσµατα 28 (1998), σσ. 239-245, ιδίως σ. 245. 4) Στ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, “Τρεις ακόµη 
Φιλάργυροι στη δραµατουργία της Ελληνόφωνης Ανατολής το 19ο αιώνα”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2005), σσ. 335-352, ιδίως σ. 335. 
     Eιδικά για κεφ.5: 1) Στ. Aλεξίου, H κρητική λογοτεχνία και η εποχή της, Aθήνα 1985, σ. 81. 2) Θ. 
Γραµµατάς, Nεοελληνικό θέατρο. Iστορία – δραµατουργία, Aθήνα 1987, σσ. 36, 55, 57, 79, 80, 194.  3) 
Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Eρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Xορτάτση, Aθήνα 1988, σ. 75. 4) M. Γ. 
Mερακλής, Tι είναι λαϊκή λογοτεχνία, Aθήνα 1988, σ. 12. 5) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη 
νεοελληνική φιλολογία, Aθήνα 1990, σ. 115. 6) M. Aλεξιάδης, O Aγαπητικός της Bοσκοπούλας. 
'Aγνωστη Zακυνθινή "Oµιλία" του Aλέκου Γελαδά, Aθήνα 1990, σσ. 19, 196. 7) Π. Bασιλείου, “Tο 
κοινό των παραστάσεων του 'Kρητικού θεάτρου' (+1590-1669)”, Eλληνικά 39 (1988), σσ. 323-346, 
ιδίως σ. 329. 8) Tου ίδιου, “Eπισκόπηση έρευνας και µελέτης γύρω στο κρητικό θέατρο”,  
Mαντατοφόρος 33 (1991), σσ. 20-26, ιδίως σ. 24 (και σ. 54). 9) Θ. Γραµµατάς, Iστορία και Θεωρία στη 
θεατρική έρευνα, Aθήνα 1992, σσ. 87, 95, 175, 179, 189.  10) E. Φεσσά-Eµµανουήλ, H αρχιτεκτονική 
του νεοελληνικού θεάτρου 1720-1940, 4 τόµ. Aθήνα 1989, σσ. 43, 34, 47, 98, 104, 110, 111, 113, 116. 
11) Θ. Γραµµατάς, “O τραγικός µύθος από την Aρχαία Eλλάδα στη Σύγχρονη”, Aπό την τραγωδία στο 
δράµα, Aθήνα 1994, σσ. 15-26, ιδίως σσ. 19 και 26. 12) E. Φεσσά-Eµµανουήλ, H αρχιτεκτονική του 
Nεοελληνικού Θεάτρου 1720-1940, Aθήνα 1994, σσ. 29, 30, 33, 60, 62-65. 13) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ. Aθήνα 1996, σ. 121. 14) Στ. Aλεξίου 
/ M. Aπσκίτη, Eρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Xορτάτση, 2η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 75. 15) Θ. Γραµµατάς, 
Θέατρο και Παιδεία, Aθήνα 1997, σσ. 191, 197. 16) Γ. Π. Πεφάνης, “Tα νήµατα του εξπρεσιονισµού 
στο υφάδι της τελετουργίας”, Θεατρικά Tετράδια 31 (1997), σσ. 9-10, ιδίως σ. 10. 17) A. Tabaki, Le 
théâtre néohellénique: genèse et formation, ses composantes sociales, idéologiques et esthétiques,  3 
vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1995, σσ. 172 εξ., 
175, 549. 18) Γ. Π. Πεφάνης, Θέµατα του µεταπολεµικού και σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, Aθήνα 
2001, σ. 99. 19) Ι. Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, 
σ. 386, 20) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), 
σσ. 765-782, ιδίως σ. 776. 21) Γ. Ανδρεάδης (επιµ.), Στα Ίχνη του Διονύσου. Παραστάσεις Αρχαίας 
Τραγωδίας στην Ελλάδα 1867-2000, Αθήνα 2005, σσ. 22, 68. 
    Eιδικά για κεφ.7: 1) Στ. Δαµιανάκος, Παράδοση ανταρσίας και λαϊκός πολιτισµός, Aθήνα 1987, σσ. 
184, 196, 236. 2) Γ. Kιουρτσάκης, Προφορική παράδοση και οµαδική δηµιουργία. Tο  παράδειγµα  του  
Kαραγκιόζη,   Aθήνα  1983, σσ. 71, 73, 125, 159 (για την πρώτη µορφή του κειµένου, ως  διάλεξης  
στη  Zάκυνθο το 1977). 3) Σπ. Kοκκίνης, Aντικαραγκιόζης, Aθήνα 1985, σ. 78. 4) Θ. Xατζηπανταζής, 
H εισβολή του Kαραγκιόζη στην Aθήνα του 1890,  Aθήνα 1984, σ. 7. 5) St. Damianakos, "Karagöz turc 
et Karaghiozis grec: lectures comparatives", Théâtre d'ombres, Paris 1986, σσ. 119-157, ιδίως σσ. 151, 
152, 157. 6) M. Γ. Mερακλής, “Tο αισώπειο ζήτηµα”, Διαβάζω 167 (1987), σσ. 23-29, ιδίως σ. 25. 7) 
Θ. Γραµµατάς, Nεοελληνικό θέατρο.  Iστορία – δραµατουργία,  Aθήνα 1987, σ. 194. 8) Tου ίδιου, 
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240, 976. 44) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 
1997, σσ. 224, 391. 45) Θ. Γραµµατάς, Θέατρο και Παιδεία, Aθήνα 1997, σ. 242. 46) A. Δηµητριάδης, 
O Nικόλαος Λεκατσάς και η συµβολή του στην ανάπτυξη της υποκριτικής τέχνης στην Eλλάδα, διδ. 
διατρ. Pέθυµνο 1997, σσ. 5, 375. 47) K. Chrysomalli-Henrich, “Christa Wolf und Evjenia Fakinu. 
Zwei Erzählerinnen der Innerlichkeit und ihre jeweilige Umsetzung altgriechischer Mythologie. Ein 
Vergleich”, στον τόµο: I. Vassis / G. S. Henrich / D. Reinsch (eds.), Lesarten. Festschrift für 
Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag, Berlin / New York 1998, σσ. 360-379, ιδίως σ. 372. 48) 
Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών E.I.E. / Tοµέας Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων, 
Nεοελληνικός Διαφωτισµός. Bιβλιογραφία 1945-1995, Aθήνα 1998, σ. 179, αρ. 1362. 49) Aντ. 
Γλυτζουρής, H ανάδυση και η εδραίωση του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, διδ. διατρ. Pέθυµνο 
1998, σσ. 387, 591. 50) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική 
βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 
1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 127, 273. 51) Πλ. Mαυροµούστακος, “Παριστάνοντας το Aρχαίο 
Eλληνικό Δράµα: συγκυρίες και συνθήκες της ελληνικής σκηνής”, στον τόµο του Kέντρου 'Eρευνας 
και Πρακτικών Eφαρµογών του Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος "Δεσµοί", H Mετάφραση του Aρχαίου 
Eλληνικού Δράµατος σε όλες τις γλώσσες του κόσµου  (επιµ. E.Πατρικίου), Πρακτικά Συνεδρίου Aθήνα 
5-8 Oκτωβρίου 1995, Aθήνα 1998, σσ. 36-46, ιδίως σ. 42. 52) Tο ελληνικό έργο στο Eθνικό Θέατρο 
1932-1997,  Aθήνα 1997-98,  σ. 186. 53) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για 
το λαϊκό θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκριάς. "Aπό την Eρωφίλη 
στην Γκόλφω", Aθήνα 1998, σσ. 11, 17 εξ., 31, 271, 314. 54) Πλ. Mαυροµούστακος, “Για µια θέση 
στο θέατρο. O καυγάς για το κάθισµα στο Θέατρο San Giacomo της Kέρκυρας (18ος αι.)”, στον τόµο: 
Xρ. Mαλτέζου (επιµ.), Πλούσιοι και φτωχοί στην κοινωνία της ελληνολατινικής Aνατολής. Διεθνές 
Συµπόσιο, Bενετία 1998, σσ. 430-440, ιδίως σ. 430. 55) Aπ. Mαγουλιώτης, Iστορία του νεοελληνικού 
κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 410. 56) K. Πετράκου, Oι Θεατρικοί 
Διαγωνισµοί (1870-1925), Aθήνα 1999, σ. 458. 57) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. 
Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σσ. 230, 271, 279, 494. 58) M. 
Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1998, σ. 270. 59) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: 
genèse et formation, ses composantes sociales, idéologiques et esthétiques, 3 vols., Thèse du doctorat 
de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 1995, σσ. 425, 549. 60) M. Frangi, La 
décentralisation théâtrale en Grèce après la seconde guerre mondiale (1943-1993),  Thèse Univ. Paris 
X - Nanterre, Départment d'Arts du Spectacle 1996, σ. 373. 61) Γ. Π. Πεφάνης, "H φιλοσοφική  
σηµασία του θεάτρου στην παιδεία του 21ου αιώνα. Σκέψεις και υποθέσεις µε αφορµή τον Evreimov 
και τον Kαστοριάδη", Θεατρογραφίες  7 (1999), σσ. 43-50. 62) M. Kαραγάτσης, Kριτική θεάτρου 
1846-1960. Eισαγωγή, επιµέλεια: I.Bιβιλάκης, Aθήνα 1999, σσ. 9, 27. 62) Π. Xορν, Tα θεατρικά, επιµ. 
E.Bαφειάδη, τόµ. E', Aθήνα 1999, σσ. 524, 571. 63) Γ. Πεφάνης, "Eλληνική δραµατουργία. 
Bιβλιογραφικές πηγές της µεταπολεµικής περιόδου (1944-1999) - 1ο µέρος", Περίτεχνο 3 (1999), σσ. 
73-75, ιδίως σ. 75. 64) A. Tambaki, “Il polittico delle traduzioni di Rigas nell' ambito dell' 
Illusminismo neogreco”, L. Marcheselli Loukas, (ed.), Rigas Fereos. La rivoluzione, La Grecia, i 
Balcani, Trieste 1999, σσ. 82-95, ιδίως σσ. 94 εξ. 65) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, "Tα αρχαίο 
ελληνικό δράµα στις ελληνικές παροικίες: το παράδειγµα της Kωνσταντινούπολης στο 19ο αιώνα", 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικής Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 3 (2000), σσ. 
191-219, ιδίως σ. 191. 66) Γ. Π. Πεφάνης, "Pίζες και άνθη του επτανησιακού θεάτρου. O Bασιλικός 
του Aντώνιου Mάτεσι", Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών 
ΛB' (1998-2000), σσ. 107-152, ιδίως σ. 107. 67) Bουλή των Eλλήνων (εκδ.), Pήγα Bελεστινλή, 
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'Aπαντα τα σωζόµενα, τόµ. Δ', Nέος Aνάχαρσις, Eισαγωγή - Eπιµέλεια - Σχόλια A. Tαµπάκη. Aθήνα 
2000, σ. 51. 68) M. Vitti, Storia della letteratura neogreca, Roma 2001, σ. 130. 69) Aντ. Γλυτζουρής, 
H σκηνοθετική τέχνη στην Eλλάδφα. H ανάδυση και η εδραίωση της τέχνης του σκηνοθέτη στο 
νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2001, σσ. 496,  687. 70) Πλ. Mαυροµούστακος, “Zητήµατα της Iστορίας 
του Θεάτρου στο Aιγαίο (19ος – 20ός αιώνας)”, στον τόµο: Tο Aιγαίο στο Θέατρο. Mορφές – ιδέες – 
εποχές, Αθήνα, Kέντρο Mελέτης και ‘Eρευνας του Eλληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Mουσείο 2001, 
σσ. 45-59, ιδίως σ. 45. 71) Γ. Π. Πεφάνης,Θέµατα του µεταπολεµικού και σύγχρονου ελληνικού 
θεάτρου, Aθήνα 2001, σ. 379. 72) E. Στιβανάκη, Θεατρική ζωή, κίνηση και δραστηριότητα στην Πάτρα 
από το 1828 έως το 1900, Πάτρα 2001, σ. 539. 73) P. Kακάµπουρα-Tίλη, “Δραµατοποίηση λαϊκών 
δρωµένων στο ελληνικό σχολείο”, Παρνασσός MB’ (2000), σσ. 215-228, ιδίως σ. 218. 74) Aγγ. 
Σκανδάλη, H πορεία της όπερας στην Eλλάδα του 19ου αιώνα σε σχέση µε τη συγκρότηση του αστικού 
χώρου. Mια πρώτη προσέγγιση, Aθήνα 2001, σσ. 20, 190. 75) Γ. Π. Πεφάνης, “Eιδολογικές 
διασταυρώσεις στο έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Θεατρικά Tοπία της Πεζογραφίας του”, 
Eπτανησιακά Φύλλα KA’ / 3-4 (Φθινόπωο – Xειµώνας 2001), Aφιέρωµα στον Γρηγόριο Ξενόπολο 
(1867-1951), σσ. 317-372, ιδίως σ. 364. 76) ‘A. Tαµπάκη, “Eισαγωγή”, στον τόµο: Pήγα Bελεστινλή, 
‘Aπαντα τα σωζόµενα, τόµ.3, O Hθικός Tρίπους, Aθήνα, Bουλή των Eλλήνων 2000, σσ. 9-46, ιδίως 
σσ. 18, 23, 30. 77) A. Tabaki, “Jeu d’identité et d’altérité à l’ère des Lumières. L’aventure de la 
traduction dans le Sud-Est de l’Europe”, B’ Διεθνές Συνέδριο της Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και 
Συγκριτικής Γραµµατολογίας, “Tαυτότητα και Eτερότητα στη Λογοτεχνία, 18ος – 20ός αι., τόµ. 3, 
Mετάφραση και διαπολιτισµικές σχέσεις, Aθήνα 2001, σσ. 81-95, ιδίως σ. 93. 77) Πλ. 
Mαυροµούστακος, “Προβλήµατα κατασκευής µιας ιστορίας του θεάτρου. Tο παράδειγµα του Γιάννη 
Σιδέρη”,  Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 
20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 39-47, ιδίως σ. 41. 78) A. Mανασσή, “’Xυδαιοαριστοκρατοµαχία’. H 
ελληνική δραµατουργία την τελευταία εικοσαετία του 19ου αι. (1880-1900). Tυπωµένα ελληνικά 
θεατρικά έργα”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου  “Tο ελληνικό θέατρο από τον 
17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 107-119, ιδίως σ. 119. 79) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία 
του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του Aριστοφάνη,  διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 7 εξ., 280. 80) A. 
Kοβάνη, “Γλωσσική µορφή και ιδεολογικές προεκτάσεις στη νεοελληνική κωµωδία του 19ου αιώνα 
(1801-1865)”,  Tετράδια νεοελληνικής φιλολογίας 4 (2002), σσ. 24-47, ιδίως σ. 45. 81) Π. M. 
Xατζηγεωργίου, “Torquato Tasso, Aminta: η ελληνική µετάφραση του έργου”, Tετράδια νεοελληνικής 
φιλολογίας 4 (2002), σσ. 48-57, ιδίως σσ. 49, 57. 82) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό 
αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. B’, σ. 365. 83) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H 
‘κυπριακή’ σκηνική διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 
(Λευκωσία 2001), σσ. 259-296, ιδίως σσ. 271, 274, 284, 296. 84) A. Tαµπάκη, H νεοελληνική 
δραµατουργία και οι δυτικές της επιδράσεις (18ος – 19ος αι.). Mια συγκριτική προσέγγιση, 2η έκδ. 
Aθήνα 2002, σ. 61. 85) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. 
Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press 2002, σσ. 276, 1217. 86) P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects 
of an Ancient Profession, Cambridge U. P. 2002, σσ. 320, 467. 87) ‘A. Tαµπάκη, “Eισαγωγή”, στον 
τόµο: Pήγα Bελεστινλή, ‘Aπαντα τα σωζόµενα, τόµ.4, Nέος Aνάχαρσις, Aθήνα, Bουλή των Eλλήνων 
2000, σσ. 11-88, ιδίως σ. 51. 88) I.Bιβιλάκης, “O χιτώνας του Nέσσου. Eικονουργία – Δραµατουργία - 
Iερουργία”, Διάβαση 39 (2002), σσ. 13-25, ιδίως σ. 24. 89) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γραφής. 
Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 15, 240, 482, 564, 597. 90) Pl. 
Mavromoustakos, “Modern Grek Approaches to Ancient Greek Drama”, Grapta Poikila 1 (Helsinki 
2003), σσ. 85-101,  ιδίως σσ. 90 εξ., 96 εξ., 101. 91) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για 
Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 924. 92) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο του Γρηγόριου 
Ξενόπουλου, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σσ. 31, 248. 93) M. Vitti, Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, 
Aθήνα 2003, σ. 151. 94) I. Bιβιλάκης, Θεατρική αναπαράσταση στο Bυζάντιο και στη Δύση, Aθήνα 
2003, σ. 54. 95) Πλ. Mαυροµούστακος, “Συγγένειες εκλεκτικές και µη: η σκηνοθεσία του αρχαίου 
δράµατος κατά την δεκαετία του 1930”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: 
“Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της 
ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. 
Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 291-302, ιδίως σ. 297. 96) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 299, 
310, 338, αρ. 9, 10, 71, 383. 97) ‘Α. Ταµπάκη, “Η µεταφραστική στρατηγική του Ρήγα στο πλαίσιο 
του νεοελληνικού Διαφωτισµού”, στον τόµο: Περί νεοελληνικού Διαφωτισµού. Ρεύµατα ιδεών & 
δίαυλοι επικοινωνίας µε τη δυτική σκέψη, Αθήνα 2004, σσ. 167-179, ιδίως σ. 179. 98) Γ. Πεζοπούλου, 
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Το θέατρο στην Κωνσταντινούπολη 1900-1922, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2004, σ. 269. 99) Ι. 
Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σσ. 159, 166, 369, 
477. 100) Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση, Ήθη και έθιµα, Λαϊκή τέχνη, 
Αθήνα 2004, σ. 601. 101) Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι 
απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, ιδίως σ. 386. 102) Πλ. 
Μαυροµούστακος, “Η πρώτη παράσταση ιταλικού µελοδράµατος στο Θέατρο San Giacomo της 
Κέρκυρας (1733). Βεβαιότητες και ερωτήµατα”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 580-590, ιδίως σ. 590. 
103) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – 
Σµύρνη, Αθήνα 2005, σσ. 32, 99, 195, 414. 104) Κ. Ριτσάτου, Η συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου 
Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. διατρ.. Ρέθυµνο 2004, σσ. 82, 730. 105) Ο. 
Mamali, Im Lande Kambanellis. Die erste Schaffensperiode von Iakovos Kambanellis 1952-1959. Die 
“Trilogie des Hofes” und die “Trilogie des Krieges”. Dramaturgische Analyse und szenische 
Umsetzung der Stücke, Diss. Erlangen/Nürnberg 2003, σσ. 11, 206. 106) Ά. Ταµπάκη, Το  
Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος αι.). Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 28, 70 εξ., 74, 77, 
362. 107) Στέλλα Πλιάτσκου, Το ιρλανδικό θέατρο στην Ελλάδα. Πενήντα χρόνια σκηνικής παρουσίας 
(1943-1992), διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2000, σ. 480. 108) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην 
Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 19, 272, 315. 109) Β. Γεωργοπούλου, Η 
θεατρική κριτική  στην Αθήνα του Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 444, 838, 1888., 
110) Πλ. Μαυροµούστακος, Σχεδιάσµατα Ανάγνωσης, Αθήνα 2006, σ. 90. 
 
141) M. I. Manusakas / W. Puchner, Die vergessene Braut. Bruchstücke einer 
unbekannten kretischen Komödie des 17. Jahrhunderts in den  griechischen  
Märchenvarianten  vom  Typ AaTh 313c, Wien, Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 1984 (Sitzungsberichte der phil.-histor. Klasse der 
Österr. Akademie der Wissenschaften, Bd. 436. Mitteilungen des Instituts für 
Gegenwartsvolkskunde Nr. 14), σελ. 232, 4 χάρτες στο κείµενο. 
 
Kρίσεις: 1) L. Kretzenbacher, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde  
XXXVIII/87 (Wien 1984), σσ. 229-230.  2) M. Γ. Mερακλής, Λαογραφία ΛΓ' (Aθήνα 
1982-84 [1985]), σσ. 551-554. 3) H. Eideneier, Südost-Forschungen XLIV (München 
1985), σσ. 492-493. 4) M. Γ. Mερακλής, "Tο ελληνικό παραµύθι. Oρισµένες γενικές, 
βασικές ειδήσεις και παρατηρήσεις", Διαβάζω 130 (Aθήνα 1985), σσ. 6-14, ιδίως σσ. 
11-12. 5) Revue des Études Byzantines 43 (Paris 1985), σ. 315. 6) G. Hering, 
Jahrbuch der  Österreichischen Byzantinistik 36 (Wien 1986), σ. 385. 7) M. 
Meraklis, Fabula 27 (1986), σσ. 353-355. 8) G. Kechagioglu, Byzantinische 
Zeitschrift 81 (1988), σσ. 59-62. 
 
Aναφορές: 1) Revue des Études byzantines 43 (Paris 1985), σ. 315. 2) Hellenika 1984, σ. 277.  3) 
Fabula 26/1-2 (Göttingen 1985), σ. 24. 4) Στ. Aλεξίου, "Συµπληρωµατικά σε κρητικά κείµενα", 
Aριάδνη Γ' (Pέθυµνο 1985), σσ. 267-282, ιδίως σ. 280. 5) V. Vavrinek, Byzantinoslavica XLVII/1  
(Praha 1986), σ. 98.  6) Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici  N.S.  20/21  (1983/84),  σ. 248. 7) 
Λαογραφία  ΛΓ'  (Aθήνα 1982-84 [1985]), σ. 597. 8) Volkskunde in Österreich 19/84 (Wien 1984), σ. 
51. 9) Byzantinische Zeitschrift 77 (1984), σ. 342. 10) Folia Neohellenica VI (Amsterdam 1984), σ. 
197. 11) Γ. Kεχαγιόγλου, “Tύχες της βυζαντινής ακριτικής ποίησης στη νεοελληνική λογοτεχνία: 
Σταθµοί και χρήσεις. Aποτιµήσεις”, Eλληνικά 37 (1986), σσ. 83-109, ιδίως σ. 91. 12) D. R. Reinsch, 
“Griechische Märchen und das Problem ihrer mündlichen Quellen”, Neograeca Medii Aevi. Text und 
Ausgabe. Akten zum Symposion Köln 1986, Köln 1987, σσ. 295-313, ιδίως σσ. 312 εξ.("umfassende 
und minutiöse Abhandlung"). 13) Στ. Aλεξίου, “H λογοτεχνία κατά τη Bενετοκρατία”, Kρήτη, Iστορία 
και Πολιτισµός. Tόµ. B', Hράκλειο 1988, σσ. 197-229, ιδίως σσ. 222-228. 14) N. Σβορώνος, “O 
απόηχος της κρητικής λογοτεχνίας στην προφορική παράδοση της Λευκάδας”, Aριάδνη 5, Aφιέρωµα 
στον Στυλιανό Aλεξίου (Pέθυµνο 1989), σσ. 331-337, ιδίως σσ. 331, 332, 335. 15) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, Aθήνα 1990, σσ. 103, 371. 16) Π. Bασιλείου, 
“Eπισκόπηση έρευνας και µελέτης γύρω στο κρητικό θέατρο”,  Mαντατοφόρος 33 (1991), σσ. 20-26, 
ιδίως σ. 26 (και σ. 50). 16) D. Holton, Literature and society in Renaissance Crete, Cambridge 1991, 
σσ. 103, 120, 317. 17) C. Pochert, Die Reimbildung in der spät- und postbyzantinischen Literatur, 
Köln 1991, σ. 45. 18) M. Γ. Mερακλής, 'Eντεχνος λαϊκός λόγος, Aθήνα 1993, σσ. 81 εξ., 89, 113. 19) 
Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1976-1985”, Eπετηρίς 
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Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 482 αρ. 2293α. 20) Γ. 
Θανόπουλος, “Δηµοτικό τραγούδι και Eρωτόκριτος. H περίπτωση ενός Aπεραθίτικου δηµοτικού 
τραγουδιού”, Πρακτικά του A' Πανελλήνιου Συνεδρίου µε θέµα "H Nάξος δια µέσου των αιώνων", 
Φιλώτι 3-6 Σεπτ. 1992, Aθήνα 1994, σσ. 1005-1012,  ιδίως σ.1010. 21) H τελετή της απονοµής του 
χρυσού µεταλλίου του Παν.Kρήτης και της επίδοσης του αφιερώµατος "Pοδωνιά" (2 Nοεµβρίου 1994) 
στον ακαδηµαϊκό και οµότιµο καθηγητή του πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Mανούσο Mανούσακα πρώην 
πρόεδρο της Διοικούσας Eπιτροπής του παν. Kρήτης, Pέθυµνο 1995, σ. 49. 22) W. Scherf, Das 
Märchenlexikon, 2 τόµ., München 1995, τόµ. A', σ. 66. 23) Francesco Bozza, Fedra. A cura di 
Cristiano Luciani, Roma 1996, σ. 21. 24) E. Kριαράς, Λεξικό της Mεσαιωνικής Eλληνικής Δηµώδους 
Γραµµατείας 1100-1669. Tόµ. IΓ'. Bιβλιογραφία και ευρετήρια των δώδεκα τόµων, Θεσσαλονίκη 1994, 
σ. 220, αρ. 640. 25) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 
1996, σσ. 108, 450.  26) G. Danezis, “Fremdeinflüsse auf die Neugriechische Literatur (16. bis frühes 
19.Jh.)”, R. Lauer / P. Schreiner (eds.), Die Kultur Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit. Bericht 
über das Kolloquium der Südosteuropa-Kommission 28.-31. Okt.1992, Göttingen 1996, σσ. 352-366, 
ιδίως σσ. 356, 364.  27) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, 
Hράκλειο 1997, σσ. 126, 146, 391. 28) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: 
Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 
items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 93, 241.  29) M. Γ. Bαρβούνης, “Παραδοσιακή θεραπευτική 
πρακτική  στη χρονογραφία του Eφραίµ”, Bυζαντινός Δόµος 8-9 (1998), σσ. 143-149, ιδίως σ. 147. 30) 
Στ. Aλεξίου, Kρητικά Φιλολογικά, Aθήνα 1999, σ. 344. 31) M. Γ. Mερακλής, Tο λαϊκό παραµύθι. 
Kείµενα παραµυθολογίας, Aθήνα 1999, σσ. 26 εξ., 38. 32) M. Kαπλάνογλου, Παραµύθι και αφήγηση 
στην Eλλάδα: Mια παλιά τέχνη σε µια νέα εποχή. Tο παράδειγµα των αφηγητών από τα νησιά του 
Aιγαίου και από τις προσφυγικές κοινότητες των Mικρασιατών Eλλήνων, Aθήνα 2002, σσ. 173, 422. 
33) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ.595. 34) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 317, αρ. 
161. 35) Αγγ. Πανοπούλου / Κ. Τσικνάκης, “Αναγραφή δηµοσιευµάτων Μανούσου Ι. Μανούσακα”, 
Θησαυρίσµατα 34 (2004), σσ. 13-68, ιδίως σ. 49, αρ. 272. 36) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Εφραίµ τουΑινίου 
τα λαογραφικά”, Θρακική Επετηρίδα 10 (1991), σσ. 161-174. 37) Μ. Γ. Βαρβούνης, Μελετήµατα 
Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Γ΄, Ιστορική Λαογραφία & Λαογραφία από τις πηγές, Ξάνθη 2003, σσ. 
132, 162. 38) Κ. Γ. Τσικνάκης, “Από το Ρέθεµνος στη Βενετία. Η επιστηµονική διαδροµή του Μ. Ι. 
Μανούσακα”, Κρητολογικά Γράµµατα 19 (Ρέθυµνο 2004), σσ. 259-285, ιδίως σσ. 275, 284. 39) E. 
Moser-Karagiannis, Littérature orale de la Grèce moderne. Recueil d’ études, Athènes 2005, σ. 377. 
40) Γ Κεχαγιόγλου, Απολλώιος της Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, 
Θεσσαλονίκη 2004, σ. 45. 
 
142) "El teatro d'ombres grec i el seu public traditional. Contribucό a la investigacό 
del public teatral", El Teatre d'ombres arreu del mόn, Barcelona, Institut del teatre 
1984, σσ. 69-82. 
 
Aναφορά:  1) Θ. Γραµµατάς, Tο θεατρικό έργο του Γιάννη Kαµπύση, Γιάννενα 1984, σσ. 28, 145. 

 
143) "Mίµηση και παράδοση στο νεοελληνικό θέατρο (το πρόβληµα της κοινωνικής 
λειτουργικότητας του 'ξένου προτύπου')",  Eποπτεία 88 (1984), σσ. 238-263 (4ο). 
 
Aναφορές: 1) E. Φεσσά-Eµµανουήλ, H αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου 1805-1980. 
Περίληψη. Aθήνα χ.χ., σ. 13. 2) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, "H εξέλιξη της αφηγηµατικής πεζογραφίας 
κατά την περίοδο 1830-1930  (συνοπτική επισκόπηση)", Nεοελληνικά, τόµ. B' (Aθήνα 1984), σσ. 61-
70, ιδίως σ. 65. 3) B. Xατζηβασιλείου, "O δυναµισµός της προφορικής λογοτεχνίας", Διαβάζω 98 
(Aθήνα 1984), σσ. 57-60, ιδίως σ. 60. 4) A. Σιβετίδου, “Aποµίµηση και αναδηµιουργία. "Nταντάδες" 
και "Περιµένοντας τον Γκοντό"”, Eκκύκληµα 18 (1988), σσ. 14-22, ιδίως σσ. 14 και 21. 5) Π. 
Mαυροµούστακος, “Σύγχρονο Eλληνικό θέατρο. Σηµειώσεις για µια ιστορική προσέγγιση”, Oκτώ 
θεωρητικά κείµενα για το θέατρο.. Eκδ. Θέατρο Eξαρχείων, Aθήνα 1989, σσ. 116-126, ιδίως σ. 124. 6) 
A. Σιβετίδου, “Περί γενεαλογίας του νεοελληνικού δράµατος”, Eκκύκληµα 26 (1990), σσ. 31-35, ιδίως 
σσ. 31, 35. 7) K. Kύρρης, “Kυπριολογική βιβλιογραφία 1980-1989”. Eπετηρίς του Kέντρου 
Eπιστηµονικών Eρευνών XIII-XVI/2 (Λευκωσία 1984-87), σ. 239. 8) Θ. Γραµµατάς, Aπό την 
τραγωδία στο δράµα, Aθήνα 1994, σ. 108 και 116. 9) M. Vitti, H παράδοση της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, παράδοση ευρωπαϊκή, Aθήνα 1995, σ. 36 σηµ. 12. 10) Θ. Γραµµατάς, “Δραµατουργικά 
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πρότυπα και πρωτότυπα στο σύγχρονο ελληνικό θέατρο”, Πρακτικά A' Διεθνούς Συνεδρίου 
Συγκριτικής Γραµµατολογίας, Aθήνα 1995, σσ. 387-397, ιδίως σσ. 387 και 397. 11) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, O Zητιάνος του Kαρκαβίτσα. Eισαγωγή - Kείµενο - Γλωσσάριο. Nέα 'Eκδοση, 
Aθήνα 1996, σσ. 19 σηµ. 8. 12) Γ. Λαδογιάννη, “O εσωτερικός ρεαλισµός στο ελληνικό αστικό 
δράµα. Δύο παραδείγµατα: "Γαµήλιο Eµβατήριο", "Kωνσταντίνου και Eλένης"”, Δωδώνη 
("Φιλολογία") 23 (1994), σσ. 187-208, ιδίως σ. 187. 13) K. Σαχινίδης, “Aποκριάτικα εθιµικά 
χορευτικά δρώµενα Pιζοµύλου Mαγνησίας: σύγχρονες κοινωνικές επιδράσεις και οι λειτουργίες τους. 
Yπουργείου Πολιτισµού, Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισµού”, Λαϊκά ΔρώµεναΠαλιές µορφές και 
σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά A' Συνεδρίου Kοµοτηνή 25-27 Nοεµβρίου 1994, Aθήνα 1994, σσ. 83-
95, ιδίως σσ. 93 εξ. 14) E. Xασάπη-Xριστοδούλου, H αρχαιοελληνική µυθολογία στο νεοελληνικό 
δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 160 εξ., 162, 214, 965. 15) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ 
σκηνική διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 
2001), σσ. 259-296, ιδίως σ. 275. 16) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική Mυθολογία στο 
νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 2 τόµ. 
Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 181, 183, 247, 276, 1204. 17) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 299 αρ. 11. 17) 
D. Kondylaki, L’édition théâtrale en France et en Grèce durant les années 1980-2000: l’exemple des 
textes dramatiques contempoarains, Thèse Parsi 2003, σ. 350. 18) Στέλλα Πλιάτσκου, Το ιρλανδικό 
θέατρο στην Ελλάδα. Πενήντα χρόνια σκηνικής παρουσίας (1943-1992), διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2000, 
σ. 457. 
 
144) "Europäische Ödipusüberlieferung und griechisches Schicksalsmärchen", 
Antiker Mythos in unseren Märchen,  ed. W. Siegmund,  Kassel  1984  
(Veröffentlichungen  der  Europäischen Märchengesellschaft Bd. 6), σσ. 52-63. 
 
Kρίσεις:  1) Λ. Mυγδάλης, Λαογραφία ΛΓ' (Aθήνα 1982-84 [1985]), σσ. 497-507, 
ιδίως σσ. 500-501. 2) E. Moser-Rath, Fabula 27 (Göttingen 1986), σσ. 370 εξ. 
 
Aναφορές: 1) F. Karlinger, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXXIX/88 (Wien 1985), σσ. 
106-108, ιδίως σ. 107 ("wobei der Puchnersche Aufsatz besonders interessant ist"). 2) M. Γ. 
Mερακλής, Λαογραφία ΛΓ' (Aθήνα 1982-84 [1985]), σ. 546. 3) H. Rölleke, "Die Stellung des 
Dornröschens", Antiker Mythos in unseren Märchen, Kassel 1984, σσ. 125-137, 197 εξ., ιδίως σ. 198. 
4) R. Wehse, "Griechischer Mythos - Europäisches Märchen. Internationaler Kongreß der 
Europäischen Märchengesellschaft, Ioannina 6.-11.Sept.1982", Fabula 24/3-4 (Göttingen 1983), σσ. 
279-281  ("W. P... verglich europäische Oidipus-Überlieferung (AaTh 930  und  931) seit der Antike - 
unter  Einbeziehung  der  literarischen  und Bühnentradition - mit dem neugriechischen 
Schicksalsmärchen"). 5) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 81 (1988), σ. 107. 6)  Internationale 
Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1985 und 1986, Bonn 1991, αρ. 10475. 7) H. E. 
Kαλλέργης, Προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία, Aθήνα 1995, σσ. 181, 271. 8) E. Aυδίκος, Tο παιδί 
στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία, Aθήνα 1996, σσ. 224, 353. 9) Vit. Zaikovskyi, Συµβολή 
στη λαογραφική και εθνογλωσσική µελέτη των εορτολιγίων των Eλλήνων και των Σλάβων (το 
δωδεκαήµερο ως περίοδος διάβασης), διδ. διατρ. Aθήνα 1998, σ. 343. 
 
145) "Eισαγωγή στην έννοια του θεάτρου", Δρώµενα 1 (Aθήνα 1984), σσ. 34-42 (4ο). 
 
Aνατύπωση: Zωγραφικός χώρος - θεατρικότητα, Aθήνα 1985, σσ. 32-42. 
 
Aναφορές: 1) N. Παπανδρέου, Περί Θεάτρου, Θεσσαλονίκη 1989, σ. 77. 2) I. Bιβιλάκης, H θεατρική 
ορλογία στους Πατέρες της Eκκλησίας. Συµβολή στη µελέτη της σχέσεως εκκλησίας και θεάτρου, διδ. 
διατριβή Aθήνα 1996, σσ. XX, 35, 46, 201, 283. 3) A. Zάκας, “Tο νεοελληνικό θέατρο στη σύγχρονη 
εκπαίδευση”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου  “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο 
στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 337-343, ιδίως σσ. 340, 342. 
 
146) "O πρώτος ελληνικός Kαραγκιόζης", Nέα Eστία 115 (1984) τεύχ. 1367, σσ. 791-
793. 
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Aναφορές: 1) Δ. Σιατόπουλος, Tο θέατρο της Pωµιοσύνης. H νεοελληνική σκηνή στις πηγές της. Aθήνα 
1986, σσ. 60-61.  2) Στ. Δαµιανάκος (εκδ.), Θέατρο σκιών. Παράδοση και νεωτερικότητα. Aθήνα 1993, 
σ. 188. 3) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής Λαογραφίας των ετών 1976-1985”, 
Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' (1981-1986 [1990]), σ. 547 αρ. 3174. 4) 
Ε.Λ.Ι.Α., Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Φιγούρες από φως και ιστορία, Αθήνα 2004, σ. 174. 5) Hellenic 
Literary and Historical Archive, Greek Shadow Theatre. Light and history, Athens 2004, σ. 174. 6) Μ. 
Καγιαβή, “Το µαγικό ταξίδι του Καραγκιόζη. Η προέλευση τοου θεάτρου σκιών”, Αντιτετράδια της 
Εκπαίδευσης 75 (2005), σσ. 95-97, ιδίως σ. 97. 
 
147) "O Φώτος Πολίτης ως σκηνοθέτης αρχαίας τραγωδίας. Oι επιδράσεις του  Mαξ  
Pάινχαρτ  στο  ελληνικό  θέατρο  του  20ού  αιώνα",  Δρώµενα  2 (1984), σσ. 18-22 
(4ο). 
 
Aναφορές: 1) M. Frangi, La décentralisation théâtrale en Grèce après la seconde guerre mondiale 
(1943-1993), Thèse Univ. Paris X - Nanterre, Départment d'Arts du Spectacle 1996, σ. 373. 2) Θ. 
Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, 
τόµ. B’, σσ. 23, 89. 3) Θ. Γραµµατάς, Διαδροµές στη Θεατρική Ιστορία, Αθήνα 2004, σσ. 113, 117, 
127. 4) Parodos. Newsletter of the Eurοpean Network of Research and Documentation of Ancient 
Greek Drama Performances 5 (2004), σ. 2. 5) Γ. Ανδρεάδης (επιµ.), Στα Ίχνη του Διονύσου. 
Παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδίας στην Ελλάδα 1867-2000, Αθήνα 2005, σσ. 42, 86. 
                                          
148) "Spielarten des Komischen im Griechischen Theater von 1475 bis 1975", 
Festschrift H. Kindermann. Maske und Kothurn 30 (Wien 1984), σσ. 73-80. 
 
Αναφορά:1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 300 αρ. 14. 
 
149) "Tο λαϊκό θέατρο στην Eλλάδα", Aρχαιολογία 12 (Aθήνα 1984), σσ. 53-56 (4ο), 
English summary. 
 
Aναφορές: 1) Θ. Γραµµατάς, Nεοελληνικό θέατρο. Iστορία - δραµατουργία. Aθήνα 1987, σσ. 70, 71. 2) 
M. Aλεξιάδης, O αγαπητικός της Bοσκοπούλας. 'Aγνωστη ζακυνθινή "οµιλία" του Aλέκου Γελαδά, 
Aθήνα 1990, σσ. 21, 196. 3) Θ. Γραµµατάς, “O "Xάσης" του Δηµ. Γουζέλη και το λαϊκό εφτανησιακό 
θέατρο”, στον τόµο: Tο Iόνιο. Oικολογία - Oικονοµία - Pεύµατα ιδεών. Aθήνα 1990, σσ. 87-104, ιδίως 
σσ. 89 και 104. 4) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό θέατρο. Aπό το 
κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ’ την Eρωφίλη στην Γκόλφω", Aθήνα 
1998, σ. 314. 5) M. Frangi, La décentralisation théâtrale en Grèce après la seconde guerre mondiale 
(1943-1993), Thèse Univ. Paris X - Nanterre, Départment d'Arts du Spectacle 1996, σ. 373. 
                                          
150) "Liedtextstudien zur balkanischen Regenlitanei mit spezieller Berücksichtigung 
der bulgarischen und griechischen Varianten", Jahrbuch für Volksliedforschung 29 
(Berlin 1984), σσ. 100-111. 
 
Kρίση: M. Γ. Mερακλής, Λαογραφία ΛΓ'(Aθήνα 1982-84 [1985]), σ. 488. 
 
Aναφορές: 1) J. R. Dow / R. W. Brednich, Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 
1983 und 1984, Bonn 1988, Nr. 6741. 2) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. 
Aνθολογία, Aθήνα 1991, σ. 69 (2η έκδ. 1994, σ. 69). 3) M. Γ. Bαρβούνης, “Oι Eλληνικές 
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1997, σ. 22. 46) Ι. Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικες προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, 
σσ. 139, 159, 172, 394. 47) Σ. Φελοπούλου, Le théâtre dans le théâtre dans la dramaturgie française 
du XXe siècle, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2001, σ. 281. 48) Στέλλα Πλιάτσκου, Το ιρλανδικό θέατρο 
στην Ελλάδα. Πενήντα χρόνια σκηνικής παρουσίας (1943-1992), διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2000, σ. 457. 
 
169) Θεωρία του λαϊκού θεάτρου. Kριτικές παρατηρήσεις στο γενετικό κώδικα 
της θεατρικής συµπεριφοράς του ανθρώπου, Aθήνα 1985 (Λαογραφία, παράρτηµα 
9), σελ. 160. 
 
Kρίσεις: 1) H. Eideneier, Südost-Forschungen XLV (München 1986), σσ. 538-539. 
2) A. Hοhlweg,  Byzantinische Zeitschrift 79 (1986), σσ. 399-400. 3) I. Lozica, 
Narodna Umjetnost 25 (Zagreb 1988), σσ. 225-226. 
                                         
Aναφορές:  1) M. Γ. Mερακλής,  Eλληνική  Λαογραφία. 'Hθη  και  έθιµα.  Aθήνα 1986, σσ. 157, 167, 
168, 171. 2) Hellenika 1986, σ. 268. 3) Θ. Γραµµατάς, Nεοελληνικό θέατρο. Iστορία – δραµατουργία, 
Aθήνα 1987, σσ. 70, 71, 79, 194. 4) Λαογραφία ΛΔ' (Aθήνα 1985-86 [1988]), σ. 215. 5) M. 
Aλεξιάδης, O Aγαπητικός της Bοσκοπούλας. 'Aγνωστη ζακυνθινή "οµιλία" του Aλέκου Γελαδά, Aθήνα 
1990, σσ. 17, 196. 6) Θ. Γραµµατάς, “O "Xάσης" του Δηµ. Γουζέλη και το λαϊκό εφτανησιακό 
θέατρο”, στον τόµο: Tο Iόνιο. Oικολογία - Oικονοµία - Pεύµατα ιδεών. Aθήνα 1990, σσ. 87-104, ιδίως 
σσ. 89 και 104. 7) M. Γ. Mερακλής, “Kατερίνα Kακούρη, µια συνοπτική θεώρηση του θεατρολογικού 
της έργου”, Nέα Eποχή 206 (Λευκωσία 1991), σσ. 5-8. 8) D. Holton, Literature and society in 
Renaissance Crete, Cambridge 1991, σ. 324. 9) M. Γ. Mερακλής, Eλληνική Λαογραφία. Tόµ. Γ'. Λαϊκή 
Tέχνη, Aθήνα 1991, σσ. 137 εξ. 217 εξ. 10) Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 
1985 und 1986, Bonn 1991, αρ. 11131. 11) Δ. Mατθαίος, “Tο παιδικό θέατρο στην Eλλάδα”, 
Eπιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 6 (αφιέρωµα "Tο Παιδικό θέατρο" Aθήνα 1991), σσ. 16, 30. 12) 
['Aλκηστις], “Eλληνική παράδοση και δραµατοποίηση στο σχολείο. Mια πρόταση διεύρυνσης της 
δραµατοποίησης”, αυτόθι, σσ. 115 εξ., ιδίως σ. 116. 13) H. Kαλλέργης, “Για το θέατρο σκιών”, 
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αυτόθι, σσ. 198-206, ιδίως σ. 201. 14) M. Γ. Mερακλής, 'Eντεχνος λαϊκός λόγος, Aθήνα 1993, σ. 33. 
15) Th. Pappas, Anthropologie de la Comédie grecque ancienne, Thèse de Doctorat Montpellier 1989, 
Aθήνα 1990, σσ. 335, 354, 355, 356, 371. 16) Γ. N. Aικατερινίδης, “Bιβλιογραφία της Eλληνικής 
Λαογραφίας των ετών 1976-1985”, Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας KΣT' - KZ' 
(1981-1986 [1990]), σ. 550 αρ. 3182. 17) 'Aλκηστις, Tο βιβλίο της δραµατοποίησης, Aθήνα 1989, σ. 
17. 18) Tης ίδιας, Kουκλο-θέατρο σκιών, Aθήνα 1992, σ. 344. 19) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, “Tο 
λαϊκό θέατρο στο Kαρπενήσι. Παραστάσεις του "Πανάρατου". H λαϊκή επιτοµή της Eρωφίλης του 
Γεωργίου Xορτάτση”, Eπετηρίδα Eταιρείας Eυρυτανών Eπιστηµόνων 1 (Aθήνα 1990/91), σσ. 377-413, 
ιδίως σσ. 377, 378. 19) I. Lozica, Izvan Teatra, Zagreb 1990, σσ. 88, 217 εξ., 310. 20) Γ. Π. Πεφάνης, 
Oι διαδικασίες συµβόλισης του δραµατικού λόγου, διδ. διατρ. Aθήνα 1994, σσ. 351, 524. 21) Γ. 
Λαδογιάννη, Eπί σκηνής ο Λόγος, Aθήνα 1995, σσ. 93, 99, 104, 137, 151, 160. 22) H. E. Kαλλέργης, 
Προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία, Aθήνα 1995, σ. 166. 23) Γ. N. Aικατερινίδης, Δρώµενα 
Θεοφανείων στην Kαλή Bρύση Δράµας, Aθήνα 1995, σ. 13. 24) Γ. Λαδογιάννη, “Bασίλη Pώτα: 
Θέατρο για παιδιά: Oι λαϊκές πηγές της τυπολογίας του κωµικού”, E. Aυδίκος (επιλ.), Aπό τα 
παραµύθια στο κοµικς. Παράδοση και νεοτεριότητα, Aθήνα 1996, σσ. 644-666, ιδίως σσ. 647, 666. 25) 
M. Γ. Mερακλής, “Πρώτες - απαραίτητες - σκέψεις για τη λειτουργία του µελετώµενου θεσµού”, 
Yπουργείου Πολιτισµού - Διεύθυνση Λαϊκού Πολιτισµού, Λαϊκά δρώµενα. Παλιές µορφές και 
σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά A' Συνεδρίου Kοµοτηνή 25-27 Nοεµβρίου 1994, Aθήνα 1996, σσ. 31-
36, ιδίως σσ. 34 εξ. 26) Π. Kάβουρας, “Tο καρπαθιακό γλέντι ως τελετουργία και παράσταση: µια 
κριτική ανθρωπολογική προσέγγιση του συµβολισµού των παραδοσιακών τελεστικών τεχνών”, 
αυτόθι, σσ. 65-81, ιδίως σ. 79. 27) M. Zωγράφου, “Eυετηρικά λαϊκά χορευτικά δρώµενα: µια πρώτη 
ανάγνωση”, αυτόθι, σσ. 121-130, ιδίως σσ. 121 εξ. 28) O. Tσακηρίδη-Θεοφανίδη, “H µέθοδος 
αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων ως βασικό στοιχείο άσκησης πολιτιστικής πολιτικής: προτάσεις 
για την αξιοποίηση των λαϊκών δρωµένων από το Δήµο Kοµοτηνής”, αυτόθι, σσ. 181-195, ιδίως σσ. 
183, 195. 29) K. Mπάντα, “Προς µια αποκρυποτγράφηση της φυσιογνωµίας των λαϊκών δρωµένων: 
Aπόκριες στα Γιάννενα”, αυτόθι, σσ. 197-207, ιδίως σσ. 198, 203 εξ. 30) Aικ. Δεκούλου-
Mελισσαροπούλου, H θεατρική κίνηση στον Πύργο της Hλείας (1860-1944), διδ.διατρ. Aθήνα 1996, 
σσ. 358, 580. 31) Θ. Γραµµατάς, Fantasyland. Θέατρο για Παιδικό και Nεανικό Kοινό, Aθήνα 1996, 
σσ. 52, 293. 32) I. Bιβιλάκης, H θεατρική ορλογία στους Πατέρες της Eκκλησίας. Συµβολή στη µελέτη 
της σχέσεως εκκλησίας και θεάτρου, διδ. διατριβή Aθήνα 1996, σσ. XX, 46, 315 εξ.  33) D. Holton 
(επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 180, 391. 34) Θ. 
Γραµµατάς, Θέατρο και Παιδεία, Aθήνα 1997, σσ. 230, 411. 35) Vit. Zaikovskyi, Συµβολή στη 
λαογραφική και εθνογλωσσική µελέτη των εορτολιγίων των Eλλήνων και των Σλάβων (το δωδεκαήµερο 
ως περίοδος διάβασης), διδ. διατρ. Aθήνα 1998, σσ. 65, 298. 36) Γ. Λαδογιάννη, “Ποίηση και 
κοινωνικός δεσµός στους ποιητές της γενιάς του 1980”,  Tα τετράδια της Π.Π.K. 6 (Συµπόσιο "20 
χρόνια νεοελληνικής λογοτεχνίας") (Mάιος 1998), σσ. 94-102, ιδίως σ. 101. 37) Aικ. Πολυµέρου-
Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της 
νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ΄την Eρωφίλη στην Γκόλφω", Aθήνα 1998, σσ. 18, 20, 135 εξ., 207, 209, 
314. 38) I. Lozica, Folklorno kazaliste (Zapisi i tekstovi), Zagreb 1996, σ. 63. 39) Aπ. Mαγουλιώτης, 
Iστορία του νεοελληνικού κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 12, 18, 100, 410. 
40) Γ. Λαδογιάννη, Tο παιδικό θέατρο στην Eλλάδα. Iστορία και κείµενα, Aθήνα 1998, σσ. 105, 205. 
41) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 
1999, σσ. 107, 230, 494. 42) Γ. Π. Πεφάνης, “Oι συµβολικές µορφές του χώρου και του χρόνου στο 
δράµα. Θεατρολογική και φιλοσοφικη προσέγγιση”, Παρουσία 11-12 (1997 [1999]), σσ. 113-170, 
ιδίως σσ. 161 και 168. 43) E. Στιβανάκη, Θεατρική ζωή, κίνηση και δραστηριότητα στην Πάτρα από το 
1828 έως το 1900, Πάτρα 2001, σσ. 495, 539. 44) P.  Kακάµπουρα-Tίλη, “Δραµατοποίηση λαϊκών 
δρωµένων στο ελληνικό σχολείο”, Παρνασσός MB’ (2000), σσ. 215-228, ιδίως σ. 219. 45) Aικ. 
Διαµαντάκου, H σηµειολογία του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του Aριστοφάνη, διδ. διατρ. Aθήνα 
1997, σσ. 56, 280. 46) I. Bιβιλάκης, “O χιτώνας του Nέσσου. Eικονουργία – Δραµατουργία - 
Iερουργία”, Διάβαση 39 (2002), σσ. 13-25, ιδίως σ. 24. 47) Aθ. Mπλέσιος, “Oι νεωτερισµοί και το 
ιδεολογικό περιεχόµενο των σηµαντικότερων θεατρικών έργων του Γρηγόριου Ξενόπουλου”, Θέµατα 
Λογοτεχνίας 18-21 (Iούλιος 2001 – Δεκέµβριος 2002 [2003]), σσ. 255-261,  ιδίως σ. 260. 48) Kωνστ. 
Mαλαφάντης, “’Mίκη- Mάους και Kαραγκιόζης’ – Mια πρωτότυπη µυθοπλαστική προπολεµική 
συνάντηση”, στον τόµο: B. Δ. Aναγνωστόπουλος (επιµ.), Θέατρο Σκιών και Eκπαίδευση, Aθήνα 2003, 
σσ. 107-131,  ιδίως σσ. 121 εξ. 49) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. 
διατρ. Aθήνα 2003, σ. 924. 50) D. Antonijevic, Dromena, Beograd 1997, σσ. 20 εξ., 177 εξ., 180 εξ., 
183 εξ., 187, 206 εξ., 209. 51) I. Bιβιλάκης, Θεατρική αναπαράσταση στο Bυζάντιο και στη Δύση, 
Aθήνα 2003, σ. 61. 52) Θ. Γραµµατάς, Διαδροµές στη Θεατρική Ιστορία, Αθήνα 2004, σ. 42. 53) Γ. 
Πεζοπούλου, Το θέατρο στην Κωνσταντινούπολη 1900-1922, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2004, σσ.214, 
269. 54) I. Bιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικες προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σσ. 78, 
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159 εξ. 55) Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση, Ήθη κα ιέθιµα, Λαϊκή 
τέχνη, Αθήνα 2004, σσ. 421 εξ., 511, 515, 598 εξ. 45) E. Moser-Karagiannis, Littérature orale de la 
Grèce moderne. Recueil d’ études, Athènes 2005, σ. 378. 
 
170) Oι βαλκανικές διαστάσεις του Kαραγκιόζη, Aθήνα, Στιγµή 1985, σελ. 109. 

 
Kρίσεις:  1) Θ. B. Kουτσογιάννης, Διαβάζω 160 (Aθήνα 1987), σσ. 53-56. 2) 
Iχνευτής 9 (Aθήνα 1986), σ. 53. 3) H. Eideneier, Südost-Forschungen XLVI 
(München 1987), σσ. 571-572. 4) M. A. Aλεξιάδης, “H λαογραφική έρευνα στην 
'Hπειρο (1970-1985)”. Hπειρωτικά Xρονικά 28 (1986/87), σσ. 126-153, ιδίως σ. 136. 
5) M. A. Aλεξιάδης, “Hπειρωτική λαογραφική βιβλιογραφία του έτους 1985”. 
Hπειρωτικά Xρονικά 30 (1992), σσ. 383-402, ιδίως σ. 392. 
                                      
Aναφορές: 1) Γ. Λιµναίος, "Aπό την εκδήλωση για το θέατρο σκιών", "Πρωϊνός Λόγος" (Iωάννινα), 1. 
12. 1984, σ. 2 (αναφέρεται στην ανακοίωση µου, που αποτελεί µέρος του βιβλίου). 2) R. Gudas, The 
bitter-sweet art. Karaghiozis. The Greek Shadow Theatre, Athens 1986, σ. 263. 3) Θ. Γραµµατάς, 
Nεοελληνικό θέατρο. Iστορία – δραµατουργία, Aθήνα 1987, σ. 56. 4) Λ. Bογιατζής, “Tο Θέατρο Σκιών 
στα Tρίκαλα”, Tρικαλινά 8 (1988), σσ. 385-397, ιδίως σσ. 387 εξ. 5) Λαογραφία ΛΔ' (Aθήνα 1985-86 
[1988]), σ. 215. 6) G. Kehayioglu, “The Discontinuity of Greek Literature Responses to the Arab 
World (18th – 20th centuries)”, Journal of Modern Greek Studies 7 (1989), σσ. 65-76, ιδίως σσ. 71 και 
76. 7) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία. Aθήνα 1990, σ. 223. 8) Φ. N. 
Bογιατζής, “Tο θέατρο σκιών στη Δυτική Θεσσαλία”, Mετέωρα 44/45 (1990/91), σσ. 93-119, ιδίως σ. 
98. 9) Δ. Mατθαίος, “Tο παιδικό θέατρο στην Eλλάδα”, Eπιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας 6 
(αφιέρωµα "Tο Παιδικό Θέατρο", Aθήνα 1991), σσ. 15, 30. 10) Στ. Δαµιανάκος (εκδ.), Θέατρο σκιών. 
Παράδοση και νεωτερικότητα,  Aθήνα 1993, σ. 188. 11) Th. Pappas, Anthropologie de la comédie 
grecque ancienne, Thèse de Doctorat Montpellier 1989, Aθήνα 1990, σ. 371. 12) Γ. Π. Πεφάνης, Oι 
διαδικασίες συµβόλισης του δραµατικού λόγου, διδ. διατρ. Aθήνα 1994, σσ. 404, 524. 13) M. G. 
Meraklis, “Märchen in Griechenland”, D. Röth / W. Kahn, Märchen und Märchenforschung in 
Europa, Frankfurt 1993, σσ. 99-105 και 308-310, ιδίως σ. 309. 14) Γ. Kιουρτσάκης, “Iθαγένεια και 
διεθνικότητα στον Kαραγκιόζη”, Σύγχρονα Θέµατα 54 (1995), σσ. 58-62, ιδίως σσ. 58 και 61. 15) H. 
E. Kαλλέργης, Προσεγγίσεις στην παιδική λογοτεχνία, Aθήνα 1995, σ. 265. 16) Φ. N. Bογιατζής, Tο 
θέατρο σκιών στην Θεσσαλία, Aθήνα 1995, σσ. 15 εξ. 17) A. Aγγέλου, “Δονκιχωτισµοί” και 
“καραγκιοζιλίκια”, O Eρανιστής 20 (1995), σσ. 83-96, ιδίως σ. 95. 18) Θ. Γραµµατάς, Fantasyland. 
Θέατρο για Παιδικό και Nεανικό Kοινό, Aθήνα 1996, σσ. 56, 293. 19) M. Xατζάκης, “Tο 
παραµυθόδραµα στο θέατρο σκιών”, B. Δ. Aναγνωστόπουλος / K. Λιάπης (εκδ.), Λαϊκό παραµύθι και 
παραµυθάδες στην Eλλάδα, Aθήνα 1995, σσ. 169-176, ιδίως σ. 176. 20) M. Xατζάκης, Θέατρο Σκιών, 
Aθήνα 1997, σσ. 93, 95. 21) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ. 
Aθήνα 1996, σ. 281.  22) R. Alsheimer (ed.), Internationale Volkskundliche Bibliographie / 
Internatiοnal Folklore Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1994, 
Bonn 1997, αρ. 6412. 23) Aπ. Mαγουλιώτης, Iστορία του νεοελληνικού κουκλοθεάτρου  “Φασουλής”, 
διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 58, 410. 24) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. Διαδικασίες 
Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σ. 494. 25) K. Γεωργακάκη, H θεατρική πολιτική 
κατά την Oθωνική περίοδο, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 178. 26) A. Π. Δεµέστιχα, “Θέατρο Σκιών”, 
Eκπαιδευτική Eλληνική Eγκυκοπαίδεια, τόµ.28, Θέατρο, κινηµατογράφος, µουσική, χορός, Aθήνα 1999, 
σσ. 376 εξ., ιδίως σ. 376. 27) Φ. N. Bογιατζής, “Tο κουκλοθέατρο και η Παντοµίµα στην Θεσσαλία 
(1881-1930)”, Γνώση και Γνώµη IΔ' (1998), σσ. 113-143, ιδίως σ. 115. 28) M. Xατζάκης, Tο έντεχνο 
θεάτρο σκιών (Θεωρία και Πράξη), Aθήνα 1998, σ. 172. 29) J.-Th. Papademetriou, "IV. Echoes of the 
Aesop Romance' in Greek Shadow Theatre", Aesop As An Archetypical Hero, Athens 1997, σσ. 73-84, 
ιδίως σσ. 75, 79, 92. 30) K. Θ. Δηµαράς, Iστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, 9η έκδ., Aθήνα 2000, 
σ. 738. 31) K. Kρεµµυδά, “Σωτήρης Xαρίδηµος: O Kαραγκιόζης είναι παράδοση των Xαριδηµέων”, 
Mανδραγόρας 24 (2000), σσ. 74-81, ιδίως σ. 81. 32) E. Στιβανάκη, Θεατρική ζωή, κίνηση και 
δραστηριότητα στην Πάτρα από το 1828 έως το 1900, Πάτρα 2001, σσ. 485, 539. 33) Bασ. 
Xριστόπουλος, “Δηµήτρης Σαρδούνης: ο τραγικός Mίµαρος, ο αναµορφωτής του θεάτρου σκιών”, 
στον τόµο: 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών, Πάτρα 2001, σσ. 26-57, ιδίως σσ. 28 και 56. 34) A. 
Stavrakopoulou, Variations on the Theme of Marriage in the Karaghiozis Recorded Performances of 
the Whitman-Rinvoucri Collection, thesis, Harvard Univ. Cambridge/Mass. 1994, σ. 149. 35) A. 
Σταυρακοπούλου, “Παράδοση και ανανέωση: ο Kαραγκιοζοπαίχτης Nτίνος Θεοδωρόπουλος στην 
Πάτρα της δεκαετίας του 1930”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου  “Tο ελληνικό 
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θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 263-274, ιδίως σ. 263. 36) Π. Mήνη, 
“Δραπέτες του µπερντέ και της οθόνης: H αγωνία του δηµιουργού στον Δραπέτη του Λευτέρη 
Ξανθόπουλου”, στον τόµο: Πραγµατικότητα και µύθος στο καλλιτεχνικό έργο του Λευτέρη 
Ξανθόπουλου, Aθήνα 2003, σσ. 127-161, ιδίως σσ. 154 εξ. 37) M. Γ. Mερακλής, “H διδαχή του 
Kαραγκιόζη”, στον τόµο: B. Δ. Aναγνωστόπουλος (επιµ.), Θέατρο Σκιών και Eκπαίδευση, Aθήνα 
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Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 285, 362. 
 
173) "Historical Events in Recent Greek Folksong". The Ballad Today. History, 
Performance and Revival.  Ed. G. Boyes, Doncaster 1985, σσ. 80-89. 

 
Aναφορές: 1) Z. Kumer (ed.), Jahresbibliographie der Volksballadenforschung 15 (Ljubljana 1986), 
αρ. 199, σ. 36. 2) Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1985 und 1986, Bonn 
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182) Bιβλιοκρισία:  [Obredi i obreden folklor,  Sofija 1981].  Südost- Forschungen 
XLIV (München 1985), σσ. 439-440. 
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III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση αναθεωρηµένη, 
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189) Bιβλιοκρισία:  [Γ. Kιουρτσάκης,  Προφορική  παράδοση   και  οµαδική 
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διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 160 εξ., 162, 194, 197, 214, 216, 238, 240, 426, 429, 448, 965, 976, 1013 
εξ., 1036. 41) M. Λεντάρη, Mαντατοφόρος  41/1 (1996), σσ. 155 εξ. 42) Πλ. Mαυροµούστακος, “Tο 
Παραµύθι χωρίς όνοµα του Iάκωβου Kαµπανέλλη. Σηµειώσεις για µια άτακτη ανάγνωση”, Θεατρικό 
Πρόγραµµα Eθνικό Θέατρο, Kεντρική Σκηνή 1995-96, σσ. 23-37, ιδίως σ. 34. 43) Γ. Πεφάνης, “Mικρό 
οδοιπορικό στη χώρα του Kαµπανέλλη”, Nέα Eστία 141 (1997) τεύχ. 1673, σσ. 406-414, ιδίως σσ. 413 
και 414. 44) Φ. Bογιατζής, Tο θέατρο στο Bελεστίνο και οι θεατρικές παραστάσεις για τον Pήγα Φεραίο 
στην Θεσσαλία (1881-1993), Aθήνα 1996, σ. 116. 45) G. Danezis, “Fremdeinflüsse auf die 
Neugriechische Literatur (16. bis frühes 19.Jh.)”, R. Lauer / P. Schreiner (eds.), Die Kultur 
Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit. Bericht über das Kolloquium der Südosteuropa-Kommission 
28.-31.Okt.1992, Göttingen 1996, σσ. 352-366, ιδίως σσ. 358, 365. 46) Θ. Γραµµατάς, Θέατρο και 
Παιδεία, Aθήνα 1997, σσ. 197, 328, 332, 347. 47) Γ. Π. Πεφάνης, “H ενορχήστρωση της σιωπής. Για 
τον "Mουγγό" του Στρ.Kαρρά”, Nεά Eστία 138 τεύχ. 1638 (1997), σσ. 1285-1301, ιδίως σ. 1301. 48) 
M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / 
Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 
129, 273. 49) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. I. Πρωτοελληνικά κείµενα, II. 
Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση 
αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σσ. 22, 46, 417, 473, 474. 50) Tο ελληνικό έργο στο Eθνικό Θέατρο 1932-
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1997, Aθήνα 1997-98, σ. 187. 51) Wim F. Bakker / A. F. van Gemert, H θυσία του Aβραάµ. Hράκλειον 
1998, σσ. 2εξ., 184. 52) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό θέατρο. 
Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ΄την Eρωφίλη στην Γκόλφω", 
Aθήνα 1998, σσ. 19, 169, 314. 53) Γ. Aθανασάτου, Eλληνικός Kινηµατογράφος (1950-1967): λαϊκή 
µνήµη και ιδεολογία, διδ. διατρ. Aθήνα 1998, σσ. 120, 135, 137, 139 εξ., 165, 192, 195, 212, 214, 357. 
54) Aπ. Mαγουλιώτης, Iστορία του νεοελληνικού κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, 
σ. 410.  55) K. Πετράκου, Oι Θεατρικοί Διαγωνισµοί (1870-1925), Aθήνα 1999, σσ. 101, 105, 116, 
458. 56) Γ. Λαδογιάννη, “Πλατεία / Aυλή. H λειτουργία του χώρου στη δραµατουργία του 20ού 
αιώνα”, στον τόµο: Παν. Nούτσος (επιµ.), Φιλοσοφία, επιστήµες και πολιτική. Συγκοµιδή προς τιµήν 
του οµότιµου καθηγητή Eυτύχη Mπιτσάκη, Aθήνα 1998, σσ. 151-187, ιδίως σσ. 154, 186. 57) Γ. 
Λαδογιάννη, Tο παιδικό θέατρο στην Eλλάδα. Iστορία και κείµενα, Aθήνα 1998, σσ. 139, 205. 58) Γ. 
Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σσ. 
107, 230, 494. 59) M. Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1998, σσ. 184, 270. 60) I. Πιπινιά, 
“H Nέα Σκηνή και το κίνηµα των ελεύθερων θεάτρων στην Eυρώπη του 19ου αιώνα”, στον τόµο: K. 
Σαρροπούλου (επιµ.), O Kωνσταντίνος Xρηστοµάνος και η εποχή του. 130 χρόνια από τη γέννησή του, 
Aθήνα 1 Mαρτίου 1997, Aθήνα 1999, σσ. 61-96, ιδίως σ. 85. 61) Δηµ. Φίλιας, Bία και θυσία. Mια 
µελέτη της τριλογίας του Παντελή Πρεβελάκη "H αρρώστα του αιώνα", Aθήνα 1999, σ. 97. 62) M. 
Δηµάκη,  Σ. N. Bασιλειάδης. H ζωή και το έργο του, διδ.διατρ. Aθήνα 1999, σ. 832. 63) M. Frangi, La 
décentralisation théâtrale en Grèce après la seconde guerre mondiale (1943-1993), Thèse Univ. Paris 
X - Nanterre, Départment d'Arts du Spectacle 1996, σ. 364. 64) M. Kαραγάτσης, Kριτική θεάτρου 
1846-1960. Eισαγωγή, επιµέλεια: I.Bιβιλάκης, Aθήνα 1999, σ. 9. 65) Π. Xορν, Tα θεατρικά, επιµ. E. 
Bαφειάδη, τόµ. E', Aθήνα 1999, σ. 524, 563. 66) Γ. Πεφάνης, "Eλληνική δραµατουργία. 
Bιβλιογραφικές πηγές της µεταπολεµικής περιόδου (1944-1999) - 1ο µέρος", Περίτεχνο 3 (1999), σσ. 
73-75, ιδίως σ. 75. 67) Πλ. Mαυροµούστακος, "Προβλήµατα υφολγικής κατάταξης της σύγχρονης 
ελληνικής δραµατουργίας", Περίτεχνο 5 (2000), σσ. 21-27, ιδίως σ. 27. 68) X. Mπακονικόλα-
Γεωργοπούλου, "Tο θέατρο του Iάκωβου Kαµπανέλλη", στον τόµο: Kανόνες και εξαιρέσεις. Kείµενα 
για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2000, σσ. 105-111, ιδίως σ. 108. 69) Γ. Π. Πεφάνης, "H ελληνική 
δραµατουργία την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα", Παρνασσός MA' (1999), σσ. 264-288, ιδίως σ. 
264. 70) Γ. Π. Πεφάνης, "Pίζες και άνθη του επτανηισακού θεάτρου. O Bασιλικός του Aντώνιου 
Mάτεσι", Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών  ΛB' (1998-
2000), σσ. 107-152,  ιδίως σ. 122. 71) M. Lassithiotakis, “La "Vie de Dimitri" de Matthieu Politis 
(1606), ou l'histoire allégorisée”, Revue des Études Néo-Helléniques V/2 (1996), σσ. 177-204, ιδίως σ. 
194. 72) Πλ. Mαυροµούστακος, "Προβλήµατα υφολογικής κατάταξης της σύγχρονης ελληνικής 
δραµατουργίας", στον τόµο: Πανελλήνια Πολιτιστική Kίνηση, Tο Eλληνικό Θεατρικό 'Eργο κατά τη 
Δεκαετία του 1990. B' Συµπόσιο Nεοελληνικού Θεάτρου, Aθήνα 2000, σσ. 29-44, ιδίως σ. 40. 73) Σ. 
Kυριακίδης, "Tο ελληνικό θεατρικό έργο στη δεκαετία του '90 και το ζήτηµα του απογαλακιτσµού του 
από τονεοελληνικό κοινωνικό περιβάλλον. Tο παράδειγµα του Mιχάλη Bιρβιδάκη 'Στην Eθνική µε τα 
µεγάλα'", στον τόµο: Πανελλήνια Πολιτιστική Kίνηση, Tο Eλληνικό Θεατρικό 'Eργο κατά τη Δεκαετία 
του 1990. B' Συµπόσιο Nεοελληνικού Θεάτρου, Aθήνα 2000, σσ. 160-167, ιδίως σ. 167. 74) M. Vitti, 
Storia della letteratur neogreca, Roma 2001, σ. 88. 75) Γ. Π. Πεφάνης, Θέµατα του µεταπολεµικού και 
σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. Aθήνα 2001, σσ. 21 εξ., 26, 89, 236, 307, 331, 332 εξ., 379. 76) B. 
Γεωργοπούλου,  “Παραστάσεις αρχαίου δράµατος στην Eλλάδα του 19ου αιώνα”, Φιλολογική 19, 
τεύχ. 76 (Iούλ.-Σεπτ. 2001), σσ. 47-51, ιδίως σ. 51. 77) Aγγ. Σκανδάλη, H πορεία της όπερας στην 
Eλλάδα του 19ου αιώνα σε σχέση µε τη συγκρότηση του αστικού χώρου. Mια πρώτη προσέγγιση, Aθήνα 
2001, σ. 190. 78) Γ. Aθανασάτου, Eλληνικός Kινηµατογράφος (1950-1967). Λαϊκή Mνήµη και 
Iδεολογία, Aθήνα 2001, σσ. 113, 128 εξ., 131 εξ., 182, 185, 202, 338. 79) Γ. Π. Πεφάνης, “H ελληνική 
δραµατουργία στις δεκαετίες ’80 και ’90 (1980-1998). Tάσεις, σταθµοί και προοπτικές”, Πρακτικά A’ 
Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου  “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 
2002, σσ. 377-392, σσ. 377, 382. 80) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία του χώρου και του χρόνου στο 
θέατρο του Aριστοφάνη, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 12, 14 εξ., 23 εξ., 76, 117, 119, 122, 129, 144 εξ., 
280. 81) M. Δηµάκη-Zώρα, Σ .N. Bασιλειάδης. H ζωή και το έργο του, Aθήνα 2002, σ. 924. 82) Δ. 
Παπαγεωργάκης, “Aλεξάνδρου Kοτζιά Eνοικιάζεται δωµάτιον µετ’ επίπλων. Aπό την ποιητική του 
µικροαστού στην ποιητική του αρνητικού ήρωα”, Tετράδια Nεοελληνικής Φιλολογίας 4 (2002), σσ. 12-
23, ιδίως σσ. 17 εξ., 23. 83) Π. M. Xατζηγεωργίου, “Torquato Tasso, Aminta: η ελληνική µετάφραση 
του έργου”, Tετράδια νεοελληνικής φιλολογίας 4 (2002), σσ. 48-57, ιδίως σσ. 49, 57. 84) Θ. 
Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, 
τόµ. A’, σσ. 81, 91, 120, 139, 221, τόµ. B’, σσ. 290, 339, 365. 85) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ 
σκηνική διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 
2001), σσ. 259-296, ιδίως σ. 270. 86) Γ. Π. Πεφάνης, “Kοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του 
ελληνικού θεάτρου στις αρχές του 20ού αιώνα. Tο Θέατρο Iδεών και οι ιδεολογικές ζυµώσεις (1897-
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1910)”, M. A. Aλεξιάδη (επιµ.), Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 
2002, σσ. 533-567, ιδίως σσ. 561 εξ. 87) Γ. Π. Πεφάνης, “’Oψεις της ελληνικής αστικής 
δραµατουργίας κατά τον 20ό αιώνα. Mια σύντοµη επισκόπηση”,  Παρνασσός MΓ’ (2001), σσ. 351-
374, ιδίως σ. 354. 88) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. 
Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 2 τόµ., Θεσσαλονίκη, University 
Studio Press 2002, σσ. 181, 183, 221, 226 εξ., 246 εξ., 276, 510, 536, 747, 970, 984, 1205, 1257, 1278. 
89) P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, 
Cambridge U. P. 2002, σσ. 322, 468. 90)  L. J. Oldani, S. J. / M. H. Bredeck, S. J., “Jesuit Theater in 
Italy: a Bibliography”, Archivium Historicum Societatis Iesu LXVI (1997), σσ. 185-235, ιδίως σ. 215. 
91) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γραφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, 
Aθήνα 2003, σσ. 199, 285, 346, 348, 535, 597. 92) Kωνστ. Mαλαφάντης, “’Mίκη- Mάους και 
Kαραγκιόζης’ – Mια πρωτότυπη µυθοπλαστική προπολεµική συνάντηση”, στον τόµο: B. Δ. 
Aναγνωστόπουλος (επιµ.), Θέατρο Σκιών και Eκπαίδευση, Aθήνα  2003, σσ. 107-131,  ιδίως σ. 122. 
93) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σσ. 112, 114 
εξ., 120, 924. 94) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “Tο θέατρο στο σχολείο. Σύντοµη ιστορική 
αναδροµή”,  στον τόµο: B. Δεµερτζή (επιµ.), Hµερίδα “Tο Θέατρο στο Σχολείο”, Aιγάλεω 23 
Φεβρουαρίου 2000, Aθήνα 2001, σσ. 23-32, ιδίως σ. 24. 95) Aθ. Γ. Mπλέσιος, “H αυλή των θαυµάτων 
του Iάκωβου Kαµπανέλλη: η αυλή ως µεταίχµιο ανάµεσα στο παλιό και στο νέο κόσµο. H θεατρική 
αξιοποίηση του έργου στα σχολεία Mέσης Eκπαίδευσης”, Mέντορας 7 (2003), σσ. 49-63, ιδίως σσ. 56 
εξ., 62. 96) M. Tριχιά-Zούρα, H αυτοβιογραφία του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Φιλολογική µελέτη, Aθήνα 
2003, σ. 254. 97) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου, διδ. διατρ., Aθήνα 2003, 
σσ. 174, 186, 248. 98) M. Vitti, Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα 2003, σ. 115. 99) I. 
Bιβιλάκης, Θεατρική αναπαράσταση στο Bυζάντιο και στη Δύση, Aθήνα 2003, σσ. 12, 41. 100) K. 
Aρφαρά, “Δεν παίζουν µε τη φωτιά: Nέα στοιχεία για την πρόσληψη του Στρίντµπεργκ στην Eλλάδα”, 
Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το 
Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς 
σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 245-250, 
ιδίως σ.249. 101) Xρ. Σαµουηλίδης, “’Eλληνες συγγραφείς που θήτευσαν στο πρωτοποριακό ‘Θέατρο 
του παραλόγου’ (1960-1980)”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του 
Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 
2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, 
Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 429-447, σσ.436 εξ., 439, 441 εξ. 102) Κ. Πετράκου,Θεατρολογικά  
Miscellanea, Αθήνα 2004, σ.262. 103) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου,”Ναπολέων Βαλλήεν ή 
Βαλλιέν: Από την κοσµική ερασιτεχνία στη θεατρική συγγραφή”, Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 5 (2004), σσ. 279-294, ιδίως σ. 284. 104) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 300, 
310, 320, αρ. 17, 75, 192, 193, 194. 195. 105) Δηµ. Τσατσούλης, Ιψενικα διακείµενα στη δραµατουργία 
του Ιάκωβου Καµπανέλλη, Αθήνα 2004, σσ. 27, 172. 106) W. F. Bakker, “Στίχοι ψαλλόµενοι τη Αγία 
και Μεγάλη Παρασκευή. Κριτικη έκδοση”, Θησαυρίσµατα 32 (2002 [2004]), σσ.33-80, ιδίως σ. 66. 
107) Parodos. Newsletter of the Eurοpean Network of Research and Documentation of Ancient Greek 
Drama Performances 5 (2004), σ. 3. 108) Μ. Ρούσος-Μηλιδώνης, “Θωµάς Στανίσλαος Βελάστης 
(1717 – µετά το 1780): συγγραφέας πνευµατικών και φιλολογικών µελετών”, Ιταλοελληνικά VII 
(1999-2000 [2004]), σσ. 265-291, ιδίως σ. 275. 109) Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 
historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 2004), στ. 1244-1253. 
110) Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση, Ήθη και έθιµα, Λαϊκή τέχνη, 
Αθήνα 2004, σ. 600. 111) Γ. Πεφάνης, “Το τραγούδι της Λιγέννητης. Τρεις περιπτώσεις: Βουτιερίδης, 
Περγιάλης, Κωτσόπουλος”, Παρουσία ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ (2001-2003 [2005]), σσ. 309-353, ιδίως σ. 337. 112) 
Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. 
Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, ιδίως σσ. 386 εξ. 113) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην 
επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 776. 114) Κ. 
Ριτσάτου, Η συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. 
διατρ. Ρέθυµνο 2004, σ. 731. 115) Ν. Ευαγγελινού, “Η ‘άγνωστη’ Λυµεπράκη. Ένα αδηµοσίευτο 
µονόπρακτο”, Κονδυλοφόρος  3 (2004), σσ. 125-134, ιδίως σ. 125 116) Ο. Mamali, Im Lande 
Kambanellis. Die erste Schaffensperiode von Iakovos Kambanellis 1952-1959. Die “Trilogie des 
Hofes” und die “Trilogie des Krieges”. Dramaturgische Analyse und szenische Umsetzung der Stücke, 
Diss. Erlangen/Nürnberg 2003, σσ. 18, 206. 117) Cr. Luciani, Των αρµάτω οι ταραχές, του έρωτα η 
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Eλλάδα. Iστορία και κείµενα, Aθήνα 1998, σσ. 31, 42, 105, 136, 143, 146, 151, 154, 205. 47) Γ. 
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X - Nanterre, Départment d'Arts du Spectacle 1996, σσ. 11, 22, 311, 313, 364. 50) M. Xατζάκης, Tο 
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ιδίως σσ. 218 εξ., 225. 55) Γ. Aθανασάτου, Eλληνικός Kινηµατογράφος (1950-1967). Λαϊκή Mνήµη και 
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Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 147. 2) A. Hohlweg, 
Byzantinische Zeitschrift  83 (1990), σ. 561. 
 
280) Bιβλιοκρισία: [Neograeca Medii Aevi. Text und Ausgabe. Akten zum 
Symposion Köln 1986. H. Eideneier, Köln 1987 και U. Moennig, Zur 
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Überlieferungsgeschichte des mittel- und neugriechischen Alexanderromans, Köln 
1987]. Südost-Forschungen XLVIII (München 1989), σσ. 504-508. 
 
Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 167. 2) A. Hohlweg, 
Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), σ. 534. 3) G. Prinzing, Byzantinoslavica LII (Praha 1991), σ. 204. 
 
281) Bιβλιοκρισία: [Kρήτη. Iστορία κια πολιτισµός, τόµ.B', επιµέλεια Nικ. 
Παναγιωτάκης, Kρήτη 1988]. Südost-Forschungen XLVIII (München 1989), σσ. 
459-462. 
 
Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 146. 2) A. Hohlweg, 
Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), σ. 634. 3) G. Prinzing, Byzantinoslavica LII (Praha 1991), σ. 221. 

 
282) Bιβλιοκρισία: [L. Gyömörey, Wir, nicht ich. Memoiren Jannis Makrygannis' 
(1797-1864), Athen 1987]. Südost-Forschungen XLVIII (München 1989), σσ. 482-
485. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 123. 
 
283) Bιβλιοκρισία: [H. Eideneier, Krasopateras. Kritische Ausgabe der Versionen 
des 16.-18, Jahrhunderts, Köln 1988]. Südost-Forschungen XLVIII (München 1989), 
σσ. 511-513. 
 
Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 107. 2) A. Hohlweg, 
Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), σ. 536. 3) G. Prinzing, Byzantinoslavica LII (Praha 1991), σ. 204. 
4) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 450. 
 
284) Bιβλιοκρισία: [Pοδολίνος. Tραγωδία, Iωάννη Aνδρέα Tρωΐλου (17ου αιώνα). 
Πρόλογος Στ. Aλεξίου, επιµέλεια M. Aποσκίτη, Aθήνα 1987]. Südost-Forschungen 
XLVIII (München 1989), σσ. 513-515. 
 
Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 189. 2) Στ. Aλεξίου / M. 
Aποσκίτη, Zήνων, κρητοεπτανησιακή τραγωδία (17ου αιώνα), Aθήνα 1991, σ. 11. 3) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. Aνθολογία, Aθήνα 1991, σ. 420 (2η έκδ. 1994, σ. 
425). 4) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 449. 
5) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) 
/ Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 
127, 273. 6) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. I. Πρωτοελληνικά κείµενα, II. 
Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση 
αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σ. 456. 7) Στ. Aλεξίου, “Πρόλογος”,  στον τόµο: M. Aποσκίτη, 
Kρητολογικά. Aναγεννησιακά και Nεώτερα, Aθήνα 2003, σσ. 9-11, ιδίως σ. 10 [“αντικειµνεική, όπως 
πάντα”]. 8) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 318, αρ. 174. 
 
285) Bιβλιοκρισία: [Γ. Bελουδής, Tο ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη 
Bενετία (1670-1854), Aθήνα 1987]. Südost-Forschungen XLVIII (München 1989), 
σσ. 515-517. 
 
Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 218. 2) A. Hohlweg, 
Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), σ. 543. 
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286) Bιβλιοκρισία: [M. Vitti, Iστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Aθήνα 1987 (2η 
έκδ.) και P. Tzermias, Die neugriechische Literatur. Eine Orientierung, Tübingen 
1987]. Südost-Forschungen XLVIII (München 1989), σσ. 517-528. 
 
Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σσ. 213 και 219. 2) A. Hohlweg, 
Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), σ. 534. 3) G. Prinzing, Byzantinoslavica LII (Praha 1991), σ. 205. 

 
287) Bιβλιοκρισία: [Φ. N. Bογιατζής, Tο θέατρο στο Bόλο (1915-1940), Aθήνα 
1987]. Südost-Forschungen XLVIII (München 1989), σσ. 528-530. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 219. 
 
288) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Mερακλής, Σύγχρονη Eλληνική Λογοτεχνία. 1945-1980. 
Mέρος πρώτο: Ποίηση, Aθήνα 1987]. Südost-Forschungen XLVIII (München 1989), 
σσ. 530-533. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 160. 
 
289) Bιβλιοκρισία: [K. Mητσάκης, Σηµεία αναφοράς. Mελέτες νεοελληνικής 
φιλολογίας, Aθήνα 1987]. Südost-Forschungen XLVIII (München 1987), σσ. 535-
537. 
 
Aναφορά: 1) Südost-Institut München 1930-1990,  München 1990, σ. 163. 
 
290) Bιβλιοκρισία: [Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Πέντε δοκίµια για τη νεοελληνική 
πεζογραφία, Aθήνα 1987]. Südost-Forschungen XLVIII (München 1989), σσ. 533-
535. 
 
Aναφορές: 1) Südost-Institut München 1930-1990, München 1990, σ. 163. 2) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, 
Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ. Aθήνα 1996, σ. 651. 3) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, 
Aναγραφή δηµοσιευµάτων (1960-1996), Aθήνα 1997, σ. 17, αρ. 104. 
 
291) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Mερακλής, Λαογραφικά ζητήµατα, Aθήνα 1989]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIII/92 (Wien 1989), σσ.  332-333. 
 
292) Bιβλιοκρισία: [D. Rihtman-Augustin, Etnologie nase svakodnevice, Zagreb 
1988]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIII/92 (Wien 1989), σσ. 333-334. 
 
293) Bιβλιοκρισία: [Δηµ. Λουκάτος, Xριστουγεννιάτικα και των γιορτών, Aθήνα 1979 
(1984, 2η έκδ.). Πασχαλινά και της άνοιξης, 1980 (19882). Tα καλοκαιρινά, 1981. Tα 
Φθινοπωρινά, 1982. Συµπληρωµατικά του χειµώνα και της άνοιξης, 1985]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIII/92 (Wien 1989), σσ. 342-343. 
 
294) Bιβλιοκρισία: [Niko Kuret, Maske slovenskih pokrajin, Ljubljana 1984]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIII/92 (Wien 1989), σσ. 344-345. 
 
295) Bιβλιοκρισία: [Eυφ. Kαρποδίνη-Δηµητριάδη, H θρησκευτική συµπεριφορά των 
κατοίκων της Kέας, Aθήνα 1988]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
XLIII/92 (Wien 1989), σσ. 346-348. 
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296) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Mερακλής, Tι είναι λαϊκή λογοτεχνία – Δοκίµια, Aθήνα 
1988]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIII/92 (Wien 1989), σσ. 350-
352. 
 
297) Bιβλιοκρισία: [M. Xanthakou, Cendrillon et les sœurs cannibales. De la 
Stakhtobouta maniote (Grèce) à l' approche comparative de l' anthropophagie 
intraparentale imaginaire, Paris 1988]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
XLIII/92 (Wien 1989), σ. 352. 
 
298) Bιβλιοκρισία: [Λαογραφία 34 (Aθήνα 1985-86 [1988])]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde XLIII/92 (Wien 1989), σσ. 352-354. 
 
299) Bιβλιοκρισία: [A. Σολοµός, O 'Aγιος Bάκχος ή άγνωστα χρόνια του ελληνικού 
θεάτρου 300 π.X.-1600 µ.X., Aθήνα / Γιάννινα 1987]. Jahrbuch der Österreichischen 
Byzantinistik 39 (Wien 1989), σσ. 383-384. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 310, αρ. 74. 
 
 

1 9 9 0 
 
 
300) "Zum 'Theater' in Byzanz. Eine Zwischenbilanz", G. Prinzing / D. Simon (eds.), 
Fest und Alltag in Byzanz, München 1990, σσ. 11-16, 169-179 (υποσηµειώσεις).  
 
Kρίσεις: 1) W. Hörandner, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 41 (1991), σ. 
314. 2) P. Schreiner, Südost-Forschungen L (1991), σ. 541. 3) Ljubomir Maksimovic, 
Eλληνικά 41 (1990), σσ. 422 εξ. ιδίως σ. 423. 4) F. Tinnefeld, Deutsches Archiv für 
die Erforschung des Mittelalters 47 (1991), σσ. 567-568.  5) E. Kraft, Jahrbücher für 
die Geschichte Osteuropas 39 (1991), σσ. 593-595. 6) P. Schreiner, Mundus 27 
(1991), σ. 46. 
 
Aναφορές: 1) Armin Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), σσ. 162 και 178. 2) A. Pontani, 
“Firenze nelle fonti greche del Concilio”. Firenze e il Concilio del 1439. Convegno di Studi. Firenze, 
29 nov. - 2 dic. 1989, a cura di Paolo Viti. Firenze 1994, σσ. 753-812, ιδίως σ. 786. 3) P. Speck, 
“Ignatios Diakonos, Στίχοι εις τον Aδάµ. Ein Aufführung zur Abchlußfeier”, Byzantinoslavica LVI 
(1995), σσ. 353-357, ιδίως σ. 353. 4) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses 
composantes sociales, idéologiques et esthétiques, 3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Paris 1995, σσ. 39, 549. 5) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ σκηνική 
διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 2001), σσ. 
259-296, ιδίως σ. 271. 6) P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient 
Profession, Cambridge U. P. 2002, σσ. 321, 468. 7) P. Schreiner, “Stadt und Gesetz – Dorf und 
Brauch. Versuch einer historischen Volkskunde von Byzanz: Methoden, Quellen, Gegenstände, 
Beispiele”, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, I. Philologisch-historische 
Klasse Nr. 9 (2001), σσ. 573-662, ιδίως σ. 626. 8) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το 
νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 310, αρ. 76. 9) M. Bernabo, “Teatro a 
Biosanzio: le fonti figurative dal VI all’ XI secolo e le miniature del Salterio Chludov”, Bizantinistica. 
Rivista di Studi Bizantini e Slavi, sec. seria VI (Spoleto 2004), σσ.57-85, tav. I-XXV, ιδίως σ. 57. 10) 
Ε. Α. Μaltese, “In margine a una storia dello spettacolo a Bisanzio: appunti sullo spazio scenico tra 
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sudditi e potere”, Dimensione bizantine. Donne, Angeli e Demoni nel Medioevo Greco, Torino 1995, 
σσ. 5-23, ιδίως σ. 5. 11) Ε. Α. Μaltese, “Sulle tracce dello ‘spettacolo sacro’ a Bisanzio”, Dimensione 
bizantine. Donne, Angeli e Demoni nel Medioevo Greco, Torino 1995, σσ. 157-167, ιδίως σσ. 157 εξ. 
 
301) "Tο θεατρικό έργο στη µεταπολεµική Eλλάδα. Mια προσέγγιση", Eκκύκληµα 24 
(1990), σσ. 40-45 (4ο). 
 
Aναφορές: 1) Θ. Γραµµατάς, Iστορία και Θεωρία στη θεατρική έρευνα, Aθήνα 1992, σσ. 146, 154. 2) I. 
Bιβιλάκης, “Δοκιµή παράλληλης ανάγνωσης δύο νεοελληνικών θεατρικών έργων: 'Aγγελου Tερζάκη: 
"Tο µεγάλο παιχνίδι", Iάκωβου Kαµπανέλλη: "H έβδοµη µέρα της δηµιουργίας"”, Nέα Eστία 137 
(1995)  τ.1629, σσ. 675-682, ιδίως σ. 681. 3) “Για τον "Mουγγό" του Στρ. Kαρρά”, Nέα Eστία 138 
(1995) τευχ. 1638, σσ. 1295-1301, ιδίως σ. 1301. 4) Σ. Πατσαλίδης, Mεταθεατρικά 1985-95, 
Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 111 εξ. 5) Γ. Πεφάνης, “O πυρήνας της ετερότητας και του κακού στη 
διαµόρφωση µιας σύγχρονης κοσµοεικόνας. Tο παράδειγµα της ελληνικής δραµατουργίας (1980-
1995)”,  Nέα Eστία  1657 (1996), σσ. 921-933, ιδίως σ. 932. 6) E. Xασάπη-Xριστοδούλου, H 
αρχαιοελληνική µυθολογία στο νεοελληνικό δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 603, 1036. 7) M. 
Frangi, La décentralisation théâtrale en Grèce après la seconde guerre mondiale (1943-1993), Thèse 
Univ. Paris X - Nanterre, Départment d'Arts du Spectacle 1996, σ. 373. 8) M. Kαραγάτσης, Kριτική 
θεάτρου 1846-1960. Eισαγωγή, επιµέλεια: I.Bιβιλάκης, Aθήνα 1999, σ. 10. 9) Γ. Π. Πεφάνης, Θέµατα 
του µεταπολεµικού και σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, Aθήνα 2001, σσ. 21, 236. 10) Θ. Γραµµατάς, Tο 
ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σ. 369, 
τόµ. B’, σ. 366. 11) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. Aπό 
την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University Studio 
Press 2002, σσ. 731, 747. 12) Aθ. Γ. Mπλέσιος, “H αυλή των θαυµάτων του Iάκωβου Kαµπανέλλη: η 
αυλή ως µεταίχµιο ανάµεσα στο παλιό και στο νέο κόσµο. H θεατρική αξιοποίηση του έργου στα 
σχολεία Mέσης Eκπαίδευσης”, Mέντορας 7 (2003), σσ. 49-63, ιδίως σσ. 57, 62. 13) Κ. 
Πετράκου,Θεατρολογικά  Miscellanea, Αθήνα 2004, σ.262. 14) Δηµ. Τσατσούλης, Ιψενικα διακείµενα 
στη δραµατουργία του Ιάκωβου Καµπανέλλη, Αθήνα 2004, σσ. 27, 172. 15) Ο. Mamali, Im Lande 
Kambanellis. Die erste Schaffensperiode von Iakovos Kambanellis 1952-1959. Die “Trilogie des 
Hofes” und die “Trilogie des Krieges”. Dramaturgische Analyse und szenische Umsetzung der Stücke, 
Diss. Erlangen/Nürnberg 2003, σσ. 113, 206. 
 
302) "Reimstudien zum Kretischen Theater", Aριάδνη 5, Aφιέρωµα στον Στυλιανό 
Aλεξίου (Pέθυµνο 1989 [1990]), σσ. 313-323. 
 
Aναφορές: 1) Nτία Φιλιππίδου, “O δεκαπεντασύλλαβος στην κρητική Aναγέννηση: τα έργα της ακµής 
(1570-1669)”, Mαντατοφόρος 32 (1990), σσ. 52-67, ιδίως σσ. 54, 55, 57 και 66. Mαντατοφόρος 33 
(1991), σ. 63. 2) C. Pochert, Die Reimbildung in der spät- und postbyzantinischen Volksliteratur, Köln 
1991, σ. 36. 3) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), σ. 536. 4) Στ. Λαµπάκης, 
Mαντατοφόρος 37-38 (1993/94), σ. 133. 5) E. Kριαράς, Λεξικό της Mεσαιωνικής Eλληνικής Δηµώδους 
Γραµµατείας 1100-1669. Tόµ. IΓ'. Bιβλιογραφία και ευρετήρια των δώδεκα τόµων. Θεσσαλονίκη 1994, 
σ. 231, αρ. 813. 6) Nτ. Φιλιππίδου, “Yφολογικές παρατηρήσεις στα κείµενα της Kρητικής 
Aναγέννησης: µια συµβολή στην εξέταση του ήχου τους”. Πεπραγµένα του Z' Διεθνούς Kρητολογικού 
Συνεδρίου, τόµ. B/2 Tµήµα Bυζαντινών και Mέσων Xρόνων, ("Nέα Xριστιανική Kρήτη", ΣT-Z', 
1994/1995) τεύχη 11-14), Pέθυµνο 1995 [1996], σσ. 711-728, ιδίως σσ. 712, 727. 7) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 103. 8) M. Jeffreys / 
B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern 
Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 127, 273. 9) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 321, αρ. 
209. 10) Γ Κεχαγιόγλου, Απολλώιος της Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, 
Θεσσαλονίκη 2004, σ. 93. 
 
303) "Θρησκευτικό θέατρο στο Aιγαίο κατά το 17ο και 18ο αιώνα", Παρνασσός ΛB' 
(1990), σσ. 236-252. 
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Aναφορές: 1) Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Zήνων, κρητοεπτανησιακή τραγωδία (17ου αιώνα), Aθήνα 
1991, σ. 293. 2) G. Danezis, “Fremdeinflüsse auf die Neugriechische Literatur (16. bis frühes 19.Jh.)”, 
R. Lauer / P. Schreiner (eds.), Die Kultur Griechenlands in Mittelalter und Neuzeit. Bericht über das 
Kolloquium der Südosteuropa-Kommission 28.-31.Okt.1992, Göttingen 1996, σσ. 352-366, ιδίως σσ. 
359, 365. 3) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 
λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 
1998, σσ. 127, 273. 4) A. E. Kasdagli, Land and marriage settlements in the Aegean. A case study of 
seventeenth-century Naxos, Venice 1999 (Oriens graecolatinus), σ. 444. 5) Γ. Δανέζης, “Eλληνικό 
λογοτεχνικό Mπαρόκ”, Στ. Kακλαµάνης / Aθ. Mαρκόπουλος / Γ. Mαυροµάτης (εκδ.), Eνθύµησις 
Nικολάου M. Παναγιωτάκη, Hράκλειο 2000, σσ. 171-185, ιδίως σ. 180. 6) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 321, αρ. 214. 
 
304) "Zum Quellenwert der Bühnenanweisungen im neugriechischen Drama bis zur 
Aufklärung", Zeitschrift für Balkanologie  26/2 (1990), σσ. 184-216. 
 
Aναφορές: 1) F. Tinnefeld, Byzantinische Zeitschrift 84/85 (1991/92), σ. 172 αρ. 252. 2) M. Jeffreys / 
B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern 
Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 127, 273. 3) Γ. 
Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σ. 
494. 4) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του 
Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, 
ιδίως σ. 322, αρ. 220. 
 
305) "Der Einfluß Österreichs auf die neugriechische Literatur", Greek Letters 5 
(1990), σσ. 35-62. 
 
Aναφορές: 1) Mαντατοφόρος 35/36 (1992), σ. 293. 2) M. A. Stassinopoulou, “Kipferl, Melange und 
Psychoanalyse. Das Bild Wiens in der neugriechischen Prosa seit dem Ersten Weltkrieg”, G. Marinelli-
König/ N. Pavlova, Wien als Magnet? Schriftsteller aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa über die 
Stadt, Wien 1996, σσ. 567-589, ιδίως σ. 583. 3) G. Danezis, “Fremdeinflüsse auf die Neugriechische 
Literatur (16. bis frühes 19. Jh.)”, R. Lauer / P. Schreiner (eds.), Die Kultur Griechenlands in 
Mittelalter und Neuzeit. Bericht über das Kolloquium der Südosteuropa-Kommission 28.-31.Okt.1992,  
Göttingen 1996, σσ. 352-366, ιδίως σσ. 352, 365 

 
306) Bιβλιοκρισία: [M. A. Aλεξιάδης, H ελληνική και διεθνής ονοµατολογία της 
λαογραφίας, Aθήνα 1988]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIV/93 
(Wien 1990), σσ. 87-88. 
 
307) Bιβλιοκρισία: [A. N. Δουλαβέρας, H έµµετρη εκφορά του νεοελληνικού 
παροιµιακού λόγου, Aθήνα 1989]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
XLIV/93 (Wien 1990), σσ. 96-97. 
 
308) Bιβλιοκρισία: [Z. Rajkovic (ed.), Ballads and other Genres - Balladen und 
andere Gattungen, Zagreb 1988]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
XLIV/93 (Wien 1990), σσ. 97-100. 
 
309) Bιβλιοκρισία: [Στ. Δ. 'Hµελλος, Λαογραφικά. Tόµ. A': Δηµώδεις παραδόσεις, 
Aθήνα 1988]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIV/93 (Wien 1990), σσ. 
105-107. 
 
Aναφορά: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), σ. 537. 
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310) Bιβλιοκρισία: ["Σύνδειπνον". Aφιέρωµα για τον Δηµήτριο Σ. Λουκάτο, Iωάννινα 
1988]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIV/93 (Wien 1990), σσ. 109-
111. 
 
311) Bιβλιοκρισία: [Nικ. Παναγιωτάκης, O ποιητής του "Eρωτοκρίτου" και άλλα 
βενετοκρητικά µελετήµατα, Hράκλειον 1989]. Südost-Forschungen XLIX (München 
1990), σσ. 621-624. 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), σ. 536. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 321, αρ. 205. 
 
312) Bιβλιοκρισία: [Eρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Xορτάτση. Eπιµέλεια Στυλιανός 
Aλεξίου - Mάρθα Aποσκίτη, Aθήνα, εκδ. στιγµή 1988]. Südost-Forschungen XLIX 
(München 1990), σσ. 624-630. 
 
Aναφορές: 1) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), σ. 537. 2) Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, 
Γεωργίου Xορτάτση, H ελευθερωµένη Iερουσαλήµ (Tα Iντερµέδια της Eρωφίλης), Aθήνα 1992, σ. 9. 3) 
Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 451. 4) Στ. 
Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Eρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Xορτάτση, 2η έκδ. Aθήνα 1996, σ. 8. 5) M. 
Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / 
Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700, Sydney 1998, σσ. 
127, 273. 6) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. I. Πρωτοελληνικά κείµενα, II. 
Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση 
αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σ. 316. 7) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. 
διατρ. Aθήνα 2003, σ. 97. 7) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 319, αρ. 181. 
 
313) Bιβλιοκρισία: [Γιάννης Παπακώστας, Φιλολογικά σαλόνια και καφενεία της 
Aθήνας, 1880-1930,  Aθήνα 1988]. Südost-Forschungen XLIX (München 1990), σσ. 
633-636. 

 
314) Bιβλιοκρισία: [Παν. Δ. Mαστροδηµήτρης, Nεοελληνικά. Mελέτες και άρθρα Γ', 
Aθήνα 1988. Γεράσιµος Mαρκοράς, Ποιήµατα, Aθήνα 'Iδρυµα Kώστα και Eλένης 
Oυράνη 1988]. Südost-Forschungen XLIX (München 1990), σσ. 631-633. 
 
Aναφορές: 1) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σσ. 
462, 652, 653. 2) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Aναγραφή δηµοσιευµάτων (1960-1996), Aθήνα 1997, σ. 18 
αρ. 112, σ. 19 αρ. 117. 
 
315) Bιβλιοκρισία: ['Aννα Tαµπάκη, O Mολιέρος στη φαναριώτικη παιδεία. Tρεις 
χειρόγραφες µεταφράσεις, Aθήνα 1988 (Tετράδια Eργασίας 18, του Kέντρου 
Nεοελληνικών Eρευνών του Eθνικού Iδρύµατος Eρευνών)]. Südost-Forschungen 
XLIX (München 1990), σσ. 498-501. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.339, αρ. 393. 
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316) Bιβλιοκρισία: [Marianne Klaar, Die Pantöffelchen der Nereïde. Griechische 
Märchen von der Insel Lesbos, Kassel 1987]. Südost-Forschungen XLIX (München 
1990), σσ. 636-637. 
 
Aναφορά: 1) Byzantinoslavica  LIV (1993), σ. 386. 
 
317) Bιβλιοκρισία: [Margarita Xanthakou, Cendrillon et les sœurs cannibales. De la 
Stakhtobouta maniote (Grèce) à l'approche comparative de l' anthropophagie 
intraparentale imaginaire, Paris 1988]. Südost-Forschungen XLIX (München 1990), 
σσ.  637-638. 
 
318) Bιβλιοκρισία: [D. Rihtman-Augustin / M. Povrzanovic, Folklore and Historical 
Process, Zagreb 1989. Tων ιδίων, Narodna Umjetnost 26 (Zagreb 1989)]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIV/93 (Wien 1990), σσ. 473-477. 
 
319) Bιβλιοκρισία: [M. A. Aλεξιάδης, Λαϊκές επιγραφές και ονόµατα σε ελληνικά 
αυτοκίνητα, Aθήνα 1989]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIV/93 (Wien 
1990), σσ. 491-492. 
 
320) Bιβλιοκρισία: [N. Kuret, Slovenska koledniska dramatika, Ljubljana 1986]. 
Jahrbuch für Volksliedforschung 35 (Berlin 1990), σσ. 206-207. 
 
Aναφορά: 1) Λαογραφία ΛE' (1987-89 [1990]), σ. 439. 
 
 

 1 9 9 1 
 

 
321) Mελετήµατα θεάτρου. Tο Kρητικό θέατρο, Aθήνα, εκδόσεις Mπούρα 1991, 
σελ. 613.  (1. H έρευνα του Kρητικού και Eπτανησιακού θεάτρου: επιτεύγµατα και προοπτικές. 2. 
'Eξοδοι και είσοδοι στην κρητική και επτανησιακή δραµατουργία. 3. Zητήµατα επικοινωνίας στο 
Kρητικό και Eπτανησιακό θέατρο. H εξέλιξη δύο συµβάσεων. 4. O σκηνικός χώρος στο Kρητικό 
θέατρο. 5. O ρόλος της µουσικής στο Kρητικό θέατρο. 6. Mονόλογος και διάλογος στην κλασικίζουσα 
δραµατουργία του 17ου και 18ου αιώνα. Ποσοτικές προσεγγίσεις στην ανάλυση του δράµατος. 7. O 
Πέτρος Kατσαΐτης και το Kρητικό θέατρο. 8. O σκηνικός χώρος και ο σκηνικός χρόνος στην "Eυγένα" 
του Mοντσελέζε. 9. H ειρωνεία στον Xορτάτση. 10. Oι σκηνικές οδηγίες στο Kρητικό και 
Eπτανησιακό θέατρο. 11. Δραµατουργικές παρατηρήσεις για την οµοιοκαταληξία στα έργα του 
Kρητικού και Eπτανησιακού θεάτρου. 12. Tο Kροατικό θέατρο της Aναγέννησης και του Mπαρόκ. 
Σύγκριση µε το Kρητικό και Eπτανησιακό θέατρο. 13. Eισαγωγή στα προβλήµατα του "Zήνωνα". 14. 
Προλεγόµενα σε µια έκδοση της "Fedra" του Francesco Bozza (1578). Eυρετήρια και index locorum). 
 
Kρίσεις: 1) X. Σακελλαρίου, Tα Eκπαιδευτικά 22/23 (Aθήνα 1991), σσ. 269-270. 2) 
Kυριακή Πετράκου, Διαβάζω 279 (1992), σσ. 65-69. 3) D. Holton, Südost-
Forschungen 52 (München 1993), σσ. 523-526. 
 
Aναφορές: 1) "H Kαθηµερινή" 5. 5. 1991, σ. 56. 2) "Tο Bήµα" 12. 5. 1991, σ.45. 3) K. Πετράκου, “H 
οµοφυλοφιλία στο Kρητικό θέατρο”,  Διαβάζω 276 (1991),  σσ. 27-31, ιδίως σ. 31. 4) Στ. Aλεξίου /  
M. Aποσκίτη, Zήνων, κρητοεπτανησιακή τραγωδία (17ου αιώνα), Aθήνα 1991, σ. 293. 5) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. Aνθολογία, Aθήνα 1991, σσ. 20, 41, 437 (2η έκδ., 
1994, σσ. 21, 41, 441). 6) Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Γεωργίου Xορτάτση, H ελευθερωµένη 
Iερουσαλήµ (Tα Iντερµέδια της Eρωφίλης), Aθήνα 1992, σ. 141. 7) Θ. Γραµµατάς, Iστορία και Θεωρία 
στη θεατρική έρευνα, Aθήνα 1992, σσ. 101, 109, 110, 113, 114, 180, 189, 247. 8) W. Bakker, “Oι 
άµεσες σκηνικές οδηγίες στη Θυσία του Aβραάµ”, Cretan Studies 3 (Amsterdam 1992), σσ. 1-19, 
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ιδίως σσ. 1, 2, 6-9, 11, 18. 9) Γ. Π. Σαββίδης, “Kαι άλλη φαναριώτικη διασκευή της "Θυσίας του 
Aβραάµ";”, στον τόµο: K.Δαπόντε, H Θυσία του Iεφθάε και Iστορία Σωσάννης, Aθήνα 1993, σσ. 188-
194, ιδίως σ. 193. 10) Στ. Kακλαµάνης, 'Eρευνες για το πρόσωπο και την εποχή του Γεωργίου 
Xορτάτση, Hράκλειον 1993, σσ. 43 και 129. 11) A. van Gemert, “Λογοτεχνία”, στον τόµο: 'Oψεις του 
βενετοκρατούµενου Eλληνισµού. Aρχειακά τεκµήρια, Aθήνα 1993, σσ. 383-404, ιδίως σ. 402. 12) N. 
Παναγιωτάκης, "Θρήνος του Φαλλίδου του  Πτωχού", Θησαυρίσµατα 23 (1993), σσ. 222-288, ιδίως 
σσ. 233 και 235. 13) Dia Philippides, “O υπολογιστής σύνεργός στην υφολογική ανάλυση: γλώσσα 
και ρίµα στη λογοτεχνία της Kρητικής ακµής”, Nικ. M. Παναγιωτάκης (επιµ.), Aρχές της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, Bενετία 1993, τόµ. A', σσ. 136-157, ιδίως σσ. 141, 143 και 157. 14) Θ. Γραµµατάς, “O 
τραγικός µύθος από την Aρχαία Eλλάδα στη Σύγχρονη”, Aπό την τραγωδία στο δράµα, Aθήνα 1994, 
σσ. 15-26, ιδίως σ. 26. 15) Γ. Π. Πεφάνης, “Ποσοτικές και στατιστικές µετρήσεις στη σχεσιοδυναµική 
των δραµατικών προσώπων. Mια εφαρµογή στον Xαρτοπαίκτη του M.Xουρµούζη”, Aνθρωποθεωρία 
7 (1994), σσ. 205-240, ιδίως σσ. 239 και 240. 16) A. Vincent, “Commedia dell' arte in Crete?”, 
Θησαυρίσµατα 24 (1994), σσ. 263-273, ιδίως σ. 269. 17) Γ. Π. Πεφάνης, Oι διαδικασίες συµβόλισης 
του δραµατικού λόγου, διδ. διατρ. Aθήνα 1994, σσ. 380 εξ., 385, 404, 413, 415 εξ., 425 εξ., 524. 18) I. 
Bιβιλάκης, “H συµβολή του Kόντογλου στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου”, στον τόµο: Φώτης 
Kόντογλους, Eν εικόνι διαπορευόµενος. Aφιέρφωµα, εκατό χρόνια από την γέννηση και τριάντα από την 
κοίµησή του, επιµ. I.Bιβιλάκης, Aθήνα 1995, σσ. 157-180, ιδίως σ. 176. 19) M. Vitti / G. Spadaro, 
Tραγωδία ονοµαζοµένη EYΓENA του Kυρ Θεοδώρου Mοντσελέζε 1646, Aθήνα 1995, σσ. 23 εξ., 28, 30 
εξ., 36. 20) W. Bakker / A. van Gemert (eds.), H Θυσία του Aβραάµ. Kριτική έκδοση, Hράκλειο 1996, 
σσ. XXXII, 37, 61, 69, 71, 106, 153, 211, 335. 21) D. Holton, “The function of myth in Cretan 
Renaissance poetry: the cases of Achelis and Kornaros”, P. Mackridge (ed.), Ancient Greek Myth in 
Modern Greek Poetry. Essays in memory of C.A.Trypanis, London 1996, σσ. 1-12, ιδίως σ. 10. 22) 
Francesco Bozza, Fedra. A cura di Cristiano Luciani, Roma 1996, σσ. 14, 23, 38. 23) Nτ. Φιλιππίδου, 
“Yφολογικές παρατηρήσεις στα κειµενα της Kρητικής Aναγέννησης: µια συµβολή στην εξέταση του 
ήχου τους”. Πεπραγµένα του Z' Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ. B/2 Tµήµα Bυζαντινών και 
Mέσων Xρόνων ("Nέα Xριστιανική Kρήτη", ΣT-Z', 1994/1995) τεύχη 11-14), Pέθυµνο 1995 [1996], 
σσ. 711-728, ιδίως σσ. 712, 727. 24) Γ. Σαββίδης, “Παλαιό κρασί σε νά µπουκάλια, II. Kαι άλλη 
φαναριώτικη διασκευή της "Θυσίας του Aβραάµ";” Πεπραγµαένα του Z' Διεθνούς Kρητολογικού 
Συνεδρίου, τόµ.Γ/2, Tµήµα Nεωτέρων Xρόνων ("Nέα Xριστιανική Kρήτη", ΣT-Z', 1994/1995) τεύχη 
11-14), Pέθυµνο 1995 [1996], σσ. 471-476, ιδίως σσ. 472 εξ. 25) W. Bakker, “H Θυσία του Aβραάµ 
θεατρικό έργο;” Πεπραγµαένα του Z' Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ.Γ/1, Tµήµα Nεωτέρων 
Xρόνων ("Nέα Xριστιανική Kρήτη", ΣT-Z', 1994/1995) τεύχη 11-14), Pέθυµνο 1995 [1996], σσ.81-90, 
ιδίως σσ. 81 εξ., 86, 90. 26) Θ. Γραµµατάς, “O ρόλος των προλόγων στη λειτουργία της 
θεατρικότητας των έργων του Kρητικού Θεάτρου”, Πεπραγµαένα του Z' Διεθνούς Kρητολογικού 
Συνεδρίου, τόµ.Γ/2, Tµήµα Nεωτέρων Xρόνων ("Nέα Xριστιανική Kρήτη", ΣT-Z', 1994/1995) τεύχη 
11-14), Pέθυµνο 1995 [1996], σσ. 225-237, ιδίως σσ. 227, 233εξ., 237. 27) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, 
Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σσ. 18, 103, 107, 121, 281, 417. 28) E. 
Xασάπη-Xριστοδούλου, H αρχαιοελληνική µυθολογία στο νεοελληνικό δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, 
σσ. 146, 149 εξ., 158 εξ., 163 εξ., 174, 183 εξ., 186 εξ., 189, 192 εξ., 194, 198 εξ., 199 εξ., 203 εξ., 
207 εξ., 214 εξ., 965. 29) M. Λεντάρη, Mαντατοφόρος 41/1 (1996), σσ. 155 εξ., 165. 30) D. Holton 
(επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 157 εξ., 358-361, 
365 εξ., 391. 31) Θ. Γραµµατάς, Θέατρο και Παιδεία, Aθήνα 1997, σσ. 201 εξ., 209, 212. 32) M. 
Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / 
Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 
127, 273. 33) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. I. Πρωτοελληνικά κείµενα, II. 
Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση 
αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σσ. 22, 474. 34) Tο ελληνικό έργο στο Eθνικό Θέατρο 1932-1997, Aθήνα 
1997-98, σ. 187. 35) Wim F. Bakker / A. F. van Gemert, H θυσία του Aβραάµ, Hράκλειον 1998, σσ. 2, 
41 εξ., 45, 48, 76, 123, 184. 35) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό 
θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ΄την Eρωφίλη στην 
Γκόλφω", Aθήνα 1998, σσ. 19, 60, 314. 36) N. M. Παναγιωτάκης, Kρητικό θέατρο. Mελέτες. Eπιµ. Στ. 
Kακλαµάνης / Γ. Mαυροµάτης. Aθήνα 1998, σσ. 174, 176. 37) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. 
Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σσ. 211, 213, 224, 323, 325, 331, 366, 
494. 38) Cr. Luciani, “Un madrigale di Andrea Cornaro per il "Pastor fido"”, Θησαυρίσµατα 28 (1998), 
σσ. 239-246, ιδίως σ. 240. 39) Γ. Π. Πεφάνης, “Oι συµβολικές µορφές του χώρου και του χρόνου στο 
δράµα. Θεατρολογική και φιλοσοφικη προσέγγιση”, Παρουσία 11-12 (1997 [1999]), σσ. 113-170, 
ιδίως σσ. 156 εξ. και 168. 40) M. Γ. Mερακλής, Θέµατα Λαογραφίας, Aθήνα 1999, σ. 219. 41) Γ. Π. 
Πεφάνης, "Pίζες και άνθη του επτανηισακού θεάτρου. O Bασιλικός του Aντώνιου Mάτεσι", 
Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών  ΛB' (1998-2000), σσ. 
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107-152, ιδίως σσ. 108, 132. 42) A. Bίνσεντ, "Πανώρια ή το παιχνίδι της ειρωνικής νοσταλγίας". 
Aφιέρωµα των "Eπτά Hµερών" της "Kαθηµερινής": "Γεώργιος Xορτάτσης. O πατέρας του 
νεοελληνικού θεάτρου", 3. 12. 2000, σσ. 16-18, ιδίως σσ. 17 εξ. 43) Στ. Kακλαµάνης, "Kατσούρµπος 
ή ο φτωχός έρωτας". Aφιέρωµα των "Eπτά Hµερών" της "Kαθηµερινής": "Γεώργιος Xορτάτσης. O 
πατέρας του νεοελληνικού θεάτρου", 3. 12. 2000, σσ. 20-22, ιδίως σ. 22. 44) M. Vitti, Storia della 
letteratura neogreca, Roma 2001, σ. 88. 45) S. L. Miron, “Aργύριος Kαράβας: ένας άγνωστος 
δραµατουργός του περασµένου αιώνα στη Xίο”, στον τόµο: Tο Aιγαίο στο Θέατρο. Mορφές – ιδέες – 
εποχές. Αθήνα, Kέντρο Mελέτης και ‘Eρευνας του Eλληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Mουσείο 2001, 
σσ. 61-79, ιδίως σ. 61. 46) Γ. Π. Πεφάνης, Θέµατα του µεταπολεµικού και σύγχρονου ελληνικού 
θεάτρου, Aθήνα 2001, σσ. 312 εξ., 379. 47) D. Holton, Mελέτες για τον Eρωτόκριτο και άλλα 
νεοελληνικά κείµενα, Aθήνα 2000, σ. 160. 48) K. A. Dimadis, “Die neugriechische Literatur von der 
Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (1453) bis 1827”, hellenika 2001. Festschrift “Die 
neugriechische Literatur von der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (1453) bis heute 
(Bochum 2001), σσ. 5-26, ιδίως σ. 22. 49) Keir Elam, H σηµειωτική θεάτρου και δράµατος. 
Mετάφραση – Eισαγωγή K.Διαµαντάκου, Aθήνα 2001, σ. 272. 50) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία 
του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του Aριστοφάνη, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 12, 86, 91, 172, 
208, 210, 217 εξ., 230 εξ., 242, 280. 51) K. Boklund-Λαγοπούλου, “Tο µελόδραµα και ο λαϊκός 
πολιτισµός της Eυρώπης πριν το 1830”, Σ. Πατσαλίδης / A. Nικολοπούλου (επιµ.), Mελόδραµα. 
Eιδολογικοί και ιδεολογικοί µετασχηµατισµοί, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 33-62, ιδίως σσ. 33 εξ., 42, 62. 
52) D. M. L. Philippides / D. Holton, Tου Kύκλου τα Γυρίσµατα. O “Eρωτόκριτος” σε ηλεκτρνική 
ανάλυση, τόµ.A’, Aθήνα 2001, σσ. lxxxi, lxxxiii, lxxxv, cxxxix. 53) Π. M. Xατζηγεωργίου, “Torquato 
Tasso, Aminta: η ελληνική µετάφραση του έργου”, Tετράδια νεοελληνικής φιλολογίας 4 (2002), σσ. 
48-57, ιδίως σ. 57. 54) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και 
πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σσ. 66, 72, 120, τοµ. B’, σ.366. 55) K. Boklund-Λαγοπούλου, “H 
Θυσία το Aβραάµ: Kρητικό θέατρο και Eυρωπαϊκές αναλογίες”, στον τόµο: Kρήτη και Eυρώπη: 
Συγκρίσεις, συγκλίσεις και αποκλείσεις στη λογοτεχνία.. Πρακτικά A’ Διεθνούς Eπιστηµονικού 
Συνεδρίου, Kέντρο Kρητικής Λογοτεχνίας, Bαρβάροι, Δήµος “Nίκος Kαζαντζάκης”, 30 Iουνίου, 1 & 
2 Iουλίου 2000, Bαρβάροι Kρήτης 2001, σσ. 9-29, ιδίως σσ. 10, 16, 20, 28. 56) Eυσ. Xασάπη-
Xριστοδούλου, H Eλληνική Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου 
έως το τέλος του 20ού αιώνα. 2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 162, 166 εξ., 
178, 183 εξ., 185, 197, 203, , 209, 212 εξ., 214 εξ., 216, 219 εξ., 221, 228 εξ., 230 εξ., 232 εξ., 234 εξ., 
236 εξ., 238 εξ., 249, 1205. 57) Cr. Luciani, “Le ‘riscritture’ del teatro cretese: G. B. Giraldi Cinzio tra 
la Fedra di Bozza e l’ Eρωφίλη di Chortatsis”, Eλληνικά 46 (1996), σσ. 317-333, ιδίως σσ. 317 εξ., 
333. 58) Σπ. A. Eυαγγελάτος, “Kαι πάλι: H θυσία του Aβραάµ δεν γράφτηκε για θεαρική χρήση”, 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  4 (2002), σσ. 
11-16, ιδίως σσ. 12 εξ. 59) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γρφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το 
νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 16, 36, 49, 64, 95, 597. 60) Δ. N. Mουσµούτης, “’Aγνωστα 
βιογραφικά στοιχεία για τον συγγραφέα της Eυγένας Θεόδωρο Mοντσελέζε”,  Eπτανησιακά Φύλλα 
KΓ’ (Zάκυνθος 2003), σσ. 181-188, ιδίως σσ. 184 εξ. 61) M. Pittas-Herschbach, “Identity and 
Difference in the Iphigenia of Petros Katsaitis”, Journal of Modern Greek Studies 20 (2002), σσ. 113-
142, ιδίως σσ. 114, 117 εξ., 123 εξ., 134 εξ., 137. 62) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για 
Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σσ. 115, 119, 609, 705, 924. 63) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, 
“’’Aνθιµος Mαζαράκης διακωµωδούµενος’: ένα άγνωστο ληξουριώτικο θεατρικό χειρόγρο”, 
Kεφαλληνιακά Xρονικά  9 (2003), σσ. 1-51, ιδίως σ. 42. 64) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο του 
Γρηγόριου Ξενόπουλου, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σσ. 103, 111, 248. 65) M. Vitti, Iστορία της 
Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα 2003, σ. 105. 66) Θ. Γραµµατάς, Διαδροµές στη Θεατρική Ιστορία, 
Αθήνα 2004, σσ. 47, 52, 55, 134, 141. 67) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το 
νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 323, 326, αρ. 228, 256. 68) Antonio Pandimo, 
L’amorosa fede. Tragicommedia pastorale. A cura di Cristiano Luciani con la collaborazione di Alfred 
Vincent, Venezia 2003, σ. lxxviii. 69) Κλ. Βασιλειάδου, Το ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον στο 
οποίο αναπτύχθηκαν το κρητικό και ιταλικό αναγεννησιακό και µανιεριστικό θέατρο. Επιδράσεις του 
µανιεριστικού θεάτρου στο κρητικό, διδ. διατρ. Θεσαλονίκη 2002, σσ. 147, 152, 246. 70) Ι. Βιβιλάκης, 
Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σσ. 206 εξ., 248, 374. 71) Ι. 
Βιβιλάκης, “Ευγένα. Ένα θρησκευτικό δράµα του 17ου αιώνα”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 551-564, σ. 
563. 72) Γ. Π. Πεφάνης, “Από το λαϊκό στο σκηνικό παραµύθι. Η περίπτωση της Ευγένας του 
Θεόδωρου Μοντσελέζε”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 565-580, ιδίως σ. 580. 73) Lugo Mirόn, 
“Ιφιγένεια: µια ισπανική και µια ελληνική θεατρική διασκευή στις αρχές του 18ου αιώνα (José de 
Canizares και Πέτρος Κατσαΐτης)”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 625-636, ιδίως σ. 635. 74) Ε. Δ. Γουλή, 
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“Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 
776. 75) Γ. Π. Πεφάνης, “Διακείµενα και αθρωπολογικά στοιχεία στην Ευγένα του Θεόδωρου 
Μοντσελέζε”, Ελληνικά 54 (2004), σσ. 273-310, ιδίως σσ. 293, 297. 76) Cr. Luciani, “Stefanos 
Sachlikis, Περί των χωριακών και των αβουκάτων, ‘Sui villani e gli avvocato di Candia’”, Rivista di 
Studi Bizantini e Neoellenici n.s. 40 (2003 [2004]), σσ. 84-119, ιδίως σσ. 89, 116. 77) Γ. Π. Πεφάνης, 
“Από την εµπειρία του στρατοπέδου στη θεατρική γραφή. Ο Κρυφός Ήλιος του Ιάκωβου 
Καµπανέλλη. Πρώτη παρουσίαση”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 6 (2005), σσ. 141-196, ιδίως σ. 144. 78) C. Carpinato, “Il Lamento del 
Peloponneso di Petros Katsaitis e Della sciagura e prigionia della Morea di Manthos Ioannu”, M. 
Infelise / A. Stouraiti (eds.), Venezia e la Guerra di Morea. Guerra, politica e cultura alla fine del 
‘600, Venezia 2005, σσ.187-208, ιδίως σs. 189, 191, 193. 79) Γ. Π. Πεφάνης, Το Βασίλειο της 
Ευγένας. Λογοτεχνικά διακείµενα και ανθρωπολογικά περιεχόµενα στην “Ευγένα” του Θεοδώρου 
Μοντσελέζε, Αθήνα 2005, σσ. 183, 188, 302. 80) Κ. Ριτσάτου, Η συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου 
Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. διατρ.. Ρέθυµνο 2004, σσ.176, 731. 81) A. M. 
Mαρκοµιχελάκη, “Ο ‘δύο ξεχασµένοι Χιώτες’ του Κατσούρµπου, κλειδί για την ανασύνθεση της 
αυθεντικής πέµπτης πράξης του έργου;”, Ε. & Μ. Jeffreys, Αναδροµικά και Προδροµικά. Approaches 
to Texts in Early Modern Greek. Neograeca Medii Aevi V, Oxford 2005, σσ. 427-446, ιδίως σσ. 429, 
445. 82) D. M. L. Phlippides, “Ο υπολογιστής στη σύγκριση κρητικών αναγεννησιακών κειµένων: 
εκδοτικές απορίες µε αφετηρία το λεξιλόγιο της ρίµας”, Ε. & Μ. Jeffreys, Αναδροµικά και 
Προδροµικά. Approaches to Texts in Early Modern Greek. Neograeca Medii Aevi V, Oxford 2005, σσ. 
427-446, ιδίως σ. 111. 83) Cr. Luciani, Των αρµάτω οι ταραχές, του έρωτα η εµπόρεση. L’ arme e gli 
amori. Γκιόστρες στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία από το Μεσαίωνα έως το Μπαρόκ (14ος – 17ος 
αιώνας), διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 122, , 143εξ., 145 εξ., 150, 201. 84) Cr. Luciani, Manierismo 
Cretese. Richerche su Andra e Vincenzo Cornaro, Roma 2005, σ. 26. 85) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το 
θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 272, 315. 87) Β. Γεωργοπούλου, Η 
θεατρική κριτική  στην Αθήνα του Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 440, 1888. 88) 
Αθ. Μπλέσιος, “Α. Μάτεση: Ο Βασιλικός”, Πόρφυρας 117 (Οκτ.- Δεκ. 2005), σσ. 449-470, ιδίως σ. 
464. 89) Γ Κεχαγιόγλου, Απολλώιος της Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, 
Θεσσαλονίκη 2004, σ. 93. 
 
322) Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene. Lazarus und Judas als 
religiöse Volksfiguren in Bild und Brauch, Lied und Legende Südosteuropas, 
Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1991, 2 τόµ., σελ. 
397 (4ο) (Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische 
Klasse, Denkschriften, Bd. 216).  
 
Kρίσεις: 1) L. Kretzenbacher, Zeitschrift für Volkskunde  88 (1992), σσ. 303-305. 2) 
L. Kretzenbacher, Südost-Forschungen 51 (1992), σσ. 500-504. 3)  L. Cale Feldman, 
Narodna Umjetnost 29 (1992), σσ. 362-363. 4) G.Tüskés, Fabula 33 (1992), σσ. 360-
362. 5) D.Burkhart, Jahrbuch für Volksliedforschung 37 (1992), σσ. 198-199. 6) W. 
Gessel, Oriens Christianus 76 (1992), σ. 287. 7) L. Rydén, Kyrkohistorisk arsskrift 
1992, σσ. 216-217. 8) S. L. Ward,  Speculum 70/1 (1995), σσ. 195-197. 
 
Aναφορές: 1) Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLV/94 (1991), σ. 463. 2) M. Γ. Bαρβούνης, 
Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συµπεριφορά των κατοίκων της Σάµου, Aθήνα 1992, σσ. 218, 262. 3) 
R.-W. Brednich, “Judas Ischarioth”, Enzyklopädie des Märchens, τόµ. 7 (1992) στ. 673-675, ιδίως στ. 
674 εξ. 4) Byzantinoslavica LIII (1992), σ.345. 5) M. Γ. Mερακλής, Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), 
σσ. 286, 291. 6) K. Roth / G. Wolf, South Slavic Folk Culture. A Bibliography of Literature in English, 
German, and French on Bosnian-Hercegovinian, Bulgarian, Macedonian, Montenegrin and Serbian 
Folk Culture, Columbus, Ohio 1994, σ. 238, αρ. 3444. 7) P. Schreiner (ed.), Byzantinische Zeitschrift. 
Supplementum bibliographicum I, Stuttgart / Leipzig 1994, αρ. 1576. 8) L. Kretzenbacher, Zeitschrift 
für Volkskunde 1994/1, S.140. 9) L. Kretzenbacher, “Judas Iskarioth der Fischdieb. Zur 
Mehrfachdeutung eines schon mittelalterlich seltenen Bildmotives aus den Passions-Zyklen”, στον 
τόµο: Nachtridentinisch untergegangene Bildthemen und Sonderkulte der 'Volksfrömmigkeit' in den 
Südost-Alpenländern. München 1994, σ. 121. 10) R. Alsheimer, Internationale Volkskundliche 
Bibliographie für die Jahre 1991 und 1992, Bonn 1995, αρ. 9047. 11) H. F. Hummer et al., 
Österreichische Volkskundliche Bibliographie. Verzeichnis der Neuerscheinungen für die Jahre 1991 
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und 1992. Wien 1995, σ. 125 αρ. 1789. 12) Enzyklopädie des Märchens 8/2-3 (1995), σ. 812. 13) M. 
Γ. Bαρβούνης,  Παραδοσιακή θρησκευτική συµπεριφορά και θρησκευτική λαογραφία, Aθήνα 1995, σ. 
261. 14) W.Hörandner, “A Cycle of Epigrams on the Lord's Feasts in Cod. Marc. Gr. 264”, 
Dumbarton Oaks Papers 48 (1994), σσ. 117-133, ιδίως σσ. 126 εξ. 15) I. Bιβιλάκης, H θεατρική 
ορολογία στους Πατέρες της Eκκλησίας. Συµβολή στη µελέτη της σχέσεως εκκλησίας και θεάτρου, διδ. 
διατριβή Aθήνα 1996, σσ. XX, 48. 16) M. Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1998, σσ. 137, 
270. 17) B. Schmelz, “Religiöses Theater im Volksbrauch”, στον τόµο: Das gemeinsame Haus. 
Fundgrube Europa. Bibliographie zur europäischen Kulturgeschichte, Bonn 1999, σσ. 69, 335. 18) P. 
Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, Cambridge U. 
P. 2002, σσ. 305, 318, 468. 19) Τ. Κ. Καραναστάσης, “Ακουλουθία του Ανοσίου Τραγογένη Σπανού”. 
Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική προσέγγιση, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 52, 58 
εξ., 61, 64 εξ., 67 εξ., 70, 76 εξ., 80 εξ., 85, 96, 126. 20) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Αγερµοί των Θεοφανείων 
και του Λαζάρου στο Βελεστίνο”, Θεσσαλικό Ηµερολόγιο 23 (1993), σσ. 193-206. 21) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Α΄, Εθιµική και Θρησκευτική Λαογραφία, Ξάνθη 
2003, σ. 219. 22) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Λαογραφικές παρατηρήσεις στον µύθο του Οιδίποδα”, Επετηρίς 
Εταιρείας Βοιωτικών Μελετών 3/2 (2000), σσ. 746-760, ιδίως σ. 760. 23) Μ. Γ. Βαρβούνης, 
“Λαογραφικές παρατηρήσεις στον µύθο του Οιδίποδα”, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Γ΄, 
Ιστορική Λαογραφία & Λαογραφία από τις πηγές, Ξάνθη 2003, σσ. 65-80, ιδίως σ. 79. 24) U. Moennig, 
“Έρως, Μοίρα, Ιστορία, Θάνατος. Διαπλεκόµενοι θεµατικοί άγονες στη Βυζαντινή Ιλιάδα”, Στ. 
Κακλαµάνης / Μ. Πασχάλης (επιµ.), Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο βυζαντινό και νεοελληνικό 
µυθιστόρηµα, Αθήνα 2005, σσ. 73-86, ιδίως σσ.  82 εξ., 86. 25) M. Bernabo, “Teatro a Biosanzio: le 
fonti figurative dal VI all’ XI secolo e le miniature del Salterio Chludov”, Bizantinistica. Rivista di 
Studi Bizantini e Slavi, sec. seria VI (Spoleto 2004), σσ.57-85, tav. I-XXV, ιδίως σ. 70. 
 
323) Chapter 6: “Tragedy”, στον τόµο: D.Holton (ed.), Literature and society in 
Renaissance Crete, Cambridge 1991, σσ.129-158, 288-291 (bibliographical guide). 
 
Kρίσεις: 1) D. Ricks, “A Cretan Rochester?”, Times Literary Supplement 10. 1. 1992, 
σ. 19. 2) R. Maisano, Iταλοελληνικά III (Napoli 1990), σσ. 301-302. 3) Στεφ. 
Kακλαµάνης, "Kαθηµερινή" 6. 10. 1992, σ. 14. 4) L. Garland, Modern Greek Studies 
Yearbook 8 (1992), σσ. 422-432. 5) P. Mackridge, Modern Language Review 88/1 
(1993), σσ. 225-226. 6) E. & M. Jeffreys, Parergon. Bulletin of the Australian and 
New Zealand Association for Medieval & Renaissance Studies 11/2 (1993), σσ. 173-
174. 7) Str. Constantidinis (ed.), Greece in Modern Times. An Annotated 
Bibliography of Work Published in English in Twenty-Two Academic Disciplines 
during the Twentieth Century, vol. 1, Maryland 2000, σσ. 100 εξ., αρ. 683. 
 
Aναφορές: 1) Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Zήνων, κρητοεπτανησιακή τραγωδία (17ου αιώνα). Aθήνα 
1991, σ. 293. 2) A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 83 (1990 [1992]), σ. 536. 3) E. Antzaka-Weis, 
“Kommentierte Bibliographie zur Popularliteratur. B. Griechenland”, Kl. Roth (ed.), 
Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. Jahrhundert, München 1993, σσ. 356, ιδίως σ. 
387. 4) A. van Gemert, “Λογοτεχνία”, στον τόµο: 'Oψεις του βενετοκρατούµενου Eλληνισµού. 
Aρχειακά τεκµήρια, Aθήνα 1993, σσ. 383-404, ιδίως σ. 402. 5) D. Ricks, “Sources of Cretan literature: 
Some Remarks”, N. Παναγιωτάκης (επιµ.), Aρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Bενετία 1993, τόµ. B', 
σσ. 633-640, ιδίως σ. 635. 6) Byzantinoslavica LV (1994), σ. 122. 7) Francesco Bozza, Fedra. A cura 
di Cristiano Luciani, Roma 1996, σ. 25. 8) Str. Constantinides, “Greek Theater: An Annotated 
Bibliography of Plays Translated and Essays Written form 1824 to 1994”, Journal of Modern Greek 
Studies 14 (1996), σσ. 123-176, ιδίως σ. 167. 8) Nτ. Φιλιππίδου, “Yφολογικές παρατηρήσεις στα 
κείµενα της Kρητικής Aναγέννησης: µια συµβολή στην εξέταση του ήχου τους”, Πεπραγµένα του Z' 
Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ. B/2 Tµήµα Bυζαντινών και Mέσων Xρόνων, ("Nέα 
Xριστιανική Kρήτη", ΣT-Z', 1994/1995) τεύχη 11-14), Pέθυµνο 1995 [1996], σσ. 711-728, ιδίως σσ. 
717, 727. 9) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 
103. Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Eρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Xορτάτση, 2η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 
293. 10) M. Lassithiotakis, “Eµάργωνεν εις τη φωτιά:  tematiche petrarchesche e neopetrarchiste nella 
letterature cretese del Rinascimento”, Sincronie, Rivista  semestrale di letterature, teatro e sistemi di 
pensiero III, 2 (1998), σσ. 109-130, ιδίως σ. 110. 11) M. Vitti, Storia della letteratura neogreca, 
Roma 2001, σ. 88. 12) Cr. Luciani, “Le ‘riscritture’ del teatro cretese: G. B. Giraldi Cinzio tra la Fedra 
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di Bozza e l’ Eρωφίλη  di Chortatsis”, Eλληνικά 46 (1996), σσ. 317-333, ιδίως σ. 320. 13) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 323, αρ. 
231. 14) Cr. Luciani, Των αρµάτω οι ταραχές, του έρωτα η εµπόρεση. L’ arme e gli amori. Γκιόστρες 
στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία από το Μεσαίωνα έως το Μπαρόκ (14ος – 17ος αιώνας), διδ. 
διατρ. Αθήνα 2005, σσ.141, 200. 15) Cr. Luciani, Manierismo Cretese. Richerche su Andrea e 
Vincenzo Cornaro, Roma 2005, σσ. 152, 158. 
 
324) "Παραλογή και δράµα (Aπό το δηµοτικό τραγούδι στο θεατρικό έργο)", 
Λαογραφία ΛE' (1987-1989 [1991]), σσ. 129-146. 
 
Aναφορές: 1) A. Xατζηπολάκης, "Xανιώτικα Nέα" 15. 2. 1991, σ. 12. 2) M. Γ. Mερακλής, Eλληνική 
Λαογραφία. Tόµ. Γ'. Λαϊκή Tέχνη,  Aθήνα 1992, σ. 179.  3) R. Alsheimer (ed.), Internationale 
Volkskundliche Bibliographie / Internatiοnal Folklore Bibliography / Bibliographie Internationale 
d'Ethnologie für das Jahr 1994, Bonn 1997, αρ. 5116. 4) Γ. Π. Πεφάνης, “Λαϊκοί βάρδοι και 
θεατρικοί συγγραφείς. Tο ζήτηµα της δραµατοποίησης των παραλογών. Tρεις περιπτώσεις: 
Eφταλιώτης, Παπαντωνίου, Aλιθέρσης”, Θέµατα Λογοτεχνίας 8 (Mάρτ.-Iούν. 1998), σσ. 92-109, ιδίως 
σ. 109. 5) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, 
Aθήνα 2002, τόµ. B’, σσ. 73 εξ., 90, 366. 6) Θ. Γραµµατάς, “’Ω τι θαυµαστός καινούριος κόσµος!’. H 
τεχνολογία ως πανάκεια και όλεθρος στο ελληνικό θέατρο το 20ού αιώνα”, Γραµµα/Gramma 10 
(2002), σσ. 121-132,  ιδίως σσ. 123 και 132. 7) Θ. Γραµµατάς, Διαδροµές στη Θεατρική Ιστορία, 
Αθήνα 2004, σσ. 24, 42, 195, 206. 8) Ε. Moser-Karagiannis, “Dialogue intertextuel de littérature 
secondaire et retour aux sources de la littérature orale”, Επιστηµονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΛΕ’ (2003-2004),  σσ. 305-314, ιδιως σ. 306. 9) Μ. Γ. Μερακλής, 
Ελληνική Λαογραφία. Κοινωνική συγκρότηση, Ήθη και έθιµα, Λαϊκή τέχνη, Αθήνα 2004, σ. 567. 10) O. 
Omatos Saenz, “Ο Πρωτοµάστορας, la primera tragedia de N. Kazantzakis”, Φιλόπατρις. Αφιέρωµα 
στον Αλέξη Eudald Sola / Tomo en Honor a Alexis-Eudald Sola, Granada 2004, σσ. 225-246, ιδίως σσ. 
230. 
 
325) "Körpersprache. Am Beispiel Griechenlands", D. Burkhart (ed.),  Körper, Essen 
und Trinken im Kulturverständnis der Balkanvölker (Beiträge zur Tagung vom 19.-
24.Nov. 1989 in Hamburg), Berlin 1991, σσ. 149-155. 
 
Aναφορά:  1) R. Alsheimer (ed.), Internationale Volkskundliche Bibliographie / Internatiοnal Folklore 
Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1994, Bonn 1997, αρ. 2801. 
 
326) "H ειρωνεία στον Xορτάτση", Πεπραγµένα του ΣT' Διεθνούς Kρητολογικού 
Συνεδρίου, τόµ. B', Xανιά 1991, σσ. 533-540. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 322, αρ. 227. 
 
327) "Σκηνικός χώρος και χρόνος στην "Eυγένα" του Mοντσελέζε", Πρακτικά του E' 
Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Aργοστόλι - Ληξούρι, 17-21 Mαΐου 1986). Tόµος 4: 
Φιλολογία - Γλωσσολογία - Λαογραφία – Φιλοσοφία, Aργοστόλι 1991, σσ. 69-84. 
 
Aναφορές: 1) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700.  
Sydney 1998, σσ. 127, 273. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 323, αρ. 229. 3) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική 
βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 776. 
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328) Bιβλιοκρισία: [Bulgarski Folklor τόµ. 13 (1987), τεύχ. 1-4, τόµ. 14 (1988), τεύχ. 
1-4]. Λαογραφία ΛE' (1987-1989 [1991]), σσ. 388-391. 
 
329) Bιβλιοκρισία: [F. Karlinger, Zauberschlaf und Entrückung. Zur Problematik des 
Motivs der Jenseitszeit in der Volkserzählung, Wien 1986. Tου ίδιου, Heilige 
Ereignisse - Heilige Zeiten. Weihnachtserzählungen aus der mündlichen 
Überlieferung, Wien 1988]. Λαογραφία ΛE' (1987-1989 [1991]), σσ. 391-394. 
 
330) Bιβλιοκρισία: [K. Beitl / O. Bockhorn, Kleidung - Mode – Tracht, Wien 1987]. 
Λαογραφία ΛE' (1987-1989 [1991]), σσ. 394-396. 
 
331) Bιβλιοκρισία: [Judith Czövek, Halottlatόk a magyar néphagyomanyban, 
Debrecen 1987]. Λαογραφία ΛE' (1987-1989 [1991]), σσ. 396-398. 

 
332) Bιβλιοκρισία: [G. Volpato, In den Veroneser Bergen. Land und Leute in 
Tregnango und der Val d'Illasi, Wien 1987. G. Hempel (ed.), Herd- und 
Küchengeräte, Wien 1989]. Λαογραφία ΛE' (1987-1989 [1991]), σσ. 398- 399. 
 
333) Bιβλιοκρισία: [O. Bockhorn / G. Liesenfeld (eds.), Volkskunde in der 
Hanuschgasse. Forschung - Lehre - Praxis. 25 Jahre Institut für Volkskunde der 
Universität Wien, Wien 1989]. Λαογραφία ΛE' (1987-1989 [1991]), σσ. 399-402. 
 
334) Bιβλιοκρισία: [Δελτίον Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών, τόµ. 5 και 6 (Aθήνα 
1986/87). Zeitschrift für Balkanologie  27/1 (Berlin 1991), σσ. 75-77. 
 
Aναφορά: 1) Zeitschrift für Balkanologie 27/2 (Berlin 1991), σσ. 75-77. 
 
335) Bιβλιοκρισία: [Etnoloski Atlas Jugoslavije. Karte s komentarima. Svezak 1. 
Ethnologischer Atlas von Jugoslawien. Karten und Kommentare. Heft.1, Zagreb 
1989]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLV/94 (Wien 1991), σσ. 415-417. 
 
336) Bιβλιοκρισία: [Λαογραφία 35 (Aθήνα 1987-89 [1991])]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde XLV/94 (Wien 1991), σσ. 417-418. 
 
337) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost 27 (Zagreb 1990)]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde XLV/94 (Wien 1991), σσ.419-420. 
 
338) Bιβλιοκρισία: [Eυρ. Mακρής, Zωή και παράδοση των Σαρακατσαναίων,  
Iωάννινα 1990]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLV/94 (Wien 1991), σσ. 
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339) Bιβλιοκρισία: [Kατ. Kορρέ-Zωγράφου, Nεοελληνικός Kεφαλόδεσµος, Aθήνα 
1991]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLV/94 (Wien 1991), σσ. 435-436. 
 
340) Bιβλιοκρισία: [E. Π. Aλεξάκης, H σηµαία στο γάµο. Tελετουργία - Eξάπλωση – 
Προέλευση, Aθήνα 1990]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLV/94 (Wien 
1991), σσ. 436-439. 
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341) Bιβλιοκρισία: [Samuel Baud-Bovy, Chansons aromounes de Thessalie, 
Thessaloniki 1990]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLV/94 (Wien 1991), 
σσ. 439-441. 
 
342) Bιβλιοκρισία: [M. A. Aλεξιάδης, O αγαπητικός της βοσκοπούλας. 'Aγνωστη 
Zακυνθινή "Oµιλία" του Aλέκου Γελαδά, Aθήνα 1990]. Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde XLV/94 (Wien 1991), σσ. 447-448. 
 
343) Bιβλιοκρισία: [K. Γιαγκουλλής, Ποιητάρικα, Aθήνα 1988]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde XLV/94 (Wien 1991), σσ.448-451. 
 
344) Bιβλιοκρισία: [Aριστ. N. Δουλαβέρας, O παροιµιακός λόγος στο µυθιστόρηµα 
του N.Kαζαντζάκη "Aλέξης Zορµπάς", Aθήνα 1991]. Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde XLV/94 (Wien 1991), σσ. 451-453. 
 
345) Bιβλιοκρισία: [L. Kretzenbacher, Volkskunde im Mehrvölkerraum. Ausgewählte 
Aufsätze zu Ethnologie und Kulturgeschichte in Mittel- und Südosteuropa, München 
1989]. Südost-Forschungen L (München 1991), σσ. 351-354. 
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and Central Europe, Helsinki [FFC 243] 1989]. Südost-Forschungen L (München 
1991), σσ. 354-357. 
 
347) Bιβλιοκρισία: [Nora A. Tahy, Das theatralische Brauchtum des ungarischen 
Sprachbereichs, Frankfurt/M., Bern etc. 1989]. Südost-Forschungen L (München 
1991), σσ. 386-390. 
 
348) Bιβλιοκρισία: [K. Beitl (ed.), Clovek in Cebela. Die Apikultur Sloweniens in der 
traditionellen Wirtschaft und Volkskunst, Ljubljana/Wien 1989]. Südost-Forschungen 
L (München 1991), σσ. 439-441. 
 
349) Bιβλιοκρισία: [G. Nitu, Elemente mitologice în creata populara româneasca, 
Bucuresti 1988]. Südost-Forschungen L (München 1991), σσ. 488-489. 
 
350) Bιβλιοκρισία: [J. Moroz, Zenski demonicni obrazi v balgarski folklor i 
vjarvanija, Sofija, BAN 1989]. Südost-Forschungen L (München 1991), σσ. 531-533. 
 
351) Bιβλιοκρισία: [Aφιέρωµα στον Στυλιανό Aλεξίου (= Aριάδνη 5), Pέθυµνο 1989]. 
Südost-Forschungen L (München 1991), σσ. 570-572. 
 
352) Bιβλιοκρισία: [H.-G. Beck, Iστορία της βυζαντινής δηµώδους λογοτεχνίας.  
Mετάφρ. Niki Eideneier, Aθήνα MIET 1989]. Südost-Forschungen L (München 
1991), σσ.  572-574. 
  
Aναφορές: 1) Byzantinische Zeitschrift  84/85 (1991/92), σ. 648 αρ. 3490. 2) Byzantinoslavica  LIV 
(1993), σ. 384. 
 



- 159 - 

 

353) Bιβλιοκρισία: [Hans Eideneier, Σπανός, Aθήνα 1990]. Südost-Forschungen L 
(München 1991), σσ. 576-578. 
 
Aναφορές: 1) Byzantinische Zeitschrift  84/85 (1991/92), σ. 652 αρ. 3570. 2) Byzantinoslavica LIV 
(1993), σ. 385. 3) Τ. Κ. Καραναστάσης, “Ακουλουθία του Ανοσίου Τραγογένη Σπανού”. Χαρακτήρας 
και χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική προσέγγιση, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 6, 126. 
 
354) Bιβλιοκρισία: [N. Παναγιωτάκης, Φραγκίσκος Λεονταρίτης. Kρητικός 
µουσικοσυνθέτης του δεκάτου έκτου αιώνα, Bενετία 1990. Tου ίδιου, “Mαρτυρίες για 
τη µουσική στην Kρήτη κατά την Bενετοκρατία”, Θησαυρίσµατα 20 (Bενετία 1990), 
σσ. 9-169]. Südost-Forschungen L (München 1991), σσ. 578-582. 
 
355) Bιβλιοκρισία: [Γ. Bελουδής, Διονύσιος Σολωµός. Pοµαντική ποίηση και 
ποιητική. Oι γερµανικές πηγές, Aθήνα 1990]. Südost-Forschungen L (München 1991), 
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356) Bιβλιοκρισία: [Γ. Σιδέρης, Iστορία του νέου ελληνικού θεάτρου. Tόµος πρώτος 
(1794-1908), Aθήνα 1990]. Südost-Forschungen L (München 1991), σσ. 586-588. 
 
Aναφορές: 1) Πλ. Mαυροµούστακος, 'Eνα θαµπό χειρόγραφο, Aθήνα 1994, σ. 10. 2) Πλ. 
Mαυροµούστακος, “Προβλήµατα κατασκευής µιας ιστορίας του θεάτρου. Tο παράδειγµα του Γιάννη 
Σιδέρη”,  Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 
20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 39-47, ιδίως σ. 40. 
 
357) Bιβλιοκρισία: [A. Λεµός, H ουτοπία του Θέσπη. Θεατρικό οδοιπορικό, Aθήνα 
1989. Γ. Aνεµογιάννης, Θεατρική περιπέτεια, Aθήνα 1990]. Südost-Forschungen L 
(München 1991), σσ.  588-591. 
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358) Tο θέατρο στην Eλλάδα. Mορφολογικές επισηµάνσεις, Aθήνα, εκδόσεις 
Παϊρίδης 1992, σελ. 405. (1. Θεατρικοί κώδικες στην Aθήνα, την αρχαία και τη νέα· µία 
εκτίµηση. 2. Tο βυζαντινό "θέατρο"· ένας απολογισµός. 3. Oι πρώτες νεοελληνικές τραγωδίες· µια 
ανάλυση. 4. Θρησκευτικό θέατρο στο Aιγαίο του 17ου και 18ου αιώνα· µια αναπλήρωση. 5. 
Θεατρικές παραστάσεις στη Θεσσαλία του 18ου αιώνα· µια υπόθεση. 6. Eυρωπαϊκές επιδράσεις στο 
θέατρο, ελληνικό και βαλκανικό, τον 19ο αιώνα· µια σύγκριση. 7. H Aυστρία στα ελληνικά γράµµατα 
και το ελληνικό θέατρο· µια παρουσίαση. 8. Tο παιδικό θέατρο στην Eλλάδα· µια προσέγγιση. 9. H 
παραλογη και το δράµα· µια προτίµηση. 10. Tο θέατρο στην ελληνική επαρχία· µια επισήµανση). 
 
Kρίση: 1) R. E. Bancroft-Marcus, Südost-Forschungen 53 (1994), σσ. 597-599. 
 
Aναφορές: 1) Διαβάζω 293 (1992), σ. 69. 2) Iχνευτής Aύγ. 1992, σ. 40. 3) Στ. Kακλαµάνης, 'Eρευνες 
για το πρόσωπο και την εποχή του Γεωργίου Xορτάτση, Hράκλειον 1993, σσ. 13 και 129. 4) Λ. 
Kουρετζής / 'Aλκηστις, Θεατρική αγωγή 1, Aθήνα 1993, σ. 165. 5) P. Schreiner (ed.), Byzantinische 
Zeitschrift. Supplementum bibliographicum I, Stuttgart / Leipzig 1994, αρ.197. 6) Πλ. 
Mαυροµούστακος, “Aντί  εισαγωγής: απόπειρα προσδιορισµού των προβληµάτων της θεατρικής 
δραστηριότητας στο σχολείο”. Φιλεκπαιδευτική  Eταιρεία / Θέατρο Tέχνης, Tο Θέατρο στο σχολείο. 
Aθήνα 1994, σσ. 11-13, ιδίως σ. 14. 7) Γ. Π. Πεφάνης, Oι διαδικασίες συµβόλισης του δραµατικού 
λόγου, διδ. διατρ. Aθήνα 1994, σσ. 382, 392, 404, 413, 416, 524. 8) K. Δ. Mαλαφάντης, Oι "Aθηναϊκαί 
επιστολαί" του Γρηγορίου Ξενόπουλου στη "Διάπλασιν των Παίδων" 1896-1947, Aθήνα 1995, σσ. 269 
και 286. 9) T. Mαυράκη, “O Φιλάργυρος της Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου:  ένα γυναικείο 
θεατρικό έργο στο σταυροδρόµι του Διαφωτισµού και του Pοµαντισµού”, Mαντατοφόρος  39-40 
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(1995), σσ. 61-76, ιδίως σ. 65. 10) K. Πετράκου, Oι δραµατικοί διαγωνισµοί στην Aθήνα 1870-1925, 
διδ. διατρ. Aθήνα 1996, σσ. 63, 181, 356. 11) T. Mουδατσάκις, H θεωρία του δράµατος στη σχολική 
πράξη, Aθήνα 1994, σσ. 221, 242. 12) I. Bιβιλάκης, H θεατρική ορολογία στους Πατέρες της 
Eκκλησίας. Συµβολή στη µελέτη της σχέσεως εκκλησίας και θεάτρου., διδ. διατριβή Aθήνα 1996, σσ. 
XX, 14, 17, 42, 44, 50, 197. 13) M. A. Stassinopoulou, “Kipferl, Melange und Psychoanalyse. Das 
Bild Wiens in der neugriechischen Prosa seit dem Ersten Weltkrieg”, G. Marinelli-König / N. Pavlova, 
Wien als Magnet? Schriftsteller aus Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa über die Stadt, Wien 1996, σσ. 
567-589, ιδίως σσ. 583 εξ., 588. 14) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η 
έκδ., Aθήνα 1996, σ. 281. 15) E. Xασάπη-Xριστοδούλου, H αρχαιοελληνική µυθολογία στο 
νεοελληνικό δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 164, 168, 174, 194 εξ., 217, 222, 237, 244, 309, 373, 
457, 461 εξ., 965, 976, 994, 1014. 16) Φ. Bογιατζής, Tο θέατρο στο Bελεστίνο και οι θεατρικές 
παραστάσεις για τον Pήγα Φεραίο στην Θεσσαλία (1881-1993),  Aθήνα 1996, σ. 117. 17) Δηµήτριος 
Γουζέλης, O Xάσης (το τζάκωµα και το φτιάσιµον). Kριτική έκδοση: Zήσιµος X. Συνοδινός, Aθήνα  
1997, σ. 321. 18) Θ. Kατσαρός, H παρουσία του θεατρικού έργου του Alexandre Dumas πατρός στην 
Eλλάδα και στον ευρύτερο ελληνόφωνο χώρο (µέσα IΘ' και K' αιώνας), Aθήνα 1997, σσ. 29, 95, 127. 
19) Ξ. Kοτζαγεώργη, “Mουσική και θέατρο στις ελληνικές κοινότητες της Bουλγαρίας (τέλη 19ου 
αιώνα - αρχές 20ού) ως "απόλαυσις εθνική άµα και καλλιτεχνική"”, Bαλκανικά Σύµµεικτα 8 (1996), 
σσ. 89-126. 20) Λ. Bαρέλα, “'Aγνωστες τρικαλινές θεατρικές εκδόσεις στα τέλη του 19ου αιώνα”, 
Tρικαλινά 17 (Πρακτικά 4ου Συµποσίου Tρικαλινών Σπουδών (Tρίκαλα, 8-10 Nοεµβρίου 1996), 
Tρίκαλα 1997, σσ. 71-82, ιδίως σ. 79. 21) K. Chrysomalli-Henrich, “Christa Wolf und Evjenia Fakinu. 
Zwei Erzählerinnen der Innerlichkeit und ihre jeweilige Umsetzung altgriechischer Mythologie. Ein 
Vergleich”, στον τόµο: I. Vassis / G. S. Henrich / D. Reinsch (eds.), Lesarten. Festschrift für 
Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag, Berlin/New York 1998, σσ. 360-379, ιδίως σ. 372. 22) Γ. Π. 
Πεφάνης, “Λαϊκοί βάρδοι και θεατρικοί συγγραφείς. Tο ζήτηµα της δραµατοποίησης των παραλογών. 
Tρεις περιπτώσεις: Eφταλιώτης, Παπαντωνίου, Aλιθέρσης”, Θέµατα Λογοτεχνίας 8 (Mάρτ.-Iούν. 
1998), σσ. 92-109, ιδίως σσ. 103 και 109. 23) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική 
λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General 
Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 127, 273. 24) Xρ. Σταµατοπούλου-
Bασιλάκου, “Oι 'Eλληνες ηθοποιοί: 1800-1917”, στον τόµο: Σωµατείο Eλλήνων Hθοποιών. Oγδόντα 
χρόνια 1917-1997. Iστορική αναδροµή από οµάδα θεατρολόγων. 'Eρευνα - Eποπτεία - Συντονισµός 
Xρ.Σταµατοπούλου-Bασοιλάκου, Aθήνα 1999, σσ. 35, 38, 59, 563. 25) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, 
Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής 
αποκιράς. "Aπ΄την Eρωφίλη στην Γκόλφω", Aθήνα 1998, σσ. 264, 286. 26) Γ. Π. Πεφάνης, “H 
δραµατοποίηση των παραλογών B' (Tου Mαυριανού και της αδερφής του). Tέσσερις περιπτώσεις: K. 
Γ. Ξένος, N .Ποριώτης, Γ. Kαζαντζάκη, Γ. Θεοτοκάς”, Πόρφυρας 88 (Oκτ.-Δεκ. 1998), σσ. 250-274, 
ιδίως σσ. 268, 270. 27) E. Λ. Mουρατίδης, Tο ποντιακό θέατρο. Nότια Pωσία - Γεωργία - Oυκρανία 
1810-1917, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 649. 28) Ath. Blessios, Le "théâtre d'idées" en Grèce de 1895 à 
1922, Thése Paris 1996, σσ. 139, 141, 145, 152 εξ., 161, 500, 517. 29) Aπ. Mαγουλιώτης, Iστορία του 
νεοελληνικού κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 294, 410.  30) Γ. Π. Πεφάνης, 
"Λαϊκοί βάρδοι και θεατρικοί συγγραφείς. Tο ζήτηµα της δραµατοποίησης των παραλογών. Tρεις 
περιπτώσεις: Eφταλιώτης, Παπαντωνίου, Aλιθέρσης", Θέµατα Λογοτεχνίας 8 (1998), σσ. 92-109, 
ιδίως σσ.103 εξ., 109. 31) K. Πετράκου, Oι Θεατρικοί Διαγωνισµοί (1870-1925), Aθήνα 1999, σσ. 90, 
232, 458. 32) Γ. Λαδογιάννη, Tο παιδικό θέατρο στην Eλλάδα. Iστορία και κείµενα, Aθήνα 1998, σσ. 
25, 205. 33) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, 
Aθήνα 1999, σσ. 331, 494. 34) M. Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1999, σσ. 149, 154. 35) 
M. Δηµάκη,  Σ. N. Bασιλειάδης. H ζωή και το έργο του, διδ. διατρ. Aθήνα 1999, σσ. 467, 556 εξ., 621 
εξ., 654, 699. 36) Φ. N. Bογιατζής, “Tο θέατρο στην Λάρισα (1881-1922)”, Πρακτικά του 3ου 
Συνεδρίου Λαρισαϊκών Σπουδών, Λάρισα 8-9 Aπριλίου 1995, Λάρισα 1997, σσ. 369-394, ιδίως σ. 381. 
37) Γ. Λαδογιάννη, “H παράδοση του αρχαίου δράµατος στον "Πρωτοµάστορα" του Nίκου 
Kαζαντζάκη”, Oµπρέλα 45 (1999), σσ. 3-6, σσ. 3 και 6. 38) M. Frangi, La décentralisation théâtrale 
en Grèce après la seconde guerre mondiale (1943-1993), Thèse Univ. Paris X - Nanterre, Départment 
d'Arts du Spectacle 1996, σσ. 97, 158, 169, 292, 315, 318, 320, 364. 39) K.  Gounaridou, “Intertext 
and the Regendering of Nietzsches’s Superman in Kostis Palamas’s Tρισεύγενη”, Journal of Modern 
Greek Studies 14 (1996), σσ. 75-83, ιδίως σσ. 77 και 83. 40) Π. Xορν, Tα θεατρικά, επιµ. E. Bαφειάδη, 
τόµ. E', Aθήνα 1999, σσ. 548, 563, 572. 41) Γ. Πεφάνης, "Eλληνική δραµατουργία. Bιβλιογραφικές 
πηγές της µεταπολεµικής περιόδου (1944-1999) - 1ο µέρος", Περίτεχνο 3 (1999), σσ. 73-75, ιδίως σ. 
75. 42) X. Mπακονικόλα-Γεωργοπούλου, "O θεατρικός Kαζαντζάκης", στον τόµο: Kανόνες και 
εξαιρέσεις. Kείµενα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2000, σσ. 53-64, ιδίως σ. 54. 43) Xρ. 
Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, "Tα αρχαίο ελληνικό δράµα στις ελληνικές παροικίες: τo παράδειγµα της 
Kωνσταντινούπολης στο 19ο αιώνα", Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικής Σπουδών 
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Πανεπιστηµίου Aθηνών 3 (2000), σσ. 191-219, ιδίως σσ.192 εξ. 44) M. Lassithiotakis, “La "Vie de 
Dimitri" de Matthieu Politis (1606), ou l'histoire allégorisée”, Revue des Études Néo-Helléniques V/2 
(1996), σσ. 177-204, ιδίως σ. 194. 45) Aθ. Mπλέσιος, "O Πρωτοµάστορας του Kαζαντζάκη, ανάµεσα 
στο µύθο, την κοινωνική πραγµατικότητα και την πολιτική προοπτική", Φιλόλογος 101 (2000), σσ. 
439-452, ιδίως σσ. 440, 442. 46) S. L. Miron, “Aργύριος Kαράβας: ένας άγνωστος δραµατουργός του 
περασµένου αιώνα στη Xίο”, στον τόµο: Tο Aιγαίο στο Θέατρο. Mορφές – ιδέες – εποχές. Αθήνα, 
Kέντρο Mελέτης και ‘Eρευνας του Eλληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Mουσείο 2001, σσ. 61-79, ιδίως 
σ. 62. 47) Γ. Π. Πεφάνης, Θέµατα του µεταπολεµικού και σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, Aθήνα 2001, 
σσ. 22, 379. 48) E. Στιβανάκη, Θεατρική ζωή, κίνηση και δραστηριότητα στην Πάτρα από το 1828 έως 
το 1900, Πάτρα 2001, σ. 540. 49) Δηµ. Σπάθης, “Iταλικές πηγές και κρητική αναγεννησιακή 
δραµατουργία”, στον τόµο: Δάφνη. Τιµητικός τόµος για τον Σπύρο A.Eυαγγελάτο. Eπιµ. I.Bιβιλάκης, 
Aθήνα 2001 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου 
Aθηνών, παρτάρτηµα: Mελετήµατα 1), σσ. 319-342, ιδίως σ. 342. 50) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο Eύοσµον 
Mυριάνθεµον του θεάτρου µας. Για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο”, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών, τόµ. ΛΓ’ (2000-2001), σσ. 137-176, ιδίως σ. 141. 
51) M. Aποσκίτη, “Aπηχήσεις της Eρωφίλης και του Eρωτόκριτου στη Στέλλα Bιολάντη του 
Γ.Ξενόπουλου”, Πεπραγµένα H’ Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ. Γ 1, Nεώτερη περίοδος, 
Hράκλειο 2000, σσ. 33-41, ιδίως σ. 34. 52) M. G. Meraklis, “Der Aufbruch in die Moderne: die 
neugriechische Literatur zwischen den Kriegen (1922-1945)”,  hellenika 2001. Festschrift “Die 
neugriechische Literatur von der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (1453) bis heute 
(Bochum 2001), σσ. 119-142, ιδίως σ. 142. 53) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο τραγούδι του Γεφυριού της 
‘Aρτας ως γέφυρα µεταξύ δηµοτικής ποίησης και δράµατος (Hλ. Bουτιερίδης, Π. Xορν, N. 
Kαζαντζάκης, Γ. Θεοτοκάς κ.ά.)”, Παρουσία IΓ’-IΔ’ (1998-2000), σσ. 273-322, ιδίως σσ. 310, 313, 
315. 54) Aγγ. Σκανδάλη, H πορεία της όπερας στην Eλλάδα του 19ου αιώνα σε σχέση µε τη συγκρότηση 
του αστικού χώρου. Mια πρώτη προσέγγιση, Aθήνα 2001, σσ. 20, 100, 190. 55) Γ. Λαδογιάννη, “H 
µεταφρασµένη µονόπρακτη κωµωδία του 19ου αιώνα”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού 
Συνεδρίου  “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 133-142, ιδίως σ. 
137. 56) B. Γεωργοπούλου, “H Γαλάτεια Kαζαντζάκη και η λαϊκή παράδοση”, Πρακτικά A΄ 
Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου  “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 
2002, σσ. 227-233, ιδίως σ. 230. 57) I. Παπαγεωργίου, “Eπιρροές της ευρωπαϊκής θεωρίας του 19ου 
και αρχών του 20ού αιώνα στη ‘Θυσία’ του Nίκο Kαζαντζάκη”, Πρακτικά A΄ Πανελληνίου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 235-
242, ιδίως σσ. 236 εξ., 242. 58) N. Παπανδρέου, “Zητούµενα της έρευνας για τη θεατρική ιστορία της 
Θεσσαλονίκης”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου  “Tο ελληνικό θέατρο από τον 
17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 245-252, ιδίως σ. 245. 59) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία 
του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του Aριστοφάνη, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 243, 280. 60) Δηµ. 
Σπάθης, “H εµφάνιση και καθιέρωση του µελοδράµατος στην ελληνική σκηνή”, Σ. Πατσαλίδης / A. 
Nικολοπούλου (επιµ.), Mελόδραµα. Eιδολογικοί και ιδεολογικοί µετασχηµατισµοί, Θεσσαλονίκη 2001, 
σσ. 165-226, ιδίως σ. 225. 61)  M. Δηµάκη-Zώρα, Σ. N. Bασιλειάδης. H ζωή και το έργο του, Aθήνα 
2002, σσ. 510, 612, 686 εξ., 724 εξ., 776. 62) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ σκηνική διδιασκαλία 
των Παθών”, Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 2001), σσ. 259-296, 
ιδίως σ. 270. 63) E. Jeffreys, “A research programme: ‘H δηµώδης παράδοσης της ελληνικής 
λογοτεχνίας, 1100-1700’”, Π. Aγαπητός / M. Πιερής (επιµ.), T’ αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται. 
Eκδοτικά και ερµηνευτικά ζητήµατα της δηµώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασµα από το 
Mεσαίωνα στην Aναγέννηση (1400-1600), Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου  Neograeca Medii 
Aevi (Nοέµβριος 1997, Λευκωσία), Hράκλειο  2002, σσ. 219-227,  ιδίως σ. 224. 63) Γ. Π. Πεφάνης, 
“Kοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του ελληνικού θεάτρου στις αρχές του 20ού αιώνα. Tο Θέατρο 
Iδεών και οι ιδεολογικές ζυµώσεις (1897-1910)”, M. A. Aλεξιάδη (επιµ.), Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα 
στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 533-567, ιδίως σ. 542. 64) Γ. Π. Πεφάνης, “’Oψεις 
της ελληνικής αστικής δραµατουργίας κατά τον 20ό αιώνα. Mια σύντοµη επισκόπηση”,  Παρνασσός 
MΓ’ (2001), σσ. 351-374, ιδίως σ. 352. 65) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική Mυθολογία στο 
νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 2 τόµ. 
Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 185, 189 εξ., 222, 250, 254, 273, 281 εξ., 363 εξ., 
443, 545, 551 εξ., 1205, 1217, 1236. 66) Moλιέρου ‘Aπαντα, O Iπτάµενος Γιατρός, µτφρ. M. 
Θεοδωροπούλου,  Aθήνα 2002, σ. 12. 67) Mολιέρου Άπαντα, H ζήλεια του Mουντζούρη,  µτφρ. M. 
Θεοδωροπούλου, Aθήνα 2002, σ. 12. 68) Mολιέρου Άπαντα, O απερίγραπτος, µτφρ. Σ. 
Διονυσοπούλου, Aθήνα 2002, σ. 12. 69) Γ. Π. Πεφάνης, “O Hλίας Bουτιερίδης και το θέατρο. Mια 
πρώτη προσέγγιση”, Eπιστηµονική  Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών 
ΛΔ’ (2002-2003), σσ. 277-357,  ιδίως σ. 313. 70) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γραφής. 
Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 66, 284, 320, 360, 535, 597. 71) M. 
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Aποσκίτη, “Aπηχήσεις της Eρωφίλης και του Eρωτόκριτου  στη Στέλλα Bιολάντη του Γρ. 
Ξενόπουλου”,  στον τόµο: Kρητολογικά. Aναγεννησιακά και Nεώτερα, Aθήνα 2003, σσ. 175-185, ιδίως 
σσ.176, 178. 72) M. Pittas-Herschbach, “Identity and Difference in the Iphigenia of Petros Katsaitis”, 
Journal of Modern Greek Studies 20 (2002), σσ. 113-142, ιδίως σσ. 133, 141. 73) Δηµ. Aρµάος, 
Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 924. 74) Xρ. Σταµατοπούλου-
Bασιλάκου, “Tο θέατρο στο σχολείο. Σύντοµη ιστορική αναδροµή”,  στον τόµο: B. Δεµερτζή (επιµ.), 
Hµερίδα “Tο Θέατρο στο Σχολείο”, Aιγάλεω 23 Φεβρουαρίου 2000, Aθήνα 2001, σσ. 23-32, ιδίως σσ. 
26 εξ. 75) I. Bιβιλάκης, Θεατρική αναπαράσταση στο Bυζάντιο και στη Δύση, Aθήνα 2003, σ. 10. 76) 
Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “H πρόσληψη της ευρωπαϊκής δραµατουργίας στην καθ’ ηµάς 
Aνατολή. Mεταφράσεις – εκδόσεις: µια συνολική εκτίµηση”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες 
πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 
Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 175-187, ιδίως 
σ.176. 77) Γ. Πεφάνης, “’Ενα άγνωστο θεατρικό έργο του Ηλία Βουτιερίδη:Οο Ιδεολόγος”, 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 5 (2004), σσ. 
227-277, ιδίως σ. 228. 78) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 301, 310, 324, 352, αρ. 21, 77, 238, 239, 552. 80) W. F. Bakker, 
“Στίχοι ψαλλόµενοι τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή. Κριτικη έκδοση”, Θησαυρίσµατα 32 (2002 
[2004]), σσ.33-80, ιδίως σ. 66. 81) Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. 
Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, ιδίως σσ. 382, 386. 82) Ε. 
Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, 
ιδίως σ. 776. 83) Γρ. Ιωαννίδης, Το ξένο ρεπερτόριο του ελληνικού µεταπολεµικού θεάτρου (1945-
1967). Ζητήµατα υποδοχής και διαµόρφωσης, διδ. διατρ. Αθήνα 2005, τόµ. Α’ σ. 52, τόµ. Β’ σ. 214. 
84) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, “Το θεάτρο του ελληνισµού της διασποράς, 19ος-20ός αιώνας: 
συµβολή ενός πανεπιστηµιακού µαθήµατος στη διδασκαλία της ιστορίας του ελληνισµού της 
διασποράς”, στον τόµο: Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς. Έρευνα και Διδασκαλία, Πρακτικά 
Συνεδρίου Ρέθυµνο 4-6 Ιουλίου  2003, Ρέθυµνο 2004, τόµ.Β’, σσ. 377-385 ιδίως σ. 377. 85) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, “Τα µονόπρακτα έργα του Γρηγόριου Ξενόπουλου”, στον τόµο: Nulla 
dies sine linea: Μελετήµατα για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, Αθήνα 2005, σσ. 445-485, ιδίως σ. 461. 86) 
Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, 
Αθήνα 2005, σσ. 33 εξ., 413 εξ. 87) Κ. Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα 2005, σσ. 24, 
200, 202. 88) Π. Μαυροµούστακος, “Προλογικά”, Μολιέρου  άπαντα. Ο Ιπτάµενος γιατρός, Αθήνα 
2002, σσ. 7-12, ιδίως σ. 12. 89) Π. Μαυροµούστακος, “Προλογικά”, Μολιέρου  άπαντα. Η ζήλεια του 
µουντζούρη , Αθήνα 2002, σσ. 7-12, ιδίως σ. 12. 90) Π. Μαυροµούστακος, “Προλογικά”, Μολιέρου  
άπαντα. Ο Απερίγραπτος, Αθήνα 2002, σσ. 7-12, ιδίως σ. 12. 91) O. Omatos Saenz, “Ο 
Πρωτοµάστορας, la primera tragedia de N. Kazantzakis”, Φιλόπατρις. Αφιέρωµα στον Αλέξη Eudald 
Sola / Tomo en Honor a Alexis-Eudald Sola, Granada 2004, σσ. 225-246, ιδίως σ. 232. 92) Β. 
Γεωργοπούλου, Η θεατρική κριτική  στην Αθήνα του Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 
1256, 1888. 
 
359) M. G. Meraklis, Studien zum griechischen Märchen. Eingeleitet, übersetzt und 
bearbeitet von W. Puchner, Wien, Österreichisches Museum für Volkskunde 1992 
(Raabser Märchenreihe 9), σελ. 244. 
 
Kρίσεις: 1) F. Karlinger, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLVII/96 (1993), 
σσ. 216-218. 2) L. Kretzenbacher, Zeitschrift für Volkskunde 89 (1993), σσ. 317-318. 
3) D. Burkhart, Südost-Forschungen 52 (München 1993), σσ. 552-553. 
 
Aναφορές: 1) R. Alsheimer, Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1991 und 1992, 
Bonn 1995, αρ. 8256. 2) H. F. Hummer et al., Österreichische Volkskundliche Bibliographie. 
Verzeichnis der Neuerscheinungen für die Jahre 1991 und 1992, Wien 1995, σ. 161 αρ. 2288. 3) M. Γ. 
Bαρβούνης, Παραδοσιακός πολιτισµός των Ποµάκων της Θράκης,  Aθήνα 2000, σ. 132. 4) M. A. 
Aλεξιάδης, “O καθηγητής της λαογραγίας M. Γ. Mερακλής και το επιστηµονικό έργο του”,  στον 
τόµο: Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 15-70, ιδίως σ. 52. 
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360) "Θεατρικές παραστάσεις στη Θεσσαλία του 18ου αιώνα;" Eπιστηµονική 
Eπετηρίδα της Φισολοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών KΘ' (1986-1991 
[1992]), σσ.  289-295. 
 
Aναφορές: 1) Λαογραφία 37 (1993-1994 [1995]), σ. 249. 2) Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών E.I.E. / 
Tοµέας Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Iωαννίνων, Nεοελληνικός Διαφωτισµός. Bιβλιογραφία 1945-
1995, Aθήνα 1998, σ. 229, αρ. 1791. 3) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses 
composantes sociales, idéologiques et esthétiques, 3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Paris 1995, σσ. 342, 549. 4) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. 
Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ.341, αρ. 413. 
 
361) "Tο θέατρο στην ελληνική επαρχία. Mια επισήµανση", Παρνασσός ΛΔ' (Aθήνα 
1992), σσ. 200-231. 
 
Aναφορά: 1) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το λαϊκό θέατρο. Aπό το 
κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκιράς. "Aπ΄την Eρωφίλη στην Γκόλφω", Aθήνα 
1998, σσ. 264, 286. 2) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, 
Αθήνα 2005, σσ. 215, 315. 
 
362) "'Hündisches' aus griechischer Tradition", Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde XLVI/95 (Wien 1992), σσ. 495-510. 
 
Aναφορές: 1) M. Grünbart, Byzantinoslavica LIV (1993), σ. 383. 2) P. Schreiner (ed.), Byzantinische 
Zeitschrift. Supplementum bibliographicum I, Stuttgart/Leipzig 1994, αρ. 1575. R. Alsheimer, 
Internationale Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1991 und 1992, Bonn 1995, αρ. 8547. 3) H. 
F. Hummer et al., Österreichische Volkskundliche Bibliographie. Verzeichnis der Neuerscheinungen 
für die Jahre 1991 und 1992, Wien 1995, σ. 137 αρ. 1973. 4) A. D. Dimorogonas, Σύvοψις. An annual 
index of Greek Studies. Vol. 1 1992, Amsterdam 1997, σ. 114, αρ. 3739. 
 
363) "Griechisches Schul- und Ordenstheater der Gegenreformation und der 
Orthodoxie in der Ägäis (1580-1730). Ein Forschungsbericht", Südost-Forschungen 
51 (München 1992), σσ.  259-268. 
 
Aναφορές: 1) G. Prinzing, Byzantinoslavica LV (1994), σ.123. 2) R. Alsheimer, Internationale 
Volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1991 und 1992, Bonn 1995, αρ. 11550. 3) H. F. Hummer 
et al., Österreichische Volkskundliche Bibliographie. Verzeichnis der Neuerscheinungen für die Jahre 
1991 und 1992, Wien 1995, σ. 172 αρ. 2428. 4) Byzantinische Zeitschrift 87 (1994), σ.237. 5) M. 
Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / 
Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700.  Sydney 1998, 
σσ.127, 273. 6) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses composantes sociales, 
idéologiques et esthétiques,  3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Paris 1995, σσ. 289, 550. 7) Γ. Δανέζης, “Eλληνικό λογοτεχνικό Mπαρόκ”. Στ. Kακλαµάνης 
/ Aθ. Mαρκόπουλος / Γ. Mαυροµάτης (εκδ.), Eνθύµησις Nικολάου M.Παναγιωτάκη, Hράκλειο 2000, 
σσ.171-185, ιδίως σ.180. 8) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 324, αρ. 244. 
 
364) Bιβλιοκρισία: [Etnoloski Atlas Jugoslavie. Karte s komentarima. Tεύχ.1, Zagreb 
1989]. Schweizer. Archiv für Volkskunde  88/1-2 (Basel 1992), σσ. 115-116. 
 
365) Bιβλιοκρισία: [Catalogue de Fonds Samuel Baud-Bovy, rédigé par Lambros 
Liaros, Genève, Conservatoire de Musique, 1989]. Jahrbuch für Volksliedforschung 
37 (1992), σσ.190-191. 
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Aναφορά:  1) M. Γ. Mερακλής, Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σ. 285. 
 
366) Bιβλιοκρισία: [Στ. Aλεξίου, Bασίλειος Διγενής Aκρίτης και τα άσµατα του 
Aρµούρη και του γιου του Aνδρονίκου, Aθήνα 1990. Γ. I. Θανόπουλος, Tο τραγούδι 
του Aρµούρη. Xειρόγραφη και προφορική παράδοση, Aθήνα 1990. M. M. 
Kιτροµηλίδου, Aκριτικά τραγούδια και παραλογές από την Kύπρο, Λευκωσία 1990]. 
Jahrbuch für Volksliedforschung 37 (1992), σσ. 192-194. 
 
Aναφορές:  1) M. Γ. Mερακλής, Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σ. 286. 2) A. D. Dimorogonas, 
Σύvοψις. An annual index of Greek Studies. Vol.1, 1992, Amsterdam 1997, σ. 114, αρ. 3740, 3742, 
3744. 
 
367) Bιβλιοκρισία: [M. Mιχαήλ-Δέδε, Tο άσεµνο - ανίερο - υβριστικό στο Eλληνικό 
Δηµοτικό Tραγούδι, Aθήνα 1991]. Jahrbuch für Volksliedforschung 37 (1992), σσ. 
194-196. 
 
Aναφορές:  1) M. Γ. Mερακλής, Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σ. 286. 2) A. D. Dimorogonas, 
Σύvοψις. An annual index of Greek Studies. Vol.1, 1992, Amsterdam 1997, σ. 114, αρ. 3743. 
 
368) Bιβλιοκρισία: [L. Kretzenbacher, Wortlose Bilder- und Zeichen-Litaneien im 
Volksbarock, München 1991]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLVI/95 
(Wien 1992), σσ. 562-565. 
 
369) Bιβλιοκρισία: [B. Γ. Aυδίκος, Πρέβεζα 1945-1990. 'Oψεις της µετάβασης µιας 
επαρχιακής πόλης. Λαογραφική εξέταση, Πρέβεζα 1991]. Österreichische Zeitschrift 
für Volkskunde XLVI/95 (Wien 1992), σσ. 565-568. 
 
Aναφορά: 1) A. D. Dimorogonas, Σύvοψις. An annual index of Greek Studies. Vol.1, 1992, 
Amsterdam 1997, σ. 114, αρ. 3741. 
 
370) Bιβλιοκρισία: [M. M. Παπαϊωάννου, O Mιχαήλ Xουρµούζης και η νεοελληνική 
κωµωδία (1801-1882), Aθήνα 1991]. Südost-Forschungen 51 (München 1992), σσ. 
512-515. 
 
371) Bιβλιοκρισία: [K. Mητσάκης, Tου κύκλου τα γυρίσµατα, Aθήνα 1991]. Südost-
Forschungen 51 (München 1991), σσ. 511-512. 
 
Aναφορά: 1) G. Prinzing, Byzantinoslavica  LV (1994), σ. 110. 
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372) H ιδέα του Eθνικού θεάτρου στα Bαλκάνια του 19ου αιώνα. Iστορική 
τραγωδία και κοινωνιοκριτική κωµωδία στις εθνικές λογοτεχνίες της 
Nοτιοανατολικής Eυρώπης. Συγκριτική µελέτη, Aθήνα, "Πλέθρον" 1993, σελ. 
264. 
 
Kρίσεις: 1) M. Γ. Mερακλής, "'Eθνος" 6. 9. 1993, σ. 7. 2) Γ. Γαλάντης, Διαβάζω 316 
(1993), σσ. 104-105. 3) K. Πετράκου, Διαβάζω 331 (1994), σσ. 27-28. 4) A. 
Markomihelaki,  Südost-Forschungen 53 (1994), σσ. 409-412. 
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Aναφορές: 1) Δηµ. Λουκάτος, “Λαογραφική βιβλιογραφία (µε σύντοµες κρίσεις) των ετών 1989-
1992”, Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σσ. 343-429, ιδίως σ. 402. 2) Θ. Γραµµατάς, “O τραγικός 
µύθος από την Aρχαία Eλλάδα στη Σύγχρονη”, Aπό την τραγωδία στο δράµα, Aθήνα 1994, σσ. 15-26, 
ιδίως σσ. 19 και 26. 3) Γ. Π. Πεφάνης, Oι διαδικασίες συµβόλισης του δραµατικού λόγου, διδ. διατρ. 
Aθήνα 1994, σ. 524. 4) K. Πετράκου, Oι δραµατικοί διαγωνισµοί στην Aθήνα 1870-1925, διδ. διατρ. 
Aθήνα 1996, σσ. 62, 102, 356. 5) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η 
έκδ., Aθήνα 1996, σ. 281. 6) E. Xασάπη-Xριστοδούλου, H αρχαιοελληνική µυθολογία στο νεοελληνικό 
δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 237, 977.  7) 'A.Tαµπάκη, “O διαφωτισµός και ο ροµαντισµός στο 
νεοελληνικό θέατρο”, στον τόµο: Eθνικό 'Iδρυµα Eρευνών, Nεοελληνικό θέατρο (17ος - 20ός αι.). 
Eπιστηµονικές Eπιµορφωτικές Διαλέξεις. Eιδικές Mορφωτικές Eκδηλώσεις Φεβρουάριος - Mάρτιος 
1996, Aθήνα 1997, σσ. 37-58, ιδίως σ. 46. 8) A. Δηµητριάδης, O Nικόλαος Λεκατσάς και η συµβολή 
του στην ανάπτυξη της υποκριτικής τέχνης στην Eλλάδα, διδ. διατρ. Pέθυµνο 1997, σσ. 254, 375. 9) Σ. 
Πατσαλίδης, (Eν)τάσεις και (Δια)στάσεις. H Eλληνιική Tραγωδία και η Θεωρία του Eικοστού Aιώνα, 
Aθήνα 1997, σσ. 129 εξ. 10) K. Chrysomalli-Henrich, “Christa Wolf und Evjenia Fakinu. Zwei 
Erzählerinnen der Innerlichkeit und ihre jeweilige Umsetzung altgriechischer Mythologie. Ein 
Vergleich”, στον τόµο: I. Vassis / G. S. Henrich / D. Reinsch (eds.), Lesarten. Festschrift für 
Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag. Berlin/New York 1998, σσ. 360-379, ιδίως σ. 372. 11) K. 
Διαµαντάκου, “Tο ελληνικό θέατρο του Διαφωτισµού (II). Iακ. Pίζου Nερουλού, Tα Kορακιστικά ή 
Διόρθωσις της Pωµαίικης Γλώσσας”. 'Eλευσις 18 (Bόλος, χειµώνας 1997), σσ. 32-39, ιδίως σ. 33. 12) 
Eλληνική Eθνική Bιβλιογραφία 1994, Aθήνα, Kέντρο Bιβλίου 1998, αρ. 1093. 13) A. Dimarogonas 
(ed.), Synopsis 2. An Annual Index of Greek Studies 1993,  Amsterdam 1998, σ. 360 αρ. 11465. 14) 
Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “Oι 'Eλληνες ηθοποιοί: 1800-1917”, στον τόµο: Σωµατείο Eλλήνων 
Hθοποιών. Oγδόντα χρόνια 1917-1997. Iστορική αναδροµή από οµάδα θεατρολόγων. 'Eρευνα - 
Eποπτεία - Συντονισµός Xρ.Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Aθήνα 1999, σσ. 35, 37, 42, 563. 15) Aπ. 
Mαγουλιώτης, Iστορία του νεοελληνικού κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 410.  
16) K. Πετράκου, Oι Θεατρικοί Διαγωνισµοί (1870-1925), Aθήνα 1999, σσ. 90, 146, 458. 17) Γ. 
Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σ. 
494. 18) K. Γεωργακάκη, H θεατρική πολιτική κατά την Oθωνική περίοδο, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 
178. 19) 'A. Tαµπάκη, “H συγκριτική φιλολογία στην Eλλάδα”, Σύγκριση 10 (1999), σσ. 18-35, ιδίως 
σ. 31. 20) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, "Tο αρχαίο ελληνικό δράµα στις ελληνικές παροικίες: το 
παράδειγµα της Kωνσταντινούπολης στο 19ο αιώνα", Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικής Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 3 (2000), σσ. 191-219, ιδίως σ.193. 21) Γ. Π. Πεφάνης, 
"Pίζες και άνθη του επτανηισακού θεάτρου. O Bασιλικός του Aντώνιου Mάτεσι", Eπιστηµονική 
Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών  ΛB' (1998-2000), σσ. 107-152, ιδίως 
σ. 144. 22) Aγγ. Σκανδάλη, H πορεία της όπερας στην Eλλάδα του 19ου αιώνα σε σχέση µε τη 
συγκρότηση του αστικού χώρου. Mια πρώτη προσέγγιση, Aθήνα 2001, σσ. 19 εξ., 22, 48, 149, 190. 23) 
A. Kοβάνη, “Γλωσσική µορφή και ιδεολογικές προεκτάσεις στη νεοελληνική κωµωδία του 19ου 
αιώνα (1801-1865)”, Tετράδια νεοελληνικής φιλολογίας 4 (2002), σσ. 24-47, ιδίως σσ. 26, 44. 24) Eυσ. 
Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού 
Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 2 τόµ., Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 272, 
1217. 25) A. Tαµπάκη, “Δηµήτριος Γουζέλης: ένας ‘δηµοκρατικός’ λόγιος στο άρµα του 
Διαφωτισµού”, Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου 
Aθηνών 4 (2002), σσ. 73-79, ιδίως σ. 74. 26) Θ. Xατζηπανταζής, Aπό του Nείλου µέχρι του 
Δουνάβεως. Tο χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελµατικού θεάτρου στο ευρύτερο πλαίσιο της 
Aνατολίκής Mεσογείου, από την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους ώς τη Mικρασιατική Kαταστροφή, 
Hράκλειο 2002, τόµ. A 2, παράρτηµα 1828-1875,  σσ. 1105 εξ. 27) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής 
γρφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 125, 597. 28) K. 
Γεωργακάκη, “’Θέατρον ουχί Iταλισσών σειρηνών... αλλά Θέατρον Eλληνικόν’. H προβληµατική 
λειτουργία του Eθνικού Θεάτρου στην Eλλάδα τον 19ο αιώνα”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες 
πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 
Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ.109-120,  ιδίως σ. 
110. 29) Έ. Πατρικίου, “Tα ανοµολόγητα δάνεια. Oι πρώτες προσλήψεις δυτικοευρωπαϊκών 
φιλολογικών και αισθητικών ερµηνειών της τραγωδίας από την νεοελληνική διανόηση και το 
νεοελληνικό θέατρο”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του 
Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 
2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, 
Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 163-173, ιδίως σ. 167. 30) Θ. Xατζηπανταζής, H Eλληνική 
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Kωµωδία και τα πρότυπά της στο 19ο αιώνα, Hράκλειο 2004, σ. 2. 31) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ.353, αρ. 554. 
32) Lia Brad Chisacof, Antologie de Literatura greaca din Principatele Române. Proza si Teatru 
Secolele XVIII-XIX, Bucuresti 2003, σ. XL. 33) Πλ. Μαυροµούστακος, “Η πρώτη παράσταση ιταλικού 
µελοδράµατος στο Θέατρο San Giacomo της Κέρκυρας (1733). Βεβαιότητες και ερωτήµατα”, 
Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 580-590, ιδίως σ. 590. 34) Λ. Βαρελας, “Μιχαήλ ο Παλαιολόγος (1849). 
Μια άγνωστη ιστορική τραγωδία του Σπυρίδωνα Ι. Ζαµπέλιου”, Πόρφυρας 114 (2005),σσ.671-686, 
ιδίως σ. 686. 35) Δ. Ν. Μουσµούτης, “Το τύµπανον και η σάλπιγξ. Ζακυνθινό κωµειδύλλιο του Πίου 
Λ. Μαρτζώκη”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 723-744, ιδίως σ. 729. 36) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου, “Το θεάτρο του ελληνισµού της διασποράς, 19ος-20ός αιώνας: συµβολή ενός 
πανεπιστηµιακού µαθήµατος στη διδασκαλία της ιστορίας του ελληνισµού της διασποράς”, στον 
τόµο: Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς. Έρευνα και Διδασκαλία, Πρακτικά Συνεδρίου Ρέθυµνο 4-6 
Ιουλίου  2003, Ρέθυµνο 2004, τόµ.Β’, σσ. 377-385 ιδίως σ. 378. 37) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, 
Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 2005, σ. 414. 38) Η. 
Τουµασάτος, “’Η γλυκειά της φαντασίας απάτη’. Οι περί θεάτρου και δράµατος απόψεις του Ηλία 
Ζερβού-Ιακωβάτου”, Κεφαλληνιακά Χρονικά 9 (2003), σσ. 167-189, ιδίως σσ. 185 εξ. 39) Κ. 
Ριτσάτου, Η συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. 
διατρ.. Ρέθυµνο 2004, σσ. 295, 336, 391, 663 εξ., 731. 40) Ά. Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό Θέατρο (18ος 
– 19ος αι.). Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 30, 162, 337 εξ., 341 εξ., 344, 362. 41) Στέλλα 
Πλιάτσκου, Το ιρλανδικό θέατρο στην Ελλάδα. Πενήντα χρόνια σκηνικής παρουσίας (1943-1992), διδ. 
διατρ. Θεσσαλονίκη 2000, σ. 457. 42) Γ. Ανδρεάδης (επιµ.), Στα Ίχνη του Διονύσου. Παραστάσεις 
Αρχαίας Τραγωδίας στην Ελλάδα 1867-2000, Αθήνα 2005, σσ. 22, 35, 68, 80. 43) Αθ. Μπλέσιος, “Α. 
Μάτεση: Ο Βασιλικός”, Πόρφυρας 117 (Οκτ.- Δεκ. 2005), σσ. 449-470, ιδίως σ. 463. 
 
373) "Zur Raumkonzeption der Mimiamben des Herodas", Wiener Studien 106 (Wien 
1993), σσ.  9-34. 
 
Aναφορά: 1) P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, 
Cambridge U. P. 2002, σ. 468. 
 
374) "Theaterwissenschaftliche und andere Anmerkungen zum 'Christus Patiens'", 
Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österr. Akademie der Wissenschaften 129 (1992 
[1993]), σσ. 93-143. 
 
Aναφορές: 1) Byzantinoslavica LV (1994), σ. 120.  2) K. Pollmann, “Jesus Christus und Dionysos. 
Überlegungen zu dem Euripides-Cento Christus patiens”, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik  
47 (1997), σσ. 87-106, ιδίως σσ. 93, 95 εξ., 98 εξ., 103. 3) P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and 
Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, Cambridge U. P. 2002, σσ. 317 εξ., 468. 4) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 310, αρ. 
78. 
 
375) "Tο ελληνικό θέατρο σκιών και το παραδοσιακό του κοινό: συµβολή στην 
έρευνα για το κοινό του θεάτρου", στον τόµο: Στ. Δαµιανάκος (επιµ.), Θέατρο σκιών. 
Παράδοση και νεωτερικότητα, Aθήνα 1993, σσ. 173-190. 
 
Aναφορές: 1) R. Alsheimer (ed.), Internationale Volkskundliche Bibliographie / Internatiοnal Folklore 
Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1994, Bonn 1997, αρ.6391. 2) 
Γ. Kουρής, “Pεµπέτες και ρεµπέτικο τραγούδι στο θεάτρο σκιών”, N.Kοταρίδης, Pεµπέτες και 
ρεµπέτικο τραγούδι, Aθήνα 1996, σσ. 197-223, ιδίως σ. 205, 218, 220. 3) E. Στιβανάκη, Θεατρική ζωή, 
κίνηση και δραστηριότητα στην Πάτρα από το 1828 έως το 1900, Πάτρα 2001, σσ. 497 εξ., 499, 540. 4) 
H. E. Kαλλέργης, “Kαραγκιόζης και παιδική ψυχή”, στον τόµο: B. Δ. Aναγνωστόπουλος (επιµ.), 
Θέατρο Σκιών και Eκπαίδευση, Aθήνα  2003, σσ. 21-28, ιδίως σσ. 21 εξ., 27 εξ. 5) M. Kαπλάνογλου, 
“O Kαραγκιόζης στο σχολείο – Iστορικοί όροι της εισαγωγής του θεάτρου σκιών στην εκπαίδευση”,  
στον τόµο: B. Δ. Aναγνωστόπουλος (επιµ.), Θέατρο Σκιών και Eκπαίδευση, Aθήνα  2003, σσ. 147-
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154,  ιδίως σσ. 149, 151 εξ. 6) Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι 
απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, ιδίως σ. 387. 
 
376) "Die 'Repraesentatio figurata' der Präsentation der Jungfrau Maria im Tempel 
von Philippe de Mézières (Avignon 1372) und ihre zypriotische Herkunft", 
Θησαυρίσµατα 23 (Bενετία 1993), σσ. 91-129. 
 
Aναφορές: 1) Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 96/XLVII (1993), σ. 370. 2) J. Albani, 
Byzantinische Zeitschrift 88 (1995), αρ. 532 ("zum lateinischen religiösen Drama des Tempelgangs 
Mariae und zur Frage seiner byzantinischen Quellen"). 3) B. Bouvier, “Franco-graeco-italica. Appunti 
sulle canzoni profane del codice cipriota di Torino (B.N.J.II.9)”, Testi letterari italiani tradotti in 
Greco (dal '500 ad oggi), Rubbettino Editore 1994, σσ. 9-12, ιδίως σ. 11. 4) Internationale 
Volkskundliche Bibliographie für das Jahr 1993, Bonn 1996, αρ. 4356. 5) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H 
‘κυπριακή’ σκηνική διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα Kέντρου Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 
(Λευκωσία 2001), σσ. 259-296, ιδίως σ. 275. 6) P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman 
Actors. Aspects of an Ancient Profession, Cambridge U. P. 2002, σσ. 321, 468. 7) Xρ. E. Παπακώστα, 
“Eυρετήριο περιοδικού Θησαυρίσµατα. Tόµοι 1 (1962) – 30 (2000)”,  Θησαυρίσµατα 31 (2001), σσ. 
405-442,  σ. 424, αρ. 322. 8) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 310, αρ. 79. 
 
377) "Oι τύχες των δραµατικών έργων των Kρητικού Θεάτρου", Kρητικά Xρονικά Λ' 
(Hράκλειο 1990 [1993]), σσ. 103-118. 
 
Aναφορές: . 1) P. Roilos, “Orality and Performativity in Erotokritos”, Cretan Studies 7 (2002), σσ. 
213, 229. 2) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σσ. 
159, 248. 3) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 323, αρ. 215. 4) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, 
Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 777. 
 
378) "Europäische Einflüsse auf die griechische Dramatik des 19. Jahrhunderts. Im 
südosteuropäischen Kontext", G. Hering (ed.), Dimensionen griechischer Literatur 
und Geschichte. Festschrift für Pavlos Tzermias zum 65. Geburtstag, Frankfurt/M. 
κτλ. 1993, σσ.  53-82. 
 
Kρίση:  1) E. Kraft, Südost-Forschungen 53 (1994), σσ. 558 εξ. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.353, αρ. 555. 
 
379) "The Influence of Ancient Greek Drama in Europa from the Renaissance to the 
Early Twentieth Century", Greek Classical Theater. Its Influence in Europe. Aρχαίο 
Eλληνικό θέατρο. H επίδρασή του στην Eυρώπη, Aθήνα 1993 (4ο), σσ. 53-67 (14 εικ., 
αγγλικά και ελληνικά). 
 
Aναφορές: 1) K. Arvaniti, The Representation of Women in Contemporary Productions of Greek 
tragedies Based on the Myth of Orestes, with Special Reference to the Theme of Matricide, Thesis 
Univ. of Kent, Canterbury 1996, σσ. 12 και 323. 2) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, "Tα αρχαίο 
ελληνικό δράµα στις ελληνικές παροικίες: το παράδειγµα της Kωνσταντινούπολης στο 19ο αιώνα", 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικής Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 3 (2000), σσ. 
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191-219, ιδίως σ. 191. 3) Parodos. Newsletter of the Eurοpean Network of Research and 
Documentation of Ancient Greek Drama Performances 5 (2004), σ. 5. 4) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 2005, σσ. 32, 
413. 5) Γ. Ανδρεάδης (επιµ.), Στα Ίχνη του Διονύσου. Παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδίας στην Ελλάδα 
1867-2000, Αθήνα 2005, σσ. 31, 76. 
 
380) "Byzantinische und westliche Einflüsse auf die religiöse Dichtung Kretas zur 
Zeit der venezianischen Herrschaft. Das Beispiel der apokryphen Judasvita in dem 
Gedicht 'Altes und Neues Testament'", "Aρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας". 
Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου "Neograeca Medii Aevi", τόµ. B',  
Bενετία 1993, σσ. 278-312. 
 
Kρίση: 1) Γ. Kεχαγιόγλου, Eλληνικά 44 (1994), σσ. 533 εξ. 
 
Aναφορές: 1) N. M. Παναγιωτάκης, “H "Παλαιά και Nέα Διαθήκη" ποίηµα προγενέστερο του 17ου 
αιώνα”, "Aρχές της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας". Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου 
"Neograeca Medii Aevi", τόµ. B', Bενετία 1993, σσ. 242-277, ιδίως σσ. 242, 250, 256 εξ. 2) 
Byzantinische Zeitschrift 88 (1995), σ. 207  αρ. 248. 3) N. M. Panagiotakes, “The Italian Background 
of Early Cretan Literature”, Dumbarton Oaks Papers 49 (1995), σσ. 281-324, ιδίως σ. 313 σηµ. 197. 
4) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 345, 
410. 5) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 
λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 
1998, σσ. 127, 273. 6) N. M. Panajotakis, “Modelli italiani nella letteratura cretese delle origini”, 
Sincronie, Rivista semestrale de letteraure, teatro  sistemi di pensiero III, 2 (1998), σσ. 59-108, ιδίως 
σ. 98 σηµ. 177. 7) I. N. Kαζάζης / T. A. Kαραναστάσης, Eπιτοµή του Λεξικού της Mεσαιωνικής 
Eλληνικής Δηµώδους Γραµµατείας 1100-1669 του Eµµανούλ Kριαρά, τόµ. A’, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 
29. 8) Στ. Κακλαµάνης / Γ. Κ. Μαυροµάτης (επιµ.), Παλαιά και Νέα Διαθήκη, ανώνυµο κρητικό 
ποίηµα (τέλη 15ου – αρχές 16ου αι.). Κριτική έκδοση Νικ. Μ. Παναγιωτάκη+, Βενετία 2004 
(Graecolatininas nostra, Πηγές 6), σ.ιε’. 9) Τ. Κ. Καραναστάσης, “Ακουλουθία του Ανοσίου Τραγογένη 
Σπανού”. Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική προσέγγιση, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2003, 
σσ. 55, 126. 10) U. Moennig, “Έρως, Μοίρα, Ιστορία, Θάνατος. Διαπλεκόµενοι θεµατικοί άγονες στη 
Βυζαντινή Ιλιάδα”, Στ. Κακλαµάνης / Μ. Πασχάλης (επιµ..), Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο 
βυζαντινό και νεοελληνικό µυθιστόρηµα, Αθήνα 2005, σσ. 73-86, ιδίως σσ.  83, 86. 
 
381) "Griechisches Schul- und Ordenstheater der Gegenreformation und der 
Orthodoxie in der Ägäis (1580-1730). Ein Forschungsbericht", Orientalia Christiana 
Periodica 59 (1993), σσ. 511-521. 
 
Aναφορές: 1) Ostkirchliche Studien 44 (1995), σ. 94. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. 
Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 325, αρ. 250. 
 
382) "Tο πρώιµο θεατρικό έργο του Nίκου Kαζαντζάκη", Παρουσία Θ' (1993), σσ. 
63-160 [Deutsche Zusammenfassung]. 
 
Aναφορά: 1) Ath. Blessios, Le ‘théâtre d'idées" en Grèce de 1895 à 1922, Thése Paris 1996, σσ. 111, 
245, 364, 406 εξ., 409, 517. 2) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο τραγούδι του Γεφυριού της ‘Aρτας ως γέφυρα 
µεταξύ δηµοτικής ποίησης και δράµατος (Hλ. Bουτιερίδης, Π. Xορν, N. Kαζαντζάκης, Γ. Θεοτοκάς 
κ.ά.)”, Παρουσία IΓ’-IΔ’ (1998-2000),  σσ. 273-322,  ιδίως σ. 315. 
 
383) "Σύγχρονοι προβληµατισµοί για τα λαογραφικά µουσεία της Eυρώπης (H 
περίπτωση της Aυστρίας)", Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σσ. 135-144. 
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Aναφορά: 1) K. Mπάδα, “H παράδοση στη διαδικασία της ιστορικής διαπραγµάτευσης της εθνικής και 
τοπικής ταυτότητας. H περίπτωση της "Φουστανέλλας"”, Eθνογραφία 4 (1996), σσ. 127-148, ιδίως σ. 
130. 
 
384) "H πρόσληψη του Kάρλο Γκολντόνι στην Eλλάδα", Θεατρικό πρόγραµµα 
Θεάτρου Tέχνης, Kάρλο Γκολντόνι, "Oι Δίδυµοι της Bενετίας". Xειµερινή περίοδος 
1993-94, σσ. 39-49. 
 
Aναφορά: 1) P. Γρηγορίου, “Nέα στοιχεία για την διάδοση του έργου του Kάρλο Γκολντόνι στην 
Eλλάδα (τον 18ο και 19ο αιώνα)”, Mαντατοφόρος 39-40 (1995), σσ. 77-94, ιδίως σ. 77. 
 
385) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost 28 (Zagreb 1991)]. Λαογραφία 36 (1990-92 
[1993]), σσ. 255-257. 
 
Aναφορά: 1) Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]),  σ. 306. 
 
386) Bιβλιοκρισία: [Néprajzi Értesitö 71-73 (Budapest 1989-1991), C.Balazs, 
Kalotaszegi fafaragasok, Budapest 1990. J. Thain / K. Tichy, Kisalföldi és gömöri 
népi épitészet, Budapest 1991]. Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σσ. 257-259. 
 
Aναφορά: 1) Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]),  σ. 306. 
 
387) Bιβλιοκρισία: [H. Eberhart / E. Hörandner / B. Pöttler (eds.), Volksfrömmigkeit.  
Wien 1990]. Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σσ. 259-261. 
 
388) Bιβλιοκρισία: [Kατάλογοι του Aυστριακού Λαογραφικού Mουσείου: Schilder - 
Bilder – Moritaten, Wien 1990, Schmuck aus den Beständen des Museums, 1988, 
Herdgott und Habergeiss. Leben und Brauch in China und Österreich, 1991, Waage 
und Mass, 1991]. Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σσ. 262-263. 
 
389) Bιβλιοκρισία: [Bulgarski Folklor, τόµ. 18, Sofia 1992]. Λαογραφία 36 (1990-92 
[1993], σσ. 311-313. 
 
390) Bιβλιοκρισία: [Martin Scharfe (ed.), Brauchforschung, Darmstadt 1991]. 
Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σσ. 313-317. 
 
391) Bιβλιοκρισία: [Helge Gerndt (ed.), Fach und Begriff "Volkskunde" in der 
Diskussion. Darmstadt 1988]. Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σσ. 317-323. 
 
392) Bιβλιοκρισία: [Bασ. Γ. Nιτσιάκος, Παραδοσιακές κοινωνικές δοµές, Aθήνα 
1991]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLVII/96 (Wien 1993), σσ. 78-83. 
 
Aναφορά: 1) A. Dimarogonas (ed.), Synopsis 2. An Annual Index of Greek Studies 1993,  Amsterdam 
1998, σ. 171 αρ. 5427. 
 
393) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost 28 (Zagreb 1991)]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde XLVII/96 (Wien 1993), σσ. 90-92. 
 
394) Bιβλιοκρισία: [M. M. Παπαϊωάννου, Δηµοτικό τραγούδι και λαϊκός πολιτισµός, 
Aθήνα 1991]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLVII/96 (Wien 1993), σσ. 
92-96. 
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Aναφορά: 1) A. Dimarogonas (ed.), Synopsis 2. An Annual Index of Greek Studies 1993,  Amsterdam 
1998, σ. 171 αρ. 5428. 
 
395) Bιβλιοκρισία: [Στ. Δ. 'Hµελλος, Θρυλούµενα για την 'Aλωση και την εθνική 
αποκατάσταση, Aθήνα 1991]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLVII/ 96 
(Wien 1993), σσ. 97-99. 
 
Aναφορά: 1) A. Dimarogonas (ed.), Synopsis 2. An Annual Index of Greek Studies 1993,  Amsterdam 
1998, σ. 171 αρ. 5426. 
 
396) Bιβλιοκρισία: [K. Beitl / E. Kausel (eds.), Internationale und nationale 
volkskundliche Bibliographie. Spiegel der wissenschaftlichen Volkskunde/ 
Europäischen Ethnologie, Wien 1991]. Zeitschrift für Volkskunde 1993/1 (Marburg 
1993), σσ. 110-112. 
 
397) Bιβλιοκρισία: [D. Burkhart, Kulturraum Balkan. Studien zur Volkskunde und 
Literatur Südosteuropas. Berlin/Hamburg 1989]. Zeitschrift für Balkanologie 29/1 
(Berlin 1993), σσ. 45-46. 
 
398) Bιβλιοκρισία: [G.Podskalsky, Griechische Theologie in der Zeit der 
Türkenherrschaft 1453-1821. Die Orthodoxie im Spannungsfeld der 
nachreformatorischen Konfessionen des Westens, München 1988]. Zeitschrift für 
Balkanologie 29/1 (Berlin 1993), σσ. 47-50. 
 
Aναφορές: 1) Byzantinische Zeitschrift 86/87 (1993/94), σ.659 αρ.3398. 2) Byzantinoslavica LV 
(1994), σ.180. 
 
399) Bιβλιοκρισία: [M. Kαρποζήλου, Tα ελληνικά οικογενειακά φιλολογικά περιοδικά 
(1847-1900). Iωάννινα 1991]. Zeitschrift für Balkanologie 29/2 (Berlin 1993), σσ. 
115-116. 
 
400) Bιβλιοκρισία: [L. Kretzenbacher, Leben und Geschichte des Volksschauspiels in 
der Steiermark. Ausgewählte Aufsätze, Graz 1992]. Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde XLVII/96 (Wien 1993), σσ. 556-558. 
 
401) Bιβλιοκρισία: [M. N. Pούσσος-Mηλιδώνης, Iησουίτες στον ελληνικό χώρο, 
1560-1915, Aθήνα 1991]. Südost-Forschungen 52 (München 1993), σσ. 481-482. 
 
402) Bιβλιοκρισία: [P. Kitromilides, The Enlightenment as Social Criticism. Iosipos 
Moisiodax and Greek Culture in the Eighteenth Century, Princeton/New Jersey 
1992]. Südost-Forschungen 52 (München 1993), σσ. 483-485. 
 
403) Bιβλιοκρισία: [G.Jusdanis, Belated Modernity and Aesthetic Culture. Inventing 
National Literature, Minneapolis/Oxford 1991]. Südost-Forschungen 52 (München 
1993), σσ. 485-489. 
 
404) Bιβλιοκρισία: [Chr. Lüth, Στην Aθήνα του 1847-1848. 'Eνα ανέκδοτο 
ηµερολόγιο, Aθήνα 1991]. Südost-Forschungen 52 (München 1993), σ. 494. 
 
405) Bιβλιοκρισία: [K. A. Δηµάδης, Δικτατορία - Πόλεµος και πεζογραφία 1936-
1944, Aθήνα 1991]. Südost-Forschungen 52 (München 1993), σσ. 501-505. 
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406) Bιβλιοκρισία: [C. Pochert, Die Reimbildung in der spät- und postbyzantinischen 
Volksliteratur, Köln 1991. Ptochoprodromos. Einführung, kritische Ausgabe, 
deutsche Übersetzung, Glossar. H.Eideneier. Köln 1991]. Südost-Forschungen 52 
(München 1993), σσ. 517-523. 
 
Aναφορά: 1) Byzantinoslavica LV (1994), σ.400. 
 
407) Bιβλιοκρισία: [Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Γεωργίου Xορτάτση, H 
ελευθερωµένη Iερουσαλήµ, Aθήνα 1992]. Südost-Forschungen 52 (München 1993), 
σσ.  526-528. 
 
Aναφορές: 1) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, 
σ.451. 2) Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Eρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου Xορτάτση, 2η έκδ. Aθήνα 1996, σ. 
8. 3) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 
λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 
1998, σσ.128, 273. 4) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 
2003, σ . 97. 5) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το 
θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σσ. 322, 324, αρ. 221, 235.  
  
408) Bιβλιοκρισία: [Zήνων. Kρητοεπτανησιακή τραγωδία (17ου αιώνα). Eπιµέλεια Στ. 
Aλεξίου - M. Aποσκίτη, Aθήνα 1991]. Südost-Forschungen 52 (München 1993), σσ. 
529-535. 
 
Aναφορές: 1) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700, 
Sydney 1998, σσ. 128, 273. 2) Στ. Aλεξίου, Kρητικά Φιλολογικά, Aθήνα 1999, σ. 14. 3) Στ. Aλεξίου, 
“Πρόλογος”,  στον τόµο: M. Aποσκίτη, Kρητολογικά. Aναγεννησιακά και Nεώτερα, Aθήνα 2003, σσ. 
9-11, ιδίως σ. 9. 
 
409) Bιβλιοκρισία: [A. Tαµπάκη, H νεοελληνική δραµατουργία και οι δυτικές της 
επιδράσεις (18ος - 19ος αι.), Aθήνα 1993]. Südost-Forschungen 52 (München 1993), 
σσ. 535-539. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.341, αρ. 417. 
 
410) Bιβλιοκρισία: [Δ. Kαπάδοχος, Tο θέατρο της Kέρκυρας στα µέσα του IΘ' αιώνα, 
Aθήνα 1991· N. Mπακουνάκης, Tο φάντασµα της Nόρµας. H υποδοχή του 
µελοδράµατος στον ελληνικό χώρο, Aθήνα 1991· K.Mπαρούτας, H µουσική ζωή στην 
Aθήνα το 19ο αιώνα, Aθήνα 1991]. Südost-Forschungen 52 (München 1993), σσ. 
539-542. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.352, αρ. 544. 
 
411) Bιβλιοκρισία: [Aπ. Σαχίνης, Tετράδια Kριτικής 1-7, Aθήνα 1978-1991]. Südost-
Forschungen 52 (München 1993), σσ. 542-546. 
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412) Bιβλιοκρισία: [Xρ. Xαραλαµπάκης, Nεοελληνικός Λόγος. Mελέτες για τη 
γλώσσα, τη λογοτεχνία και το ύφος, Aθήνα 1992]. Südost-Forschungen 52 (München 
1993), σσ. 546-549. 
 
Aναφορά: 1) Xρ. Xαραλαµπάκης, Nεοελληνικός Λόγος. Mελέτες για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και το 
ύφος, 3η έκδοση Aθήνα 1999, σ. 12. 
 
413) Bιβλιοκρισία: [Mιχ. Γ. Mερακλής, Eλληνική Λαογραφία. Tόµ. Γ': Λαϊκή τέχνη, 
Aθήνα 1992]. Südost-Forschungen 52 (München 1993), σσ. 549-552. 
 
414) Bιβλιοκρισία: [P. Sant Cassia / C. Bada, The Making of the Modern Greek 
Family. Marriage and exchange in Nineteenth-Century Athens, Cambridge 1992]. 
Südost-Forschungen 52 (München 1993), σσ. 553-558. 
 
 

1 9 9 4 
 
 

415) Bαλκανική Θεατρολογία. Δέκα µελετήµατα για το θέατρο στην Eλλάδα και 
τις γειτονικές της χώρες, Aθήνα, εκδόσεις Kαρδαµίτσα 1994, σελ. 362. (1. To θέατρο 
της Aναγέννησης και του Mπαρόκ στις Δαλµατικές ακτές. Mια σύγκριση µε το Kρητικό και 
Eπτανησιακό Θέατρο. 2. O Σκεντέρµπεης στην ευρωπαϊκή και βαλκανική δραµατουργία. 3. Tο 
κονταροχτύπηµα στην Eλλάδα και στα Bαλκάνια. Aπό το πολεµικό αγώνισµα στη θεατρική 
παράσταση. 4. Δρώµενα και λαϊκό θέατρο στη NA Eυρώπη. 5. Tο παραδοσιακό λαϊκό θέατρο του 
Πόντου στον εθνολογικό του συσχετισµό. 6. Tρεις 'Eλληνες θεατράνθρωποι στα Bαλκάνια του 19ου 
αιώνα. 7. O Kαραγκιόζης στα Bαλκάνια. H προϊστορία του ελληνικού θεάτρου σκιών. 8. Eίδωλα και η 
ταφή τους στη Bαλκανική Xερσόνησο. Για την προϊστορά του κουκλοθεάτρου. 9. Tο λαϊκό 
παραδοσιακό κουκλοθέατρο στη NA Eυρώπη. 10. O Pietro Metastasio και ο August von Kotzebue στο 
θέατρο της NA Eυρώπης. Δρόµοι της πρόσληψης στο 18ο και 19ο αιώνα).  
 
Kρίσεις: 1) Δηµ. Σταµέλος, "Eλευθεροτυπία" 4. 5. 1994, σ. 30. 2) M. A. Aλεξιάδης, 
Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]), σσ. 218-220. 3) R. Bancroft-Marcus, Südost-
Forschungen 55 (1996), σσ. 372-373. 
 
Aναφορές: 1) Iχνευτής 1994, σ. 72. 2) Γ. Π. Πεφάνης, Oι διαδικασίες συµβόλισης του δραµατικού 
λόγου, διδ. διατρ. Aθήνα 1994, σσ. 351, 524. 3) Aικ. Δεκούλου-Mελισσαροπούλου, H θεατρική κίνηση 
στον Πύργο της Hλείας (1860-1944), διδ.διατρ. Aθήνα 1996, σσ. 358, 580. 4) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, 
Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 281. 5) E. Xασάπη-Xριστοδούλου, H 
αρχαιοελληνική µυθολογία στο νεοελληνικό δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 141, 213, 217, 223, 965 
εξ., 977. 6) A. D. Dimarongonas (ed.), Σύνοψις. An Annula Index of Greek Studies, vol. 3, 1994, 
harwood academic publishers 1998, σ. 263 αρ. 9409. 7) Aπ. Mαγουλιώτης, Iστορία του νεοελληνικού 
κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 410. 8) A. Δηµητριάδης, O Nικόλαος 
Λεκατσάς και η συµβολή του στην ανάπτυξη της υποκριτικής τέχνης στην Eλλάδα, διδ. διατρ. Pέθυµνο 
1997, σσ. 254, 375. 9) Γ. Aθανασάτου, Eλληνικός Kινηµατογράφος (1950-1967): λαϊκή µνήµη και 
ιδεολογία, διδ. διατρ. Aθήνα 1998, σ. 221. 10) Aπ. Mαγουλιώτης, Iστορία του νεοελληνικού 
κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 89 εξ., 99, 410. 11) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο 
και τα σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σσ. 323, 494. 12) A. L. 
Vincent, “Writers from Dubrovnik and Kotor in Renaissance Crete”, Στ. Kακλαµάνης / Aθ. 
Mαρκόπουλος / Γ. Mαυροµάτης (εκδ.), Eνθύµησις Nικολάου M. Παναγιωτάκη, Hράκλειο 2000, σσ. 
733-745, ιδίως σσ. 734 και 736. 13) Aγγ. Σκανδάλη, H πορεία της όπερας στην Eλλάδα του 19ου αιώνα 
σε σχέση µε τη συγκρότηση του αστικού χώρου. Mια πρώτη προσέγγιση, Aθήνα 2001, σσ. 20 εξ., 190. 
14) Γ. Aθανασάτου, Eλληνικός Kινηµατογράφος (1950-1967). Λαϊκή Mνήµη και Iδεολογία, Aθήνα 
2001, σ. 210. 15) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. Aπό 
την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University Studio 
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Press 2002, σσ.158, 246, 250, 1196. 16) A. Vincent, “Ένας θεατρόφιλος Bενετός στην Kέρκυρα και 
στη Δαλµατία: τα θεατρικά ενδιαφέροντα του Pietro Semitecolo”, Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  4 (2002), σσ. 35-38, ιδίως σ. 37. 17) Θ. 
Xατζηπανταζής, Aπό του Nείλου µέχρι του Δουνάβεως. Tο χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού 
επαγγελµατικού θεάτρου στο ευρύτερο πλαίσιο της Aνατολίκής Mεσογείου, από την ίδρυση του 
ανεξάρτητου κράτους ώς τη Mικρασιατική Kαταστροφή, Hράκλειο 2002, τόµ. A 1, σ. 90, τόµ. A 2, 
παράρτηµα 1828-1875,  σ. 1106. 18) Kωνστ. Mαλαφάντης, “’Mίκη- Mάους και Kαραγκιόζης’ – Mια 
πρωτότυπη µυθοπλαστική προπολεµική συνάντηση”, στον τόµο: B. Δ. Aναγνωστόπουλος (επιµ.), 
Θέατρο Σκιών και Eκπαίδευση, Aθήνα 2003, σσ. 107-131, ιδίως σ. 122. 19) M. Kαπλάνογλου, “O 
Kαραγκιόζης στο σχολείο – Iστορικοί όροι της εισαγωγής του θεάτρου σκιών στην εκπαίδευση”,  στον 
τόµο: B. Δ. Aναγνωστόπουλος (επιµ.), Θέατρο Σκιών και Eκπαίδευση, Aθήνα 2003, σσ. 147-154,  
ιδίως σσ. 149, 151 εξ. 29) Cat. Carpinato, “’La discoverta del vero Omero’: Riscritture greche”,  
Iταλοελληνικα.  Rivista di cultura greco-moderna, VI, Atti del V Convegno Nazionale di Studi 
Neoellenici, Napoli, 15-18 maggio 1997, Napoli 1997-98, σσ. 287-311, ιδίως σ. 299. 30) K. 
Γεωργακάκη, “’Θέατρον ουχί Iταλιωτισσών σειρηνών ... αλλά Θέατρον Eλληνικον’.  H προβληµατική 
λειτουργία του Eθνικού Θεάτρου στην Eλλάδα του 19ου αιώνα”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες 
πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 
2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ.109-120, ιδίως σ.111. 31) Έ. 
Πατρικίου, “Tα ανοµολόγητα δάνεια. Oι πρώτες προσλήψεις δυτικοευρωπαϊκών φιλολογικών και 
αισθητικών ερµηνειών της τραγωδίας από την νεοελληνική διανόηση και το νεοελληνικό θέατρο”, 
Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το 
Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς 
σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 163-173, 
ιδίως σ. 167. 32) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το 
θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σσ. 302, 326, 353, αρ. 26, 258, 560. 33) Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, 
ιδίως σ. 387. 34) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 
(2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 776. 35) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, “Το θεάτρο του ελληνισµού 
της διασποράς, 19ος-20ός αιώνας: συµβολή ενός πανεπιστηµιακού µαθήµατος στη διδασκαλία της 
ιστορίας του ελληνισµού της διασποράς”, στον τόµο: Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς. Έρευνα και 
Διδασκαλία, Πρακτικά Συνεδρίου Ρέθυµνο 4-6 Ιουλίου  2003, Ρέθυµνο 2004, τόµ.Β’, σσ. 377-385 ιδίως 
σ. 381. 36) Γ. Π. Πεφάνης, Το Βασίλειο της Ευγένας. Λογοτεχνικά διακείµενα και ανθρωπολογικά 
περιεχόµενα στην “Ευγένα” του Θεοδώρου Μοντσελέζε, Αθήνα 2005, σσ. 160, 302. 37) Κ. Ριτσάτου, Η 
συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. διατρ., Ρέθυµνο 
2004, σσ. 526, 731. 38) Cr. Luciani, Των αρµάτω οι ταραχές, του έρωτα η εµπόρεση. L’ arme e gli 
amori. Γκιόστρες στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία από το Μεσαίωνα έως το Μπαρόκ (14ος – 17ος 
αιώνας), διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 121, 125, 201. 39) Δ. Σπάθης, “Ο Ιωάννης Ζαµπέλιος και η 
συµµετοχή του στην οικοδόµηση της νεοελληνικής σκηνής”, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών (επιµ.), 
Πρακτικά Θ΄Συµποσίου, Λευκάδα 16-18 Ιουλίου 2004, Αθήνα 2005, σσ.  95-136, ιδίως σ. 115., 40) Γ 
Κεχαγιόγλου, Απολλώιος της Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, Θεσσαλονίκη 
2004, σ. 92. 
 
416) Historisches Drama und gesellschaftskritische Komödie in den Ländern 
Südosteuropas im 19. Jahrhundert. Vom Theater des Nationalismus zum 
Nationaltheater, Frankfurt am Main / Berlin / Bern / New York / Paris / Wien, Peter 
Lang 1994 (Europäische Hochschulschriften Reihe XXX, Theater-, Film- und 
Fersehwissenschaften, Bd.57)., σελ. 155. 
 
Kρίσεις: 1) Dragan Klaic, The Slavonic and East European Review 74/3 (1996) σσ. 
519-521.  2) Drammaturgia 3/1996. 
 
Aναφορές: 1) Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLVIII/97 (1994), σ. 363. 2) Volkskunde in 
Österreich 29/9 (1994), σσ. 77-84, ιδίως σ. 83. 3) Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
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XLVIII/97 (1994), σ. 520.  4) R. Alsheimer (ed.), Internationale Volkskundliche Bibliographie / 
Internatiοnal Folklore Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1994, 
Bonn 1997, αρ. 6411. 5) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από 
το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 354, αρ. 564. 6) M. Bobinac, “Theodor Körner im kroatischen Theater”, 
Kakanien revisited 10 (2003), σσ. 109-128, ιδίως σσ. 125 εξ. 7) M. Bobinac, “Theodor Körner im 
kroatischen Theater”, στον τόµο: M. Bobinac (ed.), Porträts und Konstellationen. Deutschsprachig-
kroatische Literaturbeziehungen. Zagreber Germanistische Beiträge 11 (2002), σσ. 59-96, ιδίως σσ. 
91 εξ. 
 
417) Bυζαντινά θέµατα της ελληνικής λαογραφίας. H Pωµαϊκή Γιορτή των 
Pόδων στη Bαλκανική Xερσόνησο - Bυζαντινός Oιδίπους και Mεσαιωνικός 
Iούδας (AaTh 931) - 'Eτυµον και 'Eθιµον: Tρεις περιπτώσεις, Aθήνα 1994 
(Λαογραφία, παράρτηµα 11), σελ. 157. 
 
Kρίσεις: 1) Δ. Λουκάτος, Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]), σ. 342. 2) Π. B. Πάσχος,  
Θεολογία ΞΣT' (1995), σ. 850. 
 
Aναφορές: 1) Γ. Π. Πεφάνης, Oι διαδικασίες συµβόλισης του δραµατικού λόγου, διδ. διατρ. Aθήνα 
1994, σ. 524. 2) Γ. I. Θανόπουλος, “Tο έθιµο του Kλήδονα στην "Aµοργό" του N. Γκάτσου”, 
Λαογραφία 37 (1993-1994 [1996]),  σ. 118. 3) I. Bιβιλάκης, H θεατρική ορολογία στους Πατέρες της 
Eκκλησίας. Συµβολή στη µελέτη της σχέσεως εκκλησίας και θεάτρου, διδ. διατριβή Aθήνα 1996, σσ. 
XX, 20, 4) D. Kolias, Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), αρ. 3216. 5) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, 
Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 281. 6) R. Alsheimer (ed.), 
Internationale Volkskundliche Bibliographie / Internatiοnal Folklore Bibliography / Bibliographie 
Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1994, Bonn 1997, αρ. 1090. 7) Vit. Zaikovskyi, Συµβολή στη 
λαογραφική και εθνογλωσσική µελέτη των εορτολιγίων των Eλλήνων και των Σλάβων (το δωδεκαήµερο 
ως περίοδος διάβασης), διδ. διατρ. Aθήνα 1998, σσ. 242, 249, 298, 344. 8) Eλληνική Eθνική 
Bιβλιογραφία 1994, Aθήνα, Kέντρο Bιβλίου 1998, αρ. 1093. 9) M. Γ. Bαρβούνης, H ανακάλυψη του 
Bυζαντίου στο χώρο της Eλληνικής Λαογραφίας, Aθήνα 1998, σ. 29. 10) X. Mπακονικόλα-
Γεωργοπούλου, Θέατρο και Σχολείο. I. H τέχνη του θεάτρου, Aθήνα, Γενική Γραµµατεία Nέας Γενιάς / 
Tµήµα Θεατρικών Σπουδών Παν/µίου Aθηνών 1998, σσ. 127, 141. 11) M. Γ. Bαρβούνης, Aφήγηση 
και αφηγητές στα ελληνικά παραµύθια, Aθήνα 1998, σ. 95. 12) Θ. Δ. Kυπρή / K. A. Πρωτοπαπά, 
Παραδοσιακά ζυµώµατα της Kύπρου. H χρήση και η σηµασία της στην εθιµική ζωή, Λευκωσία 1997, σ. 
330. 13) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου. 
Aθήνα 1999, σσ. 107, 494. 14) A. Mιχά - Λαµπάκη, βιβλιοκρισία της K.Παπαθανάση-Mουσιοπούλου, 
Παραδοσιακές εκδηλώσεις του λαού µας, Aθήνα 1992, Bυζαντινός Δόµος 8-9 (1998), σσ. 253 εξ. 15) I. 
Bιβιλάκης, “Bιβλικές αποκλίσεις στην τραγωδία XPIΣTOΣ του Kαζαντζάκη”, Περίτεχνο 1 (1999), σσ. 
27-33, ιδίως σ.33. 16) M. Γ. Mερακλής, Θέµατα Λαογραφίας, Aθήνα 1999, σ. 157. 17) M. Γ. 
Bαρβούνης, Λαογραφικά στη “Σύνοψη Xρονική” του Kωνσταντίνου Mανασσή (12ος αι.), Aθήνα 2001, 
σ. 121. 18) P. Schreiner, “Stadt und Gesetz – Dorf und Brauch. Versuch einer historischen Volkskunde 
von Byzanz: Methoden, Quellen, Gegenstände, Beispiele”, Nachrichten der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen, I. Philologisch-historische Klasse Nr. 9 (2001), σσ. 573-662, ιδίως σ. 
641. 19) Τ. Κ. Καραναστάσης, “Ακουλουθία του Ανοσίου Τραγογένη Σπανού”. Χαρακτήρας και 
χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική προσέγγιση, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 61 εξ., 120. 20) Ι. 
Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σ. 345. 21) Μ. Γ. 
Βαρβούνης, “Λαογραφικές παρατηρήσεις στον µύθο του Οιδίποδα”, Επετηρίς Εταιρείας Βοιωτικών 
Μελετών 3/2 (2000), σσ. 746-760, ιδίως σ. 760. 22) Μ. Γ. Βαρβούνης, “Λαογραφικές παρατηρήσεις 
στον µύθο του Οιδίποδα”, Μελετήµατα Ελληνικής Λαογραφίας, τόµ. Γ΄, Ιστορική Λαογραφία & 
Λαογραφία από τις πηγές, Ξάνθη 2003, σσ. 65-80, ιδίως σ. 78. 
 
 
418) "Implizite Bühnenanweisungen in den Sprechtexten der kretischen 
Dramaturgie", Pοδωνιά. Tιµή στον M. I. Mανούσακα. Tόµ. 2. Pέθυµνο 1994, σσ. 483-
492. 
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Kρίση: 1) M. Stassinopoulou, Byzantinische Zeitschrift 92 (1999), σ. 195, αρ. 159. 
 
Aναφορές: 1) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  
Sydney 1998, σσ. 128, 274.  2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό 
θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών 
και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 
5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 326, αρ. 262. 
 
419) "Groteskkörper und Verunstaltung in der Volksphantasie. Zu Formen und 
Funktionen somatischer Deformation", Innovation und Wandel. Festschrift für O. 
Moser, Graz 1994, σσ. 337-352. 
 
Aναφορά:  1) R. Alsheimer (ed.), Internationale Volkskundliche Bibliographie / Internatiοnal Folklore 
Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1994, Bonn 1997, αρ. 4918. 
 
420) "To παιδικό θέατρο στην Eλλάδα", Φιλεκπαιδευτική Eταιρεία / Θέατρο Tέχνης 
K. Kουν, Tο Θέατρο στο σχολείο, Aθήνα 1994, σσ. 31-48. 
 
Aναφορές: 1) Πλ. Mαυροµούστακος, “Aντί εισαγωγής: απόπειρα προσδιορισµού των προβληµάτων 
της θεατρικής δραστηριότητας στο σχολείο”, Φιλεκπαιδευτική  Eταιρεία / Θέατρο Tέχνης, Tο Θέατρο 
στο σχολείο, Aθήνα 1994, σσ. 11-23, ιδίως σ. 14. 2) Internationale Volkskundliche Bibliographie / 
International Folklore Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1995, 
Bonn 1998, αρ. 7107. 3) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses composantes 
sociales, idéologiques et esthétiques,  3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris 1995, σσ. 290,  550. 4) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “Tο θέατρο στο 
σχολείο. Συντοµη ιστορική αναδροµή”,  στον τόµο: B. Δεµερτζή (επιµ.), Hµερίδα “Tο Θέατρο στο 
Σχολείο”, Aιγάλεω 23 Φεβρουαρίου 2000, Aθήνα 2001, σσ. 23-32, ιδίως σσ. 24, 31. 5) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 
2005, σ. 414. 
 
421) "Tο θέµα της άλωσης στην ευρωπαϊκή και τη νεοελληνική δραµατολογία", E. 
Xρυσός (επιστ. επιµ.), H 'Aλωση της Πόλης, Aθήνα 1994, σσ. 295-307, 376-385 
(υποσηµειώσεις). 
 
Aναφορές: 1) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses composantes sociales, 
idéologiques et esthétiques,  3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, Paris 1995, σσ. 314, 550. 2) Ά. Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος αι.). 
Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 133, 296, 362 εξ. 
 
422) "O Kαραγκιόζης και η παιδευτική του διάσταση", Πρακτικά ογδόου διηµέρου 
εκπαιδευτικού προβληµατισµού "O λαϊκός πολιτισµός και το σχολείο" Eισηγήσεις και 
συζητήσεις, Aθήνα, 22-23 Mαΐου 1993 (Aπόψεις, παρ. 8), Aθήνα 1994, σσ. 67-73 
[κείµενο οµιλίας]. 
 
Aναφορά: 1) Internationale Volkskundliche Bibliographie / International Folklore Bibliography / 
Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1995, Bonn 1998, αρ. 7130. 
 
423) "Δραµατικά πρότυπα στο πρώιµο θεατρικό έργο του Nίκου Kαζαντζάκη", Nέα 
Eστία 136, τεύχ. 1616 (1/11/1994), σσ. 1398-1405. 
 
Aναφορά: 1) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο τραγούδι του Γεφυριού της ‘Aρτας ως γέφυρα µεταξύ δηµοτικής 
ποίησης και δράµατος (Hλ. Bουτιερίδης, Π. Xορν, N. Kαζαντζάκης, Γ. Θεοτοκάς κ.ά.)”, Παρουσία  
IΓ’-IΔ’ (1998-2000),  σσ. 273-322, ιδίως σ. 315. 
 
424) "Θεατρική παράσταση στην Kωνσταντινούπολη το 1623 µε έργο για τον 'Aγιο 
Iωάννη Xρυσόστοµο",  Θησαυρίσµατα 24 (Bενετία 1994), σσ. 235-262. 



- 176 - 

 

 
Kρίση: 1) M. A. Stassinopoulou, Byzantinische Zeitschrift 88 (1995), σσ. 496 εξ. αρ. 
2052. 
 
Aναφορές: 1) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  
Sydney 1998, σσ. 128, 273. 2) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses 
composantes sociales, idéologiques et esthétiques, 3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Paris 1995, σσ. 288 εξ., 291, 550. 3) A. Tabaki, “Au carrefour des 
civilisations: Phanar et Phanarioties”, Études Balkaniques 2002/1, σσ. 96-109, ιδίως σ. 99. 4) Xρ. E. 
Παπακώστα, “Eυρετήριο περιοδικού Θησαυρίσµατα. Tόµοι 1 (1962) – 30 (2000)”,  Θησαυρίσµατα 31 
(2001), σσ. 405-442,  σ. 425, αρ. 337. 5) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το 
νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 325, αρ. 255. 6) Ά. Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό 
Θέατρο (18ος – 19ος αι.). Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 122 εξ., 363. 
 
425) "H κληρονοµιά του Kρητικού θεάτρου στη Nάξο (17ος / πρώτο µισό του 18ου 
αιώνα)", Πρακτικά του A' Πανελλήνιου Συνεδρίου µε θέµα "H Nάξος διά µέσου των 
αιώνων", Φιλώτι 3-6 Σεπτ. 1992, Aθήνα 1994, σσ. 589-596 (Deutsche 
Zusammenfassung). (Eπίσης στον τόµο: Λοιβή. Eις µνήµην Aνδρέα Γ.Kαλοκαιρινού, 
Hράκλειον 1994, σσ. 301-308). 
 
Aναφορές: 1) M. Kαµπανιόλο, “H µονή Iησουϊτών Nάξου µεταξύ ιεραποστολής και παραγωγικής 
επιχείρησης”, Πρακτικά του A' Πανελλήνιου Συνεδρίου µε θέµα "H Nάξος δια µέσου των αιώνων", 
Φιλώτι 3-6 Σεπτ. 1992, Aθήνα 1994, σσ. 597-626, ιδίως σ. 604. 2) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, 
Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek 
Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 128, 274. 3) A. E. 
Kasdagli, Land and marriage settlements in the Aegean. A case study of seventeenth-century Naxos, 
Venice 1999 (Oriens graecolatinus), σ. 444. 4) Γ. Δανέζης, “Eλληνικό λογοτεχνικό Mπαρόκ”, Στ. 
Kακλαµάνης / Aθ. Mαρκόπουλος / Γ. Mαυροµάτης (εκδ.), Eνθύµησις Nικολάου M.Παναγιωτάκη, 
Hράκλειο 2000, σσ. 171-185, ιδίως σ. 180. 6) M. Vitti, Storia della letteratur neogreca, Roma 2001, σ. 
88. 7) M. Vitti, Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα 2003, σ. 115. 8) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 326, αρ. 257. 
 
426) "Zur Herkunft der mittelalterlichen Judaslegende", Fabula 35 (Berlin/New York 
1994), σσ. 305-309. 
 
Aναφορά:  1) R. Alsheimer (ed.), Internationale Volkskundliche Bibliographie / Internatiοnal Folklore 
Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1994, Bonn 1997, αρ. 6129. 
 
427) "H 'γκιόστρα' στην ελληνική παράδοση", Hπειρωτικά Xρονικά 31 (Iωάννινα 
1994), σσ. 107-163. 
 
Kρίση: M. A. Stassinopoulou, Byzantinische Zeitschrift 88 (1995), σ. 494. 
 
Aναφορές:  1) R. Alsheimer (ed.), Internationale Volkskundliche Bibliographie / Internatiοnal 
Folklore Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1994, Bonn 1997, 
αρ.3769.  2) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης. Hράκλειο 1997, 
σ. 391. 3) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 
λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 
1998, σσ. 128, 274. 4) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το 
θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 325, αρ. 254. 5) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, 



- 177 - 

 

Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 777. 6) Cr. Luciani, Των αρµάτω οι ταραχές, του έρωτα η 
εµπόρεση. L’ arme e gli amori. Γκιόστρες στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία από το Μεσαίωνα έως 
το Μπαρόκ (14ος – 17ος αιώνας), διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 14 εξ., 67, 143, 201. 7) Γ Κεχαγιόγλου, 
Απολλώιος της Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 92. 
 
428) "Griechisches zur 'adoptio in fratrem'", Südost-Forschungen 53 (München 
1994), σσ. 187-224. 
 
Aναφορές:  1) R. Alsheimer (ed.), Internationale Volkskundliche Bibliographie / Internatiοnal 
Folklore Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1994, Bonn 1997, αρ. 
5002. 2) W. Brandes, Byzantinische Zeitschrift 90 (1997), αρ. 1584 σ.319. 3) E. A. R. Brown, 
“Brotherhood in Byzantium. Introduction”,  Traditio 52 (1997), σσ. 261-384, ιδίως σσ. 264, 266, 280. 
4) L. Kretzenbacher, “Volkskundliche Feldforschung nach dem "erzählenden Bilde"”, D. Drascek et 
al., Erzählen über Orte und Zeiten. Eine Festschrift für Helge Gerndt und Klaus Roth, München / 
Berlin 1999, σσ. 345-362, ιδίως σ. 354. 
 
429) Bιβλιοκρισία:  [Π. M. Kιτροµηλίδης, Kοινωνικές σχέσεις και νοοτροπίες στην 
Kύπρο του δεκάτου ογδόου αιώνα, Λευκωσία 1992]. Südost-Forschungen 53 
(München 1994), σσ. 393-394. 
 
430) Bιβλιοκρισία: [K. Roth, Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 20. 
Jahrhundert, München 1993, M. Skowronski / M. Marinescu, Die "Volksbücher" 
Bertoldo und Syntipas in Südosteuropa. Ein Beitrag zur Kulturvermittlung in 
Griechenland und Bulgarien vom 17. bis 20. Jahrhundert, Frankfurt/M. etc. 1992]. 
Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 412-423. 
 
431) Bιβλιοκρισία:  [I. Lozica, Izvan teatra: Teatrabilni oblici folklora u Hrvatskoj, 
Zagreb 1990]. Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 487-489. 
 
432) Bιβλιοκρισία: [D. Antonijevic, Ritualni trans, Beograd 1990]. Südost-
Forschungen 53 (München 1994), σσ. 489-492. 
 
433) Bιβλιοκρισία: [St. Rajcevski / V. Fol, Kukerat bez maskata. Sofija 1993]. 
Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 534-536. 
 
434) Bιβλιοκρισία: [M. I. Mανούσακας / K. Στάϊκος, Oι εκδόσεις των ελληνικών 
βιβλίων από τον 'Aλδο Mανούτιο και τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία της Bενετίας, 
Aθήνα 1993· M. Zorzi, Collezioni veneziane di Codici Greci dalle raccolte della 
Biblioteca Nazionale Marciana, Aθήνα 1993· N. Xατζιδάκη, Aπό τον Xάνδακα στη 
Bενετία. Eλληνικές εικόνες στην Iταλία.15ος-16ος αιώνας, Aθήνα 1993· Xρ. 
Mαλτέζου, 'Oψεις της ιστορίας του Bενετοκρατουµένου Eλληνισµού. Aρχειακά 
τεκµήρια, Aθήνα 1993]. Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 555-558. 
 
435) Bιβλιοκρισία: [I. Δηµάκης, "Φιλελληνικά". Mελέτες για τον φιλελληνισµό κατά 
την ελληνική επανάσταση 1821, Aθήνα 1992· F. Tabaki-Iona, Poésie philhellénique et 
Périodiques de la Restauration, Athènes 1993]. Südost-Forschungen 53 (München 
1994), σσ. 567-570. 
 
436) Bιβλιοκρισία: [N. Παναγιωτάκης (ed.), Aρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας / 
Origini della letteratura neogreca, Venezia 1991]. Südost-Forschungen 53 (München 
1994), σσ. 590-594. 
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437) Bιβλιοκρισία: [R. Beaton / D. Ricks, Digenes Akrites. New Approaches to 
Byzantine Heroic Poetry, Aldershot / Hampshire 1993· Γ. I. Θανόπουλος, O "Διγενής 
Aκρίτης" Escorial και το ηρωϊκό τραγούδι "Tου Yιού του Aνδρονίκου". Kοινά τυπικά 
µορφολογικά στοιχεία της ποιητικής τους, Aθήνα 1993]. Südost-Forschungen 53 
(München 1994), σσ. 599-605. 
 
Aναφορά: 1) Byzantinische Zeitschrift  90 (1997), σ. 346 αρ. 1934. 
 
438) Bιβλιοκρισία: [D. Holton, Erotokritos, Bristol/Athens 1991· R.Beaton, George 
Seferis, Bristol/Athens 1991]. Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 605-607. 
 
439) Bιβλιοκρισία: [Στ. E. Kακλαµάνης, 'Eρευνες για το πρόσωπο και την εποχή του 
Γεωργίου Xορτάση, Hράκλειον 1993]. Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 
607-609. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 324, αρ. 245. 
 
440) Bιβλιοκρισία: [N. Pούσσος Mηλιδώνης, 'Eλληνες Iησουΐτες (1560-1773), Aθήνα 
1993]. Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 609-611. 
 
441) Bιβλιοκρισία: [A. Φραντζή, Mισµαγιά. Aνθολόγιο φαναριώτικης ποίησης κατά 
την έκδοση Zήση Δαούτη (1818), Aθήνα 1993]. Südost-Forschungen 53 (München 
1994), σσ. 611-612. 
 
442) Bιβλιοκρισία: [A. Σαχίνης, Θεωρία και άγνωστη ιστορία του µυθιστορήµατος 
στην Eλλάδα 1760-1870, Aθήνα 1992]. Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 
612-615. 
 
443) Bιβλιοκρισία: [Γ. Π. Σαββίδης (ed.), K. Δαπόντες, Kανών περιεκτικός πολλών 
εξαιρέτων πραγµάτων... (1778), Aθήνα 1991· του ίδιου (ed.), K .Δαπόντες, H θυσία 
του Iεφθάε και Iστορία Σωσάννης, Aθήνα 1993]. Südost-Forschungen 53 (München 
1994), σσ. 615-617. 
 
444) Bιβλιοκρισία: [E. N. Mόσχος, H µεταφυσική αγωνία του Παλαµά, Aθήνα 1993· 
B. Aποστολίδου, O Kωστής Παλαµάς ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Aθήνα 
1992· Aφιέρωµα στον Kωστή Παλαµά (1859-1943), Nέα Eστία 123 (Xριστ. 1993) τ. 
1595]. Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 618-621. 
 
445) Bιβλιοκρισία: [Γ. Γ. Zώρας, Λογοτέχνες της Παλαιάς και Nέας Aθηναϊκής 
Σχολής στον Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός", Aθήνα 1993]. Südost-Forschungen 
53 (München 1994), σσ. 621-623. 
 
446) Bιβλιοκρισία: [R. M. Brandl / D. Reinsch, Die Volksmusik der Insel Karpathos. 
Bd.1: Die Lyramusik von Karpathos. Eine Studie zum Problem von Konstanz und 
Variabilität instrumentaler Volksmusik am Beispiel einer griechischen Insel 1930-
1981, Göttingen 1992]. Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 623-628. 
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447) Bιβλιοκρισία: [Österreichische Volkskundliche Bibliographie. Verzeichnis der 
Neuerscheinungen für die Jahre 1987 bis 1988. Eva Kausel, Wien 1992]. Zeitschrift 
für Volkskunde 1994/1 (Marburg 1994), σ. 157. 
 
448) Bιβλιοκρισία: [Δελτίο Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών  7 (1988/89) και 8 
(1990/91)]. Zeitschrift für Balkanologie 30/1 (Berlin 1994), σσ. 116-118. 
 
449) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Bαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συµπεριφορά 
των κατοίκων της Σάµου, Aθήνα 1992]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
XLVIII/97 (Wien 1994), σσ. 324-326. 
 
450) Bιβλιοκρισία: [Aπ.  Σαχίνης, Tετράδια Kριτικής 1-7, Aθήνα 1978-1991]. Nέα 
Eστία τόµ. 136, τεύχ. 1615 (1994), σσ. 1379-81. 
 
451) Bιβλιοκρισία: [Klaus Beitl (ed.), Volkskunde. Institutionen in Österreich, Wien 
1992]. Zeitschrift für Volkskunde  1994/2 (Marburg 1994), σσ. 271-273. 
 
452) Bιβλιοκρισία: [M. I. Kιτροµηλίδης, Kυπριακά δηµοτικά τραγούδια, Aθήνα 
1992]. Jahrbuch für Volksliedforschung 39 (Berlin 1994), σσ. 243-244. 
 
Aναφορά: 1) Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]),  σ. 301. 
 
453) Bιβλιοκρισία: [Λαογραφία 36, 1990-1992 [1993])]. Österreichische Zeitschrift 
für Volkskunde XLVIII/97 (Wien 1994), σσ. 499-501. 
 
454) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost 29 και 30, Zagreb 1992 και 1993]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLVIII/97 (Wien 1994), σσ. 501-506. 
 
455) Bιβλιοκρισία: [Eπετηρίς του Kέντρου Eρεύνης της Eλληνικής Λαογραφίας XXVI-
XXVII (1981-1986 [1993])]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLVIII/97 
(Wien 1994), σσ. 507-511. 
 
456) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Mερακλής, 'Eντεχνος λαϊκός λόγος, Aθήνα 1993]. Fabula 
35 (Berlin/New York 1994), σσ. 349-351. 
 
Aναφορά: Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]), σ. 208. 
 
457) Bιβλιοπαρουσίαση: [M. A. Aλεξιάδης, H ελληνική και διεθνής ονοµατολογία της 
λαογραφίας, Aθήνα 1988· B. Nιτσιάκος, Παραδοσιακές κοινωνικές δοµές, Aθήνα 
1991· M. M. Παπαϊωάννου, Δηµοτικό τραγούδι και λαϊκός πολιτισµός, Aθήνα 1991· 
Eπετηρίς του Kέντρου Eρεύνης της Eλληνικής Λαογραφίας 26/27 (1981-1986 [1993]· 
Λαογραφία 35 (1987-89 [1991])· Σύνδειπνον. Tιµητικός τόµος για τον Δηµ. Λουκάτο, 
Iωάννινα 1988· Στ. 'Hµελλος, Λαογραφικά B'. Ποικίλα, Aθήνα 1992· E. Π. Mακρής, 
Zωή και παράδοση των Σαρακατσάνων, Iωάννινα 1990· B. Aυδίκος, Πρέβεζα 1945-
1990. 'Oψεις της µετάβασης µιας επαρχιακής πόλης, Πρέβεζα 1991· K. Kορρέ-
Zωγράφου, Nεοελληνικός κεφαλόδεσµος, Aθήνα 1991· H ελληνική κοινότητα, 
Iωάννινα 1992· E. Π. Aλεξάκης, H σηµαία στο γάµο, Aθήνα 1990· M. Γ. Bαρβούνης, 
Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συµπεριφορά των κατοίκων της Σάµου, Aθήνα 1992· 
M. Γ. Mερακλής, 'Eντεχνος λαϊκός λόγος, Aθήνα 1993· Στ. Δ. 'Hµελλος, Λαογραφικά 
I. Δηµώδεις παραδόσεις, Aθήνα 1988· Στ. Δ. 'Hµελλος, Θρυλούµενα για την 'Aλωση 
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και την εθνική αποκατάσταση, Aθήνα 1991· M. I. Kιτροµηλίδης, Kυπριακά Δηµοτικά 
Tραγούδια, Aθήνα 1992· M. M. Kιτροµηλίδου, Aκριτικά τραγούδια και παραλογές 
από την Kύπρο, Λευκωσία 1990· Στ. Aλεξίου, Bασίλειος Διγενής Aκρίτης και τα 
άσµατα του Aρµούρη και του γιού του Aνδρόνικου, Aθήνα 1990· Γ. I. Θανόπουλος, Tο 
τραγούδι του Aρµούρη. Xειρόγραφη και προφορική παράδοση, Aθήνα 1990· A. N. 
Δουλαβέρας, H έµµετρη εκφορά του νεοελληνικού παροιµιακού λόγου, Aθήνα 1989· 
A. N. Δουλαβέρας, O παροιµιακός λόγος στο µυθιστόρηµα του N.Kαζαντζάκη "Aλέξης 
Zορµπάς", Aθήνα 1991· X. Xατζητάκη-Kαψωµένου, Nεοελληνικά λαϊκά αινίγµατα, 
Θεσσαλονίκη 1990· M. A. Aλεξιάδης, O αγαπητικός της βοσκοπούλας. 'Aγνωστη 
Zακυνθινή "Oµιλία" του Aλέκου Γελαδά, Aθήνα 1990· B. Πούχνερ, Λαϊκό θέατρο 
στην Eλλάδα και στα Bαλκάνια, Aθήνα 1989· S. Baud-Bovy, Chansons aromounes de 
Thessalie, Θεσσαλονίκη 1990]. Demos. Internationale Ethnographische und 
Folkloristische Informationen  31, τεύχ. 3 (1994), σσ. 169, 171 εξ., 178, 179 εξ., 186-
188, 191, 192 εξ., 204, 205 εξ., 208, 213, 219, 224 εξ., 226 εξ., 230, 231, 237 εξ., 239 
εξ., 241 (αρ. 172, 174,  175, 182, 184, 189, 190, 194, 195, 203, 204, 206, 210, 214, 
221, 222, 224, 225, 229, 231, 241-246). 
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458) Aνιχνεύοντας τη θεατρική παράδοση. Δέκα µελετήµατα, Aθήνα, εκδόσεις 
Oδυσσέας 1995, σελ. 462 (1. H αντίληψη του χώρου στους Mιµιάµβους του Hρώνδα. 2. Xριστός 
Πάσχων και αρχαία τραγωδία. 3. H Repraesentatio figurata των Eισοδίων της Θεοτόκου του Philippe 
de Mézières (Avignon 1372) και η κυπριακή της προέλευση. 4. H πρόσληψη των δραµατικών έργων 
του Kρητικού θεάτρου. 5. Θεατρική παράσταση στην Kωνσταντινούπολη το 1623 µε έργο για τον 
'Aγιο Iωάννη Xρυσόστοµο. 6. O 'Oµηρος στη χιώτικη θρησκευτική δραµατουργία του 17ου αιώνα. 7. 
H κληρονοµιά του Kρητικού θεάτρου στη Nάξο (17ος / πρώτο µισό του 18ου αιώνα). 8. H ελληνική 
Eπανάσταση του 1821 στο ευρωπαϊκό θέατρο. 9. Tο θέµα της 'Aλωσης στη νεοελληνική 
δραµατουργία. 10. H πρώιµο θεατρικό έργο του Nίκου Kαζαντζάκη). 
 
Kρίσεις: 1) Kυριακή Πετράκου, Διαβάζω 355 (1995), σσ. 106-109. 2) Diether 
Roderich Reinsch, Südοst-Forschungen 55 (1996), σσ. 565-571. 3) Michael G. 
Meraklis, Zeitschrift für Balkanologie 33/2 (1997), σσ. 236-239. 
 
Aναφορές: 1) K. Γεωργουσόπουλος, "Tα Nέα", 1 Mαρτίου 1995. 2) Γ. Λαδογιάννη, Eπί σκηνής ο 
Λόγος, Aθήνα 1995, σσ. 112, 132. 3) Iχνευτής 1996, αρ. 876. 4) K. Πετράκου, Oι δραµατικοί 
διαγωνισµοί στην Aθήνα 1870-1925, διδ. διατρ. Aθήνα 1996, σσ. 181, 196, 356. 5) I. Bιβιλάκης, H 
θεατρική ορλογία στους Πατέρες της Eκκλησίας. Συµβολή στη µελέτη της σχέσεως εκκλησίας και 
θεάτρου, διδ. διατριβή Aθήνα 1996, σσ. XX, 44. 6) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική 
φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 281. 7) E. Xασάπη-Xριστοδούλου, H αρχαιοελληνική µυθολογία 
στο νεοελληνικό δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 215, 217, 553, 966, 1036.  8) D. Holton (επιµ.), 
Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 352, 391. 9) K. 
Chrysomalli-Henrich, “Christa Wolf und Evjenia Fakinu. Zwei Erzählerinnen der Innerlichkeit und 
ihre jeweilige Umsetzung altgriechischer Mythologie. Ein Vergleich”, στον τόµο: I. Vassis / G. S. 
Henrich / D. Reinsch (eds.), Lesarten. Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag. 
Berlin/New York 1998, σσ. 360-379, ιδίως σ. 372. 10) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη 
νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: 
General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 128, 274. 11) Aπ. Mαγουλιώτης, 
Iστορία του νεοελληνικού κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 410. 12) Π. 
Mαρτινίδης, Mεταµορφώσεις του θεατρικού χώρου. Tυπικές φάσεις κατά την εξέλιξη της αρχιτεκτοικής 
των θεάτρων στη Δύση, Aθήνα 1999, σσ. 105, 265.  13) K. Πετράκου, Oι Θεατρικοί Διαγωνισµοί 
(1870-1925), Aθήνα 1999, σ. 458. 14) M. Mερακλής, “Λαογραφία και φιλολογία. H συµβολή της 
πρώτης στις λογοτεχνικές αναλύσεις της δεύτερης. 'Eνα παράδειγµα απ' τους Eλεύθερους 
Πολιορκηµένους”, στον τόµο: Πανελλήνια 'Eνωση Φιλολόγων, Διονύσιος Σολωµός, Aθήνα 1998, σσ. 
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50-58, ιδίως σ. 58. 15) Γ. Λαδογιάννη, Tο παιδικό θέατρο στην Eλλάδα. Iστορία και κείµενα, Aθήνα 
1998, σσ. 26εξ., 30, 205. 16) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του 
Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σ. 494. 17) M. Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1998, σσ. 
154, 270. 18) I. Bιβιλάκης, “Bιβλικές αποκλίσεις στην τραγωδία XPIΣTOΣ  του Kαζαντζάκη”, 
Περίτεχνο 1 (1999), σσ. 27-33, ιδίως σ. 33. 19) K. Γεωργακάκη, H θεατρική πολιτική κατά την 
Oθωνική περίοδο, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 178. 20) M. Δηµάκη,  Σ. N. Bασιλειάδης. H ζωή και το 
έργο του, διδ.διατρ. Aθήνα 1999, σσ. 513, 604, 832. 21) Π. Xορν, Tα θεατρικά, επιµ. E. Bαφειάδη, τόµ. 
E', Aθήνα 1999, σ. 572. 22) X. Mπακονικόλα-Γεωργοπούλου, "O θεατρικός Kαζαντζάκης", στον 
τόµο: Kανόνες και εξαιρέσεις. Kείµενα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2000, σσ. 53-64, ιδίως σ. 55. 
23) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, "Tα αρχαίο ελληνικό δράµα στις ελληνικές παροικίες: το 
παράδειγµα της Kωνσταντινούπολης στο 19ο αιώνα", Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικής Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 3 (2000), σσ. 191-219, ιδίως σ. 195. 24) M. 
Lassithiotakis, ““La "Vie de Dimitri" de Matthieu Politis (1606), ou l'histoire allégorisée”, Revue des 
Études Néo-Helléniques V/2 (1996), σσ. 177-204, ιδίως σ. 194. 25) K. Πετράκου,  “Yπαρξισµός και 
ψυχανάλυση στο θέατρο του Nίκου Kαζαντζάκη”, στον τόµο: Δάφνη. Τιµητικός τόµος για τον Σπύρο 
A.Eυαγγελάτο, επιµ. I.Bιβιλάκης, Aθήνα 2001 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, παρτάρτηµα: Mελετήµατα 1), σσ. 259-280, ιδίως σ. 273. 26) Γ. Π. 
Πεφάνης, “Tο Eύοσµον Mυριάνθεµον του θεάτρου µας. Για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο”, Eπιστηµονική 
Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών, τόµ. ΛΓ’ (2000-2001), σσ. 137-176, 
ιδίως σ. 141. 27) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο τραγούδι του Γεφυριού της ‘Aρτας ως γέφυρα µεταξύ δηµοτικής 
ποίησης και δράµατος (Hλ. Bουτιερίδης, Π. Xορν, N. Kαζαντζάκης, Γ. Θεοτοκάς κ.ά.)”, Παρουσία 
IΓ’-IΔ’ (1998-2000), σσ. 273-322, ιδίως σσ. 315, 317. 28) I. Παπαγεωργίου, “Eπιρροές της 
ευρωπαϊκής θεωρίας του 19ου και αρχών του 20ού αιώνα στη ‘Θυσία’ του Nίκο Kαζαντζάκη”, 
Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου  “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό 
αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 235-242, ιδίως σσ. 235 εξ., 239, 242. 29) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία 
του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του Aριστοφάνη, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 281. 30) M. Δηµάκη 
- Zώρα, Σ. N. Bασιλειάδης. H ζωή και το έργο του, Aθήνα 2002, σσ. 562, 666, 924. 31) Θ. Γραµµατάς, 
Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. B’, σ. 
366. 32) Xρ. Tσαγγαρίδης, “H ‘κυπριακή’ σκηνική διδιασκαλία των Παθών”, Eπετηρίδα Kέντρου 
Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου 5 (Λευκωσία 2001), σσ. 259-296, ιδίως σ. 275. 33) Γ. Π. Πεφάνης, 
“Kοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του ελληνικού θεάτρου στις αρχές του 20ού αιώνα. Tο Θέατρο 
Iδεών και οι ιδεολογικές ζυµώσεις (1897-1910)”, M. A. Aλεξιάδη (επιµ.), Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα 
στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 533-567, ιδίως σσ. 542, 564 εξ. 34) Γ. Π. Πεφάνης, 
“’Oψεις της ελληνικής αστικής δραµατουργίας κατά τον 20ό αιώνα. Mια σύντοµη επισκόπηση”,  
Παρνασσός MΓ’ (2001), σσ. 351-374, ιδίως σ. 352. 35) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική 
Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 
2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 248, 250, 667, 1206, 1257. 36) P. Roilos, 
“Byzantium and the Heroic Pessimism in Nikos Kazantzakis”, Journal of the Hellenic Diaspora 27 
(2001), σσ. 227-241, ιδίως σσ. 240 εξ. 37) B. Γεωργοπούλου / K. Πετράκου, “Πειο ευγενικός, το 
πρώτο θεατρικό έργο της Γαλάτειας Kαζαντζάκη”, Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  4 (2002), σσ. 221-251, ιδίως σσ. 225 εξ. 38) B. 
Πετράκου, “Tα ιστορικά δράµατα του Bασίλη Pώτα για το Eικοσιένα”, Σύγχρονη Eκπαίδευση 126-127 
(2002), σσ. 15-19, ιδίως σ. 15. 39) Θαν. Kαραγιάννης, “Bασίλη Pώτα ‘Nενικήκαµεν’ (µονόπρακτο για 
παιδιά), 1929. Σύντοµη αναφορά στην υπόθεση και στους δραµατικούς ήρωες του έργου”,  Tο σχολείο 
και το σπίτι  41/444-445 (2002), σσ. 374-379,  ιδίως σ. 379. 40) I. Bιβιλάκης, “O θεατρικός πειρασµός 
του Nιρβάνα”, Eπιστηµονική  Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛΔ’ 
(2002-2003), σσ. 567-583, ιδίως σ. 567. 41) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γραφής. Δεκαπέντε 
µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 15, 283, 320, 360, 597. 42) Δηµ. Aρµάος, 
Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 924. 43) A. Ξαπαπαδάκου, “O 
Mάρκος Bότζαρης του Παύλου Kαρρέρ: µια ‘εθνική’ όπερα”, Mουσικός Λόγος 5 (2003), σσ. 27-63, 
ιδίως  σ. 43. 44) Cat. Carpinato, “’La discoverta del vero Omero’: Riscritture greche”,  Iταλοελληνικα.  
Rivista di cultura greco-moderna, VI, Atti del V Convegno Nazionale di Studi Neoellenici, Napoli, 15-
18 maggio 1997, Napoli 1997-98, σσ. 287-311, ιδίως σ. 292. 45) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο του 
Γρηγόριου Ξενόπουλου, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 248. 46) I. Bιβιλάκης, Θεατρική αναπαράσταση στο 
Bυζάντιο και στη Δύση, Aθήνα 2003, σσ. 31, 34, 60. 47) I. Γεωργιάδη, “Pοµαντικά στοιχεία στο 
θεατρικό έργο του Iωάννη Zαµπείου”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις 
του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 
2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, 
Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ.53-58. 48) K. Πετράκου, “O υπαρξισµός στο µεταπολεµικό 
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ελληνικό θέατρο”, B. Γεωργοπούλου, “H πρόσληψη του ‘Iψεν στο ελληνικό θέατρο του 
Mεσοπολέµου”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις το Nεοελληνικού 
Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την 
Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: 
Mελετήµατα [3]), σσ. 393-410, ιδίως σ. 399. 49) Κ. Πετράκου,Θεατρολογικά Miscellanea, Αθήνα 
2004, σ.123. 50) Κ. Πετράκου, “Το πρώτο θεατρικό έργο του Βασίλη Ρώτα: Τ’ αποπαίδια της µοίρας”, 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 5 (2004), σσ. 
125-225, ιδίως σ. 127. 51) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 302, 310, 327, 354, αρ. 27, 80, 81, 269, 270, 271, 272, 566. 52) J. 
Niehoff-Panagiotidis, Übersetzung und Rezeption. Die byzantinisch-neugriechischen und spanischen 
Adaptionen von Kalila wa-Dimma, Wiesbaden 2003, σσ. 210, 271. 53) Τ. Κ. Καραναστάσης, 
“Ακουλουθία του Ανοσίου Τραγογένη Σπανού”. Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική 
προσέγγιση, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 52, 55, 58, 64, 96, 120. 54) Ι. Βιβιλάκης, Για το ιερό 
και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σσ. 299, 330, 347, 500, 511. 55) Ε.-Ά 
Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. 
Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, ιδίως σσ. 373, 386. 56) Ι. Βιβιλάκης, “Ευγένα. Ένα 
θρησκευτικό δράµα του 17ου αιώνα”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 551-564, ιδίως σσ. 562 εξ. 57) Πλ. 
Μαυροµούστακος, “Η πρώτη παράσταση ιταλικού µελοδράµατος στο Θέατρο San Giacomo της 
Κέρκυρας (1733). Βεβαιότητες και ερωτήµατα”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 580-590, ιδίως σ. 590. 58) 
Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, 
Αθήνα 2005, σσ. 37 εξ., 412. 59) Γ. Π. Πεφάνης, “Ασθένειες και θεραπείες στο ελληνικό θέατρο του 
20ού αιώνα”, Revue des Études Néo-Helléniques VIII (1999), σσ. 151-164, ιδίως σ. 156. 60) Κ. 
Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα 2005, σσ. 113, 127, 130, 144, 146, 164. 169, 176, 
179 εξ., 207, 209, 531. 61) O. Omatos Saenz, “Ο Πρωτοµάστορας, la primera tragedia de N. 
Kazantzakis”, Φιλόπατρις. Αφιέρωµα στον Αλέξη Eudald Sola / Tomo en Honor a Alexis-Eudald Sola, 
Granada 2004, σσ. 225-246, ιδίως σσ. 227, 235. 62) Δ. Σπάθης, “Ο Ιωάννης Ζαµπέλιος και η 
συµµετοχή του στην οικοδόµηση της νεοελληνικής σκηνής”, Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών (επιµ.), 
Πρακτικά Θ΄Συµποσίου, Λευκάδα 16-18 Ιουλίου 2004, Αθήνα 2005, σσ.  95-136, ιδίως σ. 110. 
 
459) O Παλαµάς και το θέατρο, Aθήνα, Kαστανιώτης 1995, σελ. 835. 
 
Kρίσεις: 1) M. Γ. Mερακλής, Nέα Eστία 1657 (1996), σσ. 960-963. 2) K. Πετράκου, 
Διαβάζω 373 (1997), σσ. 145-148. 
 
Aναφορές: 1) Iχνευτής 1996, αρ. 878. 2) K. Πετράκου, Oι δραµατικοί διαγωνισµοί στην Aθήνα 1870-
1925, διδ. διατρ. Aθήνα 1996, σσ. 55, 356. 3) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική 
φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 281. 4) E. Xασάπη-Xριστοδούλου, H αρχαιοελληνική µυθολογία 
στο νεοελληνικό δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 424 εξ. 5) A. Δηµητριάδης, O Nικόλαος Λεκατσάς 
και η συµβολή του στην ανάπτυξη της υποκριτικής τέχνης στην Eλλάδα, διδ. διατρ. Pέθυµνο 1997, σ. 
375. 6) Aντ. Γλυτζουρής, H ανάδυση και η εδραίωση του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, διδ. 
διατρ. Pέθυµνο 1998, σ. 591. 7) K. Πετράκου, Oι Θεατρικοί Διαγωνισµοί (1870-1925), Aθήνα 1999, 
σσ. 78, 421, 458. 8) M. Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1998, σ. 154. 9) I. Πιπινιά, “H Nέα 
Σκηνή και το κίνηµα των ελεύθερων θεάτρων στην Eυρώπη του 19ου αιώνα”, στον τόµο: K. 
Σαρροπούλου (επιµ.), O Kωνσταντίνος Xρηστοµάνος και η εποχή του. 130 χρόνια από τη γέννησή του, 
Aθήνα 1 Mαρτίου 1997, Aθήνα 1999, σσ. 61-96, ιδίως σ. 93. 10) Γ. Λαδογιάννη, “H παράδοση του 
αρχαίου δράµατος στον "Πρωτοµάστορα" του Nίκου Kαζαντζάκη”, Oµπρέλα 45 (1999), σσ. 3-6, σσ. 5 
και 6. 11) Π. Xορν, Tα θεατρικά, επιµ. E.Bαφειάδη, τόµ. E', Aθήνα 1999, σ. 572. 12) Γ. Π. Πεφάνης, 
"Pίζες και άνθη του επτανηισακού θεάτρου. O Bασιλικός του Aντώνιου Mάτεσι", Eπιστηµονική 
Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών  ΛB' (1998-2000), σσ. 107-152, ιδίως 
σ. 114. 13) Aντ. Γλυτζουρής, H σκηνοθετική τέχνη στην Eλλάδα. H ανάδυση και η εδραίωση της τέχνης 
του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2001, σσ. 470, 687. 14) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο Eύοσµον 
Mυριάνθεµον του θεάτρου µας. Για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο”, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών, τόµ. ΛΓ’ (2000-2001), σσ. 137-176, ιδίως σσ. 140, 
53. 15) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο τραγούδι του Γεφυριού της ‘Aρτας ως γέφυρα µεταξύ δηµοτικής ποίησης 
και δράµατος (Hλ. Bουτιερίδης, Π. Xορν, N. Kαζαντζάκης, Γ. Θεοτοκάς κ.ά.)”, Παρουσία IΓ’-IΔ’ 
(1998-2000), σσ. 273-322, ιδίως σ. 314. 16) B. Γεωργοπούλου, “Παραστάσεις αρχαίου δράµατος στην 
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Eλλάδα του 19ου αιώνα”, Φιλολογική 19, τεύχ. 76 (Iούλ.-Σεπτ. 2001), σσ. 47-51, ιδίως σ. 51. 17) A. 
Mανασσή, “’Xυδαιοαριστοκρατο-µαχία’. H ελληνική δραµατουργία την τελευταία εικοσαετία του 
19ου αι. (1880-1900). Tυπωµένα ελληνικά θεαρικά έργα”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού 
Συνεδρίου  “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 107-119, ιδίως σ. 
119. 18) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, 
Aθήνα 2002, τόµ. A’, σ. 34. 19) Γ. Π. Πεφάνης, “Kοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του ελληνικού 
θεάτρου στις αρχές του 20ού αιώνα. Tο Θέατρο Iδεών και οι ιδεολογικές ζυµώσεις (1897-1910)”, M. 
A. Aλεξιάδη (επιµ.), Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 533-
567, ιδίως σ. 542. 20) Γ. Π. Πεφάνης, “’Oψεις της ελληνικής αστικής δραµατουργίας κατά τον 20ό 
αιώνα. Mια σύντοµη επισκόπηση”,  Παρνασσός MΓ’ (2001), σσ. 351-374, ιδίως σ. 352. 21) Eυσ. 
Xασάπη-Xριστοδούλου,  H Eλληνική Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού 
Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 508 εξ., 
1257. 22) I. Bιβιλάκης, “O θεατρικός πειρασµός του Nιρβάνα”, Eπιστηµονική  Eπετηρίδα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛΔ’ (2002-2003), σσ. 567-583, ιδίως σσ. 575, 577. 
23) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γραφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, 
Aθήνα 2003, σσ. 25, 283, 300, 338, 360, 381, 598. 24) M. Γ. Mερακλής, “O ρολος του Nικόλαου 
Πολίτη στην ιστορική συνάντηση Λαογραφίας και Λογοτεχνίας”, Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 13-
22, ιδίως σ. 19. 25) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, 
σ. 924. 26) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σσ. 13, 
16, 196, 248. 27) A. Δηµητριάδης, “Eυρωπαίοι πρωταγωνιστές στην Aθήνα: H επίδρασή τους στο 
νεοελληνικό θέατρο του 19ου αιώνα”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις 
του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 
2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, 
Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 189-196, ιδίως σ.196. 28) Ι. Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το 
δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σσ. 311, 315, 324. 29) Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, 
Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, 
σσ. 352-387, ιδίως σσ. 357, 386. 30) Διον. Ν. Μουσούτης, “Η Ευαγγελία Παρασκευοπούλου στον 
Κωστή Παλαµά. Μια αδηµοσίευτη επιστολή”, Κ  6 (Νοέµβρ. 2004), σσ. 72-82, ιδίως σ. 79. 31) Κ. 
Ριτσάτου, Η συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. 
διατρ. Ρέθυµνο 2004, σ. 731. 32) Ά. Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος αι.). Ερµηνευτικές 
προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σ. 363. 33) Κ. Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα 2005, σσ. 
54, 119, 125, 205. 34) Β. Γεωργοπούλου, Η θεατρική κριτική  στην Αθήνα του Μεσοπολέµου, 3 τόµ., 
διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 16, 38, 552, 555, 648, 1394, 1618, 1626, 1637 εξ., 1645 εξ., 1652, 1888. 
 
460) Δραµατουργικές αναζητήσεις. Πέντε θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, 
Kαστανιώτης 1995, σελ. 390. (1. Για µια θεωρία της θεατρικής µετάφρασης. Σύγχρονες σκέψεις 
και τοποθετήσεις και η εφαρµογή τους στις µεταφράσεις του αρχαίου δράµατος, ιδίως στα 
νεοελληνικά. 2. Δραµατουργικές συµβάσεις της αρχαίας τραγωδίας και η τύχη τους στο θεατρικό έργο 
του William Shakespeare. 3. "Hρώδης ή η σφαγή των νηπίων". Xριστουγεννιάτικο θρησκευτικό δράµα 
σε πεζό λόγο στις Kυκλάδες την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης. 4. Mεθοδολογικοί προβληµατισµοί 
και ιστορικές πηγές για το ελληνικό θέατρο του 18ου και 19ου αιώνα. Προοπτικές και διαστάσεις, 
περιπτώσεις και παραδείγµατα. 5. H πρόσληψη του Carlo Goldoni στην Eλλάδα). 
 
Kρίσεις:  M. Γ. Mερακλής, Nέα Eστία 1657 (1996), σσ. 960-963.  G. Emrich, Südost-
Forschungen 56 (1997), σσ. 573-575. 
 
Aναφορές: 1) Iχνευτής 1996, αρ. 877. 2) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική 
φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 281. 3) E. Xασάπη-Xριστοδούλου, H αρχαιοελληνική µυθολογία 
στο νεοελληνικό δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 54, 169, 194, 217, 223, 237, 240 εξ., 247, 268, 
285, 622 εξ., 957, 966, 977, 994, 1036.  4) D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της 
Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 5, 391. 5) A. Δηµητριάδης, O Nικόλαος Λεκατσάς και η συµβολή του 
στην ανάπτυξη της υποκριτικής τέχνης στην Eλλάδα, διδ. διατρ. Pέθυµνο 1997, σσ. 5, 375. 6) Δηµήτριος 
Γουζέλης, O Xάσης (το τζάκωµα και το φτιάσιµον). Kριτική έκδοση: Zήσιµος X. Συνοδινός. Aθήνα  
1997, σσ. 56, 321, 343. 7) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική 
βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 
1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 128, 274. 8) Aπ. Mαγουλιώτης, Iστορία του νεοελληνικού 
κουκλοθεάτρου “Φασουλής”, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 410. 9) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα 
σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σ. 494. 10) K. Γεωργακάκη, H 
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θεατρική πολιτική κατά την Oθωνική περίοδο, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σσ. 27, 37, 178. 11) Xρ. 
Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, "Tα αρχαίο ελληνικό δράµα στις ελληνικές παροικίες: το παράδειγµα της 
Kωνσταντινούπολης στο 19ο αιώνα", Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικής Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 3 (2000), σσ. 191-219, ιδίως σ. 191. 12) Πλ. Mαυροµούστακος, “Zητήµατα 
της Iστορίας του Θεάτρου στο Aιγαίο (19ος – 20ός αιώνας)”, στον τόµο: Tο Aιγαίο στο Θέατρο. 
Mορφές – ιδέες – εποχές. Αθήνα, Kέντρο Mελέτης και ‘Eρευνας του Eλληνικού Θεάτρου – Θεατρικό 
Mουσείο 2001, σσ. 45-59, ιδίως σ. 45. 13) B. Γεωργοπούλου,  “Παραστάσεις αρχαίου δράµατος στην 
Eλλάδα του 19ου αιώνα”, Φιλολογική 19, τεύχ. 76 (Iούλ.-Σεπτ. 2001), σσ. 47-51, ιδίως σ. 51. 14) Πλ. 
Mαυροµούστακος, “Προβλήµατα κατασκευής µιας ιστορίας του θεάτρου. Tο παράδειγµα του Γιάννη 
Σιδέρη”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 
20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 39-47, ιδίως σ. 41. 15) ‘A.Tαµπάκη, “Συνέπειες και τοµές: σκέψεις για 
την ‘περιοδολόγηση’ του νεοελληνικού θεάτρου (17ος – 19ος αι)”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 49-55, 
ιδίως σ. 52. 16) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και 
πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σσ. 93, 120. 17) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική 
Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 
2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 166, 190, 222 εξ., 224, 250, 256, 273, 276 εξ., 
278, 313, 333, 754, 1205, 1218, 1236, 1278. 18) G. A. H. Van Steen, Aristophanes in Modern Greece, 
Princeton 2000, σσ. 236, 241, 269. 19) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. 
διατρ. Aθήνα 2003, σ. 924. 20) A. Ξαπαπαδάκου,  “O Mάρκος Bότζαρης του Παύλου Kαρρέρ:µια 
‘εθνική’ όπερα”, Mουσικός Λόγος 5 (2003), σσ. 27-63, ιδίως  σ. 45. 21) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο 
του Γρηγόριου Ξενόπουλου, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σσ. 166, 248. 22) Π. Mπενάκη, “H πρόσληψη του 
θεάτρου του Mαριβώ στηνEλλάδα και η ειρροή του στο έργο του Στάϊκου”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες 
πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 
2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 499-508, ιδίως σ. 409. 23) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 302, 
327, 342, αρ. 28, 268, 429, 430. 24) Parodos. Newsletter of the Eurοpean Network of Research and 
Documentation of Ancient Greek Drama Performances 5 (2004), σ. 7. 25) Lia Brad Chisacof, 
Antologie de Literatura greaca din Principatele Române. Proza si Teatru Secolele XVIII-XIX, 
Bucuresti 2003, σ. XLI. 26) Lugo Mirόn, “Ιφιγένεια: µια ισπανική και µια ελληνική θεατρική διασκευή 
στις αρχές του 18ου αιώνα (José de Canizares και Πέτρος Κατσαΐτης)”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 
625-636, ιδίως σ. 636. 27) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, 
Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 777. 28) Γρ. Ιωαννίδης, Το ξένο ρεπερτόριο του ελληνικού 
µεταπολεµικού θεάτρου (1945-1967). Ζητήµατα υποδοχής και διαµόρφωσης, διδ. διατρ. Αθήνα 2005, 
τόµ. Α’ σ. 52, τόµ. Β’ σ. 206. 29) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, “Τρεις ακόµη Φιλάργυροι στη 
δραµατουργία της Ελληνόφωνης Ανατολής το 19ο αιώνα”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2005), σσ. 335-352, ιδίως σ. 337. 30) Χρ. 
Σταµατοούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 
2005, σσ. 13, 32, 38, 413. 31) Κ. Ριτσάτου, Η συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην ανάπτυξη 
του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. διατρ., Ρέθυµνο 2004, σ. 731. 32) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο 
στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 315. 33) Β. Γεωργοπούλου, Η θεατρική 
κριτική  στην Αθήνα του Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 412, 1888. 
 
461) Φιλολογικά και θεατρολογικά ανάλεκτα. Πέντε µελετήµατα, Aθήνα, 
Kαστανιώτης 1995, σελ. 469. (1. O πρόλογος "Για το Pωµαίϊκο Θέατρο" (1900) του Ψυχάρη. 
'Eνα ιδιότυπο µανιφέστο του "Θεάτρου των Iδεών". 2: Παλαµικά: A' "O θάνατος του παλληκαριού". 
B' "Tρισεύγενη". 3. Δραµατικά πρότυπα στο πρώιµο θεατρικό έργο του Nίκου Kαζαντζάκη. 4. 
Φιλολογικές παρατηρήσεις στα θεατρικά έργα του Iάκωβου Kαµπανέλλη. 5. O Bασίλης Zιώγας και ο 
υπερρεαλισµός στο νεοελληνικό θέατρο. Mια πρώτη προσέγγιση στο πρώιµο θεατρικό έργο του). 
 
Kρίσεις: 1) M. Γ. Mερακλής, Nέα Eστία 1657 (1996), σσ. 960-963. 2) Δηµ. 
Tσατσούλης,  Διαβάζω 372 (1997), σ. 89. 
 
Aναφορές: 1) Iχνευτής 1996, αρ. 875. 2) Γ.Πεφάνης, “O πυρήνας της ετερότητας και του κακού στη 
διαµόρφωση µιας σύγχρονης κοσµοεικόνας. Tο παράδειγµα της ελληνικης δραµατουργίας (1980-
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1995)”,  Nέα Eστία  1657 (1996), σσ. 921-933, ιδίως σ. 932. 3) K. Πετράκου, Oι δραµατικοί 
διαγωνισµοί στην Aθήνα 1870-1925, διδ. διατρ. Aθήνα 1996, σσ. 79, 181, 196, 356. 4) Π. Δ. 
Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σσ. 159, 281. 5) E. 
Xασάπη-Xριστοδούλου, H αρχαιοελληνική µυθολογία στο νεοελληνικό δράµα, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, 
σσ. 424, 426, 553, 785, 1014, 1036. 6) Ath. Blessios, Le ‘théâtre d'idées" en Grèce de 1895 à 1922, 
Thése Paris 1996, σσ. 28, 500. 7) A. Pόζη,  “Bασίλη Zιώγα, Xρωµατιστιές γυναίκες: µία απόπειρα 
θεατρικής αποδόµησης της πατριαρχικής αντίληψης για τη γυναίκα”, Γράµµατα και Tέχνες 81 (1997), 
σσ. 22-27, ιδίως σ. 27. 8) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο θεατρικό πρόσωπο του Aλέξη Σεβαστάκη”, Θέµατα 
Λογοτεχνίας  5 (1997), σσ. 115-137, ιδίως σ. 137. 9) Γ. Ψυχάρη, Kριτικά κείµενα, φιλολ. επιµ. και 
µετάφρ. Iφ. Mποτουροπούλου, Aθήνα 1997, σσ. 22 και 35. 10) Tο ελληνικό έργο στο Eθνικό Θέατρο 
1932-1997, Aθήνα 1997-98, σ. 187.  11) K. Πετράκου, Oι Θεατρικοί Διαγωνισµοί (1870-1925). Aθήνα 
1999, σσ. 113, 458. 12) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του 
Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σσ. 332, 494. 13) M. Γ. Mερακλής, Θέµατα Λαογραφίας, Aθήνα 
1999, σ. 36. 14) Π. Xορν, Tα θεατρικά, επιµ. E.Bαφειάδη, τόµ. E', Aθήνα 1999, σ. 572. 15) Γ. 
Πεφάνης, "Eλληνική δραµατουργία. Bιβλιογραφικές πηγές της µεταπολεµικής περιόδου (1944-1999) - 
1ο µέρος", Περίτεχνο 3 (1999), σσ. 73-75, ιδίως σ. 75. 16) K. Πετράκου, "O Bασίλης Zιώγας και το fin 
de siècle", Περίτεχνο 5 (2000), σσ. 30-35, σ.35. 17) X. Mπακονικόλα-Γεωργοπούλου, "Πολιτισµικά 
µορφώµατα στο θέατρο του Bασίλη Zιώγα", Παράβασις 3 (2000), σσ. 181-189, ιδίως σ. 184. 18) Γ. Π. 
Πεφάνης, "H ελληνική δραµατουργία την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα", Παρνασσός MA' 
(1999), σσ. 264-288, ιδίως σ. 265. 19) K. Πετράκου, "O Bασίλης Zιώγας και το fin de siècle", στον 
τόµο: Πανελλήνια Πολιτιστική Kίνηση, Tο Eλληνικό Θεατρικό 'Eργο κατά τη Δεκαετία του 1990. B' 
Συµπόσιο Nεοελληνικού Θεάτρου, Aθήνα 2000, σσ. 245-254, ιδίως σ. 254. 20) Γ. Π. Πεφάνης, "Mια 
θεατρική γενιά nell' mezzo dell' cammin", Mανδραγόρας 24 (2000), σσ. 86-88, ιδίως σ. 88. 21) Γ. Π. 
Πεφάνης,Θέµατα του µεταπολεµικού και σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, Aθήνα 2001, σσ. 124, 235, 
318, 321, 334 εξ., 338 εξ., 379. 22) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο Eύοσµον Mυριάνθεµον του θεάτρου µας. Για 
τον Γρηγόριο Ξενόπουλο”, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Aθηνών, τόµ. ΛΓ’ (2000-2001), σσ. 137-176, ιδίως σσ. 140 εξ. 23) Γρ. Iωαννίδης, “Aναφορά στον 
Bασίλη Zιώγα. Tα Mονόπρακτα”, Aντί 747 (2001), σσ. 44-47, ιδίως σ. 47. 24) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο 
τραγούδι του Γεφυριού της ‘Aρτας ως γέφυρα µεταξύ δηµοτικής ποίησης και δράµατος (Hλ. 
Bουτιερίδης, Π. Xορν, N. Kαζαντζάκης, Γ. Θεοτοκάς κ.ά.)”, Παρουσία IΓ’-IΔ’ (1998-2000), σσ. 273-
322, ιδίως σσ. 314 εξ. 25) I. Παπαγεωργίου, “Eπιρροές της ευρωπαϊκής θεωρίας του 19ου και αρχών 
του 20ού αιώνα στη ‘Θυσία’ του Nίκο Kαζαντζάκη”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού 
Συνεδρίου  “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 235-242, ιδίως σσ. 
235, 239. 26) Γ. Γαλαίος, “Ποσοτικός και ποιοτικός ρόλος των αποσιωπητικων στο θεατρικό έργο του 
Iάκωβου καµπανέλλη”, Tετράδια Nεοελληνικής Φιλολογίας 4 (2002), σσ. 5-11, ιδίως σσ. 5 εξ., 7, 10 εξ. 
27) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 
2002, τόµ. A’, σσ. 46, 133, 143, 221, 379, 385, 411, τόµ. B’, σσ. 58, 90, 208, 284. 18) Γ. Π. Πεφάνης, 
“Kοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του ελληνικού θεάτρου στις αρχές του 20ού αιώνα. Tο Θέατρο 
Iδεών και οι ιδεολογικές ζυµώσεις (1897-1910)”,  M. A. Aλεξιάδη (επιµ.), Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα 
στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 533-567, ιδίως σ. 542. 29) Γ. Π. Πεφάνης, “’Oψεις 
της ελληνικής αστικής δραµατουργίας κατά τον 20ό αιώνα. Mια σύντοµη επισκόπηση”, Παρνασσός 
MΓ’ (2001), σσ. 351-374, ιδίως σσ. 353, 362. 30) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική 
Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 
2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 667, 1025, 1257, 1278. 31) I. Bιβιλάκης, “O 
θεατρικός πειρασµός του Nιρβάνα”, Eπιστηµονική  Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛΔ’ (2002-2003),  σσ. 567-583, ιδίως σ. 567. 32) Γ. Πεφάνης, Tοπία της 
δραµατικής γραφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 284, 320 εξ., 
340, 360, 598. 33) Z. Bερβεροπούλου, “Tο θεατρικό περικείµενο: υπόσταση και λειτουργία του στο 
έργο του Bασίλη Zιώγα”, Nέα Eστία 154, τεύχ. 1759 (2003), σσ. 342-349, ιδίως σσ. 342, 344. 34) Δηµ. 
Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 924. 35) Aθ. Γ. 
Mπλέσιος, “H αυλή των θαυµάτων του Iάκωβου Kαµπανέλλη: η αυλή ως µεταίχµιο ανάµεσα στο 
παλιό και στο νέο κόσµο. H θεατρική αξιοποίηση του έργου στα σχολεία Mέσης Eκπαίδευσης”, 
Mέντορας 7 (2003), σσ. 49-63, ιδίως σσ. 61, 63. 36) B. Γεωργοπούλου, “H πρόσληψη του ‘Iψεν στο 
ελληνικό θέατρο του Mεσοπολέµου”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις 
του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 
2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, 
Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 303-322, ιδίως σ. 303. 37) Κ. Πετράκου,Θεατρολογικά 
Miscellanea, Αθήνα 2004, σσ.353, 366. 37) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το 
νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
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αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 302 εξ., αρ. 29. 38) Ι. Βιβιλάκης, Για το ιερό 
και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σσ. 297 εξ. 39) Ε.-Ά Δελβερούδη, 
“Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, 
Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, ιδίως σ. 386. 40) Γ. Π. Πεφάνης, “Τα θεατρικά τραγούδια του Ιάκωβου 
Καµπανέλλη”,  Επιστηµονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών ΛΣΤ’ 
(2004-05), σσ. 257-327, ιδίως σ. 258. 41) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς 
Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 2005, σσ. 60, 415. 42) Ν. Ευαγγελινού, “Η συνεισφορά 
του Ψυχάρη στο νεοελληνικό θέατρο”, Γ. Φαρίνου-Μαλαµατάρη (επιµ.), Ο Ψυχάρης και η εποχή του. 
Ζητήµατα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισµού. ΙΑ΄ Επιστηµοική Συνάντηση του Τοµέα Μεσαιωνικών 
και Νεοελληνικών Σπουδών του Τµήµατος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη  2005, σσ.  261-274, ιδίως σ. 262. 43) Γ. Λαδογιάννη, “Ο όρος 
‘ιδεαλιστικός ρεαλισµός’ στα κριτικά κείµενα του Ψυχάρη”, Γ. Φαρίνου-Μαλαµατάρη (επιµ.), Ο 
Ψυχάρης και η εποχή του. Ζητήµατα γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισµού. ΙΑ΄ Επιστηµοική Συνάντηση 
του Τοµέα Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τµήµατος Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη  2005, σσ.  323-342, ιδίως σ. 331. 44) Κ. Πετράκου, Ο 
Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα 2005, σσ. 101, 112, 129, 189, 205. 45) O. Omatos Saenz, “Ο 
Πρωτοµάστορας, la primera tragedia de N. Kazantzakis”, Φιλόπατρις. Αφιέρωµα στον Αλέξη Eudald 
Sola / Tomo en Honor a Alexis-Eudald Sola, Granada 2004, σσ. 225-246, ιδίως σσ. 228, 237. 46) Πλ. 
Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 112, 315. 
47) Β. Γεωργοπούλου, Η θεατρική κριτική  στην Αθήνα του Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 
2005, σσ. 893, 1606, 1888. 48) Π. Μαυµούστακος, Σχεδιάσµατα Ανάγνωσης, Αθήνα 2006, σ. 226. 
 
462) Φιλολογική επιµέλεια: Kωστή Παλαµά, Tρισεύγενη, Aθήνα, 'Iδρυµα Kώστα 
και Eλένης Oυράνη 1995, σελ. 284 (Eκδόσεις Iδρύµατος Kώστα και Eλένης Oυράνη, 
σειρά "Nεοελληνική Bιβλιοθήκη" 25). 
 
Aναφορές: 1) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σσ. 
281, 464. 2) Γ. Λαδογιάννη, “Πλατεία / Aυλή. H λειτουργία του χώρου στη δραµατουργία του 20ού 
αιώνα”, στον τόµο: Παν. Nούτσος (επιµ.), Φιλοσοφία, επιστήµες και πολιτική. Συγκοµιδή προς τιµήν 
του οµότιµου καθηγητή Eυτύχη Mπιτσάκη, Aθήνα 1998, σσ. 151-187, ιδίως σσ. 162, 186. 3) Π. Xορν, 
Tα θεατρικά, επιµ. E.Bαφειάδη, τόµ. E', Aθήνα 1999, σ. 572. 4) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο τραγούδι του 
Γεφυριού της ‘Aρτας ως γέφυρα µεταξύ δηµοτικής ποίησης και δράµατος (Hλ. Bουτιερίδης, Π. Xορν, 
N. Kαζαντζάκης, Γ. Θεοτοκάς κ. ά.)”, Παρουσία IΓ’-IΔ’ (1998-2000), σσ. 273-322, ιδίως σ. 317. 5) Θ. 
Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, 
τόµ. A’, σ. 66, τόµ.B’ σ. 366. 6) M. Γ. Mερακλής, “O ρόλος του Nικόλαου Πολίτη στην ιστορική  
συνάντηση Λαογραφίας και Λογοτεχνίας”, Λαογραφία 39 (1998-2000 [2003]), σσ. 13-22,  ιδίως σ. 19. 
7) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 922. 8) Ε.-Ά 
Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. 
Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, ιδίως σ. 357. 9) Noblia. Kostis Palamas. Traducciόn Isabel 
Garcia Galvez, Tenerife – Islas Canarias, Universidad de La Laguna 2004, σσ. 5-15, ιδίως σ. 14. 
 
463) Διεύθυνση σύνταξης: Παράβασις/Parabasis. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών/Scientific Bulletin Department of 
Theatre Studies University of Athens, τόµ. 1., Aθήνα, Kαστανιώτης 1995, σσ. 354. 
 
Kρίση: 1) Δ. Tσατσούλης, Διαβάζω 365 (1996), σσ. 128-129. 
 
Aναφορές: 1) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σσ. 
281, 355. 2) M. Θεοδοσοπούλου, "Tο Bήµα", 14 Iανουαρίου 2001, σ. 23. 3) Xρ. Σταµατοπούλου-
Bασιλάκου (επιµ.), Δέκα Xρόνια Tµήµα Θεατρικών Σπουδών, Aθήνα, Ergo 2001, σσ. 341 εξ. 
 
464) "Πρόλογος" και "Eισαγωγή" στον τόµο: Kωστή Παλαµά, Tρισεύγενη, Aθήνα, 
'Iδρυµα Kώστα και Eλένης Oυράνη 1995 (Eκδόσεις Iδρύµατος Kώστα και Eλένης 
Oυράνη, σειρά "Nεοελληνική Bιβλιοθήκη" 25), σσ. 7-9  και 11-158. 
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Aναφορές: 1) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 
281. 2) Γ. Λαδογιάννη, “Πλατεία / Aυλή. H λειτουργία του χώρου στη δραµατουργία του 20ού 
αιώνα”, στον τόµο: Παν. Nούτσος (επιµ.), Φιλοσοφία, επιστήµες και πολιτική. Συγκοµιδή προς τιµήν 
του οµότιµου καθηγητή Eυτύχη Mπιτσάκη, Aθήνα 1998, σσ. 151-187, ιδίως σσ. 162, 186. 3) Aθ. 
Mπλέσιος, “H Tρισεύγενη του Παλαµά. Mια επιτυχηµένη λογοτεχνική απόπειρα δηµιουργικής 
αξιοποίησης της ελληνικής παράδοσης συνδυασµένης µε νεωτεριστικές αντιλήψεις. H σχέση του 
έργου µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα”, Θέµατα λογοτεχνίας 13 (1999-2000), σσ. 100-120,  ιδίως σσ. 117 
εξ., 120 εξ. 4) Noblia. Kostis Palamas. Traducciόn Isabel Garcia Galvez, Tenerife – Islas Canarias, 
Universidad de La Laguna 2004 , σσ. 5-15, ιδίως σ. 14. 
 
465) "Για µια θεωρία της θεατρικής µετάφρασης. Σύγχρονες σκέψεις και 
τοποθετήσεις και η εφαρµογή τους στις µεταφράσεις του αρχαίου δράµατος, ιδίως 
στα νεοελληνικά", Eπιστηµονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών Λ' (1992-1995), σσ. 107-149. 
 
Aναφορές: 1) K. Γ. Kασίνης, “H Tρικυµία του Πολυλά και οι άλλες µεταφράσεις του έργου”, 
Πόρφυρας  84-85 (Γεν.-Mάρτ. 1998), σσ. 275-312. ιδίως σ. 312. 2) 'A. Tαµπάκη, “H συγκριτική 
φιλολογία στην Eλλάδα”. Σύγκριση 10 (1999),  σσ. 18-35, ιδίως σ. 33. 3) Parodos. Newsletter of the 
Eurοpean Network of Research and Documentation of Ancient Greek Drama Performances 5 (2004), 
σ. 4. 
 
466) "'Θάνατος παλληκαριού' ή η ανεπαίσθητη υπέρβαση του ηθογραφισµού", Nέα 
Eστία 137 (1995) τεύχ. 1623-1625, σσ. 229-246, 316-334 και 380-396. 
 
Aναφορά: 1) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 
159. 
 
467) "Eυρωπαϊκές επιδράσεις στην ελληνική δραµατουργία του 19ου αιώνα. Mια 
βαλκανική σύγκριση", Πρακτικά A' Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραµµατολογίας 
"Σχέσεις της ελληνικής µε τις ξένες λογοτεχνίες", Aθήνα 28 Nοεµβρίου - 1 Δεκεµβρίου 
1991, Aθήνα 1995, σσ. 329-365. 
 
Kρίση: 1) Στ. Λαµπάκης, Mαντατοφόρος  39/40 (1996), σ. 229. 
 
Aναφορές: 1) Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών E.I.E. / Tοµέας Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου 
Iωαννίνων, Nεοελληνικός Διαφωτισµός. Bιβλιογραφία 1945-1995, Aθήνα 1998, σ. 264, αρ. 2085. 2) 
Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “H πρόσληψη της ευρωπαϊκής δραµατουργίας στην καθ’ ηµάς 
Aνατολή. Mεταφράσεις – εκδόσεις: µια συνολική εκτίµηση”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες 
πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 
Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 175-187, ιδίως σ. 
176. 3) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του 
Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, 
ιδίως σ. 354, αρ. 565. 
 
468) "Φιλολογικές παρατηρήσεις στα θεατρικά έργα του Iάκωβου Kαµπανέλλη", 
Δρώµενα 14 (1995) σσ. 11-19. 
 
Aναφορές: 1) Γ. Λαδογιάννη, “Πλατεία / Aυλή. H λειτουργία του χώρου στη δραµατουργία του 20ού 
αιώνα”, στον τόµο: Παν. Nούτσος (επιµ.), Φιλοσοφία, επιστήµες και πολιτική. Συγκοµιδή προς τιµήν 
του οµότιµου καθηγητή Eυτύχη Mπιτσάκη, Aθήνα 1998, σσ. 151-187, ιδίως σσ. 156, 186. 2) Γ. 
Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σ. 
494. 3) Γ. Πεφάνης, “Θεατρική Oδός και Eιρωνική Πάροδος. Tο Παιχνίδι της Eιρωνείας στη 
Δραµατουργία του Iάκωβου Kαµπανέλλη”, Eλίτροχος 16 (φθινόπωρο 1998), σσ. 197-207,  ιδίως σσ. 
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206 εξ. 4) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του Aριστοφάνη, 
διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 281. 5) Aθ. Γ. Mπλέσιος, “H αυλή των θαυµάτων του Iάκωβου 
Kαµπανέλλη: η αυλή ως µεταίχµιο ανάµεσα στο παλιό και στο νέο κόσµο. H θεατρική αξιοποίηση του 
έργου στα σχολεία Mέσης Eκπαίδευσης”, Mέντορας 7 (2003), σσ. 49-63, ιδίως σ. 57. 6) Δηµ. 
Τσατσούλης, Ιψενικα διακείµενα στη δραµατουργία του Ιάκωβου Καµπανέλλη, Αθήνα 2004, σ. 172. 7) 
Ο. Mamali, Im Lande Kambanellis. Die erste Schaffensperiode von Iakovos Kambanellis 1952-1959. 
Die “Trilogie des Hofes” und die “Trilogie des Krieges”. Dramaturgische Analyse und szenische 
Umsetzung der Stücke, Diss. Erlangen/Nürnberg 2003, σσ. 10, 206. 
 
469) "The popular and traditional theatre in the Balkans". E.Karpodini-Dimitriadi 
(ed.), Ethnography of Eurpean traditional cultures. Their role and perspectives in a 
multicultural world. European Seminar – Proceedings, Athens,  Institute of Cultural 
Studies of Europe and the Mediterranean 1995, σσ. 135-145. 
 
Aναφορά: 1) Internationale Volkskundliche Bibliographie / International Folklore Bibliography / 
Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1995, Bonn 1998, αρ. 7099. 2) Ε. Δ. Γουλή, 
“Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 
777. 
 
470) "Griechisches Schul- und Ordenstheater der Gegenreformation und der 
Orthodoxie in der Ägäis des 17. Jahrhunderts", Maske und Kothurn 37, FS M. 
Dietrich (1991 [1995]), σσ. 219-226. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 324, αρ. 234. 
 
471) "Indirizzo di saluto". Atti del Convegno "Pirandello e il teatro", Atene, 18-19-20 
marzo 1993, Atene, Istituto Italiano di Cultura 1995, σσ. 4-5. 
 
472) "Eπιβιώµατα της Kρητικής Aναγεννησιακής Λογοτεχνίας στο ελληνικό και 
βαλκανικό λαϊκό πολιτισµό. Παρατηρήσεις πάνω στην αλληλεξάρτηση της 
προφορικής και της γραπτής παράδοσης", H λαϊκή λογοτεχνία στη Nοτιοανατολική 
Eυρώπη (19ος και αρχές 20ού αι.). Συνάντηση εργασίας 21-22 Aπριλίου 1988 
(Tετράδια εργασίας 15), Aθήνα 1995, σσ. 53-65 (σσ. 67-77 συζήτηση). 
 
Kρίση: 1) Μ. Stassinopoulou, Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 156. 
 
Aναφορές: 1) 'A. Tαµπάκη, “O διαφωτισµός και ο ροµαντισµός στο νεοελληνικό θέατρο”, στον τόµο: 
Eθνικό 'Iδρυµα Eρευνών, Nεοελληνικό θέατρο (17ος - 20ός αι.). Eπιστηµονικές Eπιµορφωτικές 
Διαλέξεις. Eιδικές Mορφωτικές Eκδηλώσεις Φεβρουάριος - Mάρτιος 1995, Aθήνα 1997, σσ. 37-58, 
ιδίως σσ. 40εξ. 2) Λαογραφία 38 (1995-1997 [1998]), σ. 290. 3) Internationale Volkskundliche 
Bibliographie / International Folklore Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für 
das Jahr 1995, Bonn 1998, αρ. 6370. 4) A. Tabaki, Le théâtre néohellénique: genèse et formation, ses 
composantes sociales, idéologiques et esthétiques,  3 vols., Thèse du doctorat de l'École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Paris 1995, σσ. 74, 88, 550. 5) Γ. Δανέζης, “Eλληνικό λογοτεχνικό 
Mπαρόκ (ένα σκιαγράφηµα)”, Στ. Kακλαµάνης / Aθ. Mαρκόπουλος / Γ. Mαυροµάτης (εκδ.), 
Eνθύµησις Nικολάου M. Παναγιωτάκη, Hράκλειο 2000, σσ. 171-186,  ιδίως σ. 177. 6) Ε. Δ. Γουλή, 
“Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 
777. 7) Ά. Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος αι.). Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 
2005, σσ. 43, 45, 363. 
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473) "Griechisches Theater und katholische Mission in der Ägäis zur Zeit der 
Gegenreformation. Ein Zwischenbericht", Literatur in Bayern 41 (Σεπτ. 1995), σσ. 
62-77 (4ο), 3 εικ. 
 
Aναφορές: 1) Internationale Volkskundliche Bibliographie / International Folklore Bibliography / 
Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1995, Bonn 1998, αρ. 7129. 2) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 328, αρ. 
279. 
 
474) "Überlegungen zu Ivan Colovic, Bordell der Krieger. Folklore, Politik und 
Krieg. Osnabrück 1994", Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIX/98 (Wien 
1995), σσ. 441-451. 
 
Aναφορές: 1) Internationale Volkskundliche Bibliographie / International Folklore Bibliography / 
Bibliographie Internationale d'Ethnologie für das Jahr 1995, Bonn 1998, αρ. 1373. 2) W. 
Seidenspinner, “Aggessive Folklore”, Zeitschrift für Volkskunde 92 (1996), σσ. 208-226, ιδίως σ. 225. 
 
475) "Mεθοδολογικοί προβληµατισµοί και ιστορικές πηγές για το ελληνικό θέατρο 
του 18ου και 19ου αιώνα. Προοπτικές και διαστάσεις, περιπτώσεις και 
παραδείγµατα", Παράβασις 1 (1995), σσ.  11-112. 
 
Aναφορές: 1) Ά. Tαµπάκη, “O διαφωτισµός και ο ροµαντισµός στο νεοελληνικό θέατρο”, στον τόµο: 
Eθνικό 'Iδρυµα Eρευνών, Nεοελληνικό θέαρο (17ος - 20ός αι.). Eπιστηµονικές Eπιµορφωτικές 
Διαλέξεις. Eιδικές Mορφωτικές Eκδηλώσεις Φεβρουάριος - Mάρτιος 1996, Aθήνα 1997, σσ. 37-58, 
ιδίως σ. 39. 2) Kέντρο Nεοελληνικών Eρευνών E. I. E. / Tοµέας Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου 
Iωαννίνων, Nεοελληνικός Διαφωτισµός. Bιβλιογραφία 1945-1995, Aθήνα 1998, σ. 264, αρ. 2086. 3) M. 
Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / 
Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700, Sydney 1998, σσ. 
128, 274. 4) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “Oι 'Eλληνες ηθοποιοί: 1800-1917”, στον τόµο: 
Σωµατείο Eλλήνων Hθοποιών. Oγδόντα χρόνια 1917-1997. Iστορική αναδροµή από οµάδα 
θεατρολόγων. 'Eρευνα - Eποπτεία - Συντονισµός Xρ.Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Aθήνα 1999, σ. 563. 
5) A. Tambaki, “Il polittico delle traduzioni di Rigas nell' ambito dell' Illusminismo neogreco”, L. 
Marcheselli Loukas, (ed.), Rigas Fereos. La rivoluzione, La Grecia, i Balcani, Trieste 1999, σσ. 82-95, 
ιδίως σσ. 92 εξ. 6) Bουλή των Eλλήνων (εκδ.), Pήγα Bελεστινλή, 'Aπαντα τα σωζόµενα, τόµ. Δ', Nέος 
Aνάχαρσις, Eισαγωγή - Eπιµέλεια - Σχόλια A.Tαµπάκη, Aθήνα 2000, σσ. 60 εξ., 63. 7) Xρ. 
Σταµατοπούλου-Bασιλάκου (επιµ.), Δέκα Xρόνια Tµήµα Θεατρικών Σπουδών, Aθήνα, Ergo 2001, σ. 
342. 8) Πλ. Mαυροµούστακος, “Zητήµατα της Iστορίας του Θεάτρου στο Aιγαίο (19ος – 20ός 
αιώνας)”, στον τόµο: Tο Aιγαίο στο Θέατρο. Mορφές – ιδέες – εποχές, Αθήνα, Kέντρο Mελέτης και 
‘Eρευνας του Eλληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Mουσείο 2001, σσ. 45-59, ιδίως σ. 45. 9) ‘A. Tαµπάκη, 
“Eισαγωγή”, στον τόµο: Pήγα Bελεστινλή, ‘Aπαντα τα σωζόµενα, τόµ.3, O Hθικός Tρίπους, Aθήνα, 
Bουλή των Eλλήνων 2000, σσ. 9-46, ιδίως σσ. 11, 23, 28. 10) Πλ. Mαυροµούστακος, “Προβλήµατα 
κατασκευής µιας ιστορίας του θεάτρου. Tο παράδειγµα του Γιάννη Σιδέρη”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 39-47, 
ιδίως σ. 41. 11) ‘A. Tαµπάκη, “Συνέπειες και τοµές: σκέψεις για την ‘περιοδολόγηση’ του 
νεοελληνικού θεάτρου (17ος – 19ος αι)”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου “Tο 
ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 49-55, ιδίως σ. 52. 12) ‘A. Tαµπάκη, 
“Eισαγωγή”, στον τόµο: Pήγα Bελεστινλή, ‘Aπαντα τα σωζόµενα, τόµ. 4, Nέος Aνάχαρσις, Aθήνα, 
Bουλή των Eλλήνων 2000, σσ. 11-88, ιδίως σσ. 60, 63. 13) Cat. Carpinato, “’La discoverta del vero 
Omero’: Riscritture greche”,  Iταλοελληνικα.  Rivista di cultura greco-moderna, VI, Atti del V 
Convegno Nazionale di Studi Neoellenici, Napoli, 15-18 maggio 1997, Napoli 1997-98, σσ. 287-311, 
ιδίως σ. 304. 14) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το 
θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.342, αρ. 429. 15) Pl. Mavromoustakos, “Greek Theatre Practice and Commedia 
dell’arte: a Late Re-Discovery”, La commedia dell’arte nella sua dimensione europea,  Venezia, 



- 190 - 

 

Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postizantini di Venezia 2004, σσ. 41-50, ιδίως σ. 41. 16) K. 
Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic 
Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, Department of 
Theatre Studies 2005, σσ. 17 εξ. 17) Ά. Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος αι.). 
Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 27, 363. 18) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην 
Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 215, 272, 315. 
 
476) "Σκηνικός χώρος και χρόνος στην Eυγένα του Mοντσελέζε", στον τόµο: 
Tραγωδία ονοµαζοµένη EYΓENA του Kυρ Θεοδώρου Mοντσελέζε 1646. Παρουσίαση 
Mario Vitti, φιλολογική επιµέλεια Giuseppe Spadaro, Aθήνα 1995, σσ. 138-148. 
 
Aναφορές: 1) M. Vitti, Storia della letteratura neogreca, Roma 2001, σ. 89. 2) M. Vitti, Iστορία της 
Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα 2003, σσ. 96 εξ. 3) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, 
“Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 327, αρ. 273. 4) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην 
επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 777. 
 
477) Bιβλιοκρισία: [K. Δ. Kονταξής, Tο θέµα της τρέλας και της κουταµάρας στην 
ελληνική λαϊκή παροιµία, Iωάννινα 1992]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
XLIX/98 (Wien 1995), σσ. 118-120. 
 
478) Bιβλιοκρισία: [Στ. Δ. 'Hµελλος, Λαογραφικά. B'. Ποικίλα, Aθήνα 1992].  
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIX/98 (Wien 1995), σσ. 120-123. 
 
479) Bιβλιοκρισία: [H ελληνική κοινότητα, Iωάννινα 1992]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde XLIX/98 (Wien 1995), σσ. 123-125. 
 
480) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Bαρβούνης, O δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος ως ορόσηµο 
για τον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισµό, Kοµοτηνή 1994]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde XLIX/98 (Wien 1995), σσ. 240-241. 
 
481) Bιβλιοκρισία: [K. Mπάντα-Tσοµόκου, Eνδυµατολογικοί κώδικες της παιδικής-
νεανικής ηλικίας, Iωάννινα 1993]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
XLIX/98 (Wien 1995), σσ.242-244. 
 
482) Bιβλιοκρισία: [B. Nιτσιάκος, Xορός και κοινωνία, Kόνιτσα 1994]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIX/98 (Wien 1995), σσ.  244-246. 
 
483) Bιβλιοκρισία: [H. R. Weiss, "Ah! dieses Leben, diese Farbenglut". Zwei 
Schweizer auf Gesellenwalz im Orient (1865-1874). Ed. Paul Hugger, Basel 1993]. 
Schweizer. Archiv für Volkskunde 91 (1995), σσ. 104-105. 
 
484) Bιβλιοκρισία: [E. Aυδίκος, Tο λαϊκό παραµύθι. Θεωρητικές προσεγγίσεις, Aθήνα 
1994]. Fabula 36 (1995), σσ. 108-109. 
 
485) Bιβλιοκρισία: [M. Skowronski / M. Marinescu, Die "Volksbücher" Bertoldo und 
Syntipas in Südosteuropa. Ein Beitrag zur Kulturvermittlung in Griechenland und 
Bulgarien vom 17. bis 20. Jahrhundert, Frankfurt/M. etc. 1992]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde  XLIX/98 (1995), σσ. 352-354. 
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486) Bιβλιοκρισία: [Στ. 'Hµελλος, Zητήµατα παραδοσιακού υλικού βίου, Aθήνα 
1993].  Österreichische Zeitschrift für Volkskunde  XLIX/98 (1995), σσ. 354-357. 
 
487) Bιβλιοκρισία: [Φ. Mαυροειδή, O Eλληνισµός στο Γαλατά (1453-1600), Iωάννινα 
1992]. Zeitschrift für Balkanologie 31/1 (1995), σσ. 106-108. 
 
488) Bιβλιοκρισία: [E. Aυδίκος, H ταυτότητα της περιφέρειας στο Mεσοπόλεµο, 
Aθήνα 1993]. Zeitschrift für Volkskunde 91 (1995), σσ. 299-300. 
 
489) Bιβλιοκρισία: [L. Kretzenbacher, Nachtridentinisch untergegangene Bildthemen 
und Sonderkulte der 'Volksfrömmigkeit' in den Südost-Alpenländern, München 1994]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIX/98 (Wien 1995), σσ. 495-499. 
 
490) Bιβλιοκρισία: [P. Dilg / G. Keil / D-R. Moser, Rhythmus und Saisonalität. 
Kongreßakten des 5.Symposions des Mediävistenverbandes in Göttingen 1995, 
Sigmaringen 1995]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIX/98 (Wien 
1995), σσ. 499-501. 
 
491) Bιβλιοκρισία: [V. Turner, Vom Ritual zum Theater. Der Ernst des menschlichen 
Spiels, New York 1989]. Παράβασις 1 (1995), σσ. 259-265. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 28. 
 
492) Bιβλιοκρισία: [P. Pavis, Semiotik der Theaterrezeption, Tübingen 1988]. 
Παράβασις 1 (1995), σσ. 266-274. 
 
Aναφορές: 1) Keir Elam, H σηµειωτική θεάτρου και δράµατος. Mετάφραση – Eισαγωγή K. 
Διαµαντάκου, Aθήνα 2001, σ. 14. 2) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία του χώρου και του χρόνου στο 
θέατρο του Aριστοφάνη,  διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ.280. 3) K. Petrakou (ed.), Research into Modern 
Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre 
Studies in the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 28. 
 
493) Bιβλιοκρισία: [A. Helbo, Theory of Performing Arts, Amsterdam / Philadelphia 
1987]. Παράβασις 1 (1995), σσ. 275-278. 
 
Αναφορές: 1) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του 
Aριστοφάνη,  διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 280. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek 
Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in 
the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 28. 
 
494) Bιβλιοκρισία: [R. Möhrmann (ed.), Theaterwissenschaft heute. Eine Einführung, 
Berlin  1990]. Παράβασις 1 (1995), σσ. 279-288. 
 
Αναφορές: 1) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του 
Aριστοφάνη, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 280. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek 
Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in 
the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 28. 
 
495) Bιβλιοκρισία: [K. Lazarowicz / Chr. Balme (eds.), Texte zur Theorie des 
Theaters, Stuttgart 1991]. Παράβασις 1 (1995), σσ. 289-293. 
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Αναφορές: 1) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του 
Aριστοφάνη, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 280. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek 
Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in 
the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 28. 
 
496) Bιβλιοκρισία: [M. Brauneck / G. Schneilin (eds.), Theaterlexikon. Begriffe und 
Epochen, Bühnen und Ensembles, Reinbek 1992]. Παράβασις 1 (1995), σσ. 294-297. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 28. 
 
497) Bιβλιοκρισία: [H. Flashar, Inszenierung der Antike. Das griechische Drama auf 
der Bühne der Neuzeit. 1585-1990, München 1991]. Παράβασις 1 (1995), σσ. 298-
301. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 28. 
 
498) Bιβλιοκρισία: [R. Schechner, Performance theory, New York / London 1994· 
του ίδιου, The future of ritual. Writings on culture and performance, London / New 
York 1993]. Παράβασις  1 (1995), σσ. 302-307. 
 
Αναφορές: 1) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία του χώρου και του χρόνου στο θέατρο του 
Aριστοφάνη, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 281. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek 
Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in 
the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 29. 
 
499) Bιβλιοκρισία: [E. Aston / G. Savona, Theatre as Sign-system. A Semiotics of 
Text and Performance, London / New York 1991]. Παράβασις 1 (1995), σσ. 308-311. 
 
Aναφορές: 1) Keir Elam, H σηµειωτική θεάτρου και δράµατος. Mετάφραση – Eισαγωγή K. 
Διαµαντάκου, Aθήνα 2001, σ. 16. 2) Aικ. Διαµαντάκου, H σηµειολογία του χώρου και του χρόνου στο 
θέατρο του Aριστοφάνη, διδ. διατρ. Aθήνα 1997, σ. 281. 3) K. Petrakou (ed.), Research into Modern 
Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre 
Studies in the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 29. 
 
500) Bιβλιοκρισία: [M. Frey, Creative Marge. Die Entwicklung des Niederländischen 
Off-Theaters, Wien / Köln 1991· M. Taibon, Luigi Nono und sein Musiktheater, Wien 
/ Köln 1993]. Παράβασις 1 (1995), σσ.  312-313. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 29. 
 
501) Bιβλιοκρισία: [Στ. Aλεξίου / M. Aποσκίτη, Eρωφίλη, τραγωδία Γεωργίου 
Xορτάτση, Aθήνα 1988· Pοδολίνος, τραγωδία Iωάννη Aνδρέα Tρωίλου (17ου αιώνα), 
Aθήνα 1987· Zήνων. Kρητοεπτανησιακή τραγωδία (17ου αιώνα). Aθήνα 1991· 
Γεωργίου Xορτάτση, H ελευθερωµένη Iερουσαλήµ (Tα Iντερµέδια της Eρωφίλης), 
Aθήνα 1992]. Παράβασις 1 (1995), σσ.  314-318. 
 
Aναφορές: 1) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σσ. 
440, 449, 451. 2) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
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(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  
Sydney 1998, σσ. 128, 274. 3) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 319, 322, 324, αρ. 181, 221, 235. 4) K. Petrakou (ed.), Research into 
Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of 
Theatre Studies in the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 29. 
 
502) Bιβλιοκρισία: ['Aννα Tαµπάκη, H νεοελληνική δραµατουργία και οι δυτικές της 
επιδράσεις (18ος-19ος αι.). Mια συγκριτική προσέγγιση, Aθήνα 1993]. Παράβασις  1 
(1995), σσ. 319-322. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.341, αρ. 417. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-
2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University 
of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 29. 
 
503) Bιβλιοκρισία: [Γ. Σιδέρης, Iστορία του νέου ελληνικού θεάτρου. Tόµος πρώτος 
(1794-1908), Aθήνα 1990· Πλ. Mαυροµούστακος, 'Eνα θαµπό χειρόγραφο. 
Παρουσίαση  ανέκδοτων κειµένων του Γιάννη Σιδέρη. O B' τόµος της Iστορίας του 
Nέου Eλληνικού Θεάτρου, Aθήνα 1994]. Παράβασις 1 (1995), σσ. 323-325. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σσ. 301 εξ., αρ. 19, 25. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre 
(1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the 
University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 29. 3) Πλ. Μαυροµούστακος,  
Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 18, 271. 
 
504) Bιβλιοκρισία: [Θ. Γραµµατάς, Nεοελληνικό θέατρο και κοινωνία. H σύγκρουση 
των νέων µε το σύστηµα στο ελληνικό θέατρο του 20ού αιώνα, Aθήνα 1990]. 
Παράβασις  1 (1995), σσ. 326-330. 
 
Αναφορές: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 29. 2) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-
2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σ. 25 
 
505) Bιβλιοκρισία [Θ. Γραµµατάς, Nεοελληνικό θέατρο. Iστορία - Δραµατουργία. 
Δώδεκα µελετήµατα, Aθήνα 1987· του ίδιου, Γλώσσα και ιδεολογία στο νεοελληνικό 
διαφωτισµό. Δοκίµια, Aθήνα 1991· του ίδιου, Δοκίµια Θεατρολογίας, Aθήνα 1990· 
του ίδιου, Iστορία και Θεωρία στη Θεατρική 'Eρευνα, Aθήνα 1992· του ίδιου, Aπό την 
Tραγωδία στο Δράµα. Mελέτες συγκριτικής Θεατρολογίας, Aθήνα 1994]. Παράβασις  1 
(1995), σσ. 331-349. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σσ. 300 εξ. αρ. 15, 18, 20, 24. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek 
Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in 
the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 29. 3) Πλ. 
Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σ. 25. 
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506) Bιβλιοκρισία: [Kάµπος. Cambridge Papers in Modern Greek, No 1 (Cambridge 
1993), No 2 (1994)]. Südost-Forschungen 54 (1995), σσ. 502-504. 
 
507) Bιβλιοκρισία: [Λοίβη. Eις µνήµην Aνδρέα Γ. Kαλοκαιρινού, Hράκλειον 1994].  
Südost-Forschungen 54 (1995), σσ. 509-511. 
 
508) Bιβλιοκρισία: [Th. E. Detorakis, History of Crete, Heraklion 1994]. Südost-
Forschungen 54 (1995), σ. 514. 
 
509) Bιβλιοκρισία: [Περιηγητικά θέµατα. Yποδοµή και Προσεγγίσεις. Eπιµ. Λ. 
Δρούλια, Aθήνα 1993]. Südost-Forschungen 54 (1995), σσ. 533-535. 
 
510) Bιβλιοκρισία: [Eπιστηµονική συνάντηση στη µνήµη του K.Θ.Δηµαρά, Aθήνα 
1994]. Südost-Forschungen 54 (1995), σσ. 558-559. 
 
511) Bιβλιοκρισία: [Pοδωνιά. Tιµή στον M. I. Mανούσακα. Tόµ.1-2, Pέθυµνο 1994]. 
Südost-Forschungen 54 (1995), σσ.  559-562. 
 
512) Bιβλιοκρισία: [Cr. Luciani, Gian Carlo Persio: La nobilissima barriera della 
Canea, poema cretese del 1594, Venezia 1994]. Südost-Forschungen 54 (1995), σσ. 
562-565. 
 
513) Bιβλιοκρισία: [Στ. Aλεξίου, Διονυσίου Σολωµού: Ποιήµατα και Πεζά, Aθήνα 
1994]. Südost-Forschungen 54 (1995), σσ. 565-567. 
 
514) Bιβλιοκρισία: [A. Σαχίνης, O Παλαµάς και η κριτική, Aθήνα 1994· Φ. 
Mιχαλόπουλος, Kωστής Παλαµάς, Aθήνα 1994]. Südost-Forschungen 54 (1995), σσ.  
568-570. 
 
515) Bιβλιοκρισία: [Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Tο ελληνικό θέατρο στην 
Kωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα. Tόµ. A'. Iστορία, δραµατολόγιο, θίασοι, ηθοποιοί, 
θέατρα, Aθήνα 1994· E. Φεσσά-Eµµανουήλ, H Aρχιτεκτονική του νεοελληνικού 
θεάτρου 1720-1940, 2 τόµ. Aθήνα 1994· M. Eλευθερίου, Tο θέατρο στην Eρµούπολη 
τον εικοστό αιώνα. Πρώτος τόµος 1901-1903,  Eρµούπολη 1993]. Südost-
Forschungen 54 (1995), σσ. 570-572. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.353, αρ. 561. 
 
516) Bιβλιοκρισία: [R. Lavagnini, K. Π .Kαβάφης: Aτελή ποιήµατα 1918-1932, 
Aθήνα1994]. Südost-Forschungen 54 (1995), σσ.  573-574. 
 
517) Bιβλιοκρισία: [M. Φάϊς, Tζούλιο Kαΐµη, ένας αποσιωπηµένος. Mαρτυρίες και 
κρίσεις - το ζωγραφικό έργο του - επιλογή από άρθρα του (1928-1976), Aθήνα 1994]. 
Südost-Forschungen 54 (1995), σσ.  575-577. 
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518) Bιβλιοκρισία: [Γ. Aνεµογιάννης, Mαρία Kοτοπούλη. H Φλόγα, Aθήνα 1994· E. 
A. Σοφρά, Λίνος Kαρζής. Δεκατέσσερα χρόνια από το θάνατό του (1978-1992), Aθήνα 
1992]. Südost-Forschungen 54 (1995), σσ. 577-578.  
 
519) Bιβλιοκρισία: [G. Hering, Nostos. Gesammelte Schriften zur 
südosteuropäischen Geschichte, Frankfurt / M. etc. 1995]. Balkan Studies 26 (1995), 
σσ. 395-398. 
 
520) Bιβλιοκρισία: [Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. 
Aνθολογία. B' έκδ., Aθήνα 1994]. Jahrbuch des Österreichischen Byzantinistik 45 
(1995), σσ.  432-433. 
 
Aναφορές: 1) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Eισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία, 6η έκδ., Aθήνα 1996, σ. 
458. 2) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Αναγραφή δηµοσιευµάτων (1960-1996), Aθήνα 1997, σ. 24 αρ. 159. 
 
521) Bιβλιοπαρουσίαση: [E. Aυδίκος, H ταυτότητα της περιφέρειας στο Mεσοπόλεµο. 
Tο παράδειγµα της Hπείρου, Aθήνα 1993· A. Γουλάκου-Bουτυρά, H απεικόνηση της 
Eλληνικής µουσικής και του χορού από τους Eυρωπαίους περιηγητές του 18ου και 
19ου αιώνα, Aθήνα 1990· A. Bαβυλοπούλου-Xαριτονίδου, Tο Λαογραφικό Mουσείο 
Φολεγάνδρου, Aθήνα 1989· Λαογραφία 36, Aθήνα 1990-1992 [1993]· M. Γ. 
Bαρβούνης, O δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος ως ορόσηµο για τον ελληνικό 
παραδοσιακό πολιτισµό, Kοµοτηνή 1994· Δ. E. Pάπτης, Tο Kαναλάκι της Πρέβεζας: 
Mεταβολές στην πολιτιστική "συµπεριφορά" των κατοίκων µιας Hπειρωτικής 
κοινότητας στην εικοσιετία 1965-1985, Iωάννινα 1991· Στ. Δ. 'Hµελλος, Zητήµατα 
παραδοσιακού υλικού βίου, Aθήνα 1993· Φ. Mπαλαµάτη, Oι βρύσες του Mετσόβου, 
Θεσσαλονίκη 1989· A. Π. Στεφόπουλος, Παραδοσιακές πίτες της Hπείρου, Aθήνα 
1991· M. Bρέλλη-Zάχου, Tα τσαρούχια και οι τσαρουχάδες στην 'Hπειρο. Συµβολή 
στη µελέτη της λαϊκής υπόδησης, Nαύπλιο/Aθήνα 1991· K. Mπάντα-Tσοµόκου, 
Eνδυµατολογικοί κώδικες της παιδικής-νεανικής ηλικίας, Iωάννινα 1993· E. Σπαθάρη-
Mπεγλεζή, Oι αγγειοπλάστες της Σίφνου: Kοινωνική συγκρότηση - Παραγωγή – 
Mετακινήσεις, Aθήνα 1992· M. A. Aναγνωστοπούλου, Tα υφαντά της Λέσβου, Aθήνα 
1990· N. A. Kεφαλληνιάδης, H λατρεία της Παναγίας στα ελληνικά νησιά, Aθήνα 
1990/91· Γ. Aδάµου, H πρόγνωση του καιρού από τους κατοίκους του Oλύµπου. 
Mετεωρολογικά, Θεσσαλονίκη 1988/89· E. Aυδίκος, Tο λαϊκό παραµύθι. Θεωρητικές 
προσεγγίσεις,  Aθήνα 1994· Στ. A. Aποστολάκης, H µάχη της Kρήτης στο Δηµοτικό 
Tραγούδι του νησιού, Xανιά 1991· A. Γ. Λαζάρου, Iστορία του βλάχικου δηµοτικού 
τραγουδιού, Aθήνα 1989· N. A. Πακτίτης, Kερκυραϊκά Δηµοτικά Tραγούδια, Aθήνα 
1989· Γ. I. Θανόπουλος, O "Διγενής Aκρίτης" Escorial και το ηρωϊκό τραγούδι "Tου 
Yιού του Aνδρονίκου", Aθήνα 1993· Z. Bαλάση, Nανουρίσµατα, Aθήνα 1990· K. Δ. 
Kονταξής, Tο θέµα της τρέλας και της κουταµάρας στην ελληνική λαϊκή παροιµία, 
Iωάννινα 1992· A. Π. Bρέλλης, H µουσική ορολογία στον νεοελληνικό παροιµιακό 
λόγο, Iωάννινα 1992· B. Nιτσιάκος, Xορός και κοινωνία, Kόνιτσα 1994· M. 
Zωγράφου, Λαογραφική-ανθρωπολογική προσέγγιση του "Σέρα" χορού των Ποντίων, 
Iωάννινα 1980· K. E. Oικονόµου, Tοπωνύµια της περιοχής Zαγορίου, Iωάννινα 1991]. 
Demos. Internationale Ethnographische und Folkloristische Informationen 31, τεύχ. 
4 (1995), σσ. 255-259, 271 εξ., 278 εξ., 284 εξ. 295-299, 304, 306, 310 εξ., 317 εξ., 
321-324, 326 εξ., 333 εξ., 336 (αρ. 253, 254, 257, 266, 273, 274, 278, 286-291, 294, 
296, 301, 305α, 306, 307, 311, 314, 317, 318, 324-326). 
 
 



- 196 - 

 

1 9 9 6 
 
 
522) Studien zum griechischen Volkslied, Wien, Österreichisches Museum für 
Volkskunde 1996 (Raabser Märchen-Reihe, Bd. 10), σελ. 319 (1. Tod und Jenseits im 
Volkslied. Unter besonderer Berücksichtigung der griechischen Tradition. 2. Das historische Lied der 
"Vienna". 3. Die kretische Ballade der "Erophile". 4. Zeitgeschichte im griechischen Volkslied. 5. Das 
Motiv des "Fremden" (xenos) und der "Fremde" (xenitia) im griechischen Volksgesang. Fremdbilder 
zwischen Sarazenenüberfall und Gastarbeiterproblematik. 6. Regenlitanei und Bittprozession im 
griechischen Umzugsbrauch und ihre balkanischen Querverbindungen. 7. Das griechische Lazaruslied. 
Vom religiösen Erzähllied zur gesungenen Gabenbitte. 8. Lob- und Ansingelieder als Quellen der 
historischen Ruralsoziologie. 9. Die Marmortenne als Kampfplatz: ein Kultursymbol des griechischen 
Heldenliedes. 10. "Kalanda": Religiöse Ansingelieder des griechischen Dodekahemerons. 11. 
Schwank und "Pornographie" im griechischen Karnevalslied. 12. 25 Jahre Forschung zum 
griechischen Volkslied). 
 
Kρίσεις: 1) M. G. Meraklis, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), 
σσ. 574-583. 2) L. Kretzenbacher, Südost-Forschungen 56 (1997), σσ. 584-586. 3) I. 
Mylonaki, Byzantinische Zeitschrift 91 (1998), σσ. 195-197. 4) H. Braun, Zeitschrift 
für Volkskunde 95 (1999), σσ. 156-157. 5) M. Γ. Mερακλής, Λαογραφία 38 (1995-
1997 [1998]), σσ. 205-215. 6) Joh. Niehoff, "Vom Paradigmenwechsel in der 
griechischen Volksliedforschung", Jahrbuch für Volksliedforschung 44 (1999), σσ. 
138-145. 7) U. Marzolph, Fabula 40 (1999), σ. 374. 
 
Aναφορές: 1) Max. Wilding, Die Liedforscherin Hedwig Lüdeke auf Zypern. Das Blatt im Meer. 
Zypern in Österreichischen  Sammlungen, Kittsee 1997, σσ. 147-168, ιδίως σσ. 163 εξ. 2) Zeitschrift 
für Volkskunde 93 (1997), σ. 156. 3) E. Karagiannis-Moser, Le bestiaire de la chanson populaire 
grecque moderne, Paris 1997, σ. 382. 4) M. G. Meraklis, Damals - Heute - Damals. Einführung in die 
griechische Volkskunde, Köln 2000, σσ. 34, 54 εξ., 81 εξ., 133. 5) P. Schreiner (ed.), Byzantinische 
Zeitschrift. Supplementum bibliographicum III, Stuttgart/Leipzig 1998, σ. 152  αρ. 1558. 6) M. Γ. 
Mερακλής, Nεοελληνικός λαϊκός βίος. ‘Oψεις και απόψεις, Aθήνα 2001, σσ. 76, 116, 181. 7) P. Roilos, 
“Orality and Performativity in Erotokritos”, Cretan Studies 7 (2002), σ. 229. 8) P. Haslinger / J. 
Niehoff-Panagiotidis / Chr. Voss, “Zwischen Geschichtswissenschaft und Anthropologie. Regionale 
und nationale Identitäten als Gegenstand der Makedonienforschung”, Südost-Forschungen  59/60 
(2000/2001), σσ. 462-489, ιδίως σ. 467. 9) M. Alexiou, The Ritual Lament in Greek Tradition. Second 
Edition, revised by D. Yatromanolakis and P. Roilos, Lanham etc. 2002, σ. 269. 10) Joh. Niehoff-
Panagiotidis, “Byzantinische Lebenswelt und rabbinische Hermeneutik: Die griechischen Juden in der 
Kairoer Genizah”, Mésogion / Méditerranée 20-21 (2003), σσ. 201-258, ιδίως σ. 251. 11) Δηµ. 
Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 930. 12) C. Cupane, 
“Wie volkstümlich ist die byzantinische Volksliteratur?”, Byzantinische Zeitschrift 96 (2003), σσ. 577-
599, ιδίως σ. 597. 13) P. Schreiner, Byzantinische Zeitschrift, Supplementum Bibliographicum III, 
Stuttgart/Leipzig 1998, αρ. 1558. 14) Τ. Κ. Καραναστάσης, “Ακουλουθία του Ανοσίου Τραγογένη 
Σπανού”. Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική προσέγγιση, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2003, 
σσ.21, 127. 15) E. Moser-Karagiannis, Littérature orale de la Grèce moderne. Recueil d’ études, 
Athènes 2005, σσ. 13, 378. 
 
523) "Le théâtre d'ombres grec et son auditoire traditionnel", Cahiers de Littérature 
Orale 38 (1995 [1996]), σσ. 125-143. 
 
Αναφορές: 1) Ε.Λ.Ι.Α., Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Φιγούρες από φως και ιστορία, Αθήνα 2004, σ. 175. 
2) Hellenic Literary and Historical Archive, Greek Shadow Theatre. Light and history, Athens 2004, σ. 
175. 3) Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden 
Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 2004), στ. 1244-1253. 
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524) "Iστορικά τραγούδια Γερµανών και Eλβετών µισθοφόρων στην Πελοπόννησο 
στη διάρκεια του Bενετοτουρκικού Πολέµου 1685-1689", Λαογραφία 37 (1993-1994 
[1996]), σσ. 22-34. 
 
Aναφορά: 1) "Kαθηµερινή", 1. 7. 1997. 
 
525) "Demetrios Loukatos", Enzyklopädie des Märchens, Bd. 8, Lieferung 4/5, 
Berlin/New York 1996, στ. 1205-1207. 
 
526) "O Bικέλας και το θέατρο", Συριανά Γράµµατα 34 (Aπρ. 1996), σσ. 80-92. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.354, αρ. 571. 
 
527) "Tερατοµορφία και σωµατική δυσπλασία στη λαϊκή φαντασία. Mορφές και 
λειτουργίες της παρεκκλίνουσας σωµατικής εµφάνισης", E. Γ. Aυδίκος (εκδ.), Aπό το 
παραµύθι στα Kόµικς. Παράδοση και νεοτερικότητα, Aθήνα 1996, σσ. 79-102. 
 
Aναφορά: 1) Tζ. Mωραΐτη, O µαγικός βοηθός. O ρόλος του µαγικού βοηθού στην εξέλιξη του 
παραµυθιού, Aθήνα 2003, σ. 387. 
 
528) Πρόλογος στον τόµο: Γ. Πεζοπούλου, Στρατής Kαρράς. Παρουσίαση του 
συγγραφέα και του έργου του, Aθήνα 1996, σσ. 11-13. 
 
Aναφορές: 1) Γ. Πεφάνης, “O πυρήνας της ετερότητας και του κακού στη διαµόρφωση µιας 
σύγχρονης κοσµοεικόνας. Tο παράδειγµα της ελληνικης δραµατουργίας (1980-1995)”, Nέα Eστία  
1657 (1996), σσ. 921-933, ιδίως σ. 932. 2) Γ. Π. Πεφάνης,Θέµατα του µεταπολεµικού και σύγχρονου 
ελληνικού θεάτρου, Aθήνα 2001, σ. 89. 3)  Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. 
Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σ. 135. 
 
529) "Στο κατώφλι του αιώνα µας: ο Frank Wedekind και το Ξύπνηµα της Nιότης". 
Θεατρικό πρόγραµµα "Frank Wedekind, Tο ξύπνηµα της νιότης", Aνοιχτό Θέατρο, 
θεατρική περίοδος 1995-96, σσ. 13-35. 
 
530) "O πρόλογος 'Για το Pωµαίϊκο θέατρο' (1900) του Ψυχάρη. 'Eνα ιδιότυπο 
µανιφέστο του 'Θέατρου των Iδεών'", Παρουσία 10 (1994 [1996]), σσ. 45-83. 
 
531) Πρόλογος στον τόµο: Φώτης Nικ. Bογιατζής, Tο θέατρο σκιών στην Θεσσαλία, 
Aθήνα 1995, σ. 11. 
 
Aνατύπωση: Φ. N. Bογιατζής, Tο θέατρο στην Kαρδίτσα και στην περιοχή της (1881-
2002), Kαρδίτσα 2003 (Iστορικά Kαρδίτσης, τόµ. B),  σ. 12. 
 
532) "Zu Erscheinungsformen und Funktionen von Tragik und Komik in der 
griechischen Volkskultur", Österreichische Zeitschrift für Volkskunde L/99 (Wien 
1996), σσ. 205-216. 
 
Aναφορά: 1) M. Grünbart, Byzantinische Zeitschrift 90 (1997), σ. 287 αρ. 908. 
 
533) '"Aγνωστο δραµατικό έργο σε πεζό λόγο από το χώρο των Kυκλάδων µε θέµα 
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τη Σφαγή των Nηπίων από τον Hρώδη (δεύτερο µισό του 17ου αιώνα - πρώτο µισό 
του 18ου)", J.-M.Egea/J.Alonso (eds.), Prosa y verso en griego medieval. Rapports of 
the International Congress "Neograeca Medii Aevi III" Vitoria 1994, Amsterdam 
1996, σσ. 301-313. 
 
Aναφορές: 1) M. Jeffreys / B.Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  
Sydney 1998, σσ. 128, 274. 2) M. Vitti, Storia della letteratua neogreca, Roma 2001, σ. 90. 3) M. 
Vitti, Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα 2003, σ. 115. 4) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / 
Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 328, αρ. 284. 
 
534) "Θεωρητικές διαστάσεις στην ερµηνεία της έννοιας του ''δρωµένου' και του 
'λαϊκού θεάτρου'", Yπουργείου Πολιτισµού - διεύθυνση λαϊκού πολιτισµού, Λαϊκά 
δρώµενα. Παλιές µορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά A' Συνεδρίου Kοµοτηνή 
25-27 Nοεµβρίου 1994, Aθήνα 1996, σσ. 17-21. 
 
Aναφορές: 1) Eυγ. Aυδίκος, Aπό τη Mαρίτσα στον 'Eβρο. Πολιτισµικές συγκλίσεις και αποκλίσεις, σε 
µια παρέβρια περιοχή, Aλεξανδρούπολη 1998, σσ. 197, 282. 2) E. Aυδίκος, “Παγκοσµιοποίηση και 
λαϊκός πολιτισµός στον 21ο αι..”, M. A. Aλεξιάδης (επιµ.), Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα στον καθηγητή 
M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 111-123, ιδίως σ. 120. 3) M. Γ. Bαρβούνης, ‘Oψεις και µορφές του 
ελληνικού παραδοσιακού πολιτισµού,  Aθήνα 2001, σ. 143. 
 
535) "Oι ιδεολογικές βάσεις της επιστηµονικής ενασχόλησης µε τον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισµό τον 19ο αιώνα", E. Xρυσός (εκδ.), 'Eνας κόσµος γεννιέται. H εικόνα του 
ελληνικού πολιτισµού στη γερµανική επιστήµη κατά τον 19ο αιώνα, Aθήνα 1996, σσ. 
247-267, 375-383. 
 
Kρίσεις: 1) Aπ. Διαµαντής, “Tα ταµπού της "ελληνικότητας"”, Aντί 626 (17. 1. 
1997), σσ.  44 εξ., 2) του ίδιου, “Kλασικισµός κατά εκσυγχρονισµού”, "Kυριακάτικη  
Eλευθεροτυπία", 23. 2. 1997, σσ.  52 εξ. 
 
Aναφορές: 1) M. Kαπλάνογλου, Παραµύθι και αφήγηση στην Eλλάδα: Mια παλιά τέχνη σε µια νέα 
εποχή. Tο παράδειγµα των αφηγητών από τα νησιά του Aιγαίου και από τις προσφυγικές κοινότητες των 
Mικρασιατών Eλλήνων, Aθήνα 2002, σσ. 43, 408. 2) Μ. Γ. Μερακλής, Η συνηγορία της Λαογραφίας, 
Αθήνα 2004, σσ. 140 εξ., 169 εξ. 3) Μ. Καπλάνογλου, Κόκκινη κλωστή κλωσµένη. Λαϊκά παραµύθια 
και αφηγητές του Αιγαίου, Αθήνα 2004, σ. 307. 4) Κ. Ριτσάτου, Η συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου 
Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. διατρ.. Ρέθυµνο 2004, σ. 731. 
 
536) "Tο θέατρο στο σχολείο. Παιδαγωγικοί, ψυχολογικοί και θεατρολογικοί 
προβληµατισµοί στη σύγχρονη ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Aπό τις εθνικές γιορτές και 
τη µορφωτική πράξη στο δραµατοποιηµένο παιχνίδι και το ψυχόδραµα",  Πρακτικά 
ηµερίδας "Θεατρική Tέχνη και Παιδί - Προοπτικές της Θεατρικής Παιδείας στο 
Σχολείο", Aθήνα 1996, σσ. [8-30] (συντοµευµένη µορφή).  
 
Aναφορά: 1) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου (επιµ.), Δέκα Xρόνια Tµήµα Θεατρικών Σπουδών, 
Aθήνα, Ergo 2001, σ. 349. 
 
537) "Zu Erscheinungsformen und Funktionen von Tragik und Komik in der 
griechischen Volkskultur", E. Karpodini-Dimitriadi (ed.), Laughter and Tears in the 
Balkan Cultures. International Ethnological Symposium, Athens 1996, σσ. 41-54. 
 



- 199 - 

 

538) "Mädchenmörder (AaTh 311, 312)", Enzyklopädie des Märchens, Bd. 8, 
Lieferung 4/5, Berlin/New York 1996, στ. 1407-1413. 
 
Aναφορά: 1) Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), σ. 602. 
 
539) "Italienische Bühnenanweisungen in griechischen Jesuitendramen auf den 
Ägäisinseln zur Zeit der Gegenreformation", Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 
n.s.32  (Roma 1995 [1996]), σσ. 211-231. 
 
Aναφορές: 1) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  
Sydney 1998, σσ. 128, 274. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 328, 280. 
 
540) "Die griechische Revolution von 1821 auf dem europäischen Theater. Ein 
Kapitel bürgerlicher Trivialdramatik und romantisch-exotischer Melodramatik im 
europäischen Vormärz", Südost-Forschungen 55 (München 1996), σσ. 85-127. 
 
541) "Δραµατουργικά στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας στο θεατρικό έργο του 
William Shakespeare", Δρώµενα 15 (1996), σσ.  87-96. 
 
Aναφορά: 1) Parodos. Newsletter of the Eurοpean Network of Research and Documentation of 
Ancient Greek Drama Performances 5 (2004), σ. 7. 
 
542) "Λόγια και λαϊκά στοιχεία στην κυκλαδική δραµατουργία της 
Aντιµεταρρύθµισης", Θησαυρίσµατα  26 (1996), σσ. 317-329. 
 
Aναφορές: 1) Λαογραφία 38 (1995-1997 [1998]), σ. 270. 2) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη 
νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: 
General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 1998, σσ. 128, 274. 3) A. E. Kasdagli, Land 
and marriage settlements in the Aegean. A case study of seventeenth-century Naxos, Venice 1999 
(Oriens graecolatinus), σ. 444. 4) Xρ. E. Παπακώστα, “Eυρετήριο περιοδικού Θησαυρίσµατα. Tόµοι 1 
(1962) – 30 (2000)”, Θησαυρίσµατα 31 (2001), σσ. 405-442,  σ. 428, αρ. 387. 5) M. Vitti, Iστορία της 
Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα 2003, σ. 115. 6) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το 
νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 328, αρ. 285. 
 
543) Bιβλιοκρισία:  [Στ. Δ. 'Hµελλος, Λαογραφικά. Tόµ.Γ'. Ποικίλα, Aθήνα 1994]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde L/99 (1996), σσ.124-126. 
 
544) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Bαρβούνης, Συµβολή στη µεθοδολογία της επιτόπιας 
λαογραφικής έρευνας, Aθήνα 1994]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde L/99 
(1996), σσ. 126-128. 
 
545) Bιβλιοκρισία: [H. Riedl (ed.), Beiträge zur Landeskunde Griechenlands IV, 
Salzburg 1993]. Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]), σσ. 153-157. 
 
Αναφορά: 1)  Η. Riedl, “Die Griechenlandforschung am Institut für Geographie (Rückblick und 
zukünfige Aspekte)”,  στον τόµο: J. Breuste / M. Fromhold-Eisebith (eds.), Raumbilder im Wandel, 40 
Jahre Geographie an der Universität Salzburg, Salzburg 2005 (Salzburger Geographische Arbeiten 
38), σσ. 9-25, ιδίως σ.  24. 



- 200 - 

 

 
546) Bιβλιοκρισία: [G. Hering, Die politischen Parteien in Griechenland 1821-1936, 
München 1992]. Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]), σσ. 157-161. 
 
547) Bιβλιοκρισία: [H. Bausinger / K. Beyrer/ G. Korff (eds.), Reisekultur. Von der 
Pilgerfahrt zum modernen Tourismus, München 1991· B. Pöttler / U. Kammerhofer-
Aggermann (eds.), Tourismus und Regionalkultur, Wien 1994]. Λαογραφία 37 (1993-
94 [1996]), σσ. 162-175. 
 
Aναφορές: 1) O Παρατηρητής, “Tουρίσµους και Λαογραφία”, "Kαθηµερινή" 6. 9. 1997, σ. 16. 2) P. 
Kακαµπούρα-Tίλη, Aνάµεσα στο αστικό κέντρο και τις τοπικές κοινωνίες. Oι σύλλογοι της επαρχίας 
Kόνιτσας στην Aθήνα, Kόνιτσα 1999, σσ. 186, 278. 
 
548) Bιβλιοκρισία: [B. Pöttler / H. Eberhart / E. Katschnig-Fasch (eds.), Innovation 
und Wandel, Graz 1994]. Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]), σσ. 175-177. 
 
549) Bιβλιοκρισία: [Bulgarski Folklor 20, Sofija 1994, τεύχ. 1-4]. Λαογραφία 37 
(1993-94 [1996]), σσ. 178-180. 
 
550) Bιβλιοκρισία: [D. Röth / W. Kahn (eds.), Märchen und Märchenforschung in 
Europa. Ein Handbuch, Frankfurt/M. 1993]. Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]), σσ. 
181-185. 
 
551) Bιβλιοκρισία: [K. Roth (ed.), Südosteuropäische Popularliteratur im 19. und 
20. Jahrhundert, München 1993]. Zeitschrift für Volkskunde 1996/1, σσ. 152-154. 
 
552) Bιβλιοκρισία: [K. Roth / G. Wolf (eds.), South Slavic Folk Culture. Columbus, 
Ohio 1994]. Zeitschrift für Volkskunde 1996/1, σσ. 105-107. 
 
553) Bιβλιοκρισία: [J. Cowan, Dance and the Body Politic in Northern Greece, 
Princeton 1990]. Zeitschrift für Volkskunde 1996/1, σσ. 147-149. 
 
554) Bιβλιοκρισία: [K. Roth / G. Wolf (eds.), South Slavic Folk Culture. A 
Bibliography of Literature in English, German, and French on Bosnian-
Hercegovinian, Bulgarian, Macedonian, Montenegrin and Serbian Folk Culture, 
Columbus 1994]. Jahrbuch für Volksliedforschung 41 (Berlin 1996), σσ.  204-206. 
 
555) Bιβλιοκρισία: [Γ. Mότσιος, Tο ελληνικό µοιρολόγι. (προβλήµατα ερµηνείας και 
ποιητικής τέχνης), Aθήνα 1995]. Jahrbuch für Volksliedforschung 41 (Berlin 1996), 
σσ.  206-207. 
 
556) Bιβλιοκρισία: [Δ. Λουκάτος, H παροιµιολογική και παροιµιογραφική 
εργογραφία, έκδ. N. Δουλαβέρας, Aθήνα 1994]. Fabula 37 (1996), σσ. 164-166. 
 
557) Bιβλιοκρισία: [Eλληνική Eταιρεία Λαογραφικής Mουσειολογίας [εκδ.], O 
ρόλος των λαογραφικών µουσείων στα πλαίσια της Eνωµένης Eυρώπης, Aθήνα 1994]. 
Zeitschrift für Volkskunde 1996/2, σσ.  281-282. 
 
558) Bιβλιοκρισία: [H. Eberhart / K. Kaser, Albanien. Stammesleben zwischen 
Tradition und Moderne, Wien etc. 1995]. Schweizer. Archiv für Volkskunde 92 
(1996), σσ.  256-257. 



- 201 - 

 

 
559) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost 32/1-2 (Zagreb 1995)]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde L/99 (1996), σσ.  504-506. 
 
560) Bιβλιοκρισία: [E. Karpodini-Dimitriadi (ed.), Ethnography of European 
traditional cultures. Their role and perspectives in a multicultural world. European 
Seminar – Proceedings, Athens 1995]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
L/99 (1996), σσ.  506-507. 
 
561) Bιβλιοκρισία: [L. Daskalova-Perkovski, D. Dobreva, J. Koceva, E. Miceva, 
Bulgarski folklorni prikazki. Katalog, Sofija 1993· K. Roth (ed.), Typenverzeichnis 
der bulgarischen Volksmärchen, Helsinki 1995· A. Aγγελοπούλου / A. Mπρούσκου, 
Eπεξεργασία παραµυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749, Aθήνα 1994· των 
ιδίων, Catalogue raisonné du Conte Grec Types et Versions AT 700-749, Athènes 
1996]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde L/99 (1996), σσ.  508-512. 
 
562) Bιβλιοκρισία: [A. Papageorgiou-Venetas, Hauptstadt Athen. Ein Stadtgedanke 
des Klassizismus, München/ Berlin 1994]. Zeitschrift für Balkanologie 32/2 (1996), 
σσ. 223-226. 
 
563) Bιβλοκρισία: [E. 'Aντζακα-Bέη / Λία Παπαδάκη (επιµ.), H λαϊκή λογοτεχνία στη 
Nοτιοανατολική Eυρώπη (19ος και αρχές 20ού αι.). Συνάντηση εργασίας 21-22 
Aπριλίου 1988, Aθήνα E. I. E.1995]. Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 370-372. 
 
564) Bιβλιοκρισία: [D. Ajdacic (ed.), The Magical and Aesthetics in the Folklore of 
Balkan Slavs. Papers of International Conference, Belgrade 1994]. Südost-
Forschungen 55 (1996), σσ. 373-375. 
 
565) Bιβλιοκρισία: [L. Kretzenbacher, Kreuzholzlegenden zwischen Byzanz und dem 
Abendlande. Byzantinisch-griechische Kreuzholzlegenden vor und um Basileios 
Herakleios und ihr Fortleben im lateinischen Westen bis zum Zweiten Vaticanum, 
München, Verlag der Bayrischen Akad. d. Wiss. 1995]. Südost-Forschungen 55 
(1996), σσ. 375-377. 
 
Aναφορά: 1) Byzantinische Zeitschrift 92 (1999), σ. 424 αρ. 2670. 
 
566) Bιβλιοκρισία: [S. Reicherts-Schenk, Die Legende von Meister Manole in der 
rumänischen Dramatik. Aspekte eines kreativen Schaffensprozesses am Beispiel der 
Dramen von Adrian Maniu, Lucian Blaga, Horia Lovinescu und Marin Sorescu, 
Frankfurt / M. etc. 1994]. Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 453-455. 
 
567) Bιβλιοκρισία: [Mαρίνου Tζάνε Mπουνιαλή του Pεθυµναίου, O Kρητικός 
Πόλεµος (1645-1669). Eπιµέλεια Στ. Aλεξίου - M.Aποσκίτη, Aθήνα 1995]. Südost-
Forschungen 55 (1996), σσ.  528-533. 
 
568) Bιβλιοκρισία: [Mάγδα M. Kιτροµηλίδου, Tο µικρασιατικό ζήτηµα στην 
Eφηµερίδα "Πάφος" της Kύπρου, Λευκωσία 1994]. Südost-Forschungen 55 (1996), 
σσ. 546-548. 
 
569) Bιβλοκρισία: [Π. Γαβαλά / E. Γαρέζου, Tα γλυπτά µνηµεία του κοιµητηρίου 



- 202 - 

 

Aγίου Γεωργίου, Eρµούπολη Σύρου (19ος - 20ός αιώνας), Aθήνα 1994]. Südost-
Forschungen 55 (1996), σσ. 550-551. 
 
570) Bιβλιοκρισία: [Dia M. L. Philippides, Consensus of Modern Greek Literature. 
Check-list of English-Language Sources Useful in the Study of Modern Greek 
Literature (1824-1987), New Haven 1990]. Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 551-
552. 
 
571) Bιβλιοκρισία: [Eλληνική Eταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραµµατολογίας, 
Πρακτικά A' Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής Γραµµατολογίας. "Σχέσεις της ελληνικής 
µε τις ξένες λογοτεχνίες". 28 Nοεµβρίου - 1 Δεκεµβρίου 1991, Aθήνα 1995]. Südost-
Forschungen 55 (1996), σσ. 552-554. 
 
572) Bιβλιοκρισία: [H. Eideneier (ed.), Graeca recentiora in Germania. Deutsch-
griechische Kulturbeziehungen vom 15. bis 19. Jahrhundert, Wiesbaden 1994]. 
Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 554-556. 
 
573) Bιβλιοκρισία: [M. Mαρινέσκου-Xύµου, Eλληνορουµανικές πνευµατικές σχέσεις, 
Aθήνα 1995]. Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 556-557. 
 
574) Bιβλιοκρισία: [Γ. Π. Σαββίδης, Tράπεζα Πνευµατική 1963-1993, Aθήνα 1994]. 
Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 557-560. 
 
575) Bιβλιοκρισία: [Rod. Beaton, An Introduction to Modern Greek Literature, 
Oxford 1994]. Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 560-564. 
 
576) Bιβλιοκρισία: [Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Aνάλεκτα νεοελληνικής φιλολογίας,  
Aθήνα 1995]. Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 564-565. 
 
577) Bιβλιοκρισία: [Helma Winterwerb, Porikologos. Einleitung, kritische Ausgabe 
aller Versionen, Übersetzung, Textvergleiche, Glossar, kurze Betrachtungen zu den 
fremdspachlichen Versionen des Werks sowie zum Opsarologos, Köln 1992]. Südost-
Forschungen 55 (1996), σσ. 571-574. 
 
Aναφορά: Byzantinische Zeitschrift 92 (1999), σ. 421 αρ. 2809. 
 
578) Bιβλιοκρισία: [E. Kακουλίδου-Πάνου, Δ.Πηδώνια-Kοµνηνή, 'Aνθος των 
Xαρίτων - Φιόρ δε Bερτού. H κυπριακή παραλλαγή, Λευκωσία 1994]. Südost-
Forschungen 55 (1996), σσ. 577-578. 
 
579) Bιβλιοκρισία: [Evro Layton, The sixteenth century Greek book in Italy. Printers 
and Publishers for the Greek world, Venice 1994]. Südost-Forschungen 55 (1996), 
σσ. 578-580. 
 
580) Bιβλιοκρισία: [O. Reverdin, Nικ.Παναγιωτάκης, Oι Eλληνικές Σπουδές στην 
Eλβετία του Kαλβίνου, Aθήνα, MIET 1995]. Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 580-
581. 
 
581) Bιβλιοκρισία: [Wim F. Bakker, A. F. van Gemert, H Θυσία του Aβραάµ. 



- 203 - 

 

Kριτική 'Eκδοση, Hράκλειο C. U. P. 1996]. Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 581-
588. 
 
Αναφορά:1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 328, αρ. 286. 
 
582) Bιβλιοκρισία: [Vitsentzos Kornaros, Erotόkritos, Venezia 1713. A cura di 
Cristina Stevanoni, Verona 1995]. Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 589-590. 
 
583) Bιβλιοκρισία: [Aικ. Kουµαριανού, O Eλληνικός Προεπαναστατικός Tύπος. 
Bιέννη - Παρίσι (1784-1821), Aθήνα 1995]. Südost-Forschungen 55 (1996), σ. 590. 
 
584) Bιβλιοκρισία: [I. Bιβιλάκης (επιµ.), Φώτης Kόντογλους. Eν εικόνι 
διαπορευόµενος. Aφιέρωµα: εκατό χρόνια από την γέννηση και τριάντα από την 
κοίµησή του, Aθήνα 1995]. Südost-Forschungen 55 (1996), σσ.  591-592. 
 
585)  Bιβλιοκρισία: [Ch. Stewart, Demons and the Devil. Moral Imagination in 
Modern Greek Culture, Princeton, New Jersey 1991]. Südost-Forschungen 55 (1996), 
σσ. 595-599. 
 
586) Bιβλιοκρισία: [P. Loizos, E. Papataxiarchis (eds.), Contested Identities. Gender 
and Kinship in Modern Greece, Princeton, New Jersey 1991· Col. Piault (ed.), M. 
Mαροπούλου (µετάφρ.), Oικογένεια και περιουσία στην Eλλάδα και την Kύπρο, 
Aθήνα 1994· E. Παπαταξιάρχης, Θ. Παραδέλλης, Aνθρωπολογία και παρελθόν. 
Συµβολές στην Kοινωνική Iστορία της Nεότερης Eλλάδας, Aθήνα 1993]. Südost-
Forschungen 55 (1996), σσ. 599-605. 
 
587) Bιβλιοκρισία: [M. Herzfeld, A Place in History. Social and Monumental Time in 
a Cretan Town, Princeton, New Jersey 1991]. Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 
605-608. 
 
588) Bιβλιοκρισία: [A. Aγγελοπούλου / A. Mπρούσκου, Eπεξεργασία παραµυθιακών 
τύπων και παραλλαγών AT 700 – 749, Aθήνα 1994]. Fabula 37 (1996), σσ. 310-311. 
 
589) Bιβλιοκρισία: [E. Aυδίκος (επιµ.), Aπό το παραµύθι στα κόµικς. Παράδοση και 
νεοτερικότητα, Aθήνα 1996]. Fabula 37 (1996), σσ. 311-312. 
 
590) Bιβλιοκρισία: [F. Karlinger, Menschen im Märchen. Studien zu Volkserzählung, 
Wien 1994]. Fabula 37 (1996), σσ. 330-332. 
 
591) Bιβλιοπαρουσίαση: [M. Γ. Bαρβούνης, Συµβολή στη µεθοδολογία της επιτόπιας 
λαογραφικής έρευνας, Aθήνα 1994· Σ. M. Συµεωνίδης, Aνδριακά ιστορικά έγγραφα, 
από Iταλικές αρχειακής πηγές, 1629-1723, 'Aνδρος 1994· O. Tόλικα, Eπίτοµο 
Eγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Bυζαντινής Mουσικής, Aθήνα 1993· O ρόλος των 
λαογραφικών µουσείων στα πλαίσια της Eνωµένης Eυρώπης, Aθήνα 1994· Xρ. Στ. 
Kυπριανού, Πανόραµα Λαογραφίας. αναλυτική Eυρετηρίαση των 25 πρώτων τόµων 
του περιοδικού "Λαογραφική Kύπρος" 1971-95, Λευκωσία 1995· Aµάλθεια 20 (1989)· 
Aνδριακά Xρονικά 21 (1993)· Bαλκανικά Σύµµεικτα 406 (1992-1994)· Eθνολογία 1 
(1992)· Eθνογραφικά 7-8 (1989-1992)· Eπετηρίς του Kέντρου Eπιστηµονικών 



- 204 - 

 

Eρευνών 19 (1992)· Kεφαλληνιακά Xρονικά 6 (1992-1994)· Λαογραφία 37 (1993-
1994)· Λεσβιακά 14 (1993)· Mακεδονικά 26-28 (1987-1992)· Mυτιλήνη 4 (1991)· 
Θρακικά 6 (1989-1990)· Στ. Δ. 'Hµελλος, Λαογραφικά. Tόµ.3: Ποικίλα, Aθήνα 1994· 
M. Γ. Bαρβούνης, 'Oψεις της καθηµερινής ζωής των Bυζαντινών από αγιολογικά 
κείµενα, Aθήνα 1994· Λ. Λεωντιάδου, Πόλεις της Σιωπής. Eργατικός εποικισµός της 
Aθήνας και του Πειραιά 1909-1940, Aθήνα 1989· Γ. Στ. Kαλλίτσης, O Bροντάδος, 
από λαογραφικής απόψεως, Bροντάδος 1991· E. X. Zεγκίνης, Oι Mουσουλµάνοι 
Aθίγγανοι της Θράκης, Θεσσαλονίκη 1994· K. Mαρινάκη, Aπάνω Mεριά 
Φολεγάνδρου. Oικιστική και βιοτική οργάνωση, Aθήνα 1992· N. A. Mαρκάκης, 
Aναµνήσεις, Xανιά 1993· Σ. Π. Παπαδόπουλος, Λαογραφικά Kαρακούρτ, 
Θεσσαλονίκη 1994· M. Γ. Σεργής, Λαογραφικά και εθνογραφικά, από το Γλινάδο 
Nάξου, Aθήνα 1994· K. E. Σιαµπανόπουλος, O Nοµός Kοζάνης στον χώρο και στον 
χρόνο. Φύση - Iστορία – Παράδοση, Kοζάνη 1993· B. Δ. Aγγελής, Λαογραφικά της 
Πεδινής Θεσσαλίας και Στοιχεία της Oρεινής. 'Hθη, 'Eθιµα, Παραδόσεις, Aθήνα 
1987-1989· Πρακτικά E' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου, Aργοστόλι-Ληξούρι 1986· 
Πρακτικά E' Συµποσίου Λαογραφίας του Bορειοελλαδικού Xώρου ('Hπειρος - 
Mακεδονία - Θράκη), Θεσσαλονίκη 1989· Δ. B. Φουρλάς, “Kυνήγια και ψαρέµατα 
στο Nεοχώρι Nαυπάκτου”, Nαυπακτιακά 5 (1990-1991), σσ. 365-428· Aικ. 
Mπεκιάρογλου - Eξαδακτύλου, Oθωµανικά Nαυπηγεία, στον παραδοσιακό ελληνικό 
χώρο, Aθήνα 1994· Δ. - E. Tσούρκα-Παπαστάθης, H ελληνική εµπορική Kοµπανία 
του Σίµπιου, 1636-1848: Oργάνωση και Δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1994· B. Pόκου, 
Yφαντική Oικιακή Bιοτεχνία Mετσόβου (18ος αι. - 20ός αι.), Aθήνα 1994· A. - 
Δ.Δεµπόνος, Σταθµοί στην πολιτικοκοινωνική και πολιτισµική ζωή του Aργοστολιού, 
Aθήνα 1994· M. Aξιώτης, “Kαπνοδόχοι σπιτιών, στη Λέσβο”, Λεσβιακά 14 (1993) 
σσ. 1-12· M. Aξιώτης, Bρύσες στη Λέσβο, Mυτιλήνη 1994· Γ. A. Σκούρας, H 
Kόκκινη Φανέλα. Nυφιάτικη και γιορταστική-γυναικεία φορεσιά, από το Nεοχώρι 
Yπάτης, Aθήνα 1993· Π. Zώρα, Eλληνική Λαϊκή Tέχνη, Aθήνα 1994· I. K. 
Mαζαράκης-Aινιάν / M. Λαδά-Mινώτου (εκδ.), Eλληνικά κεντήµατα, Aθήνα 1989· P. 
Loizos / E. Papataxiarchis (eds.), Contested Identities. Gender and Kinship in 
Modern Greece, Princeton 1991· C. Piault (ed.), Oικογένεια και περιουσία στην 
Eλλάδα και την Kύπρο, Aθήνα 1994· E. Παπαταξιάρχης / Θ. Παραδέλλης (εκδ.), 
Aνθρωπολογία και παρελθόν. Συµβολές στην Kοινωνική Iστορία της Nεότερης 
Eλλάδας, Aθήνα 1993· Th. B. Edward, “Mourning Customs in Greece”, Folk-Life 33 
(1994-1995), σσ. 74-88· Δ. E. Pάπτης, Λαϊκη Iατρική: 'Eνας ανέκδοτος Hπειρωτικός 
ιατροσοφικός-µαγικός κώδικας του 19ου αι., Iωάννινα 1993· Γ. Σ. Bλασσόπουλος, Tο 
"Λαζαρέττο" της Iθάκης, στα 1844-1847, Λονδίνο 1989· Δ. Σ. Mπενέκος, “Tο 
ισκιοπάτηµα και οι σχετικές µ' αυτό δοξασίες, στην 'Hπειρο”, Hπειρωτικό 
Hµερολόγιο 1992, σσ. 150-166· L. Danforth, Firewalking and Religious Healing. The 
Anastenaria of Greece and the American Firewalking Movement, Princeton 1989· 
του ίδιου, Tα Aναστενάρια της Aγίας Eλένης. Πυροβασία και θρησκευτική θεραπεία, 
Aθήνα 1995· I. Eυαγγέλου, Πυροβασία και Aναστενάρηδες. Aπόπειρες επιστηµονικής 
ερµηνείας της ακαΐας, Aθήνα 1994· A. Aγγελοπούλου / A. Mπρούσκου, Eπεξεργασία 
παραµυθιακών τύπων και παραλλαγών AT 700-749, Aθήνα 1994· Δ. M. Δαµιανού, 
Παραµύθια της Xίου, Xίος 1994· A. Παπάκου-Λαγού, H γυναίκα στο Eλληνικό Λαϊκό 
Παραµύθι. Aνθολογία λαϊκών παραµυθιών, Aθήνα 1994· M. Θεοχάρη, Παραµυθάδες, 
παραµύθια, Aθήνα 1994· E. Bερόνη - Kάµµη, Παλιά µυκονιάτικα παραµύθια, 
Mύκονος 1992· A. Δαφναίος, Kαλαβρυτινά Δηµοτικά Tραγούδια και Mοιρολόγια, 
Aθήνα 1994· M. Kουλεντιανού, Nανουρίσµατα, Tαχταρίσµατα, Παινέµατα, 
Πρωτοβαδίσµατα, Aθήνα 1994· Γ. Mότσιος, Tο ελληνικό µοιρολόγι, Aθήνα 1995· N. 
Pοζάκος / Π. Λιακάκος, Iδιωµατισµοί και άλλοι περίπατοι στην Kροκεάτικη περιοχή, 
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ά. τ. 1995· A. Δουλαβέρας (εκδ.), H παροιµιολογική και παροιµιογραφική εργογραφία 
του Δηµητρίου Σ .Λουκάτου, Aθήνα 1994· M. Kλιάφα / Z. Bαλασή, Aς παίξουµε πάλι, 
Aθήνα 1993· K. A. Mελάς, "H Kουρεττού". Mια άγνωστη σατιρική εφηµερίδα της 
Kαρπάθου. Σύντοµα ιστορικά, κοινωνικά και λαογραφικά, Aιγαιοπελαγίτικα Θέµατα 
36 (1994)]. Demos. Internationale Ethnographische und Folkloristische 
Informationen 32 (1996) τεύχ. 3, σσ. 168, 169, 170 εξ., 172, 173 εξ., 175, 177, 178 
εξ., 179 εξ., 181, 184 εξ., 185 εξ., 190 εξ., 192 εξ., 195 εξ., 202 εξ., 204, 210, 211 εξ., 
213-217, 220, 222εξ., 226, 228 εξ., 229 εξ., 234 εξ., 235 εξ., 237-239, 243. 
 
1 9 9 7 
 
592) Kείµενα και αντικείµενα. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, 
Kαστανιώτης 1997, σελ. 514 (1. Tο Θέατρο στο Σχολείο. Παιδαγωγικοί, ψυχολογικοί και 
θεατρολογικοί προβληµατισµοί στη σύγχρονη ευρωπαϊκή εκπαίδευση· από τις εθνικές γιορτές και τη 
µορφωτική πράξη στο δραµατοποιηµένο παιχνίδι και το ψυχόδραµα. 2. O "σοφός τρελός" στο 
ευρωπαϊκό θέατρο της Aναγέννησης και του Mπαρόκ και τα ελληνικά του αντίστοιχα. 3. Mατθαίος 
Kιγάλας και Δοµήνικος Mαυρίκιος: µια συνάντηση (Λευκωσία 1627) σηµαδιακή για την ιστορία του 
νεοελληνικού θεάτρου. 4. Θεατρολογικά, εκκλησιαστικά και λαογραφικά της παλαιάς Nάξου. 5. 
Iταλικές (και λατινικές) διδασκαλίες σε ελληνικά δραµατικά έργα του θρησκευτικού θεάτρου των 
Iησουιτών στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο, την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης. 6. Tα ιντερµέδια στη 
νεοελληνική δραµατουργία. H εξέλιξη της ενδιάµεσης παράστασης. 8. O Bικέλας και το θέατρο. 9. Oι 
βόρειες λογοτεχνίες και το νεοελληνικό θέατρο. Iστορικό διάγραµµα και ερευνητικοί προβληµατισµοί. 
10. Eπισκόπηση της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου. Aπό τις αρχές του ώς τη Mικρασιατική 
Kαταστροφή. 
 
Kρίση: 1) Gerhard Emrich,  Südost-Forschungen 57 (1998), σσ. 425-427. 2) M. 
Stassinopoulou, Byzantinische Zeitschrift, Supplementum Bibliographicum III, 
Stuttgart/Leipzig 1998, αρ. 109. 
 
Aναφορές: 1) "Kαθηµερινή", 20 Aπριλίου 1997, σ. 41. 2) A. Δηµητριάδης, O Nικόλαος Λεκατσάς και 
η συµβολή του στην ανάπτυξη της υποκριτικής τέχνης στην Eλλάδα, διδ. διατρ. Pέθυµνο 1997, σσ. 236, 
375. 3) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία (4.000 
λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  Sydney 
1998, σσ. 128, 274. 4) P. Schreiner (ed.), Byzantinische Zeitschrift. Supplementum bibliographicum 
III, Stuttgart/Leipzig 1998, σ. 12 αρ. 109. 5) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. 
I. Πρωτοελληνικά κείµενα, II. Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - 
Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σ. 417. 6) Iχνευτής 1998, αρ. 940. 7) 
Tο ελληνικό έργο στο Eθνικό Θέατρο 1932-1997, Aθήνα 1997-98, σ. 187. 8) Xρ. Σταµατοπούλου-
Bασιλάκου, “Oι 'Eλληνες ηθοποιοί: 1800-1917”, στον τόµο: Σωµατείο Eλλήνων Hθοποιών. Oγδόντα 
χρόνια 1917-1997. Iστορική αναδροµή από οµάδα θεατρολόγων, 'Eρευνα - Eποπτεία - Συντονισµός Xρ. 
Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Aθήνα 1999, σ. 563. 9) Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά 
µελετήµατα για το λαϊκό θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνικής αποκιράς. 
"Aπ΄την Eρωφίλη στην Γκόλφω", Aθήνα 1998, σσ. 12, 17, 286, 314. 10) A. Kάσδαγλη,  “Φτωχοί και 
πλούσιοι στη Nάξο του 17ου αιώνα. Aντιλήψεις, συµπεριφορά και πραγµατικότητα”, στον τόµο: Xρ. 
Mαλτέζου (επιµ.), Πλούσιοι και φτωχοί στην κοινωνία της ελληνολατινικής Aνατολής. Διεθνές 
Συµπόσιο, Bενετία 1998, σσ.109-116, ιδίως σ. 112. 11) Γ. Πεφάνης, Tο θέατρο και τα σύµβολα. 
Διαδικασίες Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999, σ. 494. 12) A. E. Kasdagli, Land and 
marriage settlements in the Aegean. A case study of seventeenth-century Naxos, Venice 1999 (Oriens 
graecolatinus), σ. 444. 13) Π. Xορν, Tα θεατρικά, επιµ. E. Bαφειάδη, τόµ. E', Aθήνα 1999, σ. 572. 14) 
Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, "Tα αρχαίο ελληνικό δράµα στις ελληνικές παροικίες: το 
παράδειγµα της Kωνσταντινούπολης στο 19ο αιώνα", Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικής Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 3 (2000), σσ. 191-219, ιδίως σσ. 191 εξ., 200. 15) Γ. Π. 
Πεφάνης, "Pίζες και άνθη του επτανηισακού θεάτρου. O Bασιλικός του Aντώνιου Mάτεσι", 
Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών  ΛB' (1998-2000), σσ. 
107-152, ιδίως σ. 143. 16) M. Lassithiotakis, “La "Vie de Dimitri" de Matthieu Politis (1606), ou 
l'histoire allégorisée”, Revue des Études Néo-Helléniques V/2 (1996), σσ. 177-204, ιδίως σ. 194. 17) 
E. Στιβανάκη, Θεατρική ζωή, κίνηση και δραστηριότητα στην Πάτρα από το 1828 έως το 1900, Πάτρα 
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2001, σσ. 444, 540. 18) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο Eύοσµον Mυριάνθεµον του θεάτρου µας. Για τον 
Γρηγόριο Ξενόπουλο”, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών, 
τόµ. ΛΓ’ (2000-2001),  σσ. 137-176, ιδίως σ. 142. 19) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο τραγούδι του Γεφυριού της 
‘Aρτας ως γέφυρα µεταξύ δηµοτικής ποίησης και δράµατος (Hλ. Bουτιερίδης, Π. Xορν, N. 
Kαζαντζάκης, Γ. Θεοτοκάς κ.ά.)”, Παρουσία IΓ’-IΔ’ (1998-2000), σσ. 273-322, ιδίως σ. 310. 20) Γ. Π. 
Πεφάνης, “Eιδολογικές διασταυρώσεις στο έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου. Θεατρικά Tοπία της 
Πεζογραφίας του”, Eπτανησιακά Φύλλα KA’ / 3-4 (Φθινόπωο – Xειµώνας 2001), Aφιέρωµα στον 
Γρηγόριο Ξενόπολο (1867-1951),  σσ. 317-372, ιδίως σ. 357. 21) A. Mανασσή, 
“’Xυδαιοαριστοκρατοµαχία’. H ελληνική δραµατουργία την τελευταία εικοσαετία του 19ου αι. (1880-
1900). Tυπωµένα ελληνικά θεαρικά έργα”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου  “Tο 
ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 107-119, ιδίως σ. 119. 22) Δηµ. 
Σπάθης, “H εµφάνιση και καθιέρωση του µελοδράµατος στην ελληνική σκηνή”, Σ. Πατσαλίδης / A. 
Nικολοπούλου (επιµ.), Mελόδραµα. Eιδολογικοί και ιδεολογικοί µετασχηµατισµοί, Θεσσαλονίκη 2001, 
σσ. 165-226, ιδίως σ. 225. 23) A. Kοβάνη, “Γλωσσική µορφή και ιδεολογικές προεκτάσεις στη 
νεοελληνική κωµωδία του 19ου αιώνα (1801-1865)”, Tετράδια νεοελληνικής φιλολογίας 4 (2002), σσ. 
24-47, ιδίως σ. 45. 24) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και 
πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σσ. 29, 46, 381 εξ., 411, τοµ. B’, σσ. 284, 366. 25) Γ. Π. Πεφάνης, 
“Kοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του ελληνικού θεάτρου στις αρχές του 20ού αιώνα. Tο Θέατρο 
Iδεών και οι ιδεολογικές ζυµώσεις (1897-1910)”, M. A. Aλεξιάδη (επιµ.), Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα 
στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 533-567, ιδίως σσ. 566 εξ. 26) Γ. Π. Πεφάνης, 
“’Oψεις της ελληνικής αστικής δραµατουργίας κατά τον 20ό αιώνα. Mια σύντοµη επισκόπηση”,  
Παρνασσός MΓ’ (2001), σσ. 351-374, ιδίως σ. 352. 27) Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική 
Mυθολογία στο νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού αιώνα, 
2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 210, 250, 545, 1205. 28) I. Bιβιλάκης, “O 
θεατρικός πειρασµός του Nιρβάνα”, Eπιστηµονική  Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛΔ’ (2002-2003), σσ. 567-583, ιδίως σ. 583. 29) Γ. Πεφάνης, Tοπία της 
δραµατικής γραφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 64, 177, 285, 
354, 535 εξ., 598. 30) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ., Aθήνα 
2003, σ. 924. 31) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου, διδ. διατρ., Aθήνα 2003, 
σσ. 15, 18, 31, 159, 165, 177 εξ., 193, 248. 32) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “H πρόσληψη της 
ευρωπαϊκής δραµατουργίας στην καθ’ ηµάς Aνατολή. Mεταφράσεις – εκδόσεις: µια συνολική 
εκτίµηση”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου 
µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την 
Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: 
Mελετήµατα [3]), σσ. 175-187, ιδίως σ. 180. 33) K. Aρφαρά, “Δεν παίζουν µε τη φωτιά: Nέα στοιχεία 
για την πρόσληψη του Στρίντµπεργκ στην Eλλάδα”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού 
Συνεδρίου: “Σχέσεις το Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία 
της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. 
Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 245-250, ιδίως σ. 248. 34) B. 
Γεωργοπούλου, “H πρόσληψη του ‘Iψεν στο ελληνικό θέατρο του Mεσοπολέµου”, Πρακτικά B’ 
Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. 
Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 
18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 303-322, ιδίως σ. 
304. 35) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του 
Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, 
ιδίως σσ. 303, 329, 355, αρ. 32, 33, 289, 290, 291, 292, 293, 578. 36) Τ. Κ. Καραναστάσης, 
“Ακουλουθία του Ανοσίου Τραγογένη Σπανού”. Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική 
προσέγγιση, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 95, 120. 37) Ι. Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. 
Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σ. 326. 38) Γ. Πεφάνης, “Το τραγούδι της Λιγέννητης. 
Τρεις περιπτώσεις: Βουτιερίδης, Περγιάλης, Κωτσόπουλος”, Παρουσία ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ (2001-2003 [2005]), 
σσ. 309-353, ιδίως σσ. 322 εξ. 39) Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. 
Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, ιδίως σ. 361, 386. 40) Lia 
Brad Chisacof, Antologie de Literatura greaca din Principatele Române. Proza si Teatru Secolele 
XVIII-XIX, Bucuresti 2003, σ. XL. 41) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική 
βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 777. 42) Γρ. Ιωαννίδης, Το ξένο 
ρεπερτόριο του ελληνικού µεταπολεµικού θεάτρου (1945-1967). Ζητήµατα υποδοχής και διαµόρφωσης, 
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διδ. διατρ. Αθήνα 2005, τόµ. Α’ σσ. 52, 119. 43) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, “Τα µονόπρακτα 
έργα του Γρηγόριου Ξενόπουλου”, στον τόµο: Nulla dies sine linea: Μελετήµατα για τον Γρηγόριο 
Ξενόπουλο, Αθήνα 2005, σσ. 445-485, ιδίως σ. 448. 44) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο 
στην καθ’ ηµάς Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 2005, σσ. 32, 50, 200, 202 εξ., 212, 
412, 414. 45) Στ. Κακλαµάνης, “Από το χειρόγραφο στο έντυπο: το παιχνίδι των γραφών”. Τα 
ιδιαίτερα εκδοτικά προβλήµατα κειµένων που έχουν παραδοθεί σε χειρόγραφη και έντυπη µορφή”, 
στον τόµο: Eideneier / U. Moennig / Ν. Τουφεξής (επιµ.), Θεωρία και πράξη των εκδόσεων της 
υστεροβυζαντινής αναγεννησιακής και µεταβυζαντινης δηµώδους γραµµατείας. Πρακτικά του Διεθνούς 
Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi IVa Αµβούργο 28-31.1.1999, Ηράκλειο 2001, σσ. 101-184, ιδίως σ. 
106. 46) Κ. Ριτσάτου, Η συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού 
θεάτρου, διδ. διατρ.. Ρέθυµνο 2004, σσ. 169, 731. 47) Cr. Luciani, Των αρµάτω οι ταραχές, του έρωτα 
η εµπόρεση. L’ arme e gli amori. Γκιόστρες στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία από το Μεσαίωνα 
έως το Μπαρόκ (14ος – 17ος αιώνας), διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 137, 201. 48) Κ. Πετράκου, Ο 
Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα 2005, σ. 142. 49) Β. Γεωργοπούλου, Η θεατρική κριτική  στην 
Αθήνα του Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 805, 1888. 50) Αθ. Μπλέσιος, “Α. 
Μάτεση: Ο Βασιλικός”, Πόρφυρας 117 (Οκτ.- Δεκ. 2005), σσ. 449-470, ιδίως σ. 464. 
 
593) Akkommodationsfragen. Einzelbeispiele zum paganen Hintergrund von 
Elementen der frühkirchlichen und mittelalterlichen Sakraltradition und 
Volksfrömmigkeit, München, tuduv 1997, σελ.185, 10 εικ. (Kulturgeschichtliche 
Forschungen, ed. D.-R. Moser, vol. 23). (1. Statuen-"Taufe" und Ikonotropie. 2. Gesten, 
Posen, Requisiten. 3. Christus als Magier. 4. Die Mumienseelen. 5. Hofzeremoniell und 
heortologisches Kirchenjahr. 6. Der "Name der Rose". 7. Paganer Gräberschmaus und frühchristliches 
Märtyrergedenken. 8. Römische Wahlbruderschaft und kirchliche Segnung. 8. Antike und christliche 
Unterweltsfahrten. 10. Votivgaben und Tieropfer. 11. Judas und Ödipus. 12. Lazarus redivivus und 
österlicher Blumenheld). 
 
Kρίσεις: 1) Kl. Löffler, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIII/102 (1999), σ. 
106. 2) P. Schreiner, Byzantinische Zeitschrift 92 (1999), σ. 318, αρ. 1491. 
 
Aναφορές: 1) Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIII/102 (1999), σ. 277. 2) K. Fitschen, “Was 
die Menschen damals ‘wirklich’ glaubten. Christusbilder und antike Volksfrömmigkeit”,  Zeitschrift 
für Theologie und Kirche 98 (2001), σσ. 59-80, ιδίως σ. 72. 3) P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and 
Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, Cambridge U. P. 2002, σσ. 304, 317 εξ., 468. 
 
594) O Kωνσταντινός Xρηστοµάνος ως δραµατογράφος. Aισθητισµός και 
αισθησιασµός στο ελληνικό θέατρο των αρχών του 20ού αιώνα, Aθήνα, 
Kαστανιώτης 1997, σελ. 384. 
 
Aναφορές: 1) Aντ. Γλυτζουρής, H ανάδυση και η εδραίωση του σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, 
διδ. διατρ. Pέθυµνο 1998, σσ. 53, 591. 2) Iνχευτής 1998, αρ. 941. 3) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου,  
“Oι 'Eλληνες ηθοποιοί: 1800-1917”, στον τόµο: Σωµατείο Eλλήνων Hθοποιών. Oγδόντα χρόνια 1917-
1997. Iστορική αναδροµή από οµάδα θεατρολόγων. 'Eρευνα - Eποπτεία - Συντονισµός 
Xρ.Σταµατοπούλου-Bασοιλάκου, Aθήνα 1999, σ. 563. 4) Γ. N. Πεφάνης, “H δραµατοποίηση των 
παραλογών B' (Tου Mαυριανού και της αδερφής του). Tέσσερις περιπτώσεις: K. Γ. Ξένος, N. 
Ποριώτης, Γ. Kαζαντζάκη, Γ. Θεοτοκάς”, Πόρφυρας 88 (Oκτ.-Δεκ. 1998), σσ. 250-274, ιδίως σ. 269.  
5) K. Πετράκου, Oι Θεατρικοί Διαγωνισµοί (1870-1925), Aθήνα 1999, σσ. 114, 458. 6) E. Φεσσά-
Eµµανουήλ, “H στέγη της "Nέας Σκηνής"”, στον τόµο: K.Σαρροπούλου (επιµ.), O Kωνσταντίνος 
Xρηστοµάνος και η εποχή του. 130 χρόνια από τη γέννησή του, Aθήνα 1 Mαρτίου 1997, Aθήνα 1999, 
σσ. 47-59, ιδίως σσ. 54 εξ. 7) Π. Xορν, Tα θεατρικά, επιµ. E. Bαφειάδη, τόµ. E', Aθήνα 1999, σ. 572. 
8) Aντ. Γλυτζουρής, H σκηνοθετική τέχνη στην Eλλάδφα. H ανάδυση και η εδραίωση της τέχνης του 
σκηνοθέτη στο νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2001, σσ. 82, 480,  687. 9) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο Eύοσµον 
Mυριάνθεµον του θεάτρου µας. Για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο”, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών, τόµ. ΛΓ’ (2000-2001), σσ. 137-176, ιδίως σ. 141. 
10) A. Mανασσή, “’Xυδαιοαριστοκρατοµαχία’. H ελληνική δραµατουργία την τελευταία εικοσαετία 
του 19ου αι. (1880-1900). Tυπωµένα ελληνικά θεαρικά έργα”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου  “Tο ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Aθήνα 2002, σσ. 107-
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119, ιδίως σ. 119. 11) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και 
πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σσ. 35, 66, 259, 264, 308, τόµ. B’, σσ. 90, 366. 12) Γ. Π. Πεφάνης, 
“Kοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του ελληνικού θεάτρου στις αρχές του 20ού αιώνα. Tο Θέατρο 
Iδεών και οι ιδεολογικές ζυµώσεις (1897-1910)”, M. A. Aλεξιάδη (επιµ.), Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα 
στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 533-567, ιδίως σσ. 542, 565. 13) Γ. Π. Πεφάνης, 
“’Oψεις της ελληνικής αστικής δραµατουργίας κατά τον 20ό αιώνα. Mια σύντοµη επισκόπηση”,  
Παρνασσός MΓ’ (2001), σσ. 351-374, ιδίως σσ. 351 εξ. 14) I. Bιβιλάκης, “O θεατρικός πειρασµός του 
Nιρβάνα”, Eπιστηµονική  Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛΔ’ (2002-
2003), σσ. 567-583, ιδίως σ. 581. 15) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γραφής. Δεκαπέντε 
µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 286, 289, 292, 298 εξ., 300 εξ., 319, 350 εξ., 
361, 598. 16) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 
195. 17) Θ. Kαραγιάννης, “Bασίλης Pώτας: τα αιδικά και εφηβικά χρόια, οι σπουδές του”, Διαδροµές 
9-10 (άνοιξη – καλοκαίρι 2003), σσ. 86-92. 18) Κ. Πετράκου,Θεατρολογικά Miscellanea, Αθήνα 2004, 
σ.124. 19) Θ. Γραµµατάς, Διαδροµές στη Θεατρική Ιστορία, Αθήνα 2004, σσ. 119, 127. 20) Ι. 
Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σ. 323. 21) Ε.-Ά 
Δελβερούδη, “Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Οι απαρχές 1900-1922, επιµ. Χρ. 
Χατζηιωσήφ, Α΄τόµος 1999, σσ. 352-387, ιδίως σ. 386. 22) Μ. Γεωργίου-Νίλσεν, Ο θείος Κώστας. Η 
ζωή και το έργο του Κ. Χρηστοµάνου, Αθήνα 2005, σσ.114, 130, 200. 23) Γ. Ανδρεάδης (επιµ.), Στα 
Ίχνη του Διονύσου. Παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδίας στην Ελλάδα 1867-2000, Αθήνα 2005, σσ. 42, 85. 
24) Κ. Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα 2005, σσ. 18, 187. 25) Πλ. Μαυροµούστακος,  
Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 275, 315. 
 
595) "Tο ελληνικό θρησκευτικό θέατρο του Aιγαίου πελάγους", στον τόµο: Eθνικό 
'Iδρυµα Eρευνών, Nεοελληνικό θέατρο (17ος - 20ός αι.). Eπιστηµονικές 
Eπιµορφωτικές Διαλέξεις. Eιδικές Mορφωτικές Eκδηλώσεις Φεβρουάριος - Mάρτιος 
1996, Aθήνα 1997, σσ. 21-35. 
 
Aναφορές: 1) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και 
πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σσ. 93, 120. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το 
νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 303, αρ. 31. 
 
596) "Mythos und Geschichte bei Odysseas Elytis", hellenika 1996 (Bochum 1997),  
σσ. 7-26. 
 
Aναφορές: 1) Λαογραφία 38 (1995-1997 [1998]),  σ. 296. 2) H. Eideneier, Von Rhapsodie zu Rap. 
Aspekte der griechischen Sprachgeschichte von Homer bis heute, Tübingen 1999, σσ. 190 εξ., 228, 3) 
hellenika 2001. Festschrift “Die neugriechische Literatur von der Eroberung Konstantinopels durch 
die Osmanen (1453) bis heute (Bochum 2001), σ. 277. 
 
597) Kεφάλαιο έκτο: "Tραγωδία", στον τόµο: D. Holton (επιµ.), Λογοτεχνία και 
Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 157-193, 355-360. 
 
Aναφορές: 1) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  
Sydney 1998, σσ. 128, 274. 2) Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, H ποίηση του Nέου Eλληνισµού. I. 
Πρωτοελληνικά κείµενα, II. Kρητική λογοτεχνία, III. Δηµοτικό τραγούδι. Aνθολογία, Eισαγωγή - 
Yπόµνηµα - Γλωσσάριο, Γ' έκδοση αναθεωρηµένη, Aθήνα 1998, σ. 50. 3) Στ. Kακλαµάνης, "Γεώργιον 
Xορτάκιον έκραζαν τ' όνοµά του...". Aφιέρωµα των "Eπτά Hµερών" της "Kαθηµερινής": "Γέωργιος 
Xορτάτσης. O πατέρας του νεοελληνικού θεάτρου", 3. 12. 2000, σσ. 2-5, ιδίως σ. 2. 4) Δηµ. Σπάθης, 
“Iταλικές πηγές και κρητική αναγεννησιακή δραµατουργία (Xορτάσης,Tζιράλντι και Eυριπίδης)”, 
στον τόµο: Δάφνη. Τιµητικός τόµος για τον Σπύρο A.Eυαγγελάτο. Eπιµ. I.Bιβιλάκης, Aθήνα 2001 
(Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, 
παρτάρτηµα: Mελετήµατα 1), σσ.319-342, ιδίως σ.319. 5) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή 
για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σσ. 79, 83, 85, 91, 93 εξ., 99, 102, 104, 106εξ., 109, 113 ξ., 
116, 485. 6) M. Vitti, Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα 2003, σσ. 96 εξ., 101. 7)  A. 
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Vincent, “H Eρωφίλη του Xορτάτση και η Eρωφίλη Pοδαβά”, Kρητολογικά Γράµµατα 18 (2002/03), 
σσ. 101-103, ιδίως σ.101. 8) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 329, αρ. 294. 9) Κλ. Βασιλειάδου, Το ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον 
στο οποίο αναπτύχθηκαν το κρητικό και ιταλικό αναγεννησιακό και µανιεριστικό θέατρο. Επιδράσεις 
του µανιεριστικού θεάτρου στο κρητικό, διδ. διατρ. Θεσαλονίκη 2002, σσ. 71, 193, 202, 206, 208, 211 
εξ., 219, 251. 10) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 
(2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 777. 11) Cr. Luciani, Των αρµάτω οι ταραχές, του έρωτα η εµπόρεση. L’ 
arme e gli amori. Γκιόστρες στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία από το Μεσαίωνα έως το Μπαρόκ 
(14ος – 17ος αιώνας), διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 141, 200. 12) A. Vincent, “Συγγραφέας – 
αντιγραφέας. Τα χειρόγραφα του Μαρκαντώνιου Φόσκολου”,  D. Holton / Τ. Λεντράρη / U. Moennig 
/ P. Vejleskov (επιµ.), Κωδικογράφοι, συλλέκτες, διασκευαστές και εκδότες. Χειρόγραφα και εκδόσεις 
της όψιµης βυζαντινής και πρώιµης νεοελληνικής λογοτεχνίας, Ηράκλειο 2005, σσ.67-88,  ιδίως σ. 67. 
 
598) "Magische Flucht (AaTh 313sqq.)", Enzyklopädie des Märchens, Band 9. 
Lieferung 1 (Berlin/New York 1997), σσ. 14-19. 
 
Aναφορά: 1) Chr. Goldberg, “Gretel’s Duck: the Escape from the Ogre in AaTh 327”, Fabula 41 
(2000), σσ. 41 εξ., ιδίως σ.47. 
 
599) Πρόλογος στον τόµο: Φ. Bογιατζής, Tο θέατρο στο Bελεστίνο και οι θεατρικές 
παραστάσεις για τον Pήγα Φεραίο στην Θεσσαλία (1881-1993). Aθήνα 1996 [1997], 
σσ.13-14. 
 
600) "Oι βόρειες λογοτεχνίες και το νεοελληνικό θέατρο", Θέµατα Λογοτεχνίας 5 
(1997), σσ. 91-114. 
 
Aναφορά: 1) G. A. H. Van Steen, Aristophanes in Modern Greece, Princeton 2000, σ. 269. 
 
601) "Λίγα λίγα για τον συγγραφέα", στον τόµο: A. Σολοµός, Tο πολύχρωµο θέατρο, 
Aθήνα 1997, σσ. 13-15. 
 
602) "Θεατρολογικές παρατηρήσεις σε βυζαντινούς ιστοριογράφους. H περίπτωση 
του Mιχαήλ Ψελλού", Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛA' (1996-1997), σσ. 283-329. 
 
Aναφορές: 1) M. Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1998, σσ. 67, 270. 2) A. Karpozilos, “The 
Narrative Function of Theatrical Imagery in Michael Psellos”, Στ. Kακλαµάνης / Aθ. Mαρκόπουλος / 
Γ.Mαυροµάτης (εκδ.), Eνθύµησις Nικολάου M. Παναγιωτάκη, Hράκλειο 2000, σσ. 303-310, ιδίως σ. 
304. 3) P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, 
Cambridge U. P. 2002, σσ. 308 εξ., 312, 468. 4) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το 
νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 311, αρ. 83. 5) Cr. Luciani, Των αρµάτω οι 
ταραχές, του έρωτα η εµπόρεση. L’ arme e gli amori. Γκιόστρες στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία 
από το Μεσαίωνα έως το Μπαρόκ (14ος – 17ος αιώνας), διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σ.201. 
 
603) "Das osmanische Schattentheater auf der Balkanhalbinsel zur Zeit der 
Türkenherrschaft. Verbreitung, Funktion, Assimilation", Südost-Forschungen 56 
(1997), σσ. 151-188. 
 
Αναφορές: 1) Ε.Λ.Ι.Α., Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Φιγούρες από φως και ιστορία, Αθήνα 2004, σ. 175. 
2) Hellenic Literary and Historical Archive, Greek Shadow Theatre. Light and history, Athens 2004, σ. 
175. 3) Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden 
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Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 2004), στ. 1244-1253. 
 
604) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Bαρβούνης, Eνοριακοί ναοί και παραδοσιακή θρησκευτική 
συµπεριφορά, Aθήνα 1995]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LI/100 
(1997), σσ. 109-110. 
 
605) Bιβλιοκρισία: [Λαογραφία 37 (Aθήνα 1993-1994 [1995])]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), σσ. 110-111. 
 
606) Bιβλιοκρισία: [Eυρ. Aντζουλάτου-Pετσίλα, Mουσειολογικοί Διαλογισµοί, 
Aθήνα/'Aρτα 1995]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), σσ. 
111-112. 
 
607) Bιβλιοκρισία: [H. Πετρόπουλος, Yπόκοσµος και Kαραγκιόζης, Aθήνα 1996]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), σσ.  273-274. 
 
608) Bιβλιοκρισία: [A. Pάπτης, Eγκυκλοπαίδεια του ελληνικού χορού. Aθήνα 1995]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), σσ. 274-275. 
 
609) Bιβλιοκρισία: [ M. Krpata / M. Wilding (eds.), Das Blatt im Meer. Zypern in 
österreichischen Sammlungen. Ausstellungskatalog, Kittsee 1997]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), σσ. 401-403. 
 
610) Bιβλιοκρισία: [M. Kλιάφα, Tρίκαλα. Aπό τον Σεϊφουλλάχ ώς τον Tσιτσάνη. Oι 
µεταµορφώσεις µιας κοινωνίας όπως αποτυπώθηκαν στον Tύπο της εποχής, Aθήνα 
1996]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), σσ. 419-420. 
 
611) Bιβλιοκρισία: [D. Karpodini-Dimitriadi (ed.), Ethnography of European 
Traditional Cultures. Society, Cultural Tradition, Built Environment, Athens 1996]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), σσ. 420-421. 
 
612) Bιβλιοκρισία: [B. Δ. Aναγνωστόπουλος/K.Λιάπης, Λαϊκό παραµύθι και 
παραµυθάδες στην Eλλάδα, Aθήνα 1995]. Fabula 38 (1997), σσ. 129-130. 
 
613) Bιβλιοκρισία: [B. Nιτσιάκος, Oι ορεινές κοινότητες της Bόρειας Πίνδου, Aθήνα 
1995]. Zeitschrift für Volkskunde 93 (1997), σσ. 106-107. 
 
614) Bιβλιοκρισία: [Österreichische Volkskundliche Bibliographie. Verzeichnis der 
Neuerscheinungen für die Jahre 1991 bis 1992 mit Nachträgen aus den 
vorangegangenen Jahren. Ed. F. Hummer et al., Wien 1995]. Zeitschrift für 
Volkskunde 93 (1997), σ. 143. 
 
615) Bιβλιοκρισία: [E. Karpodini-Dimitriadi (ed.), Laughter and Tears in the Balkan 
Cultures. International Ethnological Symposium, Athens 1996]. Balkan Studies 38/1 
(1997), σσ. 197-199. 
 
616) Bιβλιοκρισία: [Eλληνικά δηµοτικά τραγούδια. Tα Aκριτικά. Eκλογή και 
µετάφραση στα Γερµανικά υπό Hedwig Lüdeke, Aθήναι 1994]. Jahrbuch für 
Volksliedforschung 42 (1997), σσ. 201-203. 
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617) Bιβλιοκρισία: [Revue des Études Néo-Helléniques II/1-2, Paris-Athènes 1993 
(1995)]. Jahrbuch für Volksliedforschung 42 (1997), σ. 203. 
 
618) Bιβλιοκρισία: [N. Kοταρίδης, Pεµπέτες και ρεµπέτικο τραγούδι, Aθήνα 1996]. 
Jahrbuch für Volksliedforschung 42 (1997), σσ. 204-205. 
 
619) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost 31, Zagreb 1994]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), σσ.  562-564. 
 
620) Bιβλιοκρισία: [Mαρία Θεοχάρη, Παραµυθάδες, παραµύθια, Aθήνα 1994]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), σσ.  560-561. 
 
621) Bιβλιοκρισία: [Tραγωδία ονοµαζοµένη EYΓENA του Kυρ Θεοδώρου Mοντσελέζε 
1646. Παρουσίαση M. Vitti, φιλολογική επιµέλεια G. Spadaro, Aθήνα 1995]. 
Byzantinische Zeitschrift 90 (1997), σσ. 458-460. 
 
Aναφορές: 1) M. Jeffreys / B. Δουλαβέρα, Πρώιµη νεοελληνική λογοτεχνία: Γενική βιβλιογραφία 
(4.000 λήµµατα) / Early Modern Greek Literature: General Bibliography (4.000 items). 1100-1700,  
Sydney 1998, σσ. 128, 274. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 328,, αρ. 281. 
 
622) Bιβλιοκρισία: [Δελτίο Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών 9, 1992 και 10, 
1993/94]. Zeitschrift für Balkanologie 33/2 (1997), σσ.  240-241. 
 
Aναφορά: 1) Δελτίο Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών 12 (1997-98),  σ. 309. 
 
623) Bιβλιοκρισία: [B. Nιτσιάκος (επιµ.), H επαρχία Kόνιτσας στο χώρο και το 
χρόνο. Eισηγήσεις στο A' Eπιστηµονικό Συµπόσιο (Kόνιτσα, 12, 13, 14 Mαϊου 1995), 
Kόνιτσα 1996]. Südost-Forschungen 56 (1997), σσ. 535-536. 
 
624) Bιβλιοκρισία: [Θ. Δετοράκης, Bενετοκρητικά µελετήµατα (1971-1994), 
Hράκλειον 1996]. Südost-Forschungen 56 (1997), σσ. 549-551. 
 
625) Bιβλιοκρισία: [Γ. Mαυροµάτης, "Περί της Ξενιτείας" ποίηµατα. Kριτική έκδοση 
µε εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο, Hράκλειο 1995]. Südost-Forschungen 56 (1997), 
σσ.  551-552. 
 
626) Bιβλιοκρισία: [E. Xρυσός (επιµ.), 'Eνας κόσµος γεννιέται. H εικόνα του 
ελληνικού πολιτισµού στη γερµανική επιστήµη κατά τον 19ο αιώνα, Aθήνα 1996]. 
Südost-Forschungen 56 (1997), σσ.  564-566. 
 
627) Bιβλιοκρισία: [Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Tο ελληνικό θέατρο στην 
Kωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα. Tόµ.B': Παραστάσεις, Aθήνα 1996]. Südost-
Forschungen 56 (1997), σσ.  566-567. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.354, αρ. 572 
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628) Bιβλιοκρισία: [Φ. Bογιατζής, Tο θέατρο σκιών στην Θεσσαλία, Aθήνα 1995]. 
Südost-Forschungen 56 (1997), σσ.  567-569. 
 
629) Bιβλιοκρισία: [K. Mαλαφάντης, Oι "Aθηναϊκαί Eπιστολαί" του Γρηγορίου 
Ξενόπλουλου στη "ΔIAΠAΛAΣH TΩN ΠAIΔΩN" 1896-1947, Aθήνα 1995]. Südost-
Forschungen 56 (1997), σσ.  569-570. 
 
630) Bιβλιοκρισία: [Cr. Luciani (ed.), Francesco Bozza, Fedra, Manziana (Roma) 
1996]. Südost-Forschungen 56 (1997), σσ. 575-576. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 328, αρ. 287. 
 
631) Bιβλιοκρισία: [M. Catica-Vassu, Alexandros Sutsos, Orestis. Einleitung. 
Kritische Edition, Hamburg 1994]. Südost-Forschungen 56 (1997), σσ.  577-579. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 341, αρ. 421. 
 
632) Bιβλιοκρισία: [Xρ. Δερµεντζόπουλος, Tο ληστρικό µυθιστόρηµα στην Eλλάδα. 
Mύθοι - παραστάσεις – ιδεολογία, Aθήνα 1997]. Südost-Forschungen 56 (1997), σσ.  
579-584. 
 
633) Bιβλιοκρισία: [St. Damianakos (ed.), Les amis et les autres. Mélanges en 
honneur de John Peristiany. Brothers and Others. Essays in Honour of John 
Peristiany, Athènes 1995]. Südost-Forschungen 56 (1997), σσ.  587-588. 
 
634) Bιβλιοκρισία: [Λ. Mαράτου-Aλιπράντη, H οικογένεια στην Aθήνα: 
Oικογενειακά πρότυπα και συζυγικές πρακτικές, Aθήνα 1995· B. Kοτζαµάνης / Λ. 
Mαράτου-Aλιπράντη / A. Tεπέρογλου / M. Tζωρτζοπούλου (επιµ.), Γήρανση και 
κοινωνία. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου EKKE, Aθήνα 1996]. Südost-
Forschungen 56 (1997), σσ. 588-591. 
 
635) Bιβλιοκρισία [I. Kατσούλης et al. (επιµ.), Διαστάσεις του κοινωνικού 
αποκλεισµού στην Eλλάδα. Kύρια θέµατα και προσδιορισµός προτεραιοτήτων 
πολιτικών, Aθήνα 1996]. Südost-Forschungen 56 (1997), σσ.  591-594. 
 
636) Bιβλιοκρισία: [N. Kuret, Das Festliche Jahr der Slowenen. Brauchtum im 
Jahreslauf, Klagenfurt / Celovec 1996]. Südost-Forschungen 56 (1997), σσ. 650-651. 
 
637) Bιβλιοπαρουσιάσεις: [A. Pάπτης, Eγκυκλοπαίδεια του ελληνικού χορού, Aθήνα 
1995· E. Karpodini-Dimitriadi (ed.), Laughter and Tears in the Balkan Cultures. 
International Ethnological Symposium, Athens 1996· M. Kλιάφα, Tρίκαλα. Aπό τον 
Σεϊφουλλάχ ώς τον Tσιτσάνη. Tόµ. 1. 1881-1910, Aθήνα 1996· Π. Kοντοµίχης, 
Λαογραφικά Σύµµεικτα Λευκάδας, Aθήνα 1995· B. Nιτσιάκος (εκδ.), H επαρχία 
Kόνιτσας στο χώρο και στο χρόνο, Kόντισα 1996· M. Γ. Bαρβούνης / A. Pοβάτσου 
(εκδ.), Λαϊκά δρώµενα. Παλιές µορφές και σύγχρονες εκφράσεις, Aθήνα 1996· M. 
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Kαραγάτση, Kτητορικές πλάκες της 'Aνδρου,  'Aνδρος 1996· H. Πετρόπουλος, 
Yπόκοσµος και Kαραγκιόζης, Aθήνα 1996· B. Kοτζαµάνης / Λ. Mαράτου-Aλιπράντη 
/ A. Tεπέρογλου / M. Tζορτζοπούλου (εκδ.), Γήρανση και κοινωνία, Aθήνα 1996· Λ. 
Mαράτου-Aλιπράντου, H οικογένεια στην Aθήνα: οικογενειακά πρότυπα και 
συζυγικές πρακτικές, Aθήνα 1995· Σ. A. Mολίνος, Oι Kαλλικάντζαροι, Aθήνα 1996· 
B. Δ. Aναγνωστόπουλος/ K. Λιάπης, Λαϊκό παραµύθι και παραµυθάδες στην Eλλάδα, 
Aθήνα 1995· Γ. I. Kρόκος, Eίντα γίνεται στη Xιό. Xιώτικα ανέκδοτα. Tόµ.4, Aθήνα 
1996· Δ. Γ. Πεταλάς, H εικόνα του επικού ήρωα στα γαλλικά µεσαιωνικά ηρωικά 
άσµατα και στο έπος του Διγενή Aκρίτα, Aθήνα 1996· Λ. Γιαννακάκου-Παπαµανώλη, 
Παροιµίες του ροδίτικου λαού (Φράσεις και Γνώµες), Aθήνα 1993· W. F. Bakker / A. 
F. van Gemert (εκδ.), H Θυσία του Aβραάµ, Hράκλειον 1996].  Demos. 
Internationale Ethnographische und Folkloristische Informationen 33/1 (Dresden 
1997), σσ. 9 εξ., 23 εξ.. 24 εξ., 26, 27 εξ., 31, 44, 45, 46 εξ., 48 εξ., 54, 60 εξ., 63 εξ., 
69, 73, 80. 
 
638) Bιβλιοπαρουσιάσεις: [N. A. Δηµητρίου, Mελέτες και άρθρα. Aνατύπωση 
κειµένων 1927-1996, Aθήνα 1996· Σαµιακές µελέτες, τόµ. 2, Aθήνα 1995/96· 
Πεπραγµένα του Z' Διεθνους Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ. B' και Γ', Pέθυµνο 1995· 
Aθ. Aβέλλιος, Kλήδονας και φρεατοµαντεία, άσµατα δηµοτικά και τοπωνύµια, παιδιές 
και ιδιωµατικές λέξεις της επαρχίας Iστιαίας, Aθήνα 1996· A. M. Σοφός, Tα 
λαογραφικά της Kάσου. Tόµ. Δ', Σύµµεικτα, Aθήνα 1996· M. A. Aλεξιάδης, “'Eντυπη 
λαϊκή ποίηση της Kάσου (1962-1994)”, Παρνασσός  38, 1996, σσ. 161-1791· M. A. 
Aλεξιάδης, “O εορτασµός της εκατοπεντικονταετηρίδας (1845-1995) της εκκλησίας 
Mενετών Kαρπάθου "H Kοίµηση της Θεοτόκου", Δεκαπενταύγουστος 1995”, Aθήνα 
1996]. Demos. Internationale Ethnographische und Folkloristische Informationen 
33/2 (Dresden 1997), σσ.125, 127, 132 εξ., 160, 164, 176 εξ. (αρ. 103, 105, 110, 129, 
130, 136, 148). 
 
639) Bιβλιογραφήσεις 110 εργασιών για την ελληνική λαογραφία και παρεµφερών 
γνωστικών πεδίων: R. Alsheimer (ed.), Internationale Volkskundliche Bibliographie / 
Internatiοnal Folklore Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für 
das Jahr 1994, Bonn 1997, αρ. 1, 497, 505, 1081-1091, 1183, 1581, 1710, 1742, 
1743, 1749, 1971, 2085, 2101, 2453, 2801, 2081, 2944, 2953, 2954, 2978, 3037, 
3167, 3487, 3622, 3714, 3761, 3769, 3845, 3895, 3917, 3960, 4066, 4181, 4332, 
4389, 4447, 4548, 4585, 4640, 4642, 4748, 4774, 4918, 4935, 5002, 5064, 5070, 
5116, 5120, 5136, 5164, 5172, 5175, 5183, 5199, 5201, 5212, 5222, 5223, 5333, 
5372, 5373, 5430-5435, 5662, 5759, 5764, 5785, 5789, 5813, 5840, 5940, 5980, 
5988, 6025, 6129, 6158-6160, 6165, 6166, 6169, 6218, 6232, 6242, 6356, 6362, 
6388, 6389, 6391, 6393, 6410-6412. 
 
 
1 9 9 8 
 
 
640) Hρώδης ή H σφαγή των νηπίων. Xριστουγεννιάτικο θρησκευτικό δράµα 
αγνώστου ποιητή σε πεζό λόγο από το χώρο των Kυκλάδων την εποχή της 
Aντιµεταρρύθµισης. Kριτική έκδοση µε εισαγωγή, σηµειώσεις και γλωσσάριο, 
Aθήνα, Kαστανιώτης 1998 (Παράβασις, Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, παράρτηµα: κείµενα 1), σελ. 221, 4 πίν. 
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Kρίση: 1) I. Bιβιλάκης,"'Eνας αιγαιοπελαγίτικος θεατρικός 'Hρώδης'...", "H 
Kαθηµερινή", 21 Δεκεµβρίου 1997, σ. 40. 
 
Aναφορές: 1) M. Θεοδοσοπούλου, "Tο Bήµα", 14 Iανουαρίου 2001, σ. 23. 2) Xρ. Σταµατοπούλου-
Bασιλάκου (επιµ.), Δέκα Xρόνια Tµήµα Θεατρικών Σπουδών, Aθήνα, Ergo 2001, σ. 347. 3) Θ. 
Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, 
τόµ. B’, σ.366. 4) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γαρφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό 
θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 536, 598. 5) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “Tο θέατρο στο σχολείο. 
Συντοµη ιστορική αναδροµή”,  στον τόµο: B. Δεµερτζή (επιµ.), Hµερίδα “Tο Θέατρο στο Σχολείο”, 
Aιγάλεω 23 Φεβρουαρίου 2000, Aθήνα 2001, σσ. 23-32, ιδίως σ. 24. 6) Xρ. Σταµατοπούλου-
Bασιλάκου, “Άνθιµος Mαζαράκης διακωµωδούµενος’: ένα άγνωστο ληξουριώτικο θεατρικό 
χειρόγρο”, Kεφαλληνιακά Xρονικά 9 (2003). σσ. 1-51, ιδίως σ. 47. 7) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου 
/ Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 330, αρ. 302. 8) Ι. 
Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σ. 219. 9) Πλ. 
Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 272, 315 
εξ. 10) Γ Κεχαγιόγλου, Απολλώιος της Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, 
Θεσσαλονίκη 2004, σ. 92. 
 
641) "Προσχέδιο θρησκευτικού δράµατος άγνωστου Xίου ποιητή για τον 'Aγιο 
Iσίδωρο την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης. Kριτική έκδοση µε Eισαγωγή, 
Σηµειώσεις και Γλωσσάριο", Θησαυρίσµατα 28 (1998), σσ. 357-431, riassunto 
italiano. 
 
Aναφορές: 1) Xρ. E. Παπακώστα, “Eυρετήριο περιοδικού Θησαυρίσµατα. Tόµοι 1 (1962) – 30 
(2000)”,  Θησαυρίσµατα 31 (2001), σσ. 405-442,  σ. 429, αρ. 421. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / 
Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 330, αρ. 307. 3) Ι. 
Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σ. 220. 
 
642) "Nέες ειδήσεις για θεατρικές παραστάσεις των Iησουϊτών στην 
Kωνσταντινούπολη (1614/15)". Θησαυρίσµατα 28 (1998), σσ. 349-355, riassunto 
italiano. 
 
Aναφορές: 1) M. Lassithiotakis, “La "Vie de Dimitri" de Matthieu Politis (1606), ou l'histoire 
allégorisée”, Revue des Études Néo-Helléniques V/2 (1996), σσ. 177-204, ιδίως σ. 195. 2) Xρ. E. 
Παπακώστα, “Eυρετήριο περιοδικού Θησαυρίσµατα. Tόµοι 1 (1962) – 30 (2000)”, Θησαυρίσµατα 31 
(2001), σσ. 405-442,  σ. 429, αρ. 420. 3) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το 
νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 330, αρ. 306. 
 
643) "Tο θέατρο µε φιγούρες στην Eλλάδα", Nήµα. Περιοδικό για το κουκλοθέατρο  
23 (1998), σσ.7-9. 
 
644) "Der unveröffentlichte Zettelkasten eines Katalogs der griechischen 
Märchentypen nach dem System von Aarne-Thompson von Georgios A. Megas. Das 
Schicksal eines persönlichen Archivs und seine Editionsprobleme", W. Heissig / R. 
Schott (eds.), Die heutige Bedeutung oraler Traditionen - Ihre Archivierung, 
Publikation und Index-Erschließung/The Present-Day Importance of Oral Traditions. 
Their Preservation, Publication and Indexing, Opladen / Wiesbaden 1998 
(Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, 102), 
σσ. 87-105. 
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Aναφορές: 1) M. Παπαχριστοδούλου, "H βάση δεδοµένων για τα παραµύθια. Προβλήµατα και 
µέθοδος", Eπετηρίς Kέντρου Eρεύνης Eλληνικής Λαογραφίας XXVII (1997-98 [1999]),  σσ. 257-278, σ. 
265. 2) J. van der Kooi, “Pantoffelhelden (AaTh 1366 A*, 1375)”, Enzyklopädie des Märchens. 
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 (Berlin/New York 
2001), στ. 510-515, ιδίως στ. 514. 3) P. - L. Rausmaa, “Der unreelle Partner (AaTh 9)”, Enzyklopädie 
des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 
(Berlin/New York 2001), στ. 599-603, ιδίως στ. 602. 4) U. Marzolph, “Pathelin (AaTh 1585)”, 
Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, 
τόµ. 10 (Berlin/New York 2001), στ. 620-624, ιδίως στ. 623. 5) D. Dobreva, “Pfarrer als Teufel (AaTh 
750 G*, 831)”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden 
Erzählforschung, τόµ. 10 (Berlin/New York 2001), στ. 891-894, ιδίως στ. 892. 6) P. - L. Rausmaa, 
“Pflegesohn des Waldgeists (AaTh 667)”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 
historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 (Berlin/New York 2001), στ. 947-948, ιδίως 
στ. 948. 7) Joann Conrad, “Polyphem (AaTh 1135-1137)”, Enzyklopädie des Märchens. 
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 (Berlin/New York 
2001/2), στ.1174-1184, ιδίως στ. 1182. 8) Chr. Goldberg, “Prinz als Vogel (AaTh 432)”, Enzyklopädie 
des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 
(Berlin/New York 2001/2), στ. 1310-1324, ιδίως στ. 1323. 9) S. Fährmann, “Prinzessin und die 
magische Fischhaut (AaTh 570 A)”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen 
und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 (Berlin/New York 2001/2), στ. 1341-1343, ιδίως στ. 
1342.  10) I. Köhler-Zülch, “Prinzessin auf dem Glasberg (AaTh 530)”, Enzyklopädie des Märchens. 
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 (Berlin/New York 
2001/2), στ. 1343-1351, ιδίως στ. 1349. 11) Chr. Shojaei Kawan,  “Prinzessin im Sarg (AaTh 307)”, 
Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, 
τόµ. 10 (Berlin/New York 2001/2), στ. 1355-1363, ιδίως στ. 1360. 12) M. Papachristophorou, 
Sommeils et veilles dans le conte merveilleux grec, Helsinki 2002 (FFC 279), σσ. 49, 244. 13) G. 
Schwibbe,  “Salzsaat (AaTh 1200)”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen 
und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 2004), στ. 1095-1987, ιδίως στ. 
1097. 14) Chr. Goldberg, “Schaf in der Wiege (AaTh 1525 M)”, Enzyklopädie des Märchens. 
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 
2004), στ. 1186-1189, ιδίως στ. 1188. 15) Th. Meder, “Schatz des armen Bruders” (ΑaΤh 834, 834 
Α)”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden 
Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 2004), στ. 1263-1268, ιδίως στ. 1267. 16) U. Marzolph, 
“Schatz: der gesiegelte Schatz (AaTh 1645 B)”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 
historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 2004), στ. 1268-1273, 
ιδίως στ. 1272. 17) Chr. Goldberg, “Scheinbüßende Tiere (AaTh 113 B)”, Enzyklopädie des Märchens. 
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 
2004), στ. 1319-1324, ιδίως στ. 1322. 18) Chr. Goldberg, “Scheinverletzungen”, Enzyklopädie des 
Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, 
New York 2004), στ.1335-1338, ιδίως στ. 1337. 19) J. van der Kooi, “Schemjaka: Die Urteile des 
Schemjaka (AaTh 1534)”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und 
vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 2004), στ. 1356-1362, ιδίως στ. 1360. 
20) M. van der Berg,”’Scheune brennt’ (AaTh 1562 A)”, Enzyklopädie des Märchens. 
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 
2004), στ.1377-1380, ιδίως στ. 1380. 21) Ά. Αγγελοπούλου, Μ. Καπλάνογλου, Ε. Κατρινάκη, 
Επεξεργασία Παραµυθιακών Τύπων και Παραλλαγών ΑΤ 500-559, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής 
Νεολαίας 2004, σ. 365. 
 
645) "'Eλληνες στις νοτιοσλαβικές ευτράπελες αφηγήσεις. Mια συµβολή στη 
λαογραφική διερεύνηση των 'εθνοστερεοτύπων'", Λαογραφία 38 (1995-1997 [1998]), 
σσ. 65-71. 
 
Aναφορά: 1) A. Λυδάκη, Ποιοτικές µέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, Aθήνα 2001, σ. 287. 
 
646) "Tο νεοελληνικό θέατρο", στον τόµο: Eλλάς. H Iστορία και ο Πολιτισµός του 
Eλληνικού 'Eθνους από τις απαρχές µέχρι σήµερα, τόµ. 2, Aθήνα, εκδ. Oργανισµός 
"Πάπυρος", 1998 (4ο), σσ. 560-577 (10 εικ.). 
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Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 303, αρ. 35. 
 
647) "Megas, Georgios A.", Enzyklopädie des Märchens, Band 9, Lieferung 2 
(Berlin/New York 1998), στ. 478-481. 
 
648) "Προτάσεις και προβλήµατα µιας θεωρίας για την θεατρική µετάφραση του 
Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος", στον τόµο του Kέντρου 'Eρευνας και Πρακτικών 
Eφαρµογών του Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος "Δεσµοί", H Mετάφραση του Aρχαίου 
Eλληνικού Δράµατος σε όλες τις γλώσσες του κόσµου (επιµ. E. Πατρικίου), Πρακτικά 
Συνεδρίου Aθήνα 5-8 Oκτωβρίου 1995, Aθήνα 1998, σσ. 89-94 (English summary). 
 
649) "Modernism in Modern Greek theatre (1895-1922)", Kάµπος. Cambridge 
Papers in Modern Greek  6 (1998),  σσ. 51-80. 
 
650) "H συµβολή του Nικόλαου M. Παναγιωτάκη στη µελέτη της ιστορίας του 
νεοελληνικού θεάτρου", Aντί  672 τεύχ. αφιέρωµα N.M.Παναγιωτάκη (1998), σσ. 
59-63 (4ο). 
 
651) "Tο Kρητικό θέατρο στα ευρωπαϊκά του συµφραζόµενα", στον τόµο: W. 
Bakker / A. van Gemert (eds.), Proceedings of the Symposium "H Kρητική λογοτεχνία 
στο κοινωνικό και ιστορικό της πλαίσιο", Amsterdam 10-21 June 1997 in honour of 
Wim Bakker, Cretan Studies 6 (Amsterdam 1998), σσ. 293-320. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 3331, αρ. 311. 
 
652) "Γυναικείες µορφές στη νεοελληνική δραµατουργία. Aπό την Eρωφίλη στην 
Tρισεύγενη", Oµπρέλα  41 (Iούν.-Aύγ.1998), σσ.25-31. 
 
653) "Influssi italiani sul teatro greco", Sincronie, Rivista semestrale di letterature, 
teatro e sistemi di pensiero II, 3 (gennaio-giugnio 1998, Roma, Vecchiarelli editore), 
σσ. 183-232. 
 
Aναφορές: 1) M. Δηµάκη, Σ. N. Bασιλειάδης. H ζωή και το έργο του, διδ.διατρ., Aθήνα 1999, σ.467. 2) 
P. Kitromilidis, “Bridges to the Renaissance and the Enlightenment. The Assilimation of Italian 
culture as a Problem in Greek Historiography”, Chr. Maltezou / Gh. Ortalli (eds.), Italia – Grecia: temi 
e storiografie a confronto, Venezia 2001, σσ. 37-46, ιδίως σ. 45. 3) M. Δηµάκη-Zώρα, Σ. N. 
Bασιλειάδης. H ζωή και το έργο του, Aθήνα 2002, σ. 510. 4) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. 
Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 304, αρ. 36. 
 
654) "Rezeptionsstrukturen frühneugriechischer Dramatik", Zeitschrift für 
Balkanologie 34/1 (1998), σσ. 80-97. 
 
Aναφορές: 1) F. Tinnefeld, Byzantinische Zeitschrift 92 (1999) αρ. 2990. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 331, αρ. 313. 
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655) "Tο κονταροχτύπηµα ως έκφραση εξουσίας και υπεροχής της Γαληνοτάτης στις 
βενετικές κτήσεις της Aνατολικής Mεσογείου. Tα βραβεία της γκιόστρας και οι 
περιορισµοί τους",  Xρ. A. Mαλτέζου (επιµ.), Πλούσιοι και Φτωχοί στις κοινωνία της 
ελληνολατινικής Aνατολής. Διεθνές Συµπόσιο, Bενετία 1998 (Bιβλιοθήκη του 
Eλληνικού Iνστιτούτου Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών Σπουδών Bενετίας - αρ. 
19), σσ. 205-210. 
 
Aναφορές: 1) A. Vincent, “Mήνυµα και µυθολογία στην Γκιόστρα των Xανίων”, στον τόµο: Kρήτη 
και Eυρώπη: Συγκρίσεις, συγκλίσεις και αποκλείσεις στη λογοτεχνία.. Πρακτικά A’ Διεθνούς 
Eπιστηµονικού Συνεδρίου, Kέντρο Kρητικής Λογοτεχνίας, Bαρβάροι, Δήµος “Nίκος Kαζαντζάκης”, 30 
Iουνίου, 1 & 2 Iουλίου 2000, Bαρβάροι Kρήτης 2001, σσ. 109-133, ιδίως σ. 110. 2) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 330, 
αρ. 304. 3) Cr. Luciani, Των αρµάτω οι ταραχές, του έρωτα η εµπόρεση. L’ arme e gli amori. 
Γκιόστρες στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία από το Μεσαίωνα έως το Μπαρόκ (14ος – 17ος 
αιώνας), διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 36, 201. 
 
656) "Tα ιντερµέδια στη νεοελληνική δραµατουργία. H εξέλιξη της ενδιάµεσης 
παράστασης", Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών  2 (1998), σσ. 17-26. 
 
Aναφορές: 1) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου (επιµ.), Δέκα Xρόνια Tµήµα Θεατρικών Σπουδών, 
Aθήνα, Ergo 2001, σ. 343. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 330, αρ. 303. 3) Γ. Πεζοπούλου, Το θέατρο στην Κωνσταντινούπολη  
1900-1922, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2004, σσ. 246, 270. 4) K. Petrakou (ed.), Research into Modern 
Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre 
Studies in the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 29. 
 
657) "Barocke Fronleichnamsprozessionen auf den Kykladen im 17. Jahrhundert", 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LII/101 (1998), σσ. 391-408. 
 
Aναφορές: 1) Volkskunde in Österreich 34/1 (1999), σ. 10. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. 
Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 331, αρ. 312. 
 
658) "Zum Ritterspiel in griechischer Tradition", Byzantinische Zeitschrift 91 (1998), 
σσ.  435-470. 
 
Αναφορές: 1) Byzantinische Zeitschrift 93 (2000), αρ. 652. 2) D. Holton, Mελέτες για τον Eρωτόκριτο 
και άλλα νεοελληνικά κείµενα, Aθήνα 2000, σ. 405. 3) L. Jones / H. Maguire, “A desciripition of jousts 
of  Manuel I Komnenos”, Byzantine and Modern Greek Studies 26 (2002), σσ. 104-148, ιδίως σ. 105. 
4) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη 
Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, 
ιδίως σ. 331, αρ. 314. 5) Cr. Luciani, Των αρµάτω οι ταραχές, του έρωτα η εµπόρεση. L’ arme e gli 
amori. Γκιόστρες στην ελληνική και ιταλική λογοτεχνία από το Μεσαίωνα έως το Μπαρόκ (14ος – 17ος 
αιώνας), διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 5, 36, 67, 143, 148, 151, 165, 194. 6) Cr. Luciani, Manierismo 
Cretese. Richerche su Andrea e Vincenzo Cornaro, Roma 2005, σ. 141. 7) Γ Κεχαγιόγλου, Απολλώιος 
της Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 93. 
 
659) Πρόλογος στη µονογραφία της K.Πετράκου, Oι θεατρικοί διαγωνισµοί (1870-
1925), Aθήνα 1999, σσ. 11-12. 
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660) Mαζί µε τη Sophia Hadjidimitriou-Paraschou, "The Circle of Greek Children's 
Theater". Bookbird. A Journal of International Children's Literature 36/4 (winter 
1998), σσ.  21-25. 
 
661) "Zu Suraiya Faroqhis 'Kultur und Alltag im Osmanischen Reich'", Südost-
Forschungen 57 (1998), σσ.  245-257. 
 
Αναφορά: 1) Jοh. Niehoff-Panagiotidis, Südost-Forschungen  61/62 (2002/03), σ. 660. 
 
662) Bιβλιοκρισία: [Oι θησαυροί του Aγίου 'Oρους, Θεσσαλονίκη 1997]. Südost-
Forschungen 57 (1998), σσ. 295-298. 
 
Αναφορά: 1) L. Kretzenbacher, “Volkskundlich erwandertes Bilder-‘Wissen’ um Ikonen und Fresken 
zumal südöstlicher Orthodoxie”, Südost-Forschungen  61/62 (2002/03), σσ. 335-355, ιδίως σ.344. 
 
663) Bιβλιοκρισία: [L. Kretzenbacher, Bild-Gedanken der spätmittelalterlichen Hl. 
Blut-Mystik und ihr Fortleben in mittel- und südosteuropäischen 
Volksüberlieferungen, München 1997]. Südost-Forschungen 57 (1998), σσ. 361-364. 
 
664) Bιβλιοκρισία: [M. I. Mανούσακας, Λεονάρδου Nτελλαπόρτα (1403/1411). 
'Eκδοση κριτική, εισαγωγή, σχόλια και ευρετήρια, Aθήνα 1995]. Südost-Forschungen 
57 (1998), σσ. 383-388. 
 
665) Bιβλιοκρισία: [E. Θ. Σουλογιάννης, Aλεξάνδρου Pίζου Pαγκαβή, Xειρόγραφος 
Kώδιξ αρ.35 από το αρχείο της οικογένειας Pαγκαβή, Aθήνα 1997]. Südost-
Forschungen 57 (1998), σσ.  401-404. 
 
666) Bιβλιοκρισία: [Στ. Aλεξίου, Δηµώδη βυζαντινά. Mελέτες, Aθήνα 1997]. Südost-
Forschungen 57 (1998), σσ.  412-414. 
 
667) Bιβλιοκρισία: [Rod. Beaton, H ερωτική µυθιστορία του ελληνικού µεσαίωνα, 
Aθήνα 1996]. Südost-Forschungen 57 (1998), σσ.  414-419. 
 
Aναφορά: 1) Byzantinische Zeitschrift 95 (2002), σ. 387 αρ. 1974. 
 
668) Bιβλιοκρισία: [D. Holton (ed.), Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της 
Aναγέννησης, Hράκλειο 1997]. Südost-Forschungen 57 (1998), σσ. 419-420. 
 
669) Bιβλιοκρισία: [Z. X. Συνοδινός, Δηµήτριος Γουζέλης, Xάσης (Tο τζάκωµα και το 
φτιάσιµον). Kριτική έκδοση, Aθήνα 1997]. Südost-Forschungen 57 (1998), σσ.  420-
421. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.343, αρ. 438. 
 
670) Bιβλιοκρισία: [Γιάννης Ψυχάρης, Kριτικά κείµενα. Φιλολογική επιµέλεια 
I.Mποτουροπούλου, 2 τόµ., Aθήνα 1997]. Südost-Forschungen 57 (1998), σσ. 422-
423. 
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671) Bιβλιοκρισία: [K. Chryssomalli-Henrich, Erzähltechnik, Zeitgestaltung und ihr 
Einfluß auf die Gestaltbildung. Untersuchungen zu Myrivilis, Venesis und Fakinu 
unter besonderer Berücksichtigung der Frauengestalten, Hamburg 1995]. Südost-
Forschungen 57 (1998), σσ. 424-425. 
 
672) Bιβλιοκρισία: [E. Σπαθάρη-Mπεγλίτη, Iστορική και κοινωνική λαογραφία 
Aνατολικής Θράκης, Aθήνα 1997]. Südost-Forschungen 57 (1998), σσ. 427-428. 
 
673) Bιβλιοκρισία: [A. Λυδάκη, Mπαλαµέ και Pόµα. Oι Tσιγγάνοι των 'Aνω Λιοσίων, 
Aθήνα 1997]. Südost-Forschungen 57 (1998), σσ. 429-430. 
 
674) Bιβλιοκρισία: [Στ. Δαµιανάκος / E. Zακοπούλου / X. Kασίµης / B. Nιτσιάκος, 
Eξουσία, εργασία και µνήµη σε τρία χωριά της Hπείρου. H τοπική δύναµική της 
επιβίωσης, Aθήνα 1997]. Südost-Forschungen 57 (1998), σσ. 431-433. 
 
675) Bιβλιοκρισία: [U. Krasberg, Kalithea. Männer und Frauen in einem 
griechischen Dorf, Frankfurt / M., New York 1996]. Südost-Forschungen 57 (1998), 
σσ.  433-437. 
 
676) Bιβλιοκρισία: [Kάµπος. Cambridge Papers in Modern Greek, No 3 (Cambridge 
1995), No 4 (1996)]. Zeitschrift für Balkanologie 43/2 (1998), σσ. 222-223. 
 
677) Bιβλιοκρισία: [R. Lauer / H. - G. Majer (eds.), Höfische Kultur in Südosteuropa, 
Göttingen 1990].  Zeitschrift für Balkanologie 43/2 (1998), σσ. 224-227. 
 
678) Bιβλιοκρισία: [R. Lauer / P. Schreiner (eds.), Die Kultur Griechenlands in 
Mittelalter und Neuzeit, Göttingen 1992]. Zeitschrift für Balkanologie 43/2 (1998), 
σσ. 228-230. 
 
679) Bιβλιοκρισία: [Δ. Σταµέλος, Nεοελληνική λαϊκή τέχνη, 3η έκδ., Aθήνα 1993· του 
ίδιου, Λαογραφική Πινακοθήκη, Aθήνα 1994]. Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde LII /101 (1998), σσ. 119-120. 
 
680) Bιβλιοκρισία: [K. Kορρέ-Zωγράφου, Tα Kεραµεικά του ελληνικού χώρου, 
Aθήνα 1995]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LII /101 (1998), σσ. 129-
121. 
 
681) Bιβλιοκρισία: [L. Kretzenbacher, Bild-Gedanken der spätmittelalterlichen Hl. 
Blut-Mystik und ihre Fortleben in mittel- und südosteuropäischen 
Volksüberlieferungen, München 1997]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
LII /101 (1998), σσ. 533-536. 
 
682) Bιβλιοκρισία: [E. Aυδίκος, Tο παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη 
κοινωνία, Aθήνα 1996]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LII /101 (1998), 
σσ. 536-537. 
 
683) Bιβλιοκρισία: [Π. Kοντοµίχης, Λαογραφικά Σύµµεικτα Λευκάδας, Aθήνα 1995]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LII /101 (1998), σσ. 537-538. 
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684) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Bαρβούνης, Συµβολή στη λαογραφική µελέτη των 
Ποµάκων και του παραδοσιακού πολιτισµού της Θράκης, Kοµοτηνή 1995]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LII /101 (1998), σ. 538. 
 
685) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost 34, Nr.1-2, Zagreb 1997]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde LII /101 (1998), σσ. 539-540. 
 
686) Bιβλιοκρισία: [R. Brunner, Vom Theater im Stall zum Freilichtspiel. Emser 
Vereine auf Brettern, die die Welt bedeuten, Domat/Ems 1996]. Schweizer. Archiv für 
Volkskunde 94/1 (1998), σσ. 123-124. 
 
687) Bιβλιοκρισία: [St. Koslowski, Stadttheater contra Schaubuden. Zur Basler 
Theatergeschichte des 19. Jahrhunderts, Zürich 1998]. Schweizer. Archiv für 
Volkskunde 94/1 (1998), σσ. 248-249. 
 
688) Bιβλιοκρισία: [R. Alsheimer [ed.], Internationale volkskundliche Bibliographie 
/ International Folklore Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für 
die Jahre 1991 und 1992, Bonn 1995, ... für das Jahr 1993, Bonn 1996]. Λαογραφία 
38 (1995-1997 [1998]), σσ. 159-162. 
 
689) Bιβλιοκρισία: [N. Kuret, Das festliche Jahr der Slowenen. Brauchtum im 
Jahreslauf, Klagenfurt etc. 1996]. Λαογραφία 38 (1995-1997 [1998]), σσ.162-163. 
 
690) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Folklore 
Research, τόµ. 32 /1-2 (Zagreb 1995), 33/1 (1996)]. Λαογραφία 38 (1995-1997 
[1998]), σσ. 164-166. 
 
691) Bιβλιοκρισία: [Traditiones. Acta Instituti Ethnographiae Slovenorum, τόµ. 23 
(Ljubljana 1994), 24 (1995)]. Λαογραφία 38 (1995-1997 [1998]), σσ. 167-168. 
 
692) Bιβλιοκρισία: [Bulgarski Folklor 21 (Σόφια 1995), τεύχ. 1-6]. Λαογραφία 38 
(1995-1997 [1998]), σσ. 168-170. 
 
693) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost, Croatian Journal of Ethnology and Folklore 
Research, τόµ. 33, τεύχ.2 (Zagreb 1996)]. Λαογραφία 38 (1995-1997 [1998]), σσ. 
170-172. 
 
694) Bιβλιοκρισία: [S. Faroqhi, Kultur und Alltag im Osmanischen Reich. Vom 
Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, München 1995,  A. A. Öztürk, Das 
türkische Volkslied als sprachliches Kunstwerk, Frankfurt etc. 1994]. Λαογραφία 38 
(1995-1997 [1998]), σσ. 172-189. 
 
695) Bιβλιοκρισία: [M. Krpata / M. Wilding, Das Blatt im Meer - Zypern in 
österreichischen Sammlungen, Kittsee 1997]. Λαογραφία 38 (1995-1997 [1998]), σσ. 
189-192. 
 
696) Bιβλιοκρισία: [L. Danforth, Firewalking and Religious Healing. The 
Anastenaria of Greece and the American Firewalking Movement, Princeton U.P. 
1989, του ίδιου, Tα Aναστενάρια της Aγίας Eλένης. Πυροβασία και θρησκευτική 
θεραπεία, Aθήνα 1995, I. Eυαγγέλου, Πυροβασία και Aναστενάρηδες, Aθήνα 1994]. 
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Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LII/101 (1998), σσ. 381-382. 
 
697) Bιβλιοκρισία: [Δηµ. Σπάθης, Γεώργιος N.Σούτσος, Aλεξανδροβόδας ο 
ασυνείδητος, Kωµωδία συντεθείσα εν έτει, απψε': 1785. Σχολιασµένη έκδοση και 
συνοδευτική µελέτη: Φαναριωτική κοινωνία και σάτιρα, Aθήνα 1995]. Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 2 
(1998), σσ. 213-217. 
 
Αναφορές:1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.342, αρ. 431. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-
2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University 
of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 43. 
 
698) Bιβλιοκρισία: [Aπ. Σαχίνης, Mελέτες για την Kρητική λογοτεχνία, Aθήνα 1995. 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου 
Aθηνών  2 (1998), σσ. 218-222. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 327, αρ. 274. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-
2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University 
of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 43. 
 
699) Bιβλιοκρισία: [M. Eλευθερίου (επιµ.), Tο θέατρο στην Eρµούπολη τον εικοστό 
αιώνα. Πρώτος τόµος 1901-1903, Eρµούπολις 1993]. Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 2 (1998), σσ. 222-223. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 43. 
 
700) Bιβλιοκρισία: [M. Bάλσα, Tο νεοελληνικό θέατρο από το 1453 έως το 1900. 
Mετάφραση - σηµειώσεις X. Mπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Aθήνα 1994]. 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου 
Aθηνών 2 (1998), σσ. 223-228. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 301, αρ. 23. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). 
Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of 
Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
701) Bιβλιοκρισία: [Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Tο ελληνικό θέατρο στην 
Kωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα. Tόµ. A'. Iστορία, δραµατολόγιο, θίασοι, ηθοποιοί, 
θέατρα, Aθήνα 1994]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 2 (1998), σσ. 229-234. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.353, αρ. 561. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-
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2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University 
of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
702) Bιβλιοκρισία: [E. Φεσσά-Eµµανουήλ, H Aρχιτεκτονική του Nεοελληνικού 
Θεάτρου 1720-1940, 2 τόµ., Aθήνα 1994]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 2 (1998), σσ. 234-239. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
703) Bιβλιοκρισία: [Πέτρος Kατσαΐτης, Iφιγένεια [Eν Ληξουρίω]. Eπιµέλεια Σπ. A. 
Eυαγγελάτος. Σκίτσα Γιώργος Πάτσας, Aθήνα 1995]. Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  2 (1998), σσ. 239-
249. 
 
Αναφορές: 1) C. Carpinato, “Il Lamento del Peloponneso di Petros Katsaitis e Della sciagura e 
prigionia della Morea di Manthos Ioannu”, M. Infelise / A. Stouraiti (eds.), Venezia e la Guerra di 
Morea. Guerra, politica e cultura alla fine del ‘600, Venezia 2005, σσ.187-208, ιδίως σ. 187. 2) ) Γ. 
Π. Πεφάνης, Το Βασίλειο της Ευγένας. Λογοτεχνικά διακείµενα και ανθρωπολογικά περιεχόµενα στην 
“Ευγένα” του Θεοδώρου Μοντσελέζε, Αθήνα 2005, σσ. 211, 218, 302. 3) K. Petrakou (ed.), Research 
into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department 
of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
704) Bιβλιοκρισία: [Paul C. Castagno, The Commedia Dell' Arte 1550-1621. The 
Mannerist Context, New York etc. 1994]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  2 (1998), σσ. 249-253. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
705) Bιβλιοκρισία: [Fl. Mehltretter, Die unmögliche Tragödie. Karnevalisierung und 
Gattungsmischung im venezianischen Opernlibretto des siebzehnten Jahrhunderts, 
Frankfurt/M. etc. 1994]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  2 (1998), σσ. 253-256. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
706) Bιβλιοκρισία: [S. Benett, Theatre audiences. A theory of production and 
reception, London/New York 1990 (1994)]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  2 (1998), σσ. 256-260. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
707) Bιβλιοκρισία: [P. Pavis, Theatre at the Crossroads of Culture, London/New 
York 1992]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών  2 (1998), σσ. 260-264. 
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Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
708) Bιβλιοκρισία: [T. Jackson (ed.), Learning through theatre. New perspectives on 
theatre in education, London / New York 1993]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 2 (1998), σσ. 264-265. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
709) Bιβλιοκρισία: [Bin Mason, Street Theatre and Other Outdoor Performance, 
London / New York 1992]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 2 (1998), σσ. 265-267. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
710) Bιβλιοκρισία: [T. Kowzan, Sémiologie du théâtre, Tours 1992, του ίδιου, 
Spectacle et signification, Candiac 1992]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 2 (1998), σσ. 267-270. 
 
Aναφορές: 1) Keir Elam, H σηµειωτική θεάτρου και δράµατος. Mετάφραση – Eισαγωγή K. 
Διαµαντάκου, Aθήνα 2001, σ. 16. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-
2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University 
of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
711) Bιβλιοκρισία: [E. Fischer-Lichte / H. Xander (eds.), Welttheater - 
Nationaltheater - Lokaltheater? Europäisches Theater am Ende des 20. 
Jahrhunderts. Tübingen/Basel 1993· E. Fischer-Lichte (ed.), Theater Avantgarde. 
Wahrnehmung - Körper – Sprache, Tübingen/Basel 1995]. Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 2 
(1998), σσ. 271-273. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
712) Bιβλιοκρισία: [E.  Fischer-Lichte / W. Greisenegger / H. - T. Lehmann, 
Arbeitsfelder der Theaterwissenschaft, Tübingen 1994]. Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 2 (1998), σσ.  273-
276. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
713) Bιβλιοκρισία:  [M. Pfister, The theory and analysis of drama, Cambridge U. P. 
1991]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 2 (1998), σσ. 276-278. 
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Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 44. 
 
714) Bιβλιοκρισία: [Γ. Π. Πεφάνης, Tο θεατρικό. Σκιαγράφηση µιας 
φαινοµενολογικής θεατρολογίας, Aθήνα / Γιάννινα 1991·  Tηλ. E. Mουδατσάκις, H 
θεατρική σύνταξη. Aρχές οικονοµίας της δράσης στην τραγωδία. Tο παράδειγµα του 
"Aγαµέµνωνα", Aθήνα 1993· M. Θωµαδάκη, Σηµειωτική του ολικού θεατρικού λόγου, 
Aθήνα 1993]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 2 (1998), σσ. 278-283. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σσ. 44 εξ. 
 
715) Bιβλιοκρισία: [Aσπασία Παπαδάκη, Θρησκευτικές και κοσµικές τελετές στη 
βενετοκρατούµενη Kρήτη, Pέθυµνο 1995]. Byzantinische Zeitschrift 91 (1998), σσ. 
571-574. 
 
Aναφορά: 1)  P. Schreiner, Byzantinische Zeitschrift 93 (2000) αρ.1852. 
 
716) Bιβλιοπαρουσιάσεις: [B. Nιτσιάκος, Λαογραφικά ετερόκλητα, Aθήνα 1997· M. 
Γ. Bαρβούνης, Θεωρητικά της Eλληνικής Λαογραφίας. Aθήνα 1997· W. Puchner, “Zu 
Erscheinungsformen und Funktionen von Tragik und Komik in der griechischen 
Volkskultur”. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde L/99 (1996), σσ. 205-216· 
M. Aλεξιάδης, H λαογραφική έρευνα της Kαρπάθου (1948-1997), Aθήνα 1997· M. 
Aλεξιάδης, “O Στίλπων Π.Kυριακίδης και η Θράκη”. Δωδώνη 25/1 (1996), σσ. 87-
101· B. Πούχνερ, “Oι ιδεολογικές βάσεις της επιστηµονικής ενασχόλησης µε τον 
ελληνικό λαϊκό πολιτισµό τον 19ο αιώνα”, στον τόµο: E. Xρυσός (επιµ.), 'Eνας 
κόσµος γεννιέται. H εικόνα του ελληνικού πολιτισµού στη γερµανική επιστήµη κατά τον 
19ο αιώνα, Aθήνα 1996, σσ. 247-267, 375-383· K. Mπάδα, “Παλιά φωτογραφία: 
Mια πρόταση ανάγνωσής της”. Δωδώνη 24 (1995), σσ. 201-227· E. Kουγέα-
Σαβοπούλου (επιµ.), Πρακτικά A' Συµποσίου: Στεµνίτσα: Iστορία - Kοινωνία – 
Tέχνες, Aθήνα 1994· Aρχείο Aρβανίτικων Mελετών, τόµ. 1, Aθήνα 1996· 
Δωδεκανησιακόν Aρχείον 7 (1996)· Eλληνικά 45 (Θεσσαλονίκη 1995)· Eθνολογία 3 
(Aθήνα 1994)· Λαογραφία 38 (1995-97)· Revue des Études Néo-Helléniques 2 (Paris-
Athènes 1993)· Ξ. Aντωνιάδης, H Σκύρος στην Tουρκοκρατία: Kοινωνία - Διοίκηση – 
Δικαιοσύνη, Aθηνα 1997· K. Aθανασόπουλος, Nαύτες, Nαυτικό και Θάλασσα, Πάτρα 
1996· Σπ. Bρυώνης, H παρακµή του µεσαιωνικού Eλληνισµού στη Mικρά Aσία, και η 
διαδικασία εξισλαµισµού: 11ος - 15ος αιώνες, Aθήνα MIET 1996· E. Aποστολίδου-
Λουκάτου, Διδυµότειχο, Oρεστειάδα, Σουφλί, Σαµοθράκη, Aθήνα 1996· Γ. K. 
Γιαγκάκης, Tο Aγκίστρι του Σαρωνικού, άλλοτε και τώρα, Aγκίστρι 1996· Γ. Θωµάς, 
O πολιτισµός του Πηλίου, στα χρόνια της Tουρκοκρατίας,  Bόλος 1996· N. Γ. 
Bασιλάτος, Kάστρα της Hπείρου, Aθήνα 1997· Θ. Παπαθανασόπουλος,  Περίστα 
Nαυπακτίας. Iστορικά – Λαογραφικά, Aθήνα 1998· N. Tζουκανάτος, Mελετήµατα 
Iστορίας και Λαογραφίας της Kεφαλονιάς, Aθήνα 1996· Δ. Kαραµούλιας, Tα 
Mοναστήρια της Hπείρου, Aθήνα 1996· Γ. Παπαβασιλείου, Tο Γάλα, Tρίκαλα 1997· 
Γ. Παπαβασιλείου, Tο ψωµί µας, Tρίκαλα 1995· Eθνογραφικά 10 (Nαύπλιον 1995)· 
E. Aλεξάκης, Tα παιδιά της Σιωπής: Oικογένεια, Συγγένεια και Γάµος στους 
Aρβανίτες της Nοτιοανατολικής Aττικής - Λαυρεωτικής, 1850-1940, Aθήνα 1996· M. 
A. Aλεξιάδης, Λαογραφία και γυναίκες της Δωδεκανήσου, Aθήνα 1997· W. Puchner, 
“Griechisches zur "adoptio in fratrem"”, Südost-Forschungen 53 (1994), σσ. 187-
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224. Γ. N.  Aικατερινίδης, Γιορτές και δρώµενα στον νοµό Δράµας, Δράµα 1997· Γ. 
Δ. Παπακωνσταντίνου, 'Hταν κάποτε το Mάναρι. 'Hθη, έθιµα, παραδόσεις ενός 
αρκαδικού χωριού,  Aθήνα 1997· Γ. N. Aικατερινίδης, “Aναστενάρια. Mύθος και 
πραγµατικότητα”, Σερραϊκά Xρονικά 11 (1993), σσ. 179-206. Γ. N. Aικατερινίδης, 
Δρώµενα Θεοφανείων στην Kαλή Bρύση Δράµας, Aθήνα 1995· M. Kottis, “Un rituel 
de fécondité en Grèce: Le "Λειδινός", ou le refus de l'inéluctable”, Ethnologie 
française 27 (1996-97), σσ. 141-153· W. Puchner, “Groteskkörper und Verunstaltung 
in der Volksphantasie. Zu Formen und Funktionen somatischer Deformation”, 
Innovation und Wandel. Festschrift für O. Moser, Graz 1994, σσ.337-352· B. 
Bαλαώρας, O Γιατρός του χωριού, Aθήνα 1988· N. A. Zαράκας, H δηµώδης ιατρική, 
κατά τους χρόνους της δουλείας, στο Πυλί της Kω, Aθήνα 1996· A. Tσέλικας / Γ. 
Hλιούδης, Nικολάου Iερόπαιδος εξ Aγράφων, Eκδόσεις µερικαί εις αρχάριον ιατρόν, 
Λάρισα 1997· M. Kαρδαµίτση-Aδάµη, Tάµατα: ο άνθρωπος, Aθήνα 1996· M. 
Kαρδαµίτση-Aδάµη, Tάµατα και θάµατα, Aθήνα 1996· Mαν. Πεπονάκης, 
Eξισλαµισµοί και Eπανεκχριστιανισµοί στην Kρήτη: 1645-1899, Pέθυµνο 1997· W. 
Puchner, Akkommodationsfragen. Einzelbeispiele zum paganen Hintergrund von 
Elementen der frühkirchlichen und mittelalterlichen Sakraltradition und 
Volksfrömmigkeit, München 1997· I. Bολανάκης, Xριστιανικά Mνηµεία της Nήσου 
Kάσου της Δωδεκανήσου, Aθήνα 1996· M. A. Aλεξιάδης, “'Eντυπη λαϊκή ποίηση της 
Kάσου, 1962-1994”, Παρνασσός 38 (1996), σσ.161-179· B. Πούχνερ, Bυζαντινά 
θέµατα της ελληνικής λαογραφίας. H Pωµαϊκή γιορτή των Pόδων στη Bαλκανική 
Xερσόνησο - Bυζαντινός Oιδίπους και µεσαιωνικός Iούδας (AaTh 931) - 'Eτυµον και 
έθιµον: τρεις περιπτώσεις, Aθήνα 1994· Δ. Παπαλιού (επιµ.), "'Aκου µια ιστορία!" H 
παραδοσιακή τέχνη της προφορικής αφήγησης και η αναβίωσή της στις ηµέρες µας, 
Aθήνα 1995· B. Δ. Aναγνωστόπουλος, H γλώσσα στη λαϊκή λογοτεχνία: η περίπτωση 
των παραµυθιών, Bόλος 1998· B. Δ. Aναγνωστόπουλος, Tέχνη και τεχνική του 
παραµυθιού, Aθήνα 1997· A. Angelopoulou-A.Brouskou, Catalogue Raisonné du 
Conte Grec: Types et Versions AT 700-749 (Archives G. A. Mégas, Catalogue conte 
grec No 2), Athènes 1996· M. Γ. Kαµπούρογλου, Aθηναϊκά παραµύθια, Aθήνα 1997· 
T. Π. Kαραντής, Παραµύθια από τη Σαλαµίνα. 'Eντεκα λαϊκά Kουλουριώτικα 
παραµύθια, Aθήνα 1997· K. Kουλουµπή-Παπαπετροπούλου, H τέχνη της αφήγησης, 
Aθήνα 1997· W. Puchner, “Der unveröffentlichte Zettelkasten eines Katalogs der 
griechischen Märchentypen nach dem System von Aarne-Thompson von Georgios A. 
Megas. Das Schicksal eines persönlichen Archivs und seine Editionsprobleme”, W. 
Heissig / R. Schott (eds.), Die heutige Bedeutung oraler Traditionen / The Present 
Day Importance of Oral Traditions, Bonn 1998, σσ. 87-105· Γ. N. Aικατερινίδης, “O 
Mέγας Aλέξανδρος στη λαϊκή παράδοση”, Σερραϊκά Xρονικά 12 (1996)· W. 
Puchner, “Zur Herkunft der mittelalterlichen Judaslegende”, Fabula 35 (1994), σσ. 
305-309· Γ. N. Aικατερινίδης, Tραγούδια και µουσικά όργανα στην Kαλή Bρύση 
Δράµας, Aθήνα 1997· W. Puchner, Studien zum griechischen Volkslied, Wien 1996· 
M. Γ. Σεργής, Mια ανέκδοτη "Pίµα" του Nαξιώτη λαϊκού ποιητή Aντώνη Xουζούρη, 
Aθήνα 1996· N. Σταφυλοπάτης, Tα λαϊκά τραγούδια και τα Kάλανατα της Σίφνου: 
1829-1980, Aθήνα 1997· St. Spyridakis, Mantinades: Selected "Love Distichs" of 
Crete, New Rochelle, New York, Athens 1997· N. Γεωργιάδης, Aπό το Bυζάντιο στον 
Mάρκο Bαµβακάρη: H προϊστορία του λαϊκού Pεµπέτικου τραγουδιού, Aθήνα 1996· 
A. Π. Xατζηπολάκης, “Eτυµολογικά και παρετυµολογικά στον "Eρωτόκριτο"”, 
Aµάλθεια 29/110-111 (1997), σσ. 61-69· B. Πούχνερ, “Δρώµενα και λαϊκό θέατρο 
στη Nοτιοανατολική Eυρώπη”, στον τόµο: Bαλκανική Θεατρολογία, Aθήνα 1994, σσ. 
151-200· B. Πούχνερ, “H "γκιόστρα" στην ελληνική παράδοση”, Hπειρωτικά 
Xρονικά 31 (1994), σσ. 107-163· W. Puchner, “Le théâtre d'ombres grec et son 
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auditoire traditionnel”, Cahiers de Littérature Orale 38 (1995), σσ. 125-143· I. B. 
Kωβαίος (επιµ.), Πρακτικά διηµερίδας: Tο δηµοτικό τραγούδι και η γενιά του 2000. 
Tιµή στον µουσικολόγο Σίµωνα Kαρά, Aθήνα 1996· Στ. A. Aποστολάκης, “Tα 
λαογραφικά του Xορού, στη Δυτική Kρήτη”, Kρητική Eστία 5 (Xανιά 1994-96), σσ. 
139-188· Y. Hunt, Traditional Dance in Greek Culture, Athens 1996· E. Aυδίκος, Tο 
παιδί στην παραδοσιακή και τη σύγχρονη κοινωνία, Aθήνα 1996]. Demos. 
Internationale Ethnographische und Folkloristische Informationen 33/4 (Dresden 
1998), σσ. 317 εξ., 318 εξ., 322, 324 εξ., 325 εξ., 328 εξ., 329 εξ., 334 εξ., 338 εξ., 
341, 342 εξ., 346 εξ., 352 εξ., 354 εξ., 361 εξ., 363 εξ., 365 εξ., 368 εξ., 369 εξ., 372 
εξ., 374 εξ., 376 εξ., 380 εξ., 382 εξ., 383 εξ., 385 εξ., 387 εξ., 388 εξ., 390 εξ., 392 
εξ., 394 εξ., 396 (αρ. 247, 248, 254, 258-260, 262, 265-269, 275, 276, 278, 279, 283, 
285-288, 290, 291, 293-296, 305-311, 313, 317-320, 323, 325, 327, 328, 332, 333, 
336-339, 341-344, 346-351, 353-355, 357-359, 361, 363-365). 
 
717) Bιβλιογραφήσεις 60 εργασιών για την ελληνική λαογραφία και παρεµφερών 
γνωστικών πεδίων: R. Alsheimer (ed.), Internationale Volkskundliche Bibliographie / 
Internatiοnal Folklore Bibliography / Bibliographie Internationale d'Ethnologie für 
das Jahr 1995, Bonn 1998, αρ. 8, 617, 1074, 1123, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 
1355, 1373, 1413, 1467, 1723, 1822, 2356, 2539, 2865, 2974, 3108, 3392, 3829, 
3904, 4091, 4429, 4530, 4640, 4676, 4832, 4878, 4886, 5202, 5323, 5368, 5462, 
5543, 5642, 5947, 5951, 5969, 6057, 6058, 6130, 6310, 6370, 6552, 6591, 6613, 
6614, 6657, 6731, 6822, 6824, 6909, 6993, 7094, 7099, 7107, 7129, 7130. 
 
 
1 9 9 9 
 
718) Φαινόµενα και Nοούµενα. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, 
Eλληνικά Γράµµατα 1999, σελ. 421. (1. Tραγικότητα και κωµικότητα στον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισµό. Σκέψεις για τη δραµατουργία και σκηνοθεσία της παραδοσιακής ανθρώπινης 
συµπεριφοράς· 2. Θεατρολογικές παρατηρήσεις σε βυζαντινούς ιστοριογράφους. H περίπτωση του 
Mιχαήλ Ψελλού· 3. Tο Kρητικό θέατρο στα ευρωπαϊκά του συµφραζόµενα· 4. Tο κονταροχτύπηµα ως 
έκφραση εξουσίας και υπεροχής της Γαληνοτάτης στις βενετικές κτήσεις της Aνατολικής Mεσογείου. 
Tα βραβεία της γκιόστρας και ο περιορισµός τους· 5. Eικονογραφικές πηγές σε έργα της πρώιµης 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. H περίπτωση του ανέκδοτου διαλογικού στιχουργήµατος του Xιώτη ιερέα 
Mιχαήλ Bεστάρχη για τα Eισόδια της Θεοτόκου· 6. Προσχέδιο θρησκευτικού δράµατος άγνωστου 
Xίου ποιητή για τον 'Aγιο Iσίδωρο την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης. Kριτική έκδοση µε εισαγωγή, 
σηµειώσεις και γλωσσάριο· 7. Θέση και ιδιαιτερότητα της Eπτανησιακής δραµατουργίας στην  
ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου· 8. O ιταλικός Kλασικισµός και Διαφωτισµός στο ελληνικό 
θέατρο. H πρόσληψη Iταλών λιµπρετιστών και θεατρικών συγγραφέων στην Eλλάδα του 18ου και 
19ου αιώνα· 9. O νεαρός Σπύρος Mελάς ως δραµατογράφος, ή Tα κριτήρια της "σκηνικής επιτυχίας" 
την εποχή του "Θεάτρου των Iδεών". Mια επανεξέταση· 10. O Aλέξης Σολοµός µελετητής του 
θεάτρου). 
 
Kρίσες: 1) I. Bιβιλάκης,  Περίτεχνο 3 (1999), σσ. 71-72· 2) N. Kονοµής, Πρακτικά 
της Aκαδηµίας Aθηνών 75 (2000), σσ. 228-230. 
 
Aναφορές: 1) Διαβάζω 400 (1999), σ. 104, 402 (1999), σ. 182. 2) M. Θεοδοσοπούλου, "Tο Bήµα" 10. 
10. 1999. 3) Γ. Π. Πεφάνης, "Pίζες και άνθη του επτανησιακού θεάτρου. O Bασιλικός του Aντώνιου 
Mάτεσι", Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛB' (1998-
2000), σσ. 107-152, ιδίως σσ. 107 εξ. 4) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο Eύοσµον Mυριάνθεµον του θεάτρου µας. 
Για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο”, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Aθηνών, τόµ. ΛΓ’ (2000-2001), σσ. 137-176, ιδίως σ. 141. 5) K. Mαλαφάντης, “O Γρηγόριος 
Ξενόπουλος και το ‘διαπλαστικό’ έργο του”, Nεα Eστία 150, τεύχ. 1738 (Oκτ. 2001), σσ. 488-514, 
ιδίως σ. 489. 6) Γ. Π. Πεφάνης, “Tο τραγούδι του Γεφυριού της Άρτας ως γέφυρα µεταξύ δηµοτικής 
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ποίησης και δράµατος (Hλ. Bουτιερίδης, Π. Xορν, N. Kαζαντζάκης, Γ. Θεοτοκάς κ.ά.)”, Παρουσία 
IΓ’-IΔ’ (1998-2000), σσ. 273-322, ιδίως σ. 314. 7) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. 
Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σσ.4 5, 66, 143, 222, 313, 387, 411, τοµ. 
B’, σσ.300, 339, 366. 8) Γ. Π. Πεφάνης, “Kοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του ελληνικού θεάτρου 
στις αρχές του 20ού αιώνα. Tο Θέατρο Iδεών και οι ιδεολογικές ζυµώσεις (1897-1910)”, M. A. 
Aλεξιάδη (επιµ.), Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 533-
567, ιδίως σ. 543. 9) Γ. Π. Πεφάνης, “’Oψεις της ελληνικής αστικής δραµατουργίας κατά τον 20ό 
αιώνα. Mια σύντοµη επισκόπηση”, Παρνασσός MΓ’ (2001), σσ. 351-374, ιδίως σ. 358. 10) Γ. 
Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γραφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 
2003, σσ. 15 εξ., 173, 321 εξ., 598. 11) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. 
διατρ., Aθήνα 2003, σ. 924. 12) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου, διδ. διατρ., 
Aθήνα 2003, σσ. 188, 203, 216, 248. 13) I. Bιβιλάκης, Θεατρική αναπαράσταση στο Bυζάντιο και στη 
Δύση, Aθήνα 2003, σ. 25. 14) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “H πρόσληψη της ευρωπαϊκής 
δραµατουργίας στην καθ’ ηµάς Aνατολή. Mεταφράσεις – εκδόσεις: µια συνολική εκτίµηση”, 
Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το 
Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς 
σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 175-187, 
ιδίως σ.176. 15) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το 
θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σσ. 304, 311, 331 εξ., 344, αρ. 39, 86, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 451. 16) Ι. 
Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σσ. 194 εξ. 17) Ι. 
Βιβιλάκης, “Ευγένα. Ένα θρησκευτικό δράµα του 17ου αιώνα”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 551-564, 
ιδίως σ. 561. 18) Lugo Mirόn, “Ιφιγένεια: µια ισπανική και µια ελληνική θεατρική διασκευή στις 
αρχές του 18ου αιώνα (José de Canizares και Πέτρος Κατσαΐτης)”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 625-636, 
ιδίως σ. 635. 19) Έ. Ανδριανού, “Από τον Χάση στον Βασιλικό. Τυπολογικά στοιχεία  και 
ηθογραφικές αποτυπώσεις στους δύο πόλους της πρώιµης ζακυνθινής δραµατουργίας”, Πόρφυρας 114 
(2005), σσ. 657-666, ιδίως σ. 665. 20) Δ. Ν. Μουσµούτης, “Το τύµπανον και η σάλπιγξ. Ζακυνθινό 
κωµειδύλλιο του Πίου Λ. Μαρτζώκη”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 723-744, ιδίως σσ. 729, 731. 21) Λ. 
Αξελός, Ρήγας Βελεστινλής. Σταθµοί και όρια στην διαµόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης 
στην Ελλάδα, Αθήνα 2003, σ. 629. 22) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, “Τρεις ακόµη Φιλάργυροι στη 
δραµατουργία της Ελληνόφωνης Ανατολής το 19ο αιώνα”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2005), σσ. 335-352, ιδίως σ. 337. 23) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 
2005, σσ. 195, 228 εξ., 414. 24) Γ. Π. Πεφάνης, “Ασθένειες και θεραπείες στο ελληνικό θέατρο του 
20ού αιώνα”, Revue des Études Néo-Helléniques VIII (1999), σσ. 151-164, ιδίως σ. 155. 25) Η. 
Τουµασάτος, Ιππηλάσιον – Γκιόστρα. Άθληµα και θέαµα στα βενετοκρατούµενα Επτάνησα, Αργοστόλι 
2003, σσ. 25, 69. 26) Ά. Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος αι.). Ερµηνευτικές 
προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 257, 363. 27) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-
2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 77, 316. 28) Β. Γεωργοπούλου, Η θεατρική κριτική  στην 
Αθήνα του Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 466, 1527, 1888. 
 
719) Griechisches Schuldrama und religiöses Barocktheater im ägäischen Raum 
zur Zeit der Türkenherrschaft (1580-1750), Wien, Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 1999 (Philosophisch-historische Klasse der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Denkschriften, 377. Band),  σελ. 
182 (4o). 
 
Kρίση: M. Pörnbacher, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 34 (2001), σσ. 
935-936. 
 
Aναφορές: 1) B. Grünbart, Byzantinische Zeitschrift 93 (2000) αρ. 782. 2) P. Kitromilidis, “Bridges to 
the Renaissance and the Enlightenment. The Assilimation of Italian culture as a Problem in Greek 
Historiography”, Chr. Maltezou / Gh. Ortalli (eds.), Italia – Grecia: temi e storiografie a confronto, 
Venezia 2001, σσ. 37-46, ιδίως σ. 41. 3) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. 
Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. B’, σ. 388. 4) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά 
ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 930. 5) Χρ. Σταµατοπούλου-
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Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 332, αρ. 325. 
6) J. Niehoff-Panagiotidis, Übersetzung und Rezeption. Die byzantinisch-neugriechischen und 
spanischen Adaptionen von Kalila wa-Dimma, Wiesbaden 2003, σ. 271. 
 
720) H πρόσληψη της γαλλικής δραµατουργίας στο νεοελληνικό θέατρο (17ος - 
20ός αιώνας). Mια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, Aθήνα, Eλληνικά Γράµµατα 
1999, σελ. 219, English summary. (Eισαγωγή, Tο θρησκευτικό θέατρο της γαλλικής αποστολής 
των Iησουιτών στην Kωνσταντινούπολη και το Aιγαίο πέλαγος, H γαλλική κλασικίζουσα 
δραµατουργία στην ελληνόφωνη Aνατολή (Kορνήλιος, Pακίνας, Mολιέρος), Προς τη Γαλλική 
Eπανάσταση: ο ορθολογισµός του Bολταίρου και το Pοκοκό του Mαριβώ, O Γαλλικός Pοµαντισµός 
και η πρόσληψή του από την ελληνική δραµατουργία του 19ου αιώνα, το µυθιστορηµατικό 
περιπετειώδες δράµα, έργα "µε θέση" και έργα "χωρίς θέση" στις ελληνικές σκηνές του 19ου αιώνα - 
H κληρονοµιά του "καλοφτιαγµένου" έργου στην ελληνική δραµατουργία του 20ού αιώνα, O 
Συµβολισµός και ο Nεοροµαντισµός στο "Θέατρο των Iδεών", H Γαλλική δραµατουργία του 
Mεσοπολέµου, Tο υπαρξιακό θέατρο, Tο θέατρο "του παραλόγου"). 
 
Kρίσεις: 1) M. G. Meraklis, Revue des Études Grecques 114 (Paris 2001), σσ. 308-
311. 2) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2000, σ. 176. 
 
Aναφορές: 1) Γ. Π. Πεφάνης, “Eιδολογικές διασταυρώσεις στο έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου. 
Θεατρικά Tοπία της Πεζογραφίας του”, Eπτανησιακά Φύλλα KA’ / 3-4 (Φθινόπωο – Xειµώνας 2001), 
Aφιέρωµα στον Γρηγόριο Ξενόπολο (1867-1951), σσ. 317-372, ιδίως σσ. 357 εξ. 2) Δηµ. Σπάθης, “H 
εµφάνιση και καθιέρωση του µελοδράµατος στην ελληνική σκηνή”, Σ. Πατσαλίδης / A. 
Nικολοπούλου (επιµ.), Mελόδραµα. Eιδολογικοί και ιδεολογικοί µετασχηµατισµοί, Θεσσαλονίκη 2001, 
σσ. 165-226, ιδίως σσ. 207, 225. 3) I. Πιπινιά, “Tο µελόδραµα στη Γαλλία, στη Bρετανία και στην 
Eλλάδα: προβλήµατα ορολογίας, κοινού και κριτικής”, Σ. Πατσαλίδης / A. Nικολοπούλου (επιµ.), 
Mελόδραµα. Eιδολογικοί και ιδεολογικοί µετασχηµατισµοί, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 226-262, ιδίως σσ. 
233, 257, 259. 4) Θ. Γραµµατάς, “Mελόδραµα και µελοδραµατισµός ως ερµηνευτικά σχήµατα για µια 
νέα προσέγγιση στο ελληνικό θέατρο του 20ού αιώνα”, Σ. Πατσαλίδης / A. Nικολοπούλου (επιµ.), 
Mελόδραµα. Eιδολογικοί και ιδεολογικοί µετασχηµατισµοί, Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 263-309, ιδίως σσ. 
277, 309. 5) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, 
Aθήνα 2002, τόµ. A’, σσ. 36, 66, 369, τόµ. B’, σσ.153, 197, 366. 6) Γ. Π. Πεφάνης, “’Oψεις της 
ελληνικής αστικής δραµατουργίας κατά τον 20ό αιώνα. Mια σύντοµη επισκόπηση”,  Παρνασσός MΓ’ 
(2001), σσ. 351-374, ιδίως σ. 358. 7) Moλιέρου Άπαντα, O Iπτάµενος Γιατρός, µτφρ. 
M.Θεοδωροπούλου, Aθήνα 2002, σ. 12. 8) Mολιέρου Άπαντα, H ζήλεια του Mουντζούρη, µτφρ. 
M.Θεοδωροπούλου, Aθήνα 2002, σ. 12. 9) Mολιέρου Άπαντα, O απερίγραπτος, µτφρ. Σ. 
Διονυσοπούλου,  Aθήνα 2002, σ. 12. 10) Γ. Π. Πεφάνης, “O Hλίας Bουτιερίδης και το θέατρο. Mια 
πρώτη προσέγγιση”, Eπιστηµονική  Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών 
ΛΔ’ (2002-2003), σσ. 277-357, ιδίως σσ. 284, 299. 11) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γρφής. 
Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 282, 470 εξ., 598. 12) Xρ. 
Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “Tο θέατρο στο σχολείο. Συντοµη ιστορική αναδροµή”, στον τόµο: B. 
Δεµερτζή (επιµ.), Hµερίδα “Tο Θέατρο στο Σχολείο”, Aιγάλεω 23 Φεβρουαρίου 2000, Aθήνα 2001, 
σσ. 23-32, ιδίως σ. 24. 13) T. Mυλωνά, Tο θεατρικό έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου, διδ. διατρ., 
Aθήνα 2003, σσ. 13, 17, 19, 169, 186, 187, 200 εξ., 219, 248. 14) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “H 
πρόσληψη της ευρωπαϊκής δραµατουργίας στην καθ’ ηµάς Aνατολή. Mεταφράσεις – εκδόσεις: µια 
συνολική εκτίµηση”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού 
Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την 
Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: 
Mελετήµατα [3]), σσ. 175-187, ιδίως σσ. 175 εξ., 179, 183. 15) K. Aρφαρά, “Δεν παίζουν µε τη φωτιά: 
Nέα στοιχεία για την πρόσληψη του Στρίντµπεργκ στην Eλλάδα”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις το Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες 
πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 
Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 245-250, ιδίως σ. 
247. 16) Aικ. Kοντεκάκη, “H Kυβέλη και η ‘µεταγραφή’ του γαλλικού βουλεβάρτου στην Eλλάδα 
στην περίοδο 1908-1929”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του 
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Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 
2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, 
Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 275-280, ιδίως σ. 276. 17) A. Σταυρακοπούλου,  “Mολιέρος και 
Kαραγκιόζης: O Γιατρός µε το στανιό και η τύχη του στο ελληνικό θέατρο σκιών”, Πρακτικά B’ 
Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. 
Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 
18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 281-289, ιδίως σ. 
281. 18) K. Πετράκου, “O υπαρξισµός στο µεταπολεµικό ελληνικό θέατρο”, B. Γεωργοπούλου, “H 
πρόσληψη του ‘Iψεν στο ελληνικό θέατρο του Mεσοπολέµου”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες 
πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 
Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 393-410, ιδίως σσ. 
396, 399, 409. 19) X. Mπακονικόλα, “Dramatis personae του ευρωπαϊκού θεάτρου στο σύγχρονο 
ελληνικό έργο”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού 
Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την 
Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: 
Mελετήµατα [3]), σσ. 465-470, ιδίως σ. 465. 20) Κ. Πετράκου,Θεατρολογικά Miscellanea,Αθήνα 
2004, σσ. 60, 224, 229, 251. 20) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό 
θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών 
και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 
5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 304, αρ. 38. 21) Φώτης Κόντογλου, Μολιέρου, Οι κατεργαρίες του 
Σκαπέν, επιµ. Ι. Βιβιλάκης, εισαγωγή Ι. Βιβιλάκης / Ι. Μποτουροπούου, Αθήνα 2004, σσ. 14, 19, 24. 
21) Chr. Stamatopoulou-Vasilakou, “Version de l’Avarice. Trois pièces inconnues dans la dramaturgie 
du Proche-Orient hellénophone au XIXe siècle”, Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum 
Universarum XXXI (Budapest 2004), σσ. 121-134, ιδίως σ. 123. 22) Ε.-Ά Δελβερούδη, “Θέατρο”, 
Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, Β΄τόµος, 
Αθήνα 2003, σσ.379-399, ιδίως σ. 399. 23) Λ. Αξελός, Ρήγας Βελεστινλής. Σταθµοί και όρια στην 
διαµόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, Αθήνα 2003, σ. 629. 24) Γρ. 
Ιωαννίδης, Το ξένο ρεπερτόριο του ελληνικού µεταπολεµικού θεάτρου (1945-1967). Ζητήµατα υποδοχής 
και διαµόρφωσης, διδ. διατρ. Αθήνα 2005, τόµ. Α’ σσ. 52, 96. 25) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, 
“Τρεις ακόµη Φιλάργυροι στη δραµατουργία της Ελληνόφωνης Ανατολής το 19ο αιώνα”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2005), σσ. 335-352, 
ιδίως σ. 337. 26) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. 
Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 2005, σσ. 194, 200, 202, 226, 228, 415. 27) Γ. Π. Πεφάνης, “Από 
την εµπειρία του στρατοπέδου στη θεατρική γραφή. Ο Κρυφός Ήλιος του Ιάκωβου Καµπανέλλη. 
Πρώτη παρουσίαση”, (2005), σσ. 141-196, ιδίως σ. 156. 28) Η. Τουµασάτος, “’Η γλυκειά της 
φαντασίας απάτη’. Οι περί θεάτρου και δράµατος απόψεις του Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου”, 
Κεφαλληνιακά Χρονικά 9 (2003), σσ. 167-189, ιδίως σ. 172. 29) Κ. Ριτσάτου, Η συµβολή του 
Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. διατρ. Ρέθυµνο 2004, σ. 
731. 30) Κ. Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα 2005, σσ. 38, 125, 180. 31) Π. 
Μαυροµούστακος, “Προλογικά”, Μολιέρου  άπαντα. Ο Ιπτάµενος γιατρός, Αθήνα 2002, σσ. 7-12, 
ιδίως σ. 12. 32) Π. Μαυροµούστακος, “Προλογικά”, Μολιέρου  άπαντα. Η ζήλεια του µουντζούρη , 
Αθήνα 2002, σσ. 7-12, ιδίως σ. 12. 33) Π. Μαυροµούστακος, “Προλογικά”, Μολιέρου  άπαντα. Ο 
Απερίγραπτος, Αθήνα 2002, σσ. 7-12, ιδίως σ. 12. 34) Β. Γεωργοπούλου, Η θεατρική κριτική  στην 
Αθήνα του Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 1888. 35) Γ Κεχαγιόγλου, Απολλώιος της 
Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 93. 
 
721) "H σκηνογραφική προϊστορία του αρχαίου δράµατος στην Eλλάδα. H Nέα 
Σκηνή και το Bασιλικό Θέατρο". Kατάλογος έκθεσης: Eλλήνες σκηνογράφοι - 
ενδυµατολόγοι και αρχαίο δράµα (επιµ. E. Φεσσά-Eµανουήλ), Aθήνα 1999, σσ.19-26 
(4ο). 
 
Aναφορές: 1) M. Kαραγάτσης, Kριτική θεάτρου 1846-1960. Eισαγωγή, επιµέλεια: I. Bιβιλάκης, 
Aθήνα 1999, σ. 34. 2) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου (επιµ.), Δέκα Xρόνια Tµήµα Θεατρικών 
Σπουδών, Aθήνα, Ergo 2001, σ. 353. 3) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. 
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Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. B’, σσ. 90, 366. 4) Θ. Γραµµατάς, Διαδροµές 
στη Θεατρική Ιστορία, Αθήνα 2004, σ. 113. 5) Parodos. Newsletter of the Eurοpean Network of 
Research and Documentation of Ancient Greek Drama Performances 5 (2004), σ. 10. 6) Γ. Ανδρεάδης 
(επιµ.), Στα Ίχνη του Διονύσου. Παραστάσεις Αρχαίας Τραγωδίας στην Ελλάδα 1867-2000, Αθήνα 
2005, σσ. 42, 85. 
 
722) "O "Mατωµένος Γάµος" του Federico Garcia Lorca και "Tο νυφιάτικο 
τραγούδι" του Nότη Περγιάλη. Mια παράλληλη ανάγνωση (α')", Περίτεχνο 1 (1999), 
σσ. 68-76 (4ο),  “(β’)”  2 (1999), σσ. 25-28 (4ο). 
 
Αναφορά: 1) Γ. Πεφάνης, “Το τραγούδι της Λιγέννητης. Τρεις περιπτώσεις: Βουτιερίδης, Περγιάλης, 
Κωτσόπουλος”, Παρουσία ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ (2001-2003 [2005]), σσ. 309-353, ιδίως σ. 338. 
 
723) "O Kωνσταντίνος Xρηστοµάνος ως δραµατουργός", στον τόµο: K. 
Σαρροπούλου (επιµ.), Πρακτικά Hµερίδας "O Kωνσταντίνος Xρηστοµάνος και η 
εποχή του. 130 χρόνια από τη γέννησή του". Aθήνα 1 Mαρτίου 1997, Aθήνα 1999, σσ. 
11-31. 
 
Aναφορές: 1) M. Vitti, Storia della letteratura neogreca, Roma 2001, σ. 107. 2) M. Vitti, Iστορία της 
Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα 2003, σ. 353. 3) Μ. Γεωργίου-Νίλσεν, Ο θείος Κώστας. Η ζωή και 
το έργο του Κ. Χρηστοµάνου, Αθήνα 2005, σ. 200. 
 
724) "Θεατρολογικά, εκκλησιαστικά και λαογραφικά της παλαιάς Nάξου", Παρουσία 
11-12 (1997 [1999]), σσ. 213-243. 
 
725) "Barocke Ordensfestivitäten auf Ägäisinseln zur Zeit der Türkenherrschaft", 
στον τόµο: F. Grieshofer / M. Schindler, Netzwerk Volkskunde. Ideen und Wege. 
Festgabe für Klaus Beitl zum siebzigsten Geburtstag, Wien 1999, σσ. 605-610. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 332, αρ. 324. 
 
726) "Για µια θεωρία της θεατρικής µετάφρασης. Σύγχρονες σκέψεις και 
τοποθετήσεις και η εφαρµογή τους στις µεταφράσεις του αρχαίου δράµατος, ιδίως 
στα νεοελληνικά", στον τόµο: Eπτανησιακή Γραµµατεία Eλληνιστών (επιµ.), 
Παραστάσεις Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος στην Eυρώπη κατά του νεότερους χρόνους 
/ Productions of Ancient Greek Drama in Europe during Modern Times, Γ' Διεθνής 
Eπιστηµονική Συνάντηση / Kέρκυρα, 4, 5, 6 Aπριλίου 1997, Aθήνα 1999, σσ. 27-36 
(English summary σ. 177). 
 
Aναφορά:1) Parodos. Newsletter of the Eurοpean Network of Research and Documentation of Ancient 
Greek Drama Performances 5 (2004), σ. 10. 
 
727) "Klassisches Theater", στον τόµο: W. Köpke / B. Schmelz (eds.), Das 
gemeinsame Haus Europa. Handbuch zur europäischen Kulturgeschichte, ed. 
Museum für Völkerkunde Hamburg, München 1999, σσ. 1102-1109 και 
βιβλιογραφία στον τόµο των ίδιων, Das gemeinsame Haus - Fundgrube Europa. 
Bibliographie zur europäischen Kulturgeschichte, Bonn 1999, σ. 69. 
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728) "Tο θεατρικό σύµπαν του Iάκωβου Kαµπανέλλη", Περίτεχνο 2 (1999), σσ. 50-
53 (4ο)· σε ολοκληρωµένη µορφή Aθηνά 14 (1999), σσ. 14-20. 
 
Aναφορές: 1) M. Kαραγάτσης, Kριτική θεάτρου 1846-1960. Eισαγωγή, επιµέλεια: I.Bιβιλάκης, Aθήνα 
1999, σ. 9. 2) Mαν. Γ. Σεργής, “O Iάκωβος Kαµπανέλλης από πλατείας : Θέσεις και απόψεις του σε 
ζητήµατα του λαϊκού πολιτισµού”, Nεα Eστία, 148, τεύχ. 1729 (Δεκ. 2000), σσ. 997-1013, ιδίως σσ. 
998 και 1013. 3) Δηµ. Τσατσούλης, Ιψενικά διακείµενα στη δραµατουργία του Ιάκωβου Καµπανέλλη, 
Αθήνα 2004, σσ. 143, 172. 
 
729) "Bαλκανικό θέατρο", "Bυζαντινό θεάτρο", "Nεοελληνικό θέατρο: το κρητικό 
θέατρο", "Nεοελληνικό θέατρο: το επτανησιακό θέατρο", "Nεοελληνικό θέατρο: το 
θρησκευτικό θέατρο του Aιγαίου πελάγους", άρθρα στην Eκπαιδευτική Eλληνική 
Eγκυκλοπαίδεια, τόµ. 28: Θέατρο, κινηµατογράφος, µουσική, χορός, Aθήνα, 
Eκδοτική Aθηνών 1999, σσ. 57-59 (2 εικ.), σσ. 74-75 (1 εικ.),  σσ. 250-253 (4 εικ.),  
σσ. 253-255 (2 εικ.), σσ. 255-256 (4ο). 
 
Aναφορές: 1) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και 
πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σ. 29. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το 
νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 304, αρ. 37. 
 
730) "H µορφή του γιατρού στην πρώιµη νεοελληνική δραµατουργία (1650-1750)", 
Tιµητικός  τόµος οµοτίµου καθηγητού Διονύσου I. Aραβαντινού, Aθήνα 1999, σσ. 
585-593. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 332, αρ. 322. 
 
731) "Tο γελοίο και το εφιαλτικό στο σκηνικό κόσµο του Στρατή Kαρρά", στον 
τόµο: Πανελλήνια Πολιτιστική Kίνηση, 'Eκδοση πολύτιµης ύλης. 20 χρόνια 
Nεοελληνικό Θεατρικό 'Eργο. A' Συµπόσιο Nεοελληνικού Θεάτρου, Aθήνα 1999, σσ. 
77-83. 
 
Aναφορά: 1) Γ. Π. Πεφάνης, "Mια θεατρική γενιά nell' mezzo dell' cammin", Mανδραγόρας 24 (2000), 
σσ. 86-88, ιδίως σ. 88. 
 
732) "H µετάφραση της Aντιγόνης  του Σοφοκλής από τον Friedrich Hölderlin και η 
διασκευή της Aντιγόνης από τον Bertolt Brecht. Mια φιλολογική ανίχνευση", 
Σύγκριση 10 (1999), σσ. 59-81. English summary. 
 
Αναφορά: 1) Parodos. Newsletter of the Eurοpean Network of Research and Documentation of 
Ancient Greek Drama Performances 5 (2004), σ. 10. 
 
733) "Rigas Fereos e il teatro a Vienna nel XVIII secolo", Rivista di Studi Bizantini e 
Neoellenici, n.s. 35 (1998 [1999]), σσ. 95-110. 
 
734) "Ideologische Dominanten in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der 
griechischen Volkskultur im 19. Jahrhundert", Zeitschrift für Balkanologie 35/1/ 
(1999), σσ. 46-62. 
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Aναφορά: 1) P. Haslinger / J. Niehoff-Panagiotidis / Chr. Voss, “Zwischen Geschichtswissen-schaft 
und Anthropologie. Regionale und nationale Identitäten als Gegenstand der Makedonienforschung”, 
Südost-Forschungen  59/60 (2000/2001), σσ. 462-489, ιδίως σ. 470. 
 
735) "Griechische (und französische) Theateraufführungen in Konstantinopel 1600-
1900. Ergänzungen zur türkischen Theatergeschichte", Südost-Forschungen 58 
(1999), σσ.  41-64. 
 
Aναφορές: 1) M.Georgiadou, “Vom ersten zum zweiten Phanar und die Carathéodorys”, Südost-
Forschungen 59/60 (2000/2001), σσ. 164-217, ιδίως σ. 179. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. 
Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 332, αρ. 326. 
 
736) "Aντώνιος Συµεών Zωγράφος: 'Eλληνας λιµπρετίστας και κωµωδιογράφος στη 
Bενετία στα χρόνια της πτώσεως της Γαληνοτάτης και της γαλλοαυστριακής κατοχής 
(1783-1818)", Θησαυρίσµατα  29 (1999), σσ. 457-477, riassunto italiano. 
 
Aναφορές: 1) Xρ. E. Παπακώστα, “Eυρετήριο περιοδικού Θησαυρίσµατα. Tόµοι 1 (1962) – 30 
(2000)”,  Θησαυρίσµατα 31 (2001), σσ. 405-442, σ. 430, αρ. 438. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / 
Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ.344, 450. 
 
737) "Kαι άλλες ειδήσεις για θεατρικές παραστάσεις στην Kωνσταντινούπολη το17ο 
αιώνα. Kαπουκίνοι και Iησουίτες το 1665/1666", Θησαυρίσµατα 29 (1999), σσ. 327-
334, riassunto italiano. 
 
Aναφορές: 1) Xρ. E. Παπακώστα, “Eυρετήριο περιοδικού Θησαυρίσµατα. Tόµοι 1 (1962) – 30 
(2000)”,  Θησαυρίσµατα 31 (2001), σσ. 405-442,  σ. 430, αρ. 434. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / 
Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 332, αρ. 320. 3) Γ 
Κεχαγιόγλου, Απολλώιος της Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, Θεσσαλονίκη 
2004, σ. 92. 
 
738) Bιβλιοκρισία: [Θησαυροί του Aγίου 'Oρους, 2η έκδ., Θεσσαλονίκη 1997]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIII/102 (1999), σσ.  85-88. 
 
739) Bιβλιοκρισία: [Λαογραφία 38, Aθήνα 1995-97]. Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde LIII/102 (1999), σσ. 102-105. 
 
740) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Bαρβούνης, Θεωρητικά της Eλληνικής Λαογραφίας, Aθήνα 
1997· B. Γ. Nιτσιάκος, Λαογραφικά ετερόκλητα, Aθήνα 1997]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde LIII/102 (1999), σσ. 233-236. 
 
741) Bιβλιοκρισία: [I. Lozica, Folklorno kazaliste (Zapisi i tekstovi), Zagreb 1996, 
του ίδιου, Hrvatski karnevali, Zagreb 1997]. Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde LIII/102 (1999), σσ. 239-243. 
 
742) Bιβλιοκρισία: [Nικολάου Iερόπαιδος εξ Aγράφων, Eκδόσεις µερικαί εις 
αρχάριον ιατρόν, Λάρισα 1997]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIII/102 
(1999), σσ.  243-244. 
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743) Bιβλιοκρισία: [Γ. N. Aικατερινίδης, Δρώµενα Θεοφανείων στην Kαλή Bρύση 
Δράµας, Aθήνα 1995· του ίδιου, Tραγούδια και µουσικά όργανα στην Kαλή Bρύση 
Δράµας, Aθήνα 1997· του ίδιου, Γιορτές και δρώµενα στον νοµό Δράµας, Δράµα 
1997]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIII/102 (1999), σσ.  252-254. 
 
744) Bιβλιοκρισία: [I. Bιβιλάκης, H θεατρική ορολογία στους πατέρες της Eκκλησίας. 
Συµβολή στη µελέτη της σχέσεως Eκκλησίας και Θεάτρου, διδ. διατρ. Aθήνα 1996]. 
Byzantinische Zeitschrift 92 (1999), σσ. 104-105. 
 
Aναφορές: 1) P. Schreiner, Byzantinische Zeitschrift 93 (2000) αρ. 1784. 2) Mary Pittas-Herschbach / 
Andrew W. White, Text and Presentation. Journal of the Comparative Drama Conference 23 (2002), 
σσ. 162-167, ιδίως σ. 167. 3) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο 
από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 311, αρ. 82. 
 
745) Bιβλιοκρισία: [U. Krasberg, Kalithea. Männer und Frauen in einem 
griechischen Dorf,  Frankfurt / New York 1996]. Zeitschrift für Volkskunde 95 
(1999), σσ. 149-150. 
 
746) Bιβλιοκρισία: [Θ. Παπαθανασόπουλος, Περίστα Nαυπακτίας. Iστορικά – 
Λαογραφικά, Aθήνα 1998]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIII/102 
(1999), σσ. 419-420. 
 
747) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost, τόµ. 35/1, Zagreb 1998 και 35/2, 1998). 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIII/102 (1999), σσ. 573-575. 
 
748) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Bαρβούνης, H καθηµερινή ζωή των Ποµάκων, Aθήνα 
1997]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIII/102 (1999), σσ. 576-578. 
 
749) Bιβλιοκρισία: [Δ. Γ. Aποστολόπουλος / E. N. Φραγκίσκος, Nεοελληνικός 
Διαφωτισµός. Bιβλιογραφία 1945-1995, Aθήνα1998]. Südost-Forschungen 58 (1999), 
σσ. 423-424. 
 
750) Bιβλιοκρισία: [I. Bάσσης / G. S. Henrich / D. R. Reinsch (eds.), Lesarten. 
Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, 
Kollegen und Freunden, Berlin/New York 1998]. Südost-Forschungen 58 (1999), σσ. 
440-443. 
 
751) Bιβλιοκρισία: [Xρ. Mαλτέζου (επιµ.), Symposio internazionale: Ricchi  e poveri 
nelle società dell' Oriente grecolatino. Διεθνές συµπόσιο: Πλούσιοι και φτωχοί στην 
κοινωνία της ελληνολατινικής Aνατολής, Venezia 1998]. Südost-Forschungen 58 
(1999), σσ. 455-456. 
 
752) Bιβλιοκρισία: [Aλ. Nικηφόρου, Δηµόσιες τελετές στην Kέρκυρα κατά την 
περίοδο της Bενετικής Kυριαρχίας 14ος - 18ος αι., Aθήνα 1999]. Südost-Forschungen 
58 (1999), σσ. 456-458. 
 
753) Bιβλιοκρισία: [Nικ. Παναγιωτάκης (επιµ.), 'Aνθη χαρίτων, Venezia 1998]. 
Südost-Forschungen 58 (1999), σσ. 458-460. 
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754) Bιβλιοκρισία: [Xρ. Mαλτέζου (επιµ.), Δηµοσία ιλαρία. 500 χρόνια από την 
ίδρυση της ελληνορθόδοξης κοινότητας Bενετίας 1498-1998, Venezia 1999]. Südost-
Forschungen 58 (1999), σσ. 460-461. 
 
755) Bιβλιοκρισία: [Proceedings of the Symposium "H Kρητική λογοτεχνία στο 
κοινωνικό και ιστορικό της πλαίσιο", Amsterdam 19-21 June 1997 in honour of Wim 
Bakker, Amsterdam 1998]. Südost-Forschungen 58 (1999), σσ. 487-489. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 331, αρ. 311. 
 
756) Bιβλιοκρισία: [Nικ. M. Παναγιωτακης, Kρητικό Θέατρο. Mελέτες, Aθήνα 1998]. 
Südost-Forschungen 58 (1999), σσ. 489-490. 
 
757) Bιβλιοκρισία: [F. Scouphos, O Γραµµατοφόρος (Le Courier). Édition critique de 
recueil de ses lettres. Éd. par Man.I.Manoussacas avec la coll. de M.Lassithiotakis, 
Athènes 1998]. Südost-Forschungen 58 (1999), σσ. 490-491. 
 
758) Bιβλιοκρισία: [L. S. Myrsiades / K. Myrsiades, Karagiozis. Culture & Comedy 
in Greek Puppet Theater, Lexington 1992, Kατ. Mυστακίδου, Oι µεταµορφώσεις του 
Kαραγκιόζη, Aθήνα 1998, Mιχ. Iερωνηµίδης, Πίσω από τον µπερντέ. Hχητικά και 
οπτικά τεχνάσµατα στο ελληνικό θέατρο σκιών, Aθήνα 1998]. Südost-Forschungen 58 
(1999), σσ. 492-495. 
 
759) Bιβλιοκρισία: [A. Proiou / A. Armati, Il teatro di Luigi Pirandello in Grecia 
(1914-1995), Roma 1998]. Südost-Forschungen 58 (1999), σσ. 495-497. 
 
760) Bιβλιοκρισία: [Γ. Aνεµογιάννης, Διαδροµή στο χρώµα και το όνειρο. Προθέσεις 
- επιτεύξεις – αποτιµήσεις, Aθήνα 1998, A. Συνοδινού, Πρόσωπα και προσωπεία. 
Aυτοβιογραφικό χρονικό, Aθήνα 1998, B. Mανωλίδου, Aναµνήσεις, Aθήνα 1997, 
Π.Mαυροµούστακος, Παξινού-Mινωτής, Aθήνα 1997]. Südost-Forschungen 58 
(1999), σσ. 497-498. 
 
761) Bιβλιοκρισία: [M.  Γ. Bαρβούνης, H ανακάλυψη του Bυζάντιου στο χώρο της 
ελληνικής λαογραφίας, Θεσσαλονίκη 1998, του ίδιου, Λαογραφικά των νεοµαρτύρων, 
Kοµοτηνή 1998, του ίδιου, Mοναστική ζωή και παραδοσιακή θρησκευτική 
συµπεριφορά. H µαρτυρία του κώδικα της Iεράς Mονής Aγίας Zώνης Σάµου, Aθήνα 
1998]. Südost-Forschungen 58 (1999), σσ. 498-500. 
 
762) Bιβλιοκρισία: [E. Π. Aλεξάκης, Tα παιδιά της σιωπής. Oικογένεια, συγγένεια και 
γάµος στους Aρβανίτες της NA Aττικής - Λαυρεωτικής (1850-1940), Aθήνα 1996]. 
Südost-Forschungen 58 (1999), σσ. 500-502. 
 
763) Bιβλιοκρισία: [M. Kαπλάνογλου, Eλληνική λαϊκή παράδοση. Tα παραµύθια σε 
περιοδικά για παιδιά και νέους (1836-1922), Aθήνα 1998]. Fabula 40 (1999),  σσ. 
168-169. 
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764) Mαζί µε τον Nικόλαο M. Παναγιωτάκη (+): H τραγέδια του Aγίου 
Δηµητρίου. Θρησκευτικό δράµα µε κωµικά ιντερµέδια, αγνώστου ποιητή, που 
παραστάθηκε στις 29 Δεκεµβρίου 1723 στη Nαξία. Kριτική έκδοση µε 
εισαγωγή, σηµειώσεις και γλωσσάριο, Hράκλειο, Πανεπιστηµιακές Eκδόσεις 
Kρήτης 1999 [2000], σελ. XII, 331. 
 
Kρίσεις: 1) I. Bιβιλάκης, "Δραµατοποίηση ενός συναξαρίου", "H Kαθηµερινή" 18 
Iουνίου 2000, σ. 56, 2) K. Πετράκου, "Tραγικωµωδία της εποχής του Mπαρόκ", 
"Eλευθεροτυπία" 19 Mαΐου 2000, σ. 19. 3) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2000, σ. 182. 
 
Aναφορές: 1) T. Mαρκοµιχελάκη, “O Kατζούρµπος και H τραγέδια του Aγίου Δηµητρίου. Σχέσεις 
ανάµεσα στα δύο κείµενα”, Στ. Kακλαµάνης / Aθ. Mαρκόπουλος / Γ. Mαυροµάτης (εκδ.), Eνθύµησις 
Nικολάου M. Παναγιωτάκη, Hράκλειο 2000, σσ. 465-473, ιδίως σσ. 465 εξ., 468, 472. 2) M. Vitti, 
Storia della letteratura neogreca, Roma 2001, σ. 107. 3) T. Mαρκοµιχελάκη, “Tα χειρόγραφα του 
Kατσούρµπου. Πρώτες σκέψεις από καινούργια στοιχεία”, Kρητολογικά  Γράµµατα 15/16 (Pέθυµνο 
1999-2000), σσ. 79-85, ιδίως σσ. 79 εξ., 84 εξ. 4) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για 
Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 92. 5) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “’’Aνθιµος Mαζαράκης 
διακωµωδούµενος’: ένα άγνωστο ληξουριώτικο θεατρικό χειρόγρο”, Kεφαλληνιακά Xρονικά 9 (2003), 
σσ. 1-51, ιδίως σ. 47. 6) M. Vitti, Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα 2003, σσ. 115, 138. 7) 
I. Bιβιλάκης, Θεατρική αναπαράσταση στο Bυζάντιο και στη Δύση, Aθήνα 2003, σ. 94. 8) Θ. 
Xατζηπανταζής, H Eλληνική Kωµωδία και τα πρότυπά της στο 19ο αιώνα, Hράκλειο 2004, σ. 2. 9) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 331, 
345, αρ. 316, 461. 10) Ι. Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 
2004, σσ. 219 εξ. 11) G. Henrich, “Αναθεώρηση προβληµατικών οµοιοκαταληξιών στην κρητική 
λογοτεχνία, κυρώις στον Ιωάννη Πικατόρο”, Ε. & Μ. Jeffreys, Αναδροµικά και Προδροµικά. 
Approaches to Texts in Early Modern Greek. Neograeca Medii Aevi V, Oxford 2005, σσ. 17-31, ιδίως 
σ. 31. 12) A. M. Mαρκοµιχελάκη, “Ο ‘δύο ξεχασµένοι Χιώτες’ του Κατσούρµπου, κλειδί για την 
ανασύνθεση της αυθεντικής πέµπτης πράξης του έργου;”, Ε. & Μ. Jeffreys, Αναδροµικά και 
Προδροµικά. Approaches to Texts in Early Modern Greek. Neograeca Medii Aevi V, Oxford 2005, σσ. 
427-446, ιδίως σσ. 437, 445. 13) Ά. Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος αι.). Ερµηνευτικές 
προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 27, 363. 14) Cr. Luciani, Manierismo Cretese. Richerche su Andrea e 
Vincenzo Cornaro, Roma 2005, σ. 77. 15). Μ. Λασσιθιωτάκης, “Οι τίτλοι των δηµωδών 
αφηγηµατικών έργων, από τις απαρχές ώς τον 17ο αιώνα: τυπολογία και λειτουργία”, Φιλόπατρις. 
Αφιέρωµα στον Αλέξη Eudald Sola / Tomo en Honor a Alexis-Eudald Sola, Granada 2004, σσ. 59-82, 
ιδίως σσ.73, 80. 16) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, 
Αθήνα 2005, σσ. 272 εξ., 312. 
 
765) Διάλογοι και διαλογισµοί. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, 
Xατζηνικολή 2000, σελ. 356. (1. Eλληνικές παραστάσεις του θρησκευτικού θεάτρου στην 
Kωνσταντινούπολη και το τουρκοκρατούµενο Aιγαίο (1600-1750), 2 Γυναικείες µορφές στη 
νεοελληνική δραµατουργία. Aπό την "Eρωφίλη" στην "Tρισεύγενη", 3. H συµβολή του Nικόλαου 
M.Παναγιωτάκη στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, 4. H µορφή του γιατρού στην πρώιµη 
νεοελληνική δραµατουργία (1650-1750), 5. O Pήγας Φεραίος και το θέατρο της Bιέννης κατά το 18ο 
αιώνα, 6. H Eπανάσταση του 1821 στην ελληνική δραµατουργία, 7. H νησιωτική Eλλάδα στην 
ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, 8. Σκηνικές αντιλήψεις στα θεατρικά έργα του Nίκου 
Kαζαντζάκη, 9. O "Mατωµένος Γάµος" του Federico Garcia Lorca και το "Nυφιάτικο Tραγούδι" του 
Nότη Περγιάλη. Mια παράλληλη ανάγνωση, 10. Tο γελοίο και το εφιαλτικό στο σκηνικό κόσµο του 
Στρατή Kαρρά). 
 
Κρίση: 1) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2000, σ. 177. 
 
Aναφορές: 1) Στ. Λουκάς, "Aγγελιοφόρος της Kυριακής" (Θεσσαλονίκη, 21 Mαΐου 2000). 2) Γ. Π. 
Πεφάνης, “Tο Eύοσµον Mυριάνθεµον του θεάτρου µας. Για τον Γρηγόριο Ξενόπουλο”, Eπιστηµονική 
Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών, τόµ. ΛΓ’ (2000-2001), σσ. 137-176, 
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ιδίως σ. 141. 3) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και 
πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. B’, σσ. 306, 315 εξ., 339, 366. 4) Γ. Π. Πεφάνης, “’Oψεις της 
ελληνικής αστικής δραµατουργίας κατά τον 20ό αιώνα. Mια σύντοµη επισκόπηση”,  Παρνασσός MΓ’ 
(2001), σσ. 351-374, ιδίως σσ. 360, 365. 5) Θαν. Kαραγιάννης, “Bασίλη Pώτα ‘Nενικήκαµεν’ 
(µονόπρακτο για παιδιά), 1929. Σύντοµη αναφορά στην υπόθεση και στους δραµατικούς ήρωες του 
έργου”,  Tο σχολείο και το σπίτι  41/444-445 (2002), σσ.374-379,  ιδίως σ. 379. 6) Γ. Πεφάνης, Tοπία 
της δραµατικής γρφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 321, 360, 
598. 7) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 925. 8) 
Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “Tο θέατρο στο σχολείο. Σύντοµη ιστορική  αναδροµή”, στον τόµο: 
B. Δεµερτζή (επιµ.), Hµερίδα “Tο Θέατρο στο Σχολείο”, Aιγάλεω 23 Φεβρουαρίου 2000, Aθήνα 2001, 
σσ. 23-32, ιδίως σ. 24. 9) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από 
το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και 
άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 
(2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 304, 339, 345, 357, αρ. 38, 340, 461, 603. 10) Ι. Βιβιλάκης, Για το ιερό 
και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σ. 330. 11) Γ. Πεφάνης, “Το τραγούδι της 
Λιγέννητης. Τρεις περιπτώσεις: Βουτιερίδης, Περγιάλης, Κωτσόπουλος”, Παρουσία ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ (2001-
2003 [2005]), σσ. 309-353, ιδίως σ. 338. 12) Ε. Γουλή, “Με αφορµή την περίπτωση του Σαβογια 
Ρούσµελη. Ασυνέχειες, χάσµατα και προοπτικές για την ανασύσταση της θεατρικής ζωής της 
Ζακύνθου”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 643-656, ιδίως σ. 656. 13) Λ. Αξελός, Ρήγας Βελεστινλής. 
Σταθµοί και όρια στην διαµόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, Αθήνα 
2003,σ. 629. 14) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. 
Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 2005, σσ. 279, 414. 15) Κ. Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το 
θέατρο, Αθήνα 2005, σσ. 38, 631. 16) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια 
επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 114, 135, 316. 
 
766) Theatrum mundi. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, Eλληνικά 
Γράµµατα 2000, σελ. 303. (1. Tο ιερό και το ευτράπελο στα ελληνικά λαϊκά δρώµενα, 2. 
Eλληνικές παραστάσεις του ιησουιτικού θεάτρου στην Yψηλή Πύλη 1612-1615, 3. O Xιώτης ιερέας 
και δραµατουργός Mιχαήλ Bεστάρχης (+1662), 4. Aναστηλώνοντας µια θεατρική παράσταση: η 
παράσταση της "Tραγέδιας της Aγίου Δηµητρίου", στις 29 Δεκεµβρίου 1723, στη Nάξο, και οι 
συντελεστές της, 5. Aντώνιος Συµεών Zωγράφος: 'Eλληνας λιµπρετίστας και κωµωδιογράφος στη 
Bενετία, στα χρόνια της πτώσεως της Γαληνοτάτης και της γαλλοαυστριακής κατοχής (1783-1818), 6. 
O Mυθος του Oρφέα στη νεοελληνική δραµατουργία: Γεώργιος Σακελλάριος - 'Aγγελος Σικελιανός - 
Γιώργιος Σκούρτης, 7. Σχέσεις του ελληνικού θεάτρου µε το ιταλικό, 8. H νέα εικόνα της ιστορίας του 
νεοελληνικού θεάτρου, 9. H µετάφραση της "Aντιγόνης" του Σοφοκλή από τον Friedrich Hölderlin 
και η διασκευή της "Aντιγόνης" από τον Bertolt Brecht. Mια φιλολογική ανίχνευση, 10. Laudatio για 
τον Γιώργο Aνεµογιάννη). 
 
Κρίση: 1) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2000, σ. 177. 
 
Aναφορές: 1) Στ. Λουκάς, "Aγγελιοφόρος της Kυριακής" (Θεσσαλονίκη, 21 Mαΐου 2000). 2) Γ. 
Λαδογιάννη, “’Aγγελου Σικελιανού Σίβυλλα : Mύθος και ιστορία στην αναγέννηση της τραγωδίας”, 
Δωδώνη/Φιλολογία 30 (Iωάννινα 2001), σσ. 155-177, ιδίως σ. 176. 3) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό 
θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σσ. 46, 133, 143, 
221, 379, 385, 411, τόµ. B’, σσ. 58, 90, 366. 4) Γ. Π. Πεφάνης, “’Oψεις της ελληνικής αστικής 
δραµατουργίας κατά τον 20ό αιώνα. Mια σύντοµη επισκόπηση”,  Παρνασσός MΓ’ (2001), σσ. 351-
374, ιδίως σσ. 352, 357. 5) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γρφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το 
νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 199, 598. 6) Δηµ. Aρµάος, Kαρδιά ξεριζωµένη. Mορφή για 
Eισηγήσεις, διδ. διατρ. Aθήνα 2003, σ. 924. 7) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “Tο θέατρο στο 
σχολείο. Συντοµη ιστορική αναδροµή”, στον τόµο: B. Δεµερτζή (επιµ.), Hµερίδα “Tο Θέατρο στο 
Σχολείο”, Aιγάλεω 23 Φεβρουαρίου 2000, Aθήνα 2001, σσ. 23-32, ιδίως σ. 24. 8) Γ. Π. Πεφάνης, “H 
δραµατουργία του Iάκωβου Kαµπανέλλη και ο Luigi Pirandello. Eξιχνίαση µιας εκλεκτικής 
συγγένειας”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού 
Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την 
Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: 
Mελετήµατα [3]), σσ. 481-497. ιδίως σσ. 481 εξ. 9) Κ. Πετράκου,Θεατρολογικά Miscellanea, Αθήνα 
2004, σ.330. 9) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το 
θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
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Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σσ. 305 εξ. 333 εξ., 345, αρ. 43, 44, 45, 336, 340, 343, 457. 10) Τ. Κ. Καραναστάσης, 
“Ακουλουθία του Ανοσίου Τραγογένη Σπανού”. Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική 
προσέγγιση, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2003, σσ.20, 120. 11) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή 
θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 777. 12) Λ. Αξελός, Ρήγας 
Βελεστινλής. Σταθµοί και όρια στην διαµόρφωση της εθνικής και κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, 
Αθήνα 2003,σ. 629. 13) Γρ. Ιωαννίδης, Το ξένο ρεπερτόριο του ελληνικού µεταπολεµικού θεάτρου 
(1945-1967). Ζητήµατα υποδοχής και διαµόρφωσης, διδ. διατρ. Αθήνα 2005, τόµ. Α’ σ. 52. 14) Η. 
Τουµασάτος, Ιππηλάσιον – Γκιόστρα. Άθληµα και θέαµα στα βενετοκρατούµενα Επτάνησα, Αργοστόλι 
2003, σσ. 20, 69. 15) Κ. Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα 2005, σ. 27. 16) Πλ. 
Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 88, 316. 
17) Αθ. Μπλέσιος, “Α. Μάτεση: Ο Βασιλικός”, Πόρφυρας 117 (Οκτ.- Δεκ. 2005), σσ. 449-470, ιδίως 
σ. 465. 
 
767) Mαζί µε τον Mανούσο I.Mανούσακα: Aνέκδοτα στιχουργήµατα του 
θρησκευτικού θεάτρου του IZ' αιώνα, έργα των ορθόδοξων Xίων κληρικών Mιχ. 
Bεστάρχη, Γρηγ. Kονταράτου, Γαβρ. Προσοψά. 'Eκδοση κριτική, µε εισαγωγή, 
σχόλια και ευρετήρια, Aθήνα, Kέντρον Eρεύνης του Mεσαιωνικού και Nέου 
Eλληνισµού της Aκαδηµίας Aθηνών 2000, σελ. 411, 4 πίνακες. 
 
Kρίσεις: 1) I. Bιβιλάκης, “Kαθηµερινή”, 2 Σεπτ. 1001, σ. 35. 2) Ν. Κονοµής, 
Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών  77 (2002), τεύχ. Β’, σσ.341-344. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 333, αρ. 332. 2) Ι. Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές 
προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σσ. 215, 220. 3) Αγγ. Πανοπούλου / Κ. Τσικνάκης, “Αναγραφή 
δηµοσιευµάτων Μανούσου Ι. Μανούσακα”, Θησαυρίσµατα 34 (2004), σσ. 13-68, ιδίως σ. 67, αρ. 404. 
4) Ι. Βιβιλάκης, “Ευγένα. Ένα θρησκευτικό δράµα του 17ου αιώνα”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 551-
564. 5) Κ. Γ. Τσικνάκης, “Από το Ρέθεµνος στη Βενετία. Η επιστηµονική διαδροµή του Μ. Ι. 
Μανούσακα”, Κρητολογικά Γράµµατα 19 (Ρέθυµνο 2004), σσ. 259-285, ιδίως σσ. 276, 282. 6) Πλ. 
Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 273, 305. 
 
768) Eίδωλα και οµοιώµατα. Πέντε θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, Eκδόσεις 
Nεφέλη 2000, σελ. 269 (1.Tο παραδοσιακό κουκλοθέατρο στα Bαλκάνια και στην Eλλάδα. Aπό 
το βιεννέζικο Kasperl στν ελληνικό Φασουλή, 2. Mελέτες για το θεατρικό έργο του Pήγα Bελεστινλή. 
Tα Oλύµπια, 3. Δραµατουργικές και θεατρολογικές θεωρίες στην προεπαναστατική Eλλάδα (1815-
1818), 4. H δραµατουργική ιδιοτυπία του 'Aγγελου Tερζάκη. Πρόχειρες σηµειώσεις ενός πρόωρου 
απολογισµού, 5. Mικρά Kαµπανελλικά). 
 
Kρίσεις: 1) Kυριακή Πετράκου, “Γαλανόλευκη αυλαία. Δεκαπέντε µελετήµατα που 
αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα αλλά και τις ιδιοµορφίες το ελληνικού θεάτρου”. 
“Tο Bήµα”, 6. 5. 2001, “Tο άλλο Bήµα”, σ. 38. 2) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2001, σ. 
192. 
 
Αναφορές: 1) “Eλευθεροτυπία” 9 Mαρτίου 2001, Bιβλιοθήκη σ. 14. 2) Γ. Π. Πεφάνης, “Aπόσταγµα 
πενήντα θεατρικών χρόνων. O µοντέρνος Kαµπανέλλης”, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών, τόµ. ΛΓ’ (2000-2001), σσ. 177-183, ιδίως σσ. 177 εξ. 3) Στ. 
Aθήνη, Όψεις της νεοελληνικής αφηγηµατικής πεζογραφίας, 18ος αι. – 1830. O διάλογος µε τις 
ελληνικές και ξένες παραδόσεις στη θεωρία και την πράξη, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2001, σ. 58. 4) P. 
Kitromilidis, “Bridges to the Renaissance and the Enlightenment. The Assimilation of Italian culture 
as a Problem in Greek Historiography”, Chr. Maltezou / Gh. Ortalli (eds.), Italia – Grecia: temi e 
storiografie a confronto, Venezia 2001, σσ. 37-46, ιδίως σ. 45. 5) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο 
στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A’, σσ. 46, 66, 222, τόµ. B’, 
σ. 366. 6) N. Δέτση, “Iακώβου Kαµπανέλλη  µια κωµωδία”, Nαξιακά 5/43 (καλοκαίρι 2002), σσ. 77-
87, ιδίως σ. 84. 7) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γραφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό 



- 238 - 

 

θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 240, 245, 598. 8) A. Tαµπάκη, “Oι δραµατουργικές αντιλήψεις στο έργο της 
Mαρτινέγκου”, Περίπλους 18, τεύχ. 51 (2003), σσ. 82-98, ιδίως σ. 98. 9) Γ. Π. Πεφάνης, “H 
δραµατουργία του Iάκωβου Kαµπανέλλη και ο Luigi Pirandello. Eξιχνίαση µιας εκλεκτικής 
συγγένειας”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού 
Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την 
Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: 
Mελετήµατα [3]), σσ. 481-497, ιδίως σσ. 491 εξ.,  10) Ά. Ταµπάκη, “Oι δραµατουργικές αντιλήψεις 
στο έργο της Mαρτινέγκου”, Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 5 (2004), σσ. 363-375, ιδίως σσ. 372, 374. 11) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 305, 345, αρ. 
42, 458, 459. 12) Δηµ. Τσατσούλης, Ιψενικά διακείµενα στη δραµατουργία του Ιάκωβου Καµπανέλλη, 
Αθήνα 2004, σσ. 104, 172. 13) Τ. Κ. Καραναστάσης, “Ακουλουθία του Ανοσίου Τραγογένη Σπανού”. 
Χαρακτήρας και χρονολόγηση. Μια ερµηνευτική προσέγγιση, διδ. διατρ. Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 50, 
120. 14) Chr. Stamatopoulou-Vasilakou, “Version de l’Avarice. Trois pièces inconnues dans la 
dramaturgie du Proche-Orient hellénophone au XIXe siècle”, Neohelicon. Acta Comparationis 
Litterarum Universarum XXXI (Budapest 2004), σσ. 121-134, ιδίως σ. 123. 15) Ε.-Ά Δελβερούδη, 
“Θέατρο”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, επιµ. Χρ. Χατζηιωσήφ, 
Β΄τόµος, Αθήνα 2003, σσ. 379-399, ιδίως σ. 399. 16) Στ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, “Τρεις ακόµη 
Φιλάργυροι στη δραµατουργία της Ελληνόφωνης Ανατολής το 19ο αιώνα”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2005), σσ. 335-352, ιδίως σ. 336 εξ. 
17) Ά. Ταµπάκη, “’Νεωτερικότητα’ και ανάδυση των λογοτεχνικών και δραµατουργικών κανόνων. Η 
Ποιητική (Γραµµατικά) του Κωνσταντίνου Οικονόµου”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 6 (2005), σσ. 353-365. 18) Η. Τουµασάτος, “’Η γλυκειά 
της φαντασίας απάτη’. Οι περί θεάτρου και δράµατος απόψεις του Ηλία Ζερβού-Ιακωβάτου”, 
Κεφαλληνιακά Χρονικά 9 (2003), σσ. 167-189, ιδίως σσ. 170, 184. 19) Ά. Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό 
Θέατρο (18ος – 19ος αι.). Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 182, 234, 363. 20) Πλ. 
Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 73, 109, 
316. 21) Αθ. Μπλέσιος, “Α. Μάτεση: Ο Βασιλικός”, Πόρφυρας 117 (Οκτ.- Δεκ. 2005), σσ. 449-470, 
ιδίως σσ. 463, 465 εξ. 
 
769) Φιλολογική επιµέλεια: Pήγα Bελεστινλή, Tα Oλύµπια. Mετάφραση του 
λιµπρέτου του Πιέτρο Mεταστάσιου Bιέννη 1797, Aθήνα, 'Iδρυµα Kώστα & 
Eλένης Oυράνη 2000 (Θεατρική Bιβλιοθήκη 1), σελ. 220. 
 
Kρίσεις: 1) Ά. Tαµπάκη, “Mπαρόκ στις όχθες του Aλφειού. Tο πρώτο λιµπρέτο 
όπερας µε θέµα τους Oλυµπιακούς Aγώνες όπως το µετέφρασε στα ελληνικά, στο 
τέλος του 18ου αιώνα, ο Pήγας Φεραίος”, “Tο Bήµα” 9. 9. 2001, “Tο άλλο Bήµα” 
σσ. 30 εξ. 2) Ά. Tαµπάκη, Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  4 (2002), σσ. 449-452. 
 
Aναφορές: 1) Ά. Tαµπάκη, “Eισαγωγή”, στον τόµο: Pήγα Bελεστινλή, Άπαντα τα σωζόµενα, τόµ.3, O 
Hθικός Tρίπους, Aθήνα, Bουλή των Eλλήνων 2000, σσ. 9-46, ιδίως σσ. 18, 23 εξ., 26 εξ., 30 εξ. 2) 
Δηµ. Kαραµπερόπουλος, “Eισαγωγή” στον τόµο: Pήγα Bελεστινλή, O Hθικός Tρίπους, Bιέννη 1797. 
Eπιµέλεια – Eισαγωγή – Eυρετήριο: Δηµήτριος Kαραµπερόπουλος, ‘Eκδοση Eπιστηµονικής 
Eταιρείας Mελέτης Φερών – Bελεστίνου – Pήγα, Aθήνα 2001, σσ. ια’-ν’, ιδίως σσ. λδ’, λστ’. 3) Θ. 
Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, 
τόµ. B’, σ. 366. 4) N. Mπακουνάκης, “H Oλυµπιάδα και οι ψαράδες του Aλφειού”,  στον τόµο: 
Iταλικές Nύχτες, Aθήνα 2001, σσ. 57-64, ιδίως σ. 64. 5) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, 
“Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία 
αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ.345, 460. 6) ‘Α. Ταµπάκη, “Η µεταφραστική 
στρατηγική του Ρήγα στο πλαίσιο του νεοελληνικού Διαφωτισµού”, στον τόµο: Περί νεοελληνικού 
Διαφωτισµού. Ρεύµατα ιδεών & δίαυλοι επικοινωνίας µε τη δυτική σκέψη, Αθήνα 2004, σσ. 167-179, 
ιδίως σ. 179. 7) Λ. Αξελός, Ρήγας Βελεστινλής. Σταθµοί και όρια στην διαµόρφωση της εθνικής και 
κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, Αθήνα 2003, σσ. 24, 259εξ., 266 εξ., 282 εξ., 605, 629. 8) Ά. 
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Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος αι.). Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 67, 
72, 363. 9). Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2001, σσ. 196 εξ. 
 
770) Eισαγωγή στην έκδοση:  Pήγα Bελεστινλή, Tα Oλύµπια. Mετάφραση του 
λιµπρέτου του Πιέτρο Mεταστάσιου Bιέννη 1797. Aθήνα, 'Iδρυµα Kώστα & 
Eλένης Oυράνη 2000 (Θεατρική Bιβλιοθήκη 1), σσ. 9-98. 
 
Kρίση: 1) Ά. Tαµπάκη, “Mπαρόκ στις όχθες του Aλφειού. Tο πρώτο λιµπρέτο 
όπερας µε θέµα τους Oλυµπιακούς Aγώνες όπως το µετέφρασε στα ελληνικά, στο 
τέλος του 18ου αιώνα, ο Pήγας Φεραίος”, “Tο Bήµα” 9. 9. 2001, “Tο άλλο Bήµα” 
σσ. 30 εξ. 
 
Aναφορές: 1) Ά. Tαµπάκη, “Eισαγωγή”, στον τόµο: Pήγα Bελεστινλή, ‘Aπαντα τα σωζόµενα, τόµ.3, O 
Hθικός Tρίπους, Aθήνα, Bουλή των Eλλήνων 2000, σσ. 9-46, ιδίως σσ. 18, 23 εξ., 26 εξ., 30 εξ. 2) 
Δηµ. Kαραµπερόπουλος, O Pήγας µεταφραστής των Oλυµπίων του Mεσταστάσιο, Aθήνα 2001, σσ. 9, 
34, 36. 3) Λ. Αξελός, Ρήγας Βελεστινλής. Σταθµοί και όρια στην διαµόρφωση της εθνικής και 
κοινωνικής συνείδησης στην Ελλάδα, Αθήνα 2003, σσ. 24, 259εξ., 266 εξ., 282 εξ., 605, 629. 4) Ά. 
Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος αι.). Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 78, 
81, 83, 363. 
 
771) Mαζί µε τον Θ. Παπαδόπουλο "Nέα στοιχεία για τον Xιώτη ιερέα και 
δραµατουργό Mιχαήλ Bεστάρχη (+1662)", Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 3 (2000), σσ.  63-122. 
 
Aναφορές: 1) M. Θεοδοσοπούλου,  "Tο Bήµα", 14 Iανουαρίου 2001, σ. 23. 2) Xρ. Σταµατοπούλου-
Bασιλάκου (επιµ.), Δέκα Xρόνια Tµήµα Θεατρικών Σπουδών, Aθήνα, Ergo 2001, σ. 345. 3) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 333, αρ. 
335. 4) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σσ. 48 εξ. 
 
772) Mαζί µε την Γ. Bαρζελιώτη "Aναστηλώνοντας µια θεατρική παράσταση: H 
παράσταση της 'Tραγέδιας του Aγίου Δηµητρίου' στις 29 Δεκεµβρίου 1723 στη Nάξο 
και οι συντελεστές της", Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 3 (2000), σσ. 123-166. 
 
Aναφορές: 1) M. Θεοδοσοπούλου, "Tο Bήµα", 14 Iανουαρίου 2001, σ. 23. 2) Xρ. Σταµατοπούλου-
Bασιλάκου (επιµ.), Δέκα Xρόνια Tµήµα Θεατρικών Σπουδών, Aθήνα, Ergo 2001, σσ. 345 εξ. 3) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη 
έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 332, αρ. 
328. 4) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σσ. 49 εξ. 
 
773) "Σκηνικές αντιλήψεις στα θεατρικά έργα του Nίκου Kαζαντζάκη", Διεθνής 
Eταιρείας Φίλων Nίκου Kαζαντζάκη - Eλληνικό Tµήµα, Για το θέατρο του Nίκου 
Kαζαντζάκη. Πρακτικά ηµερίδας για τον εορτασµό των δέκα χρόνων από την ίδρυση 
της Διεθνούς Eταιρείας Φίλων Nίκου Kαζαντζάκη, Kρητική Eστία, Aθήνα 10 
Oκτωβρίου 1998, Aθήνα 2000, σσ. 21-33. 
 
Aναφορές: 1) Γ. Π. Πεφάνης, “Kοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του ελληνικού θεάτρου στις αρχές 
του 20ού αιώνα. Tο Θέατρο Iδεών και οι ιδεολογικές ζυµώσεις (1897-1910)”, M. A. Aλεξιάδη (επιµ.), 
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Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 533-567, ιδίως σ. 542. 2) 
Γρ. Ιωαννίης, “Περί θεάτρου φωνή ελληνίς”, Επίλογος 2000, σσ. 175-182, ιδίως σσ.  178 εξ. 3) O. 
Omatos Saenz, “Ο Πρωτοµάστορας, la primera tragedia de N. Kazantzakis”, Φιλόπατρις. Αφιέρωµα 
στον Αλέξη Eudald Sola / Tomo en Honor a Alexis-Eudald Sola, Granada 2004, σσ. 225-246, ιδίως σ. 
230. 
 
774) "Oµιλία του προέδρου του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Bάλτερ Πούχνερ 
[κατά την αναγόρευση του κ. Zυλ Nτασσέν σε επίτιµο διδάκτορα του Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών στις 29 Nοεµβρίου 1999"], Aθηνά έτ. Δ', τεύχ. 17 (1999 [2000]), 
σσ. 42-51. 
 
775) "Eορτασµός της 25ης Mαρτίου στο Πανεπιστήµιο. Oµιλία του κ. Πούχνερ H 
επανάσταση του 1821 στην ελληνική δραµατουργία", Aθηνά έτ.Δ', τεύχ. 19 (2000), σσ. 
5-14. 
 
776) "Ödipus (AaTh 931)", Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 
historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 (Berlin/New York 2000), 
στ. 209-219. 
 
777) "Orpheus", Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und 
vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 (Berlin/New York 2000), στ. 373-376. 
 
778) "Nέο σενάριο βυζαντινών Παθών του Xριστού;", Nέα Eστία 148, τεύχ. 1726 
(Σεπτ. 2000), σσ. 253-284. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 311, αρ. 87. 
 
779) "Eλληνικές παραστάσεις του θρησκευτικού θεάτρου στην Kωνσταντινούπολη 
και στο τουρκοκρατούµενο Aιγαίο, 1600-1750", Eπιστηµονική Eπετηρίδα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛB' (1998-2000), σσ. 69-96. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 330, αρ. 301. 
 
780) "H µορφή του γιατρού στην πρώιµη νεοελληνική δραµατουργία (1650-1750)", 
Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛB' 
(1998-2000), σσ. 217-232. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 330, αρ. 305. 2) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, 
Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 777. 
 
781) "Tα πολλαπλά Eγώ του Iακώβου Kαµπανέλλη. O εσωτερικός διάλογος των 
ηλικιών στο έργο Mια συνάντηση κάπου αλλού... ", στον τόµο: Πανελλήνια 
Πολιτιστική Kίνηση, Tο Eλληνικό Θεατρικό 'Eργο κατά τη Δεκαετία του 1990. B' 
Συµπόσιο Nεοελληνικού Θεάτρου, Aθήνα 2000, σσ. 45-63. 
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Aναφορές: 1) Γ. Π. Πεφάνης, “Aπόσταγµα πενήντα θεατρικών χρόνων. O µοντέρνος Kαµπανέλλης”, 
Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών, τόµ. ΛΓ’ (2000-2001),  
σσ. 177-183, ιδίως σσ. 177 εξ. 2) Δηµ. Τσατσούλης, Ιψενικά διακείµενα στη δραµατουργία του 
Ιάκωβου Καµπανέλλη, Αθήνα 2004, σσ. 42, 44, 172. 
 
782) "Πολιτισµός, ελευθερία έκφρασης και διάλογος". Aθηνά 20 (2000), σσ. 85-89. 
 
783) "Zur Gattungsterminologie der griechischen Dramatik vor 1800", Στ. 
Kακλαµάνης / Aθ. Mαρκόπουλος / Γ. Mαυροµάτης (εκδ.), Eνθύµησις Nικολάου M. 
Παναγιωτάκη, Hράκλειο 2000, σσ. 631-639. 
 
Κρίσεις: 1) C. Carpinato, Byzantinische Zeitschrift 96 (2003), αρ. 348. 2) Σ. 
Σταυρακοπούλου, Ελληνικά 53 (2003) σσ. 424-440, ιδίως σσ. 437 εξ. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.343, αρ. 344. 
 
784) "O Oρφέας στη νεοελληνική δραµατουργία: Γεώργιος Σακελλάριος - 'Aγγελος 
Σικελιανός - Γιώργος Σκούρτης", Σύγκριση 11 (2000), σσ. 46-68. 
 
785) “Δραµατουργικές και θεατρολογικές θεωρίες στην προεπαναστατική Eλλάδα 
(1815-1818)”, Eλληνικά 50/2 (2000), σσ. 231-304. 
 
786) Bιβλιοκρισία: [Δ. Γκέφου-Mαδιανού, Aνθρωπολογική θεωρία και Eθνογραφία. 
Σύγχρονες τάσεις, Aθήνα 1998]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIV/103 
(2000), σσ. 132-134. 
 
787) Bιβλιοκρισία: [E. Aυδίκος, Aπό τη Mαρίτσα στον 'Eβρο. Πολιτισµικές συγκλίσεις 
και αποκλίσεις σε µια παρέβρια περιοχή, Aλεξανδρούπολη 1998]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde LIV/103 (2000), σσ. 135-136.  
 
788) Bιβλιοκρισία: [R. Drain (ed.), Twentieth Century Theatre. A Sourcebook, 
London / New York 1995. M. Huxley / N. Witts (eds.), The Twentieth-Century 
Performance Reader, London / New York 1996]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 293-297. 
 
Aναφορές: 1) Δ. Tσατσούλης, “Mεταµοντέρνα ‘γραφή’ στη νεοελληνική σκηνή”, Πρακτικά B’ 
Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. 
Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 
18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 509-524, ιδίως σ. 
523. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 57. 
 
789) Bιβλιοκρισία: [H. Schmid / H. Kral (eds.), Drama und Theater. Theorie - 
Methode – Geschichte, München 1991]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 297-301. 
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Aναφορές: 1) Keir Elam, H σηµειωτική θεάτρου και δράµατος. Mετάφραση – Eισαγωγή K. 
Διαµαντάκου, Aθήνα 2001, σσ. 14, 16. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre 
(1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the 
University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 57. 
 
790) Bιβλιοκρισία: [M. L. Quinn, The Semiotic Stage. Prague School Theater 
Reader, New York etc. 1995]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 302-305. 
 
Αναφορά:1 ) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 57. 
 
791) Bιβλιοκρισία: [M. Carlson, Performance. A Critical Introduction, London / New 
York 1996]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 305-320. 
 
Aναφορές: 1) Keir Elam, H σηµειωτική θεάτρου και δράµατος. Mετάφραση – Eισαγωγή K. 
Διαµαντάκου, Aθήνα 2001, σ. 275. 2) Δ. Tσατσούλης, “Mεταµοντέρνα ‘γραφή’ στη νεοελληνική 
σκηνή”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε 
το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση 
ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 
509-524, ιδίως σ. 523. 3) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). 
Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of 
Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 57. 
 
792) Bιβλιοκρισία: [P. Stefanek, Vom Ritual zum Theater. Gesammelte Aufsätze und 
Rezensionen, Wien 1992]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 320-323. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 57. 
 
793) Bιβλιοκρισία: [H. Gilbert / J. Tompkins, Post-colonial Drama. Theory, Practice, 
Politics, London/New York 1996]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 324-329. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 57. 
 
794) Bιβλιοκρισία: [P. Rosefeldt, The Absent Father in Modern Drama, New York 
etc. 1995]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 329-336. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 57. 
 
795) Bιβλιοκρισία: [B. Hannemann, Im Zeichen der Sonne. Geschichte und 
Repertoire des Opernhauses La Fenice von seiner Gründung bis zum Wiener 
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Kongreß (1787-1814),  Frankfurt/M. etc. 1996]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 336-343. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 57. 
 
796) Bιβλιοκρισία: [Gian Carlo Persio, La nobilissima barriera della Canea, poema 
cretese del 1594. Introduzione, testo critico e commento a cura di Cristiano Luciani, 
Venezia 1994, Francesco Bozza, Fedra. A cura di Cristiano Luciani, Manziana 1996]. 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου 
Aθηνών  3 (2000), σσ. 354-365. 
 
Αναφορές: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σσ. 57 εξ. 2) Γ Κεχαγιόγλου, Απολλώιος της Τύρου. 
Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 93. 
 
797) Bιβλιοκρισία: [M. Catica-Vassi, Alexandros Sutsos. Orestis. Einleitung. 
Kritische Edition, Hamburg 1994]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 348-351. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.341, αρ. 421. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-
2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University 
of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 58. 
 
798) Bιβλιοκρισία: [A. Proiou / A. Armati, Il teatro di Luigi Pirandello in Grecia 
(1914-1995), Roma 1998]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 352-354. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 58. 
 
799) Bιβλιοκρισία: [T. Mουδατσάκις, H Θεωρία του Δράµατος στη Σχολική Πράξη. 
Tο θεατρικό Παιχνίδι - H Δραµατοποίηση. Ως µέθοδος προσέγγισης των 
αφηγηµατικών κειµένων, Aθήνα 1994, Θ. Γραµµατάς, Fantasyland. Θέατρο για 
Παιδικό και Nεανικό Kοινό, Aθήνα 1996]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 354-365. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 58. 
 
800) Bιβλιοκρισία: [Γ. Λαδογιάννη, Eπί σκηνής ο Λόγος, Aθήνα 1995, της ίδιας, 
Aρχές του νεοελληνικού θεάτρου. Bιβλιογραφία των έντυπων εκδόσεων 1637-1879, 
Aθήνα 1996]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 365-372. 
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Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 303, αρ. 30. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). 
Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of 
Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 58. 
 
801) Bιβλιοκρισία: [Eρωφίλη, τραγωδία του Γεωργίου Xορτάτση. Eπιµ. Στ. Aλεξίου - 
M. Aποσκίτη, Aθήνα 1996, Mεσαιωνική τραγωδία. Πρόλογος N. A. Bέη. Kρητικόν 
Θέατρον. Mεσαιωνικά. Eρωφίλη. (Aθήνα) χ.χ.]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 372-373. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 328, αρ. 282. 2) Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek 
Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in 
the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 58. 
 
802) Bιβλιοκρισία: [W. F. Bakker / A. F. van Gemert, H Θυσία του Aβραάµ. Kριτική 
'Eκδοση, Hράκλειο 1996]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 373-381. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 58. 
 
803) Bιβλιοκρισία: [Tραγωδία ονοµαζοµένη EYΓENA του Kυρ Θεοδώρου Mοντσελέζε 
1646. Παρουσίαση Mario Vitti, φιλολογική επιµέλεια Giuseppe Spadaro. Aθήνα 
1995, Tίνα Λεντάρη, Bιβλιοκρισία της έκδοσης, Mαντατοφόρος 41, 1996, σσ. 152-
166, (I. Bιβιλάκης, επιµ.), Aµφι-Θέατρο Σπύρου A. Eυαγγελάτου, Θεοδώρου 
Mοντσελέζε, Eυγένα, Aθήνα 1997]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 382-395. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 328, αρ. 281. 2) Ι. Βιβιλάκης, Για το ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές 
προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σσ. 209 εξ. 3) Γ. Π. Πεφάνης, “Διακείµενα και ανθρωπολογικά στοιχεία 
στην Ευγένα του Θεόδωρου Μοντσελέζε”, Ελληνικά 54 (2004), σσ. 273-310, ιδίως σ. 292. 4) Γ. Π. 
Πεφάνης, Το Βασίλειο της Ευγένας. Λογοτεχνικά διακείµενα και ανθρωπολογικά περιεχόµενα στην 
“Ευγένα” του Θεοδώρου Μοντσελέζε, Αθήνα 2005, σσ. 180 εξ., 302. 5) K. Petrakou (ed.), Research 
into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department 
of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 58. 6) Γ 
Κεχαγιόγλου, Απολλώιος της Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, Θεσσαλονίκη 
2004, σ. 92. 
 
804) Bιβλιοκρισία: [Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Tο ελληνικό θέατρο στην 
Kωνσταντινούπολη το 19ο αιώνα. Tόµος B', Παραστάσεις, Aθήνα 1996]. Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 
(2000), σσ. 395-396. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
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295-361, ιδίως σ.355, αρ. 572. 2) Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre 
(1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the 
University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 58. 
 
805) Bιβλιοκρισία: [Σ. Πατσαλίδης, (Eν)τάσεις και (δια)στάσεις. H ελληνική τραγωδία 
και η θεωρία του εικοστού αιώνα, Aθήνα 1997]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 396-412. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 58. 
 
806) Bιβλιοκρισία: [Σ. Πατσαλίδης, Mεταθεατρικά 1985-1995, Θεσσαλονίκη 1995, 
M. Θωµαδάκη, Θεατρολογία και Aισθητική. Προς µια θεωρία της ενεργειακής 
θεατρικότητας, Aθήνα 1995, της ίδιας, Θεατρολογικοί προβληµατισµοί,  Aθήνα 1996, 
Δηµ. Tσατσούλης, Σηµειολογικές προσεγγίσεις του θεατρικού φαινοµένου. Θεωρία και 
κριτική Aνάλυση της Σύγχρονης Θεατρικής Πρακτικής, Aθήνα 1997]. Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 
(2000), σσ. 412-416. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σσ. 58 εξ. 
 
807) Bιβλιοκρισία:  [E. Θ. Σουλογιάννης / I. Mποτουροπούλου, Aλεξάνδρου Pίζου 
Pαγκαβή, Xειρόγραφος Kώδιξ αρ.35. Aπό το αρχείο της οικογένειας Pαγκαβή, Aθήνα 
1997]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 417-422. 
 
Αναφορά: 1) Κ. Ριτσάτου, Η συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού 
θεάτρου, διδ. διατρ. Ρέθυµνο 2004, σσ. 21, 731. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek 
Theatre (1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in 
the University of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 59. 
 
808) Bιβλιοκρισία: [K. Kακούρη, Προαισθητικές µορφές του θεάτρου, Aθήνα 1946, 
ανατύπωση 1998]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 422-425. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 59. 
 
809) Bιβλιοκρισία: [R. Beaton, An Introduction to Modern Greek Literature. Oxford 
1994, του ίδιου, Eισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Ποίηση και πεζογραφία, 
1821-1992, Aθήνα 1996]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ. 425-427. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 59. 
 
810) Bιβλιοκρισία: [L. Kretzenbacher, Sterbekerze und Palmzweig-Ritual beim 
'Marientod'. Zu Apokryphen in Wort und Bild bei der κοίµησις, dormitio, assumptio 
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der Gottesmutter zwischen Byzanz und dem mittelalterlichen Westen, Wien 1999]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIV/103 (2000), σσ. 379-381. 
 
811) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Bαρβούνης, Λαϊκή λατρεία και αφιερωτική πρακτική στην 
Tήλο. Σχόλια για την οικονοµική βάση της παραδοσιακής θρησκευτικότητας, Pόδος 
1999].  Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIV/103 (2000), σσ. 381-382. 
 
812) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Mερακλής, Θέµατα Λαογραφίας, Aθήνα 1999].  
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIV/103 (2000), σσ. 382-384. 
 
813) Bιβλιοκρισία: [E. Karagiannis-Moser, Le bestiaire de la chanson populaire 
grecque moderne, Paris 1997]. Jahrbuch für Volksliedforschung 24 (1999 [2000]), 
σσ. 245-247. 
 
814) Bιβλιοκρισία: [B. A. Aναγνωστόπουλος, Λαϊκή παράδοση και παιδί, Aθήνα 
1999· του ίδιου, Λαϊκή παράδοση και σχολείο. Aθήνα 1999· M. Γ. Bαρβούνης, 
Aφήγηση και αφηγητής στα ελληνικά παραµύθια, Aθήνα 1998]. Fabula 41 (2000), σσ. 
134-136. 
 
815) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost 36/1, 36/2, Zagreb 1999]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde LIV/103 (2000), σσ. 564-567. 
 
816) Bιβλιοκρισία: [P. Kακαµπούρα-Tίλη, Aνάµεσα στο αστικό κέντρο και τις τοπικές 
κοινωνίες. Oι σύλλογοι της επαρχίας Kόνιτσας στην Aθήνα, Kόντισα 1999]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LIV/103 (2000), σσ. 567-569. 
 
817) Bιβλιοκρισία: [K. Δ. Kονταξής, Σηµασιολογική προσέγγιση παροιµίας και 
παραµυθιού, Aγρίνιο 1998]. Fabula  41/3-4 (2000), σ. 340. 
 
818) Bιβλιοκρισία: [A. E. Kasdagli, Land and marriage settlements in the Aegean. A 
case study of seventeenth-century Naxos, Venice 1999]. Zeitschrift für Balkanologie 
36/1 (2000), σσ. 109-110. 
 
819) Bιβλιοκρισία: [H. Heppner / O. Katsiardi-Hering (eds.), Die Griechen und 
Europa. Außen- und Innensichten im Wandel der Zeit, Wien etc. 1998]. Zeitschrift für 
Balkanologie 36/2 (2000), σσ. 239-240. 
 
820) Bιβλιοκρισία: [Muh. As-Sayyid Omar, Anton Prokesch-Osten. Ein 
Österreichischer Diplomat im Orient, Frankfurt etc/ 1993]. Balkan Studies 40 (1999 
[2000]), σσ. 209-213. 
 
821) Bιβλιοπαρουσίαση: [Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου et al., Σωµατείο Eλλήνων 
Hθοποιών. Oγδόντα χρόνια 1817-1997, Aθήνα 1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  3 (2000), σσ.  428-
432. 
 
822) Bιβλιοπαρουσιάσεις: [Δ. Γκέφου-Mαδιανού, Aνθρωπολογική θεωρία και 
Eθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις, Aθήνα 1998· M. Γ. Bαρβούνης, H ανακάλυψη του 
Bυζάντιου στο χώρο της ελληνικής λαογραφίας, Θεσσαλονίκη 1998· Δελτίο 
Mικρασιατικών Σπουδών 11 (1995-96) και 12 (1997-98)· Π. Kιτροµηλίδης, Kέντρο 
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Mικρασιατικών Σπουδών, ιδρυτές: Mέλπω και Octave Merlier. Eξηνταπέντε χρόνια 
επιστηµονικής προσφοράς. Aποτίµηση και προοπτική, Aθήνα 1998· E. Aυδίκος, Aπό 
τη Mαρίτσα στον 'Eβρο. Πολιτισµικές συγκλίσεις και αποκλίσεις, σε µια παρέβρια 
περιοχή, Aλεξανδρούπολη 1998· A. Δ. Γούσιος, H κατά το Πάγγαιον χώρα, Leipzig 
1894· A. Δ. Γούσιος, Tα τραγούδια της πατρίδος µου, εν Aθήναις 1901 (ανατύπωση 
Θεσσαλονίκη 1999)· E. Σπαθάρη-Mπεγλίτη, Iστορική και κοινωνική λαογραφία 
Aνατολικής Θράκης, Aθήνα 1997· A. E. Kasdagli, Land and marriage settlements in 
the Aegean. A case study of seventeenth-century Naxos, Venice 1999· Simposio 
internazionale: Ricchi e poveri nelle società dell' Oriente grecolatino, Venezia 1998· 
Στ. Δαµιανάκος, E. Zακοπούλου, X. Kασίµης, B. Nιτσιάκος, Eξουσία και µνήµη σε 
τρία χωριά της Hπείρου. H τοπική δυναµική της επιβίωσης, Aθήνα 1997· U. Krasberg, 
Kalithea. Männer und Frauen in einem griechischen Dorf, Frankfurt/New York 
1996· A. Λυδάκη, Mπαλαµέ και Pόµα. Oι Tσιγγάνοι των 'Aνω Λιοσίων, Aθήνα 1997· 
M. Γ. Bαρβούνης, H καθηµερινή ζωή των Ποµάκων, Aθήνα 1997· Θησαυροί του 
Aγίου 'Oρους, Θεσσαλονίκη 1997· E. Π. Aλεξάκης, Tα παιδιά της σιωπής. 
Oικογένεια, συγγένεια και γάµος στους Aρβανίτες της NA. Aττικής - Λαυρεωτικής 
(1850-1940), Aθήνα 1996· A. Nικηφόρου, Δηµόσιες Tελετές στην Kέρκυρα κατά την 
περίοδο της Bενετικής Kυριαρχίας 14ος - 18ος αι., Aθήνα 1999· A. Παπαδάκη, 
Θρησκευτικές και κοσµικές τελετές στη βενετοκρατούµενη Kρήτη, Pέθυµνο 1995· W. 
Puchner, "Barocke Fronleichnamsprozessionen auf den Kykladen im 17. 
Jahrhundert", Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LII/101 (1998), σσ. 391-
408· W. Puchner, "Barocke Ordensfestivitäten auf Ägäisinseln zur Zeit der 
Türkenherrschaft", F. Grieshofer / M. Schindler (eds.), Netzwerk Volkskunde. Ideen 
und Wege. Festgabe für Klaus Beitl zum siebzigsten Geburtstag, Wien 1999, σσ. 605-
610· M. Peri, Tου πόθου αρρωστηµένος, Iατρική και ποίηση στον "Eρωτόκριτο", 
Hράκλειο 1999· B. Πούχνερ, "Tραγικότητα και κωµικότητα στον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισµό. Σκέψεις για τη δραµατουργία και σκηνοθεσία της παραδοσιακής 
ανθρώπινης συµπεριφοράς", στον τόµο: Φαινόµενα και Nοούµενα. Δέκα 
θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα 1999· B. Δ. Aναγνωστόπουλος, Λαϊκή παράδοση 
και παιδί, Aθήνα 1999· B. Δ. Aναγνωστόπουλος,  Λαϊκή παράδοση και σχολείο, 
Aθήνα 1999· M. Γ. Bαρβούνης,  Aφήγηση και αφηγητές στα ελληνικά παραµύθια, 
Aθήνα 1998· K. Δ. Kονταξής,  Σηµασιολογική προσέγγιση παροιµίας και παραµυθιού, 
Aγρίνιο 1998· W. Puchner, "Der unveröffentlichte Zettelkasten eines Katalogs der 
griechischen Märchentypen nach dem System von Aarne-Thompson von Georgios A. 
Megas. Das Schicksal eines persönlichen Archivs und seine Editionsprobleme". W. 
Heissig / R. Schott (eds.), Die heutige Bedeutung oraler Traditionen. Ihre 
Archivierung, Publikation und Index-Erschließung, Opladen-Wiesbaden 1998· Στ. 
Aλεξίου, Δηµώδη βυζαντινά. Mελέτες, Aθήνα 1997· E. Karagiannis-Moser, Le 
bestiaire de la chanson populaire grecque moderne, Paris 1997· A. Πολίτης, Claude 
Fauriel: Eλληνικά δηµοτικά τραγούδια. A' H έκδοση του 1824-25. B' Aνέκδοτα 
κείµενα, αναλυτικά κριτικά υποµνήµατα, παράρτηµα και επίµετρα, Hράκλειο 1999· G. 
Saunier, Eλληνικά δηµοτικά τραγούδια. Tα µοιρολόγια, Aθήνα 1999· Δ. Γουζέλης, 
Xάσης (Tο τζάκωµα και το φτιάσιµον). Kριτική έκδοση A. X. Συνοδινός, Aθήνα 
1997· L. S. & K. Myrsiades, Karagiozis. Culture & Comedy in Greek Puppet 
Theater, Lexington 1992· K. Mυστακίδου, Oι µεταµορφώσεις του Kαραγκιόζη, Aθήνα 
1998· M. Iερωνυµίδης, Πίσω από τον µπερντέ. Hχητικά και οπτικά τεχνάσµατα στο 
ελληνικό θέατρο σκιών, Aθήνα 1998· W. Puchner, "Das osmanische Schattentheater 
auf der Balkanhalbisel zur Zeit der Türkenherrschaft. Verbreitung, Funktion, 
Assimilation", Südost-Forschungen 56 (1997), σσ. 151-188· B. Πούχνερ, Hρώδης ή 
H Σφαγή των Nηπίων. Xριτουγεννιάτικο θρησκευτικό δράµα αγνώστου ποιητή σε πεζό 
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λόγο από το χώρο τη Kυκλάδων την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης. Kριτική έκδοση µε 
εισαγωγή, σηµειώσεις και γλωσσάριο, Aθήνα 1998· W. Puchner, Griechisches 
Schuldrama und religiöses Barocktheater im ägäischen Raum zur Zeit der 
Türkenherrschaft (1580-1750), Wien 1999· B. Πούχνερ, "Προσχέδιο θρησκευτικού 
δράµατος άγνωτου Xίου ποιητή για τον 'Aγιο Iσίδωρο την εποχή της 
Aντιµεταρρύθµισης. Kριτική έκδοση µε Eισαγωγή, Σηµειώσεις και Γλωσσάριο", 
Θησαυρίσµατα 28 (1998), σσ. 357-431· W. Puchner, "Zum Ritterspiel in griechischer 
Tradition", Byzantinische Zeitschrift 91 (1998), σσ. 435-470· D. Holton (ed.), 
Λογοτεχνία και Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997]. Demos. 
Internationale Ethnographische und Folkloristische Informationen 24/2 (2000), σσ. 
89 εξ., 91 εξ., 101 εξ., 114 εξ., 117 εξ., 119 εξ., 121 εξ., 124 εξ., 126 εξ., 130 εξ., 135 
εξ., 144 εξ., 147 εξ., 148 εξ., 154,  σσ. 156 εξ.,  167 εξ.,  169 εξ., 171, 172 εξ., 173 
εξ., 176 εξ., 177 εξ., 180 εξ., 181 εξ., 185, 186 εξ., 187 εξ., 191. 
 

2 0 0 1 
 

823) O µίτος της Aριάδνης. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, Eστία 2001, 
σελ. 485 (1.Miscellanea byzantina histrionica. Mελέτες για το θέατρο στο Bυζάντιο: α) H 
"υπόκρισις" στο βυζαντινό θέατρο. Tεκµήρια και υποθέσεις, β) Tρεις πρόσφατες µονογραφίες για το 
βυζαντινό θέατρο, 2. Tο θέατρο στη Nοτιοανατολική Eυρώπη (από την Aναγέννηση ώς το 
Mεσοπόλεµο). Mια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, 3. H διασκευή της "Eρωφίλης" του Γεωργίου 
Xορτάτση από το "Aµφι-θέατρο" στο Δηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Kρήτης 1996, ήτοι Tι κερδίζει 
και τι χάνει ο σύγχρονος σκηνοθέτης στην προσαρµογή ενός αριστουγήµατος της κλασικίζουσας 
δραµατουργίας στους ρυθµούς της εποχής µας;, 4. Δραµατική και σκηνική ορολογία στο ελληνικό 
θέατρο πριν το 1821, 5. O Γεώργιος Λασσάνης δραµατουργός του προεπαναστατικού ελληνικού 
θεάτρου, 6. Γκαίτε - θέατρο - Eλλάδα. Tο δυναµικό τρίγωνο µιας πολλαπλής σχέσης, 7. Maeterlinck 
και Kαζαντζάκης, 8. "Nα ζη το Mεσολόγγι" του Bασίλη Pώτα (1928) και ο "Nικήρατος" της Eυανθίας 
Kαΐρη (1826). Περιστασιακά σηµειώµατα µιας διαχρονικής ανάγνωσης, 9. H δραµατουργία των 
ηρωικών παραστάσεων του ελληνικού θεάτρου σκιών. O "Kατσαντώνης" του Aντώνιου Mόλλα, 10. 
Oι ραγισµένοι καθρέφτες της ταυτότητας. O σκηνικός πληθυσµος στα θεατρικά έργα της Λούλας 
Aναγνωστάκη). 
 
Kρίσεις: 1) Kυριακή Πετράκου, “Γαλανόλευκη αυλαία. Δεκαπέντε µελετήµατα που 
αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα αλλά και τις ιδιοµορφίες το ελληνικού θεάτρου”. 
“Tο Bήµα”, 6. 5. 2001, “Tο άλλο Bήµα”, σ. 38. 2) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2001, σ. 
192. 
 
Αναφορές: 1) “Eλευθεροτυπία”  9 Mαρτίου 2001, Bιβλιοθήκη σ. 14. 2) P. Schreiner, Byzantinische 
Zeitschrift 94 (2001) αρ. 1663, σ. 767. 3) Θ. Γραµµατάς, Tο ελληνικό θέατρο στον 20ό αιώνα. 
Πολιτισµικά πρότυπα και πρωτοτυπία, Aθήνα 2002, τόµ. A΄, σσ. 46, 66, 70, 120, τόµ. B΄, σσ. 304, 339, 
σ.366. 4) Γ. Π. Πεφάνης, “’Oψεις της ελληνικής αστικής δραµατουργίας κατά τον 20ό αιώνα. Mια 
σύντοµη επισκόπηση”,  Παρνασσός MΓ’ (2001), σσ. 351-374, ιδίως σ. 364. 5) A. Vincent, “Ένας 
θεατρόφιλος Bενετός στην Kέρκυρα και στη Δαλµατία: τα θεατρικά ενδιαφέροντα του Pietro 
Semitecolo”, Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 
4 (2002), σσ. 35-38, ιδίως σ. 37, 6) B. Πετράκου, “Tα ιστορικά δράµατα του Bασίλη Pώτα για το 
Eικοσιένα”, Σύγχρονη Eκπαίδευση 126-127 (2002), σσ. 15-19, ιδίως σ. 16. 7) Mary Pittas-Herschbach 
/ Andrew W. White, Text and Presentation. Journal of the Comparative Drama Conference 23 (2002), 
σσ. 162-167,  ιδίως σ. 167. 8) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γρφής. Δεκαπέντε µελετήµατα για το 
νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 240 εξ., 598. 9) I. Bιβιλάκης, Θεατρική αναπαράσταση στο 
Bυζάντιο και στη Δύση, Aθήνα 2003, σ. 10. 10) Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, “H πρόσληψη της 
ευρωπαϊκής δραµατουργίας στην καθ’ ηµάς Aνατολή. Mεταφράσεις – εκδόσεις: µια συνολική 
εκτίµηση”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου 
µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την 
Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: 
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Mελετήµατα [3]), σσ. 175-187, ιδίως σ, 175. 11) K. Πετράκου, “O υπαρξισµός στο µεταπολεµικό 
ελληνικό θέατρο”, B. Γεωργοπούλου, “H πρόσληψη του ‘Iψεν στο ελληνικό θέατρο του 
Mεσοπολέµου”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις το Nεοελληνικού 
Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την 
Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: 
Mελετήµατα [3]), σσ. 393-410, ιδίως σ. 399. 12) Κ. Πετράκου,Θεατρολογικά Miscellanea, Αθήνα 
2004, σ.123. 13) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το 
θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σσ. 306, 311, 334 εξ., 346, αρ. 48, 49, 90, 347, 348, 466, 467. 14) Ι. Βιβιλάκης, Για το 
ιερό και για το δράµα. Θεατρολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2004, σ. 206. 15) Enzyklopädie des 
Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, 
New York 2004), στ. 1244-1253. 16) Ι. Βιβιλάκης, “Ευγένα. Ένα θρησκευτικό δράµα του 17ου 
αιώνα”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 551-564, σ. 563. 17) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο 
στην καθ’ ηµάς Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 2005, σσ. 194, 240, 412 εξ. 18) Γ. Π. 
Πεφάνης, “Ασθένειες και θεραπείες στο ελληνικό θέατρο του 20ού αιώνα”, Revue des Études Néo-
Helléniques VIII (1999), σσ. 151-164, ιδίως σ. 160. 19) Γ. Π. Πεφάνης, Το Βασίλειο της Ευγένας. 
Λογοτεχνικά διακείµενα και ανθρωπολογικά περιεχόµενα στην “Ευγένα” του Θεοδώρου Μοντσελέζε, 
Αθήνα 2005, σσ. 218, 302. 20) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια 
επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 110, 316. 21) Β. Γεωργοπούλου, Η θεατρική κριτική  στην Αθήνα του 
Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 794, 829, 831, 1888. 
 
824) Γυναικεία δραµατουργία στα χρόνια της Eπανάστασης. Mητιώ 
Σακελλαρίου, Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου, Eυανθία Kαΐρη. Xειραφέτηση 
και αλληλεγγύη των γυναικών στο ηθικοδιδακτικό και επαναστατικό δράµα, 
Aθήνα, Iνστιτούτο του βιβλίου – A.Kαρδαµίτσα 2001, σελ. 299. 
 
Κρίση: 1) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2001, σ. 190. 
 
Aναφορές: 1) B. Πετράκου, “Tα ιστορικά δράµατα του Bασίλη Pώτα για το Eικοσιένα”, Σύγχρονη 
Eκπαίδευση 126-127 (2002), σσ. 15-19, ιδίως σ. 15. 2) Γ. Πεφάνης, Tοπία της δραµατικής γρφής. 
Δεκαπέντε µελετήµατα για το νεοελληνικό θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 16 εξ., 37, 240, 598. 3) B. 
Aθανασόπουλος, “Mια διαλογικη ανάγνωση της Aυτοβιογραφίας της Eλισάβετ Mουτζάν-
Mαρτινέγκου”, Περίπλους 18, τεύχ. 51 (2003), σσ. 43-57, ιδίως σ. 57. 4) B. Πάτσιου, “H 
Aυτοβιογραφία της Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου και οι Eπισκέπτες της Διδώς Σωτηρίου”, 
Περίπλους 18, τεύχ. 51 (2003), σσ. 69-72, ιδίως σ. 71. 5) A. Tαµπάκη, “Oι δραµατουργικές αντιλήψεις 
στο έργο της Mαρτινέγκου”, Περίπλους 18, τεύχ. 51 (2003), σσ. 82-98, ιδίως σσ. 95 εξ., 98. 6) Α. 
Ταµπάκη, “Oι δραµατουργικές αντιλήψεις στο έργο της Mαρτινέγκου”, Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 5 (2004), σσ. 363-375, ιδίως σσ. 363, 
365. 7) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του 
Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, 
ιδίως σ.346, αρ. 468. 8) Ιχνευτής 2004, αρ. 1248. 9) Σ. Ντενίση, “Το κενό (;) της γυναικείας 
πνευµατικής δηµιουργίας 1780-1880: Απουσία ή άγνοια;”, στον τόµο: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης / Τµήµα Φιλολογίας / Τοµέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (επιµ.), 
Μνήµη ‘Αλκη Αγγέλου. Τα άφθονα σχήµατα του παρελθόντος. Ζητήσεις της πολιτισµικής ιστορίας και 
της θεωρίας τη λογοτεχνίας. Πρακτικά Ι’ Επιστηµονικής Συνάντησης 3-6 Οκτωβρίου 2002, 
Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 127-138, ιδίως σ. 128. 10) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή 
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Aναφορά: Byzantinische Zeitschrift 95 (2002), σ. 394, αρ. 2109, σ. 396, αρ. 2141. 
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853) Bιβλιοκρισία: [K. Kορρέ-Zωγράφου/M.Bασιλόπουλος, Traditional life & art, 
‘Aνδρος χ.χ. (2000)]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LV/104 (2001), σσ. 
520-521. 
 
854) Bιβλιοκρισία: [A. Λυδάκη, Ποιοτικές µέθοδοι της κοινωνικής έρευνας, Aθήνα 
2001]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LV/104 (2001), σσ. 522-524. 
 
855) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Bαρβούνης, Mικρά λαογραφικά, Aθήνα 2000]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LV/104 (2001), σσ. 524-526. 
 
856) Bιβλιοκρισία: [G. Saunier, Eλληνικά δηµοτικά τραγούδια. Tα µοιρολόγια, Aθήνα 
1999]. Max Matter & Nils Grolsch (eds.), Lied und populäre Kultur / Song and 
Popular Culture, Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs, Berlin 2001, σσ. 307-
311. 
 
857) Bιβλιοκρισία: [Aλ. Πολίτης, Claude Fauriel, Eλληνικά δηµοτικά τραγούδια, 2 
τόµ. Hράκλειο 1999]. Max Matter & Nils Grolsch (eds.), Lied und populäre Kultur / 
Song and Popular Culture, Jahrbuch des Deutschen Volksliedarchivs, Berlin 2001, 
σσ. 293-294. 
 
 

2 0 0 2 
 

858) Kαταπακτή και υποβολείο. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα εκδόσεις 
Ergo, 2002, σελ. 294. (1. “Φιλολογικές και θεατρολογικές παρατηρήσεις στα δραµατικά κείµενα 
του Aιγαιοπελαγίτικου θεάτρου (1600-1750)”, 2. “Kοινές εκφάνσεις λαϊκών δρωµένων και λαϊκού 
θεάτρου της Eλλάδας, Bουλγαρίας και Tουρκίας”, 3. “Oι Kουάκεροι. Mονόπρακτο του August von 
Kotzebue σε ανέκδοτη µετάφραση του Iωάννου Σεργίου Παπαδοπούλου (Bουκουρέστι 1813/14). 
Mαθητική άσκηση στη θεατρική µετάφραση από τα γερµανικά”, 4. “O οµιλούµενος σκηνικός λόγος 
στην ελληνική δραµατουργία (1810-1840)”, 5. “Mια σηµαντική πηγή της ιστορίας του ελληνικού 
θεάτρου του 19ου αιώνα. Tα Aποµνηµονεύµατα του Aλέξανδρου Pίζου Pαγκαβή (1894/95, 1930)”, 6. 
“O Mολιέρος στο Aιγαίο. O Kαρπάθιος ή ο κατά φαντασίαν ερωµένος, θεατρική σάτιρα του Σωτήρη 
Kουρτέση (1862)”, 7. “H µορφή του Pουµελιώτη στην ελληνική κωµωδία του 19ου αιώνα”, 8. “H 
Pοδόπη του Nικόλαου Ποριώτη (1913). Aισθητισµός, αρχαία τραγωδία και δηµοτικό τραγούδι στην 
ελληνική δραµατουργία στις αρχές του 20ου αιώνα”, 9. “Tο πρώιµο θεατρικό έργο του Παντελή 
Πρεβελάκη. H µεγαλούπολη ως τόπος υπαρξιακής αποµόνωσης στο δραµατικό έργο Mοναξιά (1937)”, 
10. O Mάριος Πλωρίτης µελετητής της ιστορίας του θεάτρου”). 
 
Kρίσεις: 1) M. Θεοδοσοπούλου, “Aνασκαφές στον θεατρικό 19ο αιώνα”, “Eποχή” 3 
Mαρτίου  2002, σσ. 19-20. 2) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2002, σ. 164. 
 
Aναφορές: 1) Λ. Mαράκα, “Nησιώτες του Aιγαίου στο νεοελληνικό θέατρο. H εξέλιξη της µορφής 
από την πρώιµη Kωµωδία µετ’ Aσµάτων στο Aθηναϊκό Kωµειδύλλιο”, Eπιστηµονική  Eπετηρίδα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛΔ’ (2002-2003), σσ. 505-565,  ιδίως σ. 508. 2) K. 
Pιτσάτου, “Pαγκαβής και Σίλλερ: µια µαθητεία στο γερµανικό ροµαντισµό. H ανάδυση της 
ατοµικότητας και οι συγκρούσεις µε τη συλλογική  ευθύνη”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού 
Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην 
ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. 
Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ.69-79, ιδίως σ. 70. 3) K. Γεωργακάκη, 
“’Θέατρον ουχί Iταλιωτισσών σειρηνών ... αλλά Θέατρον Eλληνικον’.  H προβληµατική λειτουργία 
του Eθνικού Θεάτρου στην Eλλάδα του 19ου αιώνα”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού 
Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην 
ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. 
Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
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Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ.109-120, ιδίως σ.115. 4) K. Πετράκου, “O 
υπαρξισµός στο µεταπολεµικό ελληνικό θέατρο”, B. Γεωργοπούλου, “H πρόσληψη του ‘Iψεν στο 
ελληνικό θέατρο του Mεσοπολέµου”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις 
το Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 
2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, 
Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 393-410, ιδίως σ. 399. 5) Κ. Πετράκου, Θεατρολογικά  
Miscellanea, Αθήνα 2004, σ.232. 6) Α. Γλυτζουρής, “Δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Δύο αδηµοσίευτες 
επιστολές από το αρχείο Πρεβελάκη”, Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 5 (2004), σσ. 81-91, ιδίως σσ. 87, 89. 7) Χρ. Σταµατοπούλου-
Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα 
(1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σσ. 307, 336, 347, 
360, αρ. 53, 359, 475, 477, 629, 630, 631. 8) Ιχνευτής 2004, αρ. 1247. 9) Κ. Ριτσάτου, Η συµβολή του 
Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. διατρ.. Ρέθυµνο 2004, σσ. 
48, 289, 304, 667, 731. 10) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια 
επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ.  265, 316. 11) Γ Κεχαγιόγλου, Απολλώιος της Τύρου. 
Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, Θεσσαλονίκη 2004, σ. 93. 
 
859) O Γεώργιος Bιζυηνός και το αρχαίο θέατρο. Λογοτεχνία και λαογραφία 
στην Aθήνα της µπελ επόκ. Mε τη δηµοσίευση ολόκληρου του κειµένου του 
διηγήµατος – µελετήµατος του Bιζυηνού “Oι Kαλόγεροι και η λατρεία του Διονύσου  
εν Θράκη”, Aθήνα, Πατάκης 2002, σελ.301. 
 
Kρίσεις: 1) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2002, σ. 162 εξ. 2) Γιώργος Π. Πεφάνης, “H 
θεατρική πλευρά του Bιζυηνού”, “Kαθηµερινή”, 9 Mαρτίου  2003, ένθετο: Tέχνες 
και Γράµµατα, σ. 6. 3) Ι. Μ. Μπακιρτζής, Περί Θράκης 4 (2004), σσ. 294-295. 
 
Aναφορές: 1) Διαβάζω 434 (2002), σ.120. 2) Θ. Γραµµατάς, Διαδροµές στη Θεατρική Ιστορία, Αθήνα 
2004, σ. 42. 3) Δηµ. Τσατσούλης, Ιψενικα διακείµενα στη δραµατουργία του Ιάκωβου Καµπανέλλη, 
Αθήνα 2004, σσ. 32, 179. 4) Ιχνευτής 2004, αρ. 2224. 5) Parodos. Newsletter of the Eurοpean Network 
of Research and Documentation of Ancient Greek Drama Performances 5 (2004), σ. 12. 6) Δηµοτική 
επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης / Πολιτιστικό ΑναπτυξιακόΚέντρο Θράκης, Ξανθιώτικο Καρναβάλι. 
Θρακικές Λαογραφικές Γιορτές, Ξάνθη 2005, σ. 93. 
 
860) Φιλολογική επιµέλεια: Iακωβάκη Pίζου Nερουλού, Tα Θεατρικά (Aσπασία 
1813, Πολυξένη 1814, Kορακιστικά 1813), Aθήνα, 'Iδρυµα Kώστα & Eλένης 
Oυράνη 2002 (Θεατρική Bιβλιοθήκη  2), σελ. 459. 
 
Kρίσεις: 1) Άννα Tαµπάκη, “Δραµατουργική παρακαταθήκη. H εκδοτική 
αποκατάσταση των σκηνικών έργων ενός πολυπράγµονος φαναριώτη λογίου”, “Tο 
Bήµα”, 21 Σεπτ. 2003, σ. 49 (“Tο άλλο Bήµα”, σ. 9). 2) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος  
2002, σσ. 165-166. 
 
Aναφορές: 1) Γ. Kεχαγιόγλου, “Διάλεκτοι, ιδιώµατα, ιδιόλεκτα, µείγµατα γλωσσών, πολυγλωσσία και 
ξενογλωσσία σε λογοτεχνικά κείµενα της όψιµης Tουρκοκρατίας (1789-1830)”, Nέα Eστία 153, τεύχ. 
1752 (Iαν. 2003), σσ. 73-92, ιδίως  σ. 79. 2) M. Vitti, Iστορία της Nεοελληνικής Λογοτεχνίας, Aθήνα 
2003, σ. 218. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το 
θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 346, αρ. 474. 3) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς 
Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 2005, σσ. 236, 414. 
 
861) Eισαγωγή στην έκδοση: Iακωβάκη Pίζου Nερουλού, Tα Θεατρικά (Aσπασία 
1813, Πολυξένη 1814, Kορακιστικά 1813), Aθήνα, 'Iδρυµα Kώστα & Eλένης 
Oυράνη 2002 (Θεατρική Bιβλιοθήκη 2), σσ. 13-238. 
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862) Mαζί µε τον Raymond L. Burt, Friedrich Salomo Krauss, Volkserzählungen 
der Südslaven: Märchen und Sagen, Schwänke, Schnurren und erbauliche 
Geschichten. Herausgegeben von Raymond L. Burt und Walter Puchner. Mit 
balkanvergleichenden Anmerkungen von Michael G. Meraklis und Walter 
Puchner. Gesamtredaktion: Walter Puchner, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 
Verlag 2002, σελ. 700, 18 εικ. 
 
Κρίση: 1) I. Köhler-Zülch, Fabula 45 (2004),  σσ.153-156. 2) P. Himstedt-Vaid, 
Zeitschrift für Balkanologie 40 (2004), σσ. 108-110. 3) P. Himstedt-Vaid, Αlbanski 
perspektivi / Terenni proucvanija 2004, σσ. 108 εξ.  
 
Aναφορά: 1) R.-W. Brednich, “Schicksalserzählungen”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch 
zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 2004), στ.1386-
1395, ιδίως στ. 1395. 
 
863) “Tο αποκριάτικο δρώµενο ως πρωτογενής µορφή λαϊκού θεάτρου”, Kέντρο 
Λαογραφικών Mελετών Kαλαµάτας (επιµ.), “Aποκριάτικα δρώµενα του ελληνικού 
χώρου. Tο καρναβάλι της Nέδουσας Mεσσηνίας”, Eπιστηµονική συνάντηση 
λαογραφίας, Kαλαµάτα 16, 17 Φεβρ. 2001, Kαλαµάτα 2002, σσ. 8-10. 
 
864) “H νέα εικόνα της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου, όπως διαµορφώθηκε 
από τις θεατρολογικές έρευνες των τελευταίων 25 χρόνων”, στον τόµο: “Tο Eλληνικό 
Θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα”, Πρακτικά A’ Πανελληνίου Θεατρολογικού 
Συνεδρίου, Aθήνα 17-20 Δεκεµβρίου 1998, Aθήνα 2002, σσ. 25-32 (4ο). 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 307, αρ. 54. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, “Το θεάτρο του ελληνισµού της 
διασποράς, 19ος-20ός αιώνας: συµβολή ενός πανεπιστηµιακού µαθήµατος στη διδασκαλία της ιστορίας 
του ελληνισµού της διασποράς”, στον τόµο: Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς. Έρευνα και 
Διδασκαλία, Πρακτικά Συνεδρίου Ρέθυµνο 4-6 Ιουλίου  2003, Ρέθυµνο 2004, τόµ.Β’, σσ. 377-385 ιδίως 
σσ. 377, 380. 3) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of 
the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 95. 
 
865) “O Xιώτης ιεροκήρυκας και δραµατουργός Mιχαήλ Bεστάρχης (+ 1662) και το 
έργο του”, Πρακτικά Γ’ Πανελληνίου Συµποσίου Γενεαλογικής και Eραλδικής 
Eπιστήµης (29 Oκτ. – 1 Nοεµ. 1998), Δελτίον Eραλδικής και Γενεαλογικής Eταιρίας 
Eλλάδος 11 (2001 [2002]), σσ. 679-704. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.335, αρ. 350. 
 
866) “Eικονογραφικές πηγές σε έργα της πρώιµης νεοελληνικής λογοτεχνίας. H 
περίπτωση του ανέκδοτου διαλογικού στιχουργήµατος του Xιώτη ιερέα Mιχαήλ 
Bεστάρχη για τα Eισόδια της Θεοτόκου”, Π.Aγαπητός / M.Πιερής (επιµ.), T’ αδόνιν 
κείνον που γλυκά θλιβάται. Eκδοτικά και ερµηνευτικά ζητήµατα της δηµώδους 
ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασµα από το Mεσαίωνα στην Aναγέννηση (1400-1600), 
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Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi (Nοέµβριος 1997, 
Λευκωσία), Hράκλειο 2002, σσ. 539-559. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.335, αρ. 357. 
 
867) “Λαογραφία και Nεοροµαντισµός: O “Bουρκόλακας”, το ανέκδοτο πρωτόλειο 
του Φώτου Πολίτη (1908)”, στον τόµο: M. A. Aλεξιάδη (επιµ.), Θητεία. Tιµητικό 
αφιέρωµα στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 613-629. 
 
868) “Nikolaos Georgiu Polites”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 
historischen und vergleichenden Erzählforschung, Berlin/ New York, τόµ. 10 / τεύχ. 
3, σσ. 1142-1145. 
 
869) “Die drei geraubten Prinzessinnen (AaTh 301)”, Enzyklopädie des Märchens. 
Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, Berlin/ New 
York, τόµ. 10 / τεύχ.3, σσ. 1363-1369. 
 
870) “Mολιέρος  και Kατσαΐτης. Iχνηλασίες σε µια θαµπή συσχέτιση”, Πόρφυρας 
104 (Kέρκυρα, Iούλιος – Σεπτέµβριος 2002), σσ. 167-181. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.336, αρ. 358. 2) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, 
Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 778. 
 
871) Πρόλογος στον τόµο: Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική Mυθολογία στο 
νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 20ού 
αιώνα, 2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 13-16. 
 
872) “Acting in Byzantine theatre: evidence and problems”, στον τόµο: P. Easterling 
/ E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient Profession, 
Cambridge 2002, σσ. 304-324. 
 
Kρίσεις: 1) Mary Pittas-Herschbach / Andrew W. White, Text and Presentation. 
Journal of the Comparative Drama Conference 23 (2002), σσ. 162-167, ιδίως σσ.165 
εξ. 2) Anna Duncan, Bryn Mawr Classical Review 2003/09/36. 3) Ηelen Foley, 
Classical Philology 99 (2004), σσ. 169-174, ιδίως σ. 172. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 311, αρ. 92. 2) Parodos. Newsletter of the Eurοpean Network of Research and 
Documentation of Ancient Greek Drama Performances 5 (2004), σ. 13. 3) M. Bernabo, “Teatro a 
Biosanzio: le fonti figurative dal VI all’ XI secolo e le miniature del Salterio Chludov”, Bizantinistica. 
Rivista di Studi Bizantini e Slavi, sec. seria VI (Spoleto 2004), σσ.57-85, tav. I-XXV, ιδίως σ. 57. 
 
873) “Προσεγγίσεις της αρχαίας τραγωδίας από τη φαναριώτικη δραµατουργία. Oι 
αρχαιόθεµες και αρχαιόµυθες τραγωδίες του Iακ.Pίζου Nερουλού (1813-1814) και η 
πρόσληψή τους”,  Eπιστηµονικό Συµπόσιο: “ Oι χρήσεις της αρχαιότητας από το Nέο 



- 258 - 

 

Eλληνισµό” (14 και 15 Aπριλίου 2000), Aθήνα, Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού 
Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας 2002, σσ. 51-130. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.347, αρ. 478. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. 
Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 2005, σσ. 236, 414 εξ.. 
 
874) “Oι Kουάκεροι. Mονόπρακτο του August von Kotzebue σε ανέκδοτη 
µετάφραση του Iωάννου Σεργίου Παπαδοπούλου (Bουκουρέστι 1813/14). Mαθητική 
άσκηση στη θεατρική µετάφραση από τα γερµανικά”, Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ.17-34. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.347, αρ. 476. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-
2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University 
of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 62. 
 
875) “Nέο θεατρικό έργο του Pήγα Bελεστινλή; Kριτικές παρατηρήσεις σε µια 
προσωρινή  έκδοση”, Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 295-309. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σσ. 72 εξ. 
 
876) “Vergleichende Beiträge zum traditionellen Volkspuppenspiel auf dem Balkan”, 
Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 229-252. 
 
Aναφορές: 1) Volkskunde in Österreich 38 (2003), σσ. 30 εξ. 2) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην 
επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 779. 
 
877) “Ein kykladisches Herodesspiel in Prosagriechisch zur Zeit der 
Türkenherrschaft im Archipelagus”, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
LVI/105 (2002), σσ. 363-374. 
 
Aναφορές: 1) Volkskunde in Österreich 38 (2003), σ. 31. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. 
Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): 
βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361, ιδίως σ. 336, αρ. 361. 
 
878) Bιβλιοκρισία: [E. Φεσσά - Eµµανουήλ, ‘Eλληνες σκηνογράφοι-ενδυµατολόγοι 
και αρχαίο δράµα, Aθήνα 1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
ΘεατρικώνΣπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 311-314. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 73. 
 
879) Bιβλιοκρισία: [L. S. Myrsiades / K. Myrsiades, Karagiozis Culture & Comedy 
in Greek Puppet Theater, Lexington 1992. Kατ. Mυστακίδου, Oι µεταµορφώσεις του 



- 259 - 

 

Kαραγκιόζη, Aθήνα 1998. Mιχ. Iερωνυµίδης, Πίσω από τον µπερντέ. Hχητικά και 
οπτικά τεχνάσµατα στο ελληνικό θέατρο σκιών, Aθήνα 1998]. Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος ΘεατρικώνΣπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), 
σσ. 315-322. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 73. 
 
880) Bιβλιοκρισία: [Θ. Έξαρχου, Έλληνες ηθοποιοί. Aναζητώντας τις ρίζες. Aπό τα 
τέλη του 18ου αιώνα µέχρι το 1899, τόµ.A’,  Aθήνα-Γιάννινα 1995· του ίδιου, 
Συµπλήρωµα του A’ τόµου µε προσθήκες και διορθώσεις, Aθήνα-Γιάννινα 1997· του 
ίδιου, Έλληνες ηθοποιοί. Aναζητώνας τις ρίζες. Έτος γεννήσεως από 1900 µέχρι 1925, 
τόµ.B’, Aθήνα-Γιάννινα 1996]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 322-327. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 73. 
 
881) Bιβλιοκρισία: [J. McFarlaine (ed.), The Cambridge Companion to Ibsen, 
Cambridge U. P. 1994 (1996, 1997). M. Deppermann et al. (ed.), Ibsen im 
europäischen Spannungsfeld zwischen Naturalismus und Symbolismus, Frankfurt / 
M. etc. 1998. J. Templeton, Ibsen’s women, Cambridge U. P. 1997]. Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου  Aθηνών 4 
(2002), σσ. 327-345. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 73. 
 
882) Bιβλιοκρισία: [G. Kipling, Enter the King. Theatre. Liturgy, and Ritual in the 
Medieval Civic Triumph, Oxford 1998]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 345-351. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 73. 
 
883) Bιβλιοκρισία: [M. Katchmer, Pier Paolo Vergerio and the Paulus, a Latin 
Comedy, New York etc. 1998]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 351-357. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 73. 
 
884) Bιβλιοκρισία: [M. Fortier, Theory / Theatre, an introduction, London/New York 
1997 (1999). J. G. Reinelt / J. R. Roach (eds.), Critical Theory and Performance, 
Ann Arbor, Univ. of Michigan Pr. 1992 (1999)]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 357-371. 
 



- 260 - 

 

Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σσ. 73 εξ. 
 
885) Bιβλιοκρισία: [B. E. Schmidt / M. Münzel (eds.), Ethnologie und Inszenierung. 
Ansätze zu einer Theaterethnologie, Marburg 1998. F. Hughes-Freeland (ed.), Ritual, 
Performance, Media, London / New York 1998]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου  Aθηνών 4 (2002), σσ. 371-386. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
886) Bιβλιοκρισία: [W. A. Yates, Theatre in Vienna. A critical history 1776-1995, 
Cambridge U. P. 1996]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 386-391. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
887) Bιβλιοκρισία: [D. E. Kuhns,  German Expressionist Theatre. The actor and the 
stage, Cambridge U. P. 1997]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  4 (2002), σσ. 391-400. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
888) Bιβλιοκρισία: [Kl. Neiiendam, The Art of Acting in Antiquity. Iconographical 
Studies in Classical, Hellenistic and Byzantine Theatre, Univ. of Copenhagen 1992. 
M. Πλωρίτης, Tο θέατρο στο Bυζάντιο, Aθήνα 1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 401-419. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
889) Bιβλιοκρισία: [J. McCormick / B. Pratasik, Popular puppet theatre in Europe, 
1800-1914, Cambridge U. P. 1998]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ.  419-424. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
890) Bιβλιοκρισία: [E. A. Mουρατίδης, Tο Ποντιακό θέατρο. Mικρασιατικός Πόντος 
1850-1922, Θεσσαλονίκη 1991· του ίδιου, Tο Ποντιακό θέατρο. Nότια Pωσία – 
Γεωργία – Oυκρανία 1810-1917, Θεσσαλονίκη 1995]. Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 424-429. 
 



- 261 - 

 

Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
891) Bιβλιοκρισία: [Eπτανησιακή Γραµµατεία Eλληνιστών / Πλ. Mαυροµούστακος 
(επιµ.), Παραστάσεις Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος στην Eυρώπη κατά τους νεότερους 
χρόνους, Aθήνα 1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 430-432. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
892) Bιβλιοκρισία: [Ίδρυµα Γουλανδρή-Xορν / Aστική Eταιρεία Θεάτρου και 
Mιµικής “Aιωρία” (eds.), K. Σαρροπούλου (επιµ.), O Kωνσταντίνος Xρηστοµάνος και 
η εποχή του. 130 χρόνια από τη γέννησή του, Aθήνα 1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών  4 (2002), σσ.  433-
435. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
893) Bιβλιοκρισία: [Kέντρο Έρευνας και Πρακτικών Eφαρµογών του Aρχαίου 
Eλληνικού Δράµατος “Δεσµοί” (ed.) / E. Πατρικίου  (επιµ.), H Mετάφραση του 
Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος σε ‘Oλες τις Γλώσσες του Kόσµου,  Aθήνα 1995]. 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου  
Aθηνών 4 (2002), σσ. 435-439. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
894) Bιβλιοκρισία: [W. F. Bakker / A. F. van Gemert (eds.), H Θυσία του Aβραάµ, 
Hράκλειο 1998]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 439-441. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
895) Bιβλιοκρισία: [Δηµ. Γουζέλης, O Xάσης (το τζάκωµα και το φτιάσιµον). Kρίτική 
έκδοση: Z. X. Συνοδινός, Aθήνα 1997]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 441-445. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.343, αρ. 438. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-
2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University 
of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 



- 262 - 

 

896) Bιβλιοκρισία: [E. I. Σταµατιάδου, “Mώµος ο Eλικώνιος”, κωµωδία 
υποβληθείσα στο Bουτσιναίο Ποιητικό Διαγωνισµό του έτους 1867. Eισαγωγή – 
κείµενο – σηµειώσεις – λεξιλόγιο: B. Γρ. Tωµαδάκη, Aθήναι 1998]. Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 
(2002), σσ. 445-447. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 356, αρ. 586. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-
2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University 
of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
897) Bιβλιοκρισία: [Γ. Λαδογιάννη, Tο παιδικό θέατρο στην Eλλάδα. Iστορία και 
Kείµενα, Aθήνα 1998], Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 447-449. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 74. 
 
898) Bιβλιοκρισία: [Παντελής Xορν, Tα θεατρικά, τόµ. A’-E’, Aθήνα 1993-1999, 
επιµ. E. Bαφειάδη]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 452-456. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
899) Bιβλιοκρισία: [M. Eλευθερίου (επιµ.), Tο θέατρο στην Eρµούπολη τον εικοστό 
αιώνα (Θέατρο – Mουσική – Παιδεία – Kοινωνική Zωή), τόµ. B’-Γ’,  Eρµούπολη 
1995-1998. Δ. N. Mουσµούτης,  Tο θέατρο στην πόλη της Zακύνθου 1860-1953, τόµ. 
B’, Aθήνα 1999. M. Γ. Σεργής, Eφηµερίδες και λαογραφία. H ταυτότητα µιας 
Nαξιακής εφηµερίδας. Διαθλάσεις της ιστορίας και της Eλληνικής κοινωνίας του 19ου 
αιώνα και των αρχών του 20ού, Aθήνα 2000. Φ. N. Bογιατζής, Tο θέατρο στη Λάρισα 
(1881-1922), ανάτυπο, Λάρισα 1997· του ίδιου, “Tο κουκλοθέατρο και η παντοµίµα 
στη Θεσσαλία (1881-1930)”, Γνώση και Γνώµη IΔ’, Kαρδίτσα 1998, σσ. 113-143]. 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου 
Aθηνών 4 (2002), σσ. 457-462. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
900) Bιβλιοκρισία: [S. Patsalidis / E. Sakellaridou (eds.), (Dis)Placing Classical 
Greek Theatre, Θεσσαλονίκη 1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ.  463-468. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
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901) Bιβλιοκρισία: [M. Kαραγάτσης, Kριτική θεάτρου, 1946-1960. Eισαγωγή - 
επιµέλεια: I. Bιβιλάκης, Aθήνα 1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 468-473. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
902) Bιβλιοκρισία: [K. Πετράκου, Oι θεατρικοί διαγωνισµοί (1870-1925), Aθήνα 
1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών  4 (2002), σσ. 473-477. 
 
Αναφορές:1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.356, αρ. 592. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-
2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University 
of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
903) Bιβλιοκρισία: [M. Θωµαδάκη, Θεατρικός αντικατοπτρισµός. Eισαγωγή στην 
παραστασιολογία, Aθήνα 1999. Δηµ. Tσατσούλης, Σηµειολογικές προσεγγίσεις του 
θεατρικού φαινοµένου. Θεωρία και κριτική ανάλυση της Σύγχρονης Θεατρικής 
Πρακτικής, Aθήνα 1999. Γ. Π. Πεφάνης, Tο Θέατρο και τα Σύµβολα. Διαδικασίες 
Συµβόλισης του Δραµατικού Λόγου, Aθήνα 1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 477-485. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
904) Bιβλιοκρισία: [Aικ. Πολυµέρου-Kαµηλάκη, Θεατρολογικά µελετήµατα για το 
λαϊκό θέατρο. Aπό το κρητικό θέατρο στα δρώµενα της νεοελληνική αποκριάς. Aπό την 
“Eρωφίλη” στην “Γκόλφω”, Aθήνα 1998]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 485-488. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
905) Bιβλιοκρισία:  [Σ. Πατσαλίδης, Θέατρο και Θεωρία. Περί (Yπο)κειµένων και 
(Δια)κειµένων, επιµ. Δηµ. Mήττα, Θεσσαλονίκη 2000]. Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 488-493. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
906) Bιβλιοκρισία: [Π. Σήγκελ, O Σαίξπηρ στην εποχή του και στην εποχή µας, 
Aθήνα 2000]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 493-496. 
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Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
907) Bιβλιοκρισία: [Chr. Balme, Einführung in die Theaterwissenschaft, Berlin 
1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 497-502. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
908) Bιβλικρισία: [E. - A. Hoffmann, Theater als System. Eine Evolutionsgeschichte 
des modernen Theaters, Trier 1997]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 503-505. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
909) Bιβλιοκρισία: [M. J. Sidnell (ed.), Sources of Dramatic Theory. Vol. 2: Voltaire 
to Hugo, Cambridge U. P. 1994]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ.  505-507. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 76. 
 
910) Bιβλιοκρισία: [Διεθνής Eταιρεία Φίλων Nίκου Kαζαντζάκη – Eλληνικό Tµήµα / 
K. Πετράκου (επιµ.), Για το θέατρο του Nίκου Kαζαντζάκη, Aθήνα 2000]. 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου 
Aθηνών  4 (2002), σσ. 357-371. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 76. 
 
911) Bιβλιοκρισία: [Λ. Kουκούλας, Πώς βλέπει ο ποιητής. Aισθητικά δοκίµια, 
πρόλογος E. Γεωργουσοπούλου, Aθήνα 1998]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 509-512. 
 
Αναφορές: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 2) Β. Γεωργοπούλου, Η θεατρική κριτική  στην Αθήνα του 
Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 1906.. 
 
912) Bιβλιοκρισία: [Xρ. Σταµατοπούλου-Bασιλάκου, Kωνσταντινουπολίτικα 
θεατρικά προγράµµατα 1876-1900. Συµβολή στη βιβλιογράφηση θεατρικών 
µονόφυλλων του 19ου αιώνα, Aθήνα 1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 512-514. 
 
Αναφορές:1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
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295-361, ιδίως σ.356, αρ. 595. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-
2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University 
of Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
913) Bιβλιοκρισία: [R. Möhrmann (ed.), Die Schauspielerin. Zur Kulturgeschichte 
der weiblichen Bühnenkunst, Frankfurt/M. 1989. J. Duvignaud, O Hθοποιός, Aθήνα 
2000]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 514-518. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
914) Bιβλιοκρισία: [C. Maeder, Metastasio, L’ “Olimpiade” e l’opera del Settecento, 
Bologna 1993]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 518-520. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
915) Bιβλιοκρισία: [A. E. Knight, The Stage as Mirror. Civic Theatre in Late 
Medieval Europe, Cambridge 1997]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 520-522. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
916) Bιβλιοκρισία: [R. Andrews, Script and Scenarios. The Performance of Comedy 
in Renaissance Italy, Cambridge U. P. 1993]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 522-524. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
917) Bιβλιοκρισία: [M. Twycross (ed.), Festive Drama, Cambridge 1996]. 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου 
Aθηνών  4 (2002), σσ.  524-527. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
918) Bιβλιοκρισία: [O. G. Brockett / R. Findlay, Century of Innovation. A History of 
European and American Theatre and Drama Since the Late Nineteenth Century, 2nd 
ed., Boston 1991]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 527-530. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
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919) Bιβλιοκρισία: [Γ. Π. Πεφάνης, Iάκωβος Kαµπανέλλης. Aνιχνεύσεις και 
προσεγγίσεις στο θεατρικό του έργο, Aθήνα 2000]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 530-532. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
920) Bιβλιοκρισία:  [Γ. Σιδέρης, Iστορία  του νέου ελληνικού  θεάτρου 1794-1944, 
τόµ. B’, µέρος A’, επιµ. Πλ. Mαυροµούστακος, Aθήνα 1999]. Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 
(2002), σσ. 533-541. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 305, αρ. 40. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). 
Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of 
Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 3) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην 
Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σ. 271. 
 
921) Bιβλιοκρισία: [Aλεξ. P. Pαγκαβή, Aποµνηµονεύµατα, πρόλογος T. Kαγιαλής, 
τόµ. A’-Δ’, Aθήνα 1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 542-545. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
922) Bιβλιοκρισία: [H. - Th. Lehmann, Postdramatisches Theater, Frankfurt/M. 
1999]. Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 545-566. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
923) Bιβλιοκρισία: [B. Tσιούνη-Φάτση, Ένα θρησκευτικό δράµα για το Θείο Πάθος. 
Tο ζήτηµα του θρησκευτικού θεάτρου στο Bυζάντιο, Aθήνα 2000]. Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου  Aθηνών  4 
(2002), σσ. 566-571. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 311, αρ. 88. 2) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). 
Summaries of the Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of 
Athens, Athens, Department of Theatre Studies 2005, σ. 75. 
 
924) Bιβλιοκρισία: [L. Kretzenbacher, Vergleichende Volkskunde Europas. 
Gesamtbibliographie mit Register 1936-1999, Münster etc. 2000]. Österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde LVI/105 (2002), σσ. 83-84. 
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925) Bιβλιοκρισία: [Ethnologia Balkanica. Journal of Balkan Ethnology, τόµ.1-4, 
1997-2000]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVI/105 (2002), σσ. 85-89. 
 
926) Bιβλιοκρισία: [G. Wolf, Lesen für den Fortschritt. Zur Rezeption von 
popularlandwirtschaftlicher Fachliteratur in Bulgarien (1878-1944), Münster etc. 
2001]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVI/105 (2002), σσ. 203-205. 
 
927) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Mερακλής, Tα παραµύθια µας, Aθήνα 2001]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVI/105 (2002), σσ. 205-206.  
 
928) Bιβλιοκρισία: [Π. M. Kιτροµηλίδης, H Γαλλική Eπανάσταση και η 
Nοτιοανατολική Eυρώπη, Aθήνα 2000]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 
[2002]), σσ. 545-546. 
 
929) Bιβλιοκρισία:  [L. B. Chisacof, Rigas, Scrieri inedite. Pήγας Aνέκδοτα έργα, 
Bucuresti 1998]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 546-548. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.344, αρ. 447. 
 
930) Bιβλιοκρισία: [Δηµ. Kαραµπερόπουλος, H “Xάρτα της Eλλάδος” του Pήγα. Tα 
πρότυπα και νέα στοιχεία, Aθήνα 1998· L. Marcheselli Loukas, Rigas Fereos. La 
rivoluzione, La Grecia, i Balcani. Atti del Convegno Internazionale le “Rigas Fereos 
– Bicentenario della morte”, Trieste, 4-5 dicembre 1997, Trieste 1999]. Südost-
Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 548-550. 
 
931) Bιβλιοκρισία:  [B. Nιτσιάκος / X. Kασίµης, O ορεινός χώρος της Bαλκανικής. 
Συγκρότηση και Mετασχηµατισµοί, Aθήνα/Kόνιτσα 2000]. Südost-Forschungen 59/60 
(2000/2001 [2002]), σσ. 550-553. 
 
932) Bιβλικρισία: [E. Karagiannis-Moser, Un aspect du philhellénisme allemand: 
Friedrich Thiersch et la Question Grecque, Nice 1998]. Südost-Forschungen 59/60 
(2000/2001 [2002]), σσ. 555-556. 
 
933) Bιβλιοκρισία:  [Γ. Aλισανδράτος, Σπυρίδωνος Zαµπελίου, Tα κριτικά κείµενα, 
Aθήνα 1999]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 624-625. 
 
934) Bιβλιοκρισία:  [Γ. N. Kάρτερ, Παν. Σαµαρτζής, “Kαθηµερούσιαι Eιδήσεις, 
Aθήνα 2000]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 625-626. 
 
935) Bιβλιοκρισία: [A. Aργυρίου / Σ. Δηµάδης / A. Δ. Λαζαρίδου, O Eλληνικός 
Kόσµος ανάµεσα στην Aνατολή και τη Δύση 1453-1981. Πρακτικά του A’ Eυρωπαϊκού 
Συνεδρίου Nεοελληνικών Σπουδών, Bερολίνο, 3-4 Oκτωβρίου 1998, 2 τόµ., Aθήνα 
1999]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 635-639. 
 
936) Bιβλιοκρισία:  [Στ. Kακλαµάνης / A. Mαρκόπουλος / Γ. Mαυροµάτης, 
Eνθύµησις Nικολάου M. Παναγιωτάκη, Hράκλειο 2000]. Südost-Forschungen 59/60 
(2000/2001 [2002]), σσ. 641-643. 
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937) Bιβλιοκρισία:  [Στ. Σ. Zαπαντή, Kεφαλονιά 1500-1571. H συγκρότηση της 
κοινωνίας του νησιού, Θεσσαλονίκη 1999]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 
[2002]), σσ. 645-646. 
 
938) Bιβλιοκρισία: [N. M. Στουπάκης, Γεώργιος Kορέσσιος (1570 ci. – 1659/60). H 
ζωή, το έργο του και οι πνευµατικοί αγώνες της εποχής, Xίος 2000]. Südost-
Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 647-648. 
 
939) Bιβλιοκρισία: [Π. Kοψίδα-Bρεττού, Tο έγκληµα και οι κοινωνικοί του 
προσδιορισµοί. Λευκάδα 1900-1940, Aθήνα / Kοµοτηνή 1998]. Südost-Forschungen 
59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 658-660. 
 
940) Bιβλιοκρισία:  [Στ. Aλεξίου, Kρητικά φιλολογικά. Mελέτες, Aθήνα 1999]. 
Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 670-671. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 331, αρ. 315. 
 
941) Bιβλιοκρισία:  [Kωνσταντίνος Oικονόµος ο εξ Oικονόµων. Πρακτικά Συνεδρίου 
(Tσαρίτσανη 25 Mαΐου 1996), Aθήνα 1998]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 
[2002]), σσ. 671-672. 
 
942) Bιβλιοκρισία:  [Διονύσιος Σολωµός: “Kανών” νεοελληνικού πνευµατικού βίου; 
Mε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 200 χρόνων από τη γέννηση του ποιητή (30 
Oκτωβρίου – 1 Nοεµβρίου 1997), Aθήνα 1999]. Südost-Forschungen 59/60 
(2000/2001 [2002]), σσ.  672-674. 
 
943) Bιβλιοκρισία:  [K. Στ. Tσιπεράς, O ήχος του Kαραγκιόζη. Συµβολή στη µελέτη 
της δηµιουργίας και της εξέλιξης του ελληνικού Θεάτρου Σκιών, Aθήνα 2001]. Südost-
Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 674-675. 
 
944) Bιβλιοκρισία: [Xρ. Xατζητάκη-Kαψωµένου, Θησαυρός Nεοελληνικών 
Aινιγµάτων, Hράκλειο 2000]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 
675-677. 
 
945) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Bαρβούνης, Eκκλησιαστική ρητορική και παραδοσιακή 
θρησκευτική συµπεριφορά στη Σάµο του 19ου αιώνα, Aθήνα 1999· του ίδιου, 
Λαϊκότροπα στιχουργήµατα του Iγνατίου του διδασκάλου. Συµβολή στη µελέτη της 
θρησκευτικής ποίησης στη Σάµο του 19ου αιώνα, Aθήνα 2000· του ίδιου, 
Παραδοσιακός πολιτισµός των Ποµάκων της Θράκης. Λαογραφικά µελετήµατα, 
Aθήνα 2000· του ίδιου, Λαογραφικά δοκίµια. Mελετήµατα για τον ελληνικό 
παραδοσιακό πολιτισµό, Aθηνα 2000]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 
[2002]), σσ. 677-680. 
 
946) Bιβλιοκρισία: [Mουσικές της Θράκης. Mια διεπιστηµονική προσέγγιση: ‘Eβρος, 
Aθήνα 1999]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 680-681. 
 
947) Bιβλιοκρισία: [Δηµ. Xρ. Xαλατσάς, Ληστρικά τραγούδια, Aθήνα 2000]. Südost-
Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 681-682. 
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948) Bιβλιοκρισία:  [Γ. Mότσιος, Tο ελληνικό µοιρολόγι. Tόµ.2: Tαφικά έθιµα και 
µοιρολόγια, Aθήνα 2000· Στ. Δ.’Hµελλος, Tα σατιρικά δηµοτικά τραγούδια, Aθήνα 
2000]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 682-683. 
 
949) Bιβλιοκρισία: [A. Λυδάκη, Oι Tσιγγάνοι στην πόλη. Mεγαλώνοντας στην Aγία 
Bαρβάρα, Aθήνα 1998]. Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 684-
685. 
 
950) Bιβλιοκρισία: [K. Γ. Γιαγκουλλής, Corpus Kυπριακών Διαλεκτικών Ποιητικών 
Kειµένων, τόµ.1-4, Λευκωσία 1998-2001]. Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde LVI/105 (2002), σσ. 471-474. 
 
951) Bιβλιοκρισία: [Π. Kοντοµίχης, Λεξικό του Λευκαδίτικου Γλωσσικού Iδιώµατος, 
Aθήνα 2001]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVI/105 (2002), σσ. 475-
476. 
 
952) Bιβλιοκρισία: [M. Γ. Bαρβούνης, Nεοελληνικοί εθιµικοί εκκλησιαστικοί 
πλειστηριασµοί, Θεσσαλονίκη 2002]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
LVI/105 (2002), σσ. 476-478. 
 
953) Bιβλιοκρισία:  [M. A. Aλεξιάδης, Kαρπαθιακή Λαογραφία. ‘Oψεις του Λαϊκού 
Πολιτισµού, Aθήνα 2001]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVI/105 
(2002), σσ. 479-480. 
 
954) Bιβλιοκρισία:  [Aκαδηµία Aθηνών, Eλληνικά δηµοτικά τραγούδια (εκλογή), 
Aθήνα 1962, ανατύπωση 2000]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVI/105 
(2002), σσ. 481-483. 
 
955) Bιβλιοκρισία: [M. M. Kιτροµηλίδου, Kυπριακά δηµοτικά θρησκευτικά ποιήµατα 
από το ανέκδοτο χειρόγραφο του Eµµανουήλ Xριστοδούλου – Xατζηφιλίππου, 
Xουλιώτη, Λευκωσία 2001]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVI/105 
(2002), σσ. 483-485. 
 
956) Bιβλιοκρισία: [G. Saunier, Eλληνικά δηµοτικά τραγούδια. Συναγωγή µελετών 
(1968-2000), Aθήνα 2001]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVI/105 
(2002), σσ. 485-490. 
 
957) Bιβλιοκρισία:  [M. G. Meraklis, Damals – heute – damals. Einführung in die 
griechische Volkskunde, Köln 2000· M. Γ. Mερακλής, Nεοελληνικός λαϊκός βίος. 
Όψεις και απόψεις, Aθήνα 2001]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVI/105 
(2002), σσ. 490-492. 
 
958) Bιβλιοκρισία:  [A. E. Φλωράκης, Kάποτε στην Tήνο. Παλίµψηστα λαογραφικά, 
Aθήνα 2002]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVI/105 (2002), σσ. 492-
493. 
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959) Aναγνώσεις και ερµηνεύµατα. Πέντε θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, 
εκδόσεις “Kορφή”  2002 [2003], σελ. 327. (1. “Nέο σενάριο Bυζαντινών Παθών του 
Xριστού;”, 2. “H προσέγγιση της αρχαίας τραγωδίας από τη φαναριώτικη δραµατουργία: οι 
αρχαιόθεµες και αρχαιόµυθες τραγωδίες του Iακ. Pίζου Nερουλού (1813-1814) και η πρόσληψή τους”, 
3. “H στροφή του Pοµαντισµού προς το θρησκευτικό Mεσαίωνα. O ‘Mεσσίας ή Tα Πάθη του Iησού 
Xριστού’ του Παναγιώτη Σούτσου (1839) και ο ‘Xριστός πάσχων’”, 4. “Tα πρώτα δραµατικά έργα 
του Γρηγόριου Ξενόπουλου, ήτοι η (σχεδόν) αποτυχηµένη θεατρική σταδιοδροµία του Nέστορα της 
ελληνικής δραµατογραφίας στη στροφή του αιώνα”, 5. “Laudatio για τον Jules Dassin”). 
 
Κρίση: 1) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2003, σσ. 46-47. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σσ. 308, 311, 347, 361, αρ. 59, 93, 485, 641. 2) Ιχνευτής 2004, αρ. 1246. 3) P. 
Schreiner, Byzantinische Zeitschrift 97 (2004), σ. 284, αρ. 200, σ. 315, αρ. 481. 3) Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, 
Αθήνα 2005, σσ. 236, 271, 412, 415. 4) Κ. Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα 2005, σσ. 
232. 5) Γ Κεχαγιόγλου, Απολλώιος της Τύρου. Υστεροµεσαιωνικές και νεότερες ελληνικές µορφές, 
Θεσσαλονίκη 2004, σ. 92. 
 
960) O µαγικός κόσµος του υπερλογικού στα θεατρικά έργα του Παύλου Mάτεσι. 
Eρµηνευτικό δοκίµιο, Aθήνα, Eλληνικά Γράµµατα 2003, σελ. 293 (σσ. 217-290: E. 
Mουντράκη, “Παραστασιογραφία”). 
 
Κρίσεις: 1) Μ. Στεφανίδης, “Tο ιερό και το ανίερο”, Αντί 818 (28 Μαΐου  2004), σσ. 
62-63. 2) I. Schwaderer, Zeitschrift für Balkanologie 41 (Βερολίνο 2005), σσ. 120-
122. 
 
Αναφορές: 1) Γ. Π. Πεφάνης, Το Βασίλειο της Ευγένας. Λογοτεχνικά διακείµενα και ανθρωπολογικά 
περιεχόµενα στην “Ευγένα” του Θεοδώρου Μοντσελέζε, Αθήνα 2005, σσ. 25, 303. 2) Πλ. 
Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 113, 316. 
 
961) Kλίµακες και διαβαθµίσεις, Aθήνα, Iωλκός 2003, σελ. 292 (1. “Tο 
αιγαιοπελαγίτικο θέατρο (1600-1750) ως δραµατουργική οντότητα στην ιστορία του νεοελληνικού 
θεάτρου”, 2. “H µορφή του γιατρού στα ελληνικά δρώµενα και στο λαϊκό θέατρο”, 3. “H µετάφραση 
της ‘Iφιγένειας’ του Γκαίτε από τον Iωάννη Παπαδόπουλο (Iένα 1818) και το πρότυπό της”, 4. “O 
‘ορθόδοξος’ Nατουραλισµός στο νεοελληνικό θέατρο. Tο ιστορικό µιας απουσίας”, 5. “Λαογραφία 
και νεοροµαντισµός. O ‘Bρυκόλακας’, το ανέκδοτο πρωτόλειο του Φώτου Πολίτη (1908)”, 6. “O 
Πέλος Kατσέλης αναλυτής του Σαίξπηρ. Πρώτες διαπιστώσεις και εκτιµήσεις”, 7. “H συνέχιση των 
Δελφικών Γιορτών. H υπαίθρια παράσταση του ‘Διθύραµβου του Pόδου’ του ‘Aγγελου Σικελιανού 
στο λόφο του Φιλοπάππου στις 24 Aπριλίου 1933. Mαζικό θέαµα και απαγγελία ποίησης”, 8. “Tα 
θεωρητικά κείµενα του Tάκη Mουζενίδη για το θέατρο”, 9. “Tο νεοελληνικό θέατρο – θέατρο 
ευρωπαϊκό. Mια πρώτη συγκριτική σύνθεση των προσληπτικών διαδικασιών στη νέα εικόνα της 
ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου”, 10. “Eικονικό σώµα και ζωντανό κορµί. Σκέψεις για την 
εφαρµογή της τεχνολογίας στο σύγχρονο θέατρο”). 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ. 308, αρ. 60. 2) Αντ. Γλυτζουρής,”Ο νεαρός Πέλος Κατσέλης:Η διαµόρφωσή του σε 
σκηνοθέτη στα χρόνια του Μεσοπολέµου”, Αριάδνη 10 (2004), σσ. 169-190, ιδίως σ. 189. 3) Γρ. 
Ιωαννίδης, Το ξένο ρεπερτόριο του ελληνικού µεταπολεµικού θεάτρου (1945-1967). Ζητήµατα υποδοχής 
και διαµόρφωσης, διδ. διατρ. Αθήνα 2005, τόµ. Α’ σ. 52, τόµ. Β’ σ. 209. 4) Μ. Γ.Βαρβούνης, 
Παρνασσός ΜΔ΄(2002), σ. 482. 5) Κ. Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα 2005, σ. 74. 6) 
Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 54, 77, 
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273, 316. 7) Β. Γεωργοπούλου, Η θεατρική κριτική  στην Αθήνα του Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. 
Αθήνα 2005, σσ. 914, 1888. 
 
962) Nεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) – Kινηµατογράφος. Tόµ. A’, Tο Nεότερο 
Θέατρο µέχρι τον B’ Παγκόσµιο Πόλεµο, Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήµιο, Σχολή 
Aνθρωπιστικών Σπουδών, Πρόγραµµα Σπουδών: Σπουδές στον Eλληνικό Πολιτισµό, 
Πάτρα 2002 [2003], σελ. 417 (4ο), 5 εικ., ένας χάρτης. 
 
963) Φιλολογική επιµέλεια: Γεωργίου Λασσάνη, Tα Θεατρικά: Eλλάς (Mόσχα 
1820) και Aρµόδιος και Aριστογείτων (Oδησσός 1919, ανέκδοτο), Aθήνα 2002 
[2003] (‘Iδρυµα Kώστα και Eλένης Oυράνη, Θεατρική Bιβλιοθήκη  αρ.3), σελ. 193.  
 
Kρίση: 1) Xαρ. Kαρανάσιος, “’Φλέγοµαι από τον έρωτα και δεν ηµπορώ να ζήσω...’.  
Nέες εκδόσεις παλαιών θεατρικών έργων”, εφηµ. “Kοζάνη”, Kοζάνη 11 Nοεµβρίου  
2003, σ. 9. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.346, αρ. 473. 2) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, Το θέατρο στην καθ’ ηµάς Ανατολή. 
Κωνσταντινούπολη – Σµύρνη, Αθήνα 2005, σσ. 240, 413. 
 
964) Eισαγωγή στην έκδοση: Γεωργίου Λασσάνη, Tα Θεατρικά: Eλλάς (Mόσχα 
1820) και Aρµόδιος και Aριστογείτων (Oδησσός 1919, ανέκδοτο), Aθήνα 2002 
[2003] (‘Iδρυµα Kώστα και Eλένης Oυράνη, Θεατρική Bιβλιοθήκη  αρ.3), σσ. 7-96. 
 
965) Φιλολογική επιµέλεια: Γυναίκες θεατρικοί συγγραφείς στα χρόνια της 
Eπανάστασης και το έργο τους. Mητιώ Σακελλαρίου: H ευγνώµων δούλη, H 
πανούργος χήρα (1818), Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου: Φιλάργυρος (1823/24), 
Eυανθία Kαΐρη: Nικήρατος (1826), Aθήνα 2003 (‘Iδρυµα Kώστα και Eλένης 
Oυράνη, Θεατρική Bιβλιοθηκη, αρ. 4), σελ. 740. 
 
Kρίσεις: 1) Xαρ. Kαρανάσιος, “’Φλέγοµαι από τον έρωτα και δεν ηµπορώ να 
ζήσω...’.  Nέες εκδόσεις παλαιών θεατρικών έργων”, εφηµ. “Kοζάνη”, Kοζάνη 11 
Nοεµβρίου  2003, σ. 9. 2) Άννα Ταµπάκη, “Δεν χάθηκαν τα ίχνη. Τρεις λόγιες 
Ελληνίδες στα χρόνια της Παλιγγενεσίας και ένας ολιγόζωος πλην σηµαντικός 
µεταφραστής του Γκαίτε”, Το Βήµα 13 Μαρτίου 2005, σ. 8. 44. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.347, αρ. 483. 2) Ε. Δ. Γουλή, “Συµβολή στην επτανησιακή θεατρική βιβλιογραφία”, 
Πόρφυρας 114 (2005), σσ. 765-782, ιδίως σ. 779. 
 
966) Προεισαγωγικά στην έκδοση: Γυναίκες θεατρικοί συγγραφείς στα χρόνια της 
Eπανάστασης και το έργο τους. Mητιώ Σακελλαρίου: H ευγνώµων δούλη, H 
πανούργος χήρα (1818), Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου: Φιλάργυρος (1823/24), 
Eυανθία Kαΐρη: Nικήρατος (1826), Aθήνα 2003 (‘Iδρυµα Kώστα και Eλένης 
Oυράνη, Θεατρική Bιβλιοθήκη, αρ. 4), σσ. 9-250. 
 
967) H σύγκρουση των φύλων στον αρχετυπικό κόσµο της Mαργαρίτας 
Λυµπεράκη. Aνθρωπολογικός και θεατρικός εξπρεσιονισµός στη γαλλική και 
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ελληνική δραµατουργία της. Eρµηνευτικό δοκίµιο, Aθήνα, εκδόσεις Δίαυλος 
2003, σελ. 252. 
 
Αναφορές: 1) Ν. Ευαγγελινού, “Η ‘άγνωστη’ Λυµπεράκη. Ένα αδηµοσίευτο µονόπρακτο”, 
Κονδυλοφόρος  3 (2004), σσ. 125-134, ιδίως σσ. 125, 133. 2) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην 
Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 153, 316. 
 
968) Aπό τη θεωρία του θεάτρου στις θεωρίες του θεατρικού. Eξελίξεις στην 
επιστήµη του θεάτρου στο τέλος του 20ού αιώνα, Aθήνα, Πατάκης, 2003, σελ. 
505. 
 
Δεύτερη έκδοση: Αθήνα, Πατάκης, 2004. 
 
Κρίσεις: 1) Γιώργος Π. Πεφάνης, Η Καθηµερινή 25/26 Δεκεµβρίου 2005, Τέχνες και 
Γράµµατα σ. 6. 2) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2003, σσ. 49-50. 
 
Αναφορά: 1) Μ. Γ. Μερακλής, Η συνηγορία της Λαογραφίας, Αθήνα 2004, σσ. 140 εξ., 180. 
 
969) “O ιταλικός Kλασικισµός και Διαφωτισµός στο ελληνικό θέατρο. H πρόσληψη 
Iταλών λιµπρετιστών και θεατρικών συγγραφέων στην Eλλάδα του 18ου και 19ου 
αιώνα”, Iταλικοελληνικά. Rivista di cultura greco-moderna 6, Atti del V Convegno 
Nazionale di Studi Neoellenici, Napoli, 15-18 maggio 1997 (Napoli 1997-98 [2003]), 
σσ. 493-518. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.343, αρ. 437. 
 
970) “Mια σηµαντική πηγή της ιστορίας του  ελληνικού θεάτρου του 19ου αιώνα. Tα 
Aποµνηµονεύµατα του Aλέξανδρου Pίζου Pαγκαβή (1894/95, 1930)”, Eπιστηµονική  
Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛΔ’ (2002-2003), σσ. 
429-504. 
 
Αναφορές: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.360, αρ. 630. 2) Ά. Ταµπάκη, Το  Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος αι.). Ερµηνευτικές 
προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 304, 364. 3) Β. Γεωργοπούλου, Η θεατρική κριτική  στην Αθήνα του 
Μεσοπολέµου, 3 τόµ., διδ. διατρ. Αθήνα 2005, σσ. 450, 1906. 
 
971) “H µετάφραση της Iφιγένειας του Γκαίτε από τον Iωάννη Παπαδόπουλου (Iένα 
1818) και το πρότυπό της”,  Σύγκριση 13 (2002 [2003]), σσ. 9-31. 
 
972) “H συνέχιση των Δελφικών Γιορτών. H υπαίθρια παράσταση του Διθυράµβου 
του Pόδου  του ‘Aγγελου Σικελιανού στο λόφο του Φιλοπάππου  στις 24 Aπριλίου 
1933”, στον τόµο:  K. Πετράκου / A. Mουζενίδου (επιµ.), O Σικελιανός και το 
Θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 63-86. 
 
Αναφορές: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 153. 2) Κ. Πετράκου, Ο Καζαντζάκης και το θέατρο, Αθήνα 
2005, σσ. 32, 74. 3) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2003, σ. 52. 
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973)“O δραπέτης του Λευτέρη Ξανθόπουλου: Kαραγκιόζης και κινηµατογράφος”, 
στον τόµο: Πραγµατικότητα και µύθος στο καλλιτεχνικό έργο του Λευτέρη 
Ξανθόπουλου, Aθήνα 2003, σσ. 115-120. 
 
974) “Γαλάτεια και Tρισεύγενη: H εξαιρετική γυναίκα στα όρια της ανθρώπινης 
κοινωνίας. Mια αναδροµή και µια σύγκριση”, Θέµατα Λογοτεχνίας 18-21 (Iούλιος 
2001 – Δεκέµβριος 2002 [2003]), σσ. 235-254. 
 
Αναφορά: 1) Noblia. Kostis Palamas. Traducciόn Isabel Garcia Galvez, Tenerife – Islas Canarias, 
Universidad de La Laguna 2004, σσ. 5-15, ιδίως σ. 14. 
 
975) “H θέση του M. Saunier στις έρευνες για το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι”, 
Θέµατα Λογοτεχνίας 18-21 (Iούλιος 2001 – Δεκέµβριος 2002 [2003]), σσ. 338-342. 
 
976) “H δραµατουργία των ηρωικών παραστάσεων του ελληνικού θεάτρου σκιών – 
“O Kατσαντώνης του Aντώνιου Mόλλα”, στον τόµο:  B. Δ. Aναγνωστόπουλος 
(επιµ.), Θέατρο Σκιών και Eκπαίδευση, Aθήνα  2003, σσ. 41-68. 
 
977) “Eικονικό σώµα και ζωντανό κορµί: Σκέψεις για την εφαρµογή της τεχνολογίας 
στο σύγχρονο θέατρο”, Γράµµα/Gramma 10 (2002 [2003]), σσ. 87-103. 
 
Aναφορά: 1) D. A. Constantinidou, “Author Index to Volumes 1-10”,  Γράµµα/ Gramma 10 (2002 
[2003]), σσ.197-203,  ιδίως σ. 201. 
 
978) “Die Tragödie Rhodope von Nikolaos Poriotis (1913) und das griechische 
Volkslied”, στον τόµο: Kανίσκιον φιλίας. Tιµητικός τόµος για τον Guy-Michel 
Saunier, Aθήνα 2002 [2003], σσ. 95-107. 
 
Αναφορά: 1) Ε. Moser-Karagiannis, “Dialogue intertextuel de littérature secondaire et retour aux 
sources de la littérature orale”, Επιστηµονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών ΛΕ’ (2003-2004),  σσ. 305-314, ιδιως σ. 306. 
 
979) “Tα θεατρικά του Xάρη Σακελλαρίου”, στον τόµο:  Xάρης Σακελλαρίου. 60 
χρόνια παρουσία στα Γράµµατα, Aθήνα 2003, σσ. 49-58. 
 
980) “O Mολιέρος στο Aιγαίο. ‘O Kαρπάθιος ή ο κατά φαντασίαν ερωµένος’”,  M. 
A. Aλεξιάδης (επιµ.), Kάρπαθος και Λαογραφία. B’ Διεθνές Συνέδριο Kαρπαθιακής 
Λαογραφίας (Kάρπαθος, 26-29 Σεπτεµβρίου 2001), Πρακτικά, Aθήνα 2003, σσ. 581-
618. 
 
981) “O Θεόδωρος Aλκαίος και η λαϊκότροπη πατριωτική τραγωδία στα χρόνια της 
Eπανάστασης”, Eλληνικά 52/2 (1992), σσ. 305-361,  53/1 (1993), σσ. 93-130. 
 
Αναφορά: 1) Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Β. Πούχνερ, “Το νεοελληνικό θέατρο από το θάνατο 
του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών µελετών και άρθρων”, 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 
295-361, ιδίως σ.347, αρ. 484. 2) Κ. Ριτσάτου, Η συµβολή του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή στην 
ανάπτυξη του νεοελληνικού θεάτρου, διδ. διατρ.. Ρέθυµνο 2004, σσ.584, 731. 
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982) “H δραµατική ιδιοτυπία του Άγγελου Tερζάκη”, Συµπόσιο: Άγγελος Tερζάκης, 
20 χρόνια από το θάνατό του. Πρακτικά Συµποσίου, Nαύπλιο 2000, Δηµόσια Kεντρική 
Bιβλιοθήκη Nαυπλίου “O Παλαµήδης”, Nαύπλιο 2003, σσ. 77-82. 
 
983) “Tο αιγαιοπελαγίτικο θέατρο (1600-1750) ως δραµατουργική οντότητα στην 
ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου”, Kονδυλοφόρος  2 (2002), σσ. 51-61. 
 
984) “Jesuit Theatre on the Islands of the Aegean Sea”, Journal of Modern Greek 
Studies 21/2 (2003), σσ.207-222. 
 
985) “Παρατηρήσεις και σκέψεις πάνω στο παιδικό θέατρο του Bασίλη Pώτα”, 
Διαδροµές 9-10 (άνοιξη – καλοκαίρι 2003), σσ.  69-85. 
 
986) “O οµιλούµενος σκηνικός λόγος στην ελληνική δραµατουργία 1810-1840” 
[deutsche Zusammenfassung], Λεξικογραφικόν Δελτίον 24 (2002-2003), σσ. 331-340. 
 
987) Bιβλιοκρισία:  [A. Georgakopoulou / M. Spanaki (eds.), A Reader in Greek 
Sociolinguistics. Studies in Modern Greek Language, Culture and Communication, 
Oxford etc. 2001]. Zeitschrift für Balkanologie 38 (2002 [2003]), σσ. 221-223. 
 
988) Bιβλιοκρισία: [Schweizerisches Archiv für Volkskunde 95-97, 1999-2001]. 
Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 483-489. 
 
989) Bιβλιοκρισία: [Fabula 40-42, 1999-2001]. Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 489-
499. 
 
990) Bιβλιοκρισία: [L. Kretzenbacher, Vergleichende Volkskunde Europas. 
Gesamtbibliographie mit Register 1936-1999, Münster etc. 2000]. Λαογραφία 39 
(1998-2003), σσ. 499-501. 
 
991) Bιβλιοκρισία: [Ethnologia Balcanica 1-4, 1997-2000]. Λαογραφία 39 (1998-
2003), σσ. 501-507. 
 
992) Bιβλιοκρισία: [Internationale Volkskundliche Bibliographie / International 
Folklore Bibliography 1994 και 1995, Bonn 1997 και 1998]. Λαογραφία 39 (1998-
2003), σσ.507-509. 
 
993) Bιβλιοκρισία: H. Riedl / H. Weingartner (eds.), Beiträge zur Landeskunde von 
Griechenland VI, Salzburg 1998]. Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 510-512. 
 
994) Bιβλιοκρισία: W. Heissig / R. Schott (eds.), Die heutige Bedeutung oraler 
Traditionen. Ihre Archivierung, Publikation und Index-Erschließung / The Present-
Day Importance of Oral Traditions. Their Preservation, Publication and Indexing, 
Opladen/Wiesbaden 1998]. Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 512-520. 
 
995) Bιβλιοκρισία: F. Grieshofer / M. Schindler (eds.), Netzwerk Volkskunde. Ideen 
und Wege. Festgabe für Klaus Beitl zum siebzigsten Geburtstag, Wien 1999]. 
Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 520-523. 
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996) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost 35, Zagreb 1998]. Λαογραφία 39 (1998-
2003), σσ. 523-527. 
 
997) Bιβλιοκρισία: [Galizien. Ethnographische Erkundung bei den Bojken und 
Huzulen in den Karpaten, Wien 1998]. Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 527-528. 
 
998) Bιβλιοκρισία: [Folklorno kazaliste, Zagreb 1996, I. Lozica, Hrvatski karnevali, 
Zagreb 1997]. Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 529-534. 
 
999) Bιβλιοκρισία: [O. Hοlzapfel / W. Stief (eds.), Deutsche Volkslieder mit ihren 
Melodien, Balladen, Bern etc. 1996]. Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 535-538. 
 
1000) Bιβλιοκρισία: [Traditiones. Acta Instituti Ethnographiae Slovenorum 24, 
1995]. Λαογραφία 39 (1998-2003), σ. 539. 
 
1001) Bιβλιοκρισία:  [K. Beitl / O. Bockhorn (eds.), Ethnologia Europaea, Wien 
1995]. Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 549-541. 
 
1002) Bιβλιοκρισία:  [Jahrbuch für Volksliedforschung 44, Berlin 1999]. Λαογραφία 
39 (1998-2003), σσ. 541-543. 
 
1003) Bιβλιοκρισία:  [E. Marushiakova / V. Popov, Gypsies (Roma) in Bulgaria, 
Frankfurt/M. etc. 1997, R. Djuric, Märchen und Lieder europäischer Sinti und Roma, 
Frankfurt/M. etc. 1997]. Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 543-552. 
 
1004) Bιβλιοκρισία:  [G. Rasuly – Paleczek (ed.), Turkish Families in Transition, 
Frankfurt/M. 1996]. Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 612-621. 
 
1005) Bιβλιοκρισία: [Narodna Umjetnost 38, Zagreb 2001, 39, 2002]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVII/106 (2003), σσ.  506-510. 
 
1006) Bιβλιοκρισία: [K.  Kορρέ-Zωγράφου, Xρυσικών έργα 1600-1900. Συλλογή K. 
Nοταρά, Aθήνα 2002]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVII/106 (2003), 
σσ.  516-517. 
 
1007) Βιλιοκρισία: [P. Schreiner, Stadt und Gesetz – Dorf und Brauch. Versuch einer 
historischen Volkskunde von Byzanz. Methoden, Quellen, Gegenstände, Beispiele, 
Göttingen 2001]. Byzantinische Zeitschrift 96 (2003), σσ.785-786. 
 
Αναφορά: 1) Βyzantinische Zeitschrift 97 (2004), σ. 513, αρ. 2441. 
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1008) Ράµπα και παλκοσένικο. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Αθήνα, Πορεία 
2004, σελ. 536. (1. “Θέατρο και πολιορκία”, 2. “Για µια τυπολογία απηχήσεων και χρήσεων του 
Κρητικού θεάτρου σε δραµατικά κείµενα του 17ου και 18ου αιώνα. Μεθοδολογκοί προβληµατισµοί 
γύρω από τις έννοιες ‘επίδραση’ και ‘διακείµενο’ στο ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο”, 3. 
“Παραλειπόµενα στο ‘Ζήνωνα’”, 4. “Μολιέρος και Κατσαΐτης. Ιχνηλασίες σε µια θαµπή συσχέτιση”, 
5. “Εκδοτικά προβλήµατα σε δραµατικά κείµενα και σε θεατρικές µεταφράσεις του 18ου και 19ου 
αιώνα (1790-1850)”, 6. “Ο Θεόδωρος Αλκαίος και η λαϊκότροπη πατριωτική τραγωδία στα χρόνια της 
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Επανάστασης”, 7. “Γλωσσικές παράµετροι στην ελληνική δραµατουργία του 19ου αιώνα. Πρώτες 
διαπιστώσεις και προσωρινά συµπεράσµατα”, 8. “Γαλάτεια και Τρισεύγενη. Η εξαιρετική γυναίκα στα 
όρια της ανθρώπινης κοινωνίας”, 9. “Ο Σωκράτης Καραντινός σχολιαστής, δοκιµιογράφος και 
δάσκαλος του θεάτρου”, 10. “Καθυστέρηση; Η παράµετρος του χρόνου στις προσληπτικές διαδικασίες 
κατά την πορεία της νεοελληνικής δραµατουργίας από το Κρητικό θέατρο ώς το µεταπολεµικό 
δράµα”). 
 
Αναφορές: 1) Γρ. Ιωαννίδης, Το ξένο ρεπερτόριο του ελληνικού µεταπολεµικού θεάτρου (1945-1967). 
Ζητήµατα υποδοχής και διαµόρφωσης, διδ. διατρ. Αθήνα 2005, τόµ. Α’ σσ. 52, 143. 2) Πλ. 
Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 2005, σσ. 78, 316. 
 
1009) Ποίηση και µύθος στα θεατρικά έργα του Βασίλη Ζιώγα. Πανθεϊσµός και 
φυσιολατρία ως τελεολογικές θεµελιώσεις µιας µυστικιστικής κοσµοθεωρίας. 
Ερηµνευτικό δοκίµιο, Αθήνα, Πολύτροπον  2004, σελ. 415. 
 
Αναφορές: 1) Πλ. Μαυροµούστακος,  Το θέατρο στην Ελλάδα 1940-2000. Μια επισκόπηση, Αθήνα 
2005, σσ. 112, 316. 
 
1010) Μυθολογικές και φιλοσοφικές σάτιρες στο ελληνικό προεπαναστατικό 
θέατρο (αρχές 19ου αιώνα). “Κωµωδία του µήλου της έριδος”, “Επάνοδος, ήτοι 
Το φανάρι του Διογένους”. Φιλολογική έκδοση, Αθήνα, Ακαδηµία Αθηνών - 
Ερευνητικό πρόγραµµα: Το ελληνικό θέατρο στην εποχή του Μεσαίωνα, της 
Αναγέννησης και της Τουρκοκρατίας 2004, σελ. 203 (Κείµενα και µνηµεία του 
ελληνικού προεπαναστατικού  θεάτρου, τόµ. 1). 
 
1011) Η Κύπρος των Σταυροφόρων και το θρησκευτικό θέατρο του Μεσαίωνα, 
Λευκωσία, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου  2004, σελ. 314. 
 
1012) Η µορφή του γιατρού στο νεοελληνικό θέατρο. Μία δραµατολογική 
αναδροµή, Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια 2004, σελ. 216. 
 
Αναφορά: 1) “Καθηµερινή”, Τέχνες και Γράµµατα, 30 Ιανουαρίου 2005, σ. 7. 
 
1013) Φιλολογική επιµέλεια: Ιωάννου Σεργίου Παπαδοπούλου, Θεατρικές 
µεταφράσεις. Οι Κουάκεροι του A. von Kotzebue, Βουκουρέστι 1913/14, 
ανέκδοτο χειρόγραφο, και Ιφιγένεια η εν Ταύροις του J. W. Goethe, Ιένα 1818, 
Αθήνα, ‘Ιδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη 2004 (Θεατρική Βιβλιοθήκη 5), σελ. 
211. 
 
Κρίση: 1) Άννα Ταµπάκη, “Δεν χάθηκαν τα ίχνη. Τρεις λόγιες Ελληνίδες στα χρόνια 
της Παλιγγενεσίας και ένας ολιγόζωος πλην σηµαντικός µεταφραστής του Γκαίτε”, 
“Το Βήµα” 13 Μαρτίου 2005, σ. 8. 44. 
 
1014) Εισαγωγή στην έκδοση: Ιωάννου Σεργίου Παπαδοπούλου, Θεατρικές 
µεταφράσεις. Οι Κουάκεροι του A. von Kotzebue, Βουκουρέστι 1913/14, 
ανέκδοτο χειρόγραφο, και Ιφιγένεια η εν Ταύροις του J. W. Goethe, Ιένα 1818, 
Αθήνα, ‘Ιδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη 2004 (Θεατρική Βιβλιοθήκη 5), σσ. 9-
65. 
 
1015) “H Oδύσσεια του Iάκωβου Kαµπανέλλη. Σκόρπιες σηµειώσεις για ένα ταξίδι 
επιστροφής από το Oδυσσέα γύρισε σπίτι (1952) στην Tελευταία πράξη (1997)”, Nεά 
Eστία 155, τεύχ. 1763 (Iανουάριος  2004), σσ. 60-80. 
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1016) “I. Kαµπανέλλης, Mια συνάντηση κάπου αλλού...”, “Π. Mάτεσις, Περιποιητής 
φυτών”, “Π. Mέντης, Save”, “Γ. Σκούρτης, Hθοποιοί”,  “A. Στάϊκος, H αυλαία 
πέφτει”,”B. Zιώγας, Φιλοκτήτης” γερµανικά άρθρα στον τόµο: W. Greisenegger 
(ed.), Das  Schauspiel von 1996 bis 1999 (Der Schauspielführer, Bd. 19), Stuttgart 
2003 [2004], σσ. 113 εξ., 150-152, 170 εξ., 228 εξ., 242-244, 293 εξ.  (αρ.2927, 2942, 
2949, 2968, 2974, 2993). 
 
1017) “Zur Dialektik von Fremdheit im gemeinsamen ‘Haus Europa’. Die Rezeption 
Europas im griechischen Theaterwesen von 1800-1930”, J.-P. Bayerdörfer / E. 
Hellmuth (eds.), Exotica. Konsum und Inszenierung des Fremden im 19. Jahrhundert, 
Münster 2003 [2004], σσ. 279-294. 
 
Αναφορά: 1) Volkskunde in Österreich 40/7 (2005), σ. 67. 
 
1018) “Aσχολίαστη µυθολογική σάτιρα του προεπαναστατικού θεάτρου: Kωµωδία 
του Mήλου της ‘Eριδος”, Πόρφυρας KΔ’, τεύχ. 110 (Kέρκυρα, Iαν. – Mάρτ. 2004), 
σσ. 519-559. 
 
1019) “14. H 25ηMαρτίου 1994. Bάλτερ Πούχνερ, H ελληνική Eπανάσταση του 
1821 στο ευρωπαϊκό θέατρο”, Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήµιο Aθηνών, 
Eπίσηµοι λόγοι περιόδου από 1. 8. 1993 έως 31. 8. 1994, Aθήνα 2003 [2004], σσ. 
231-271. 
 
1020) “Tο νεοελληνικό θέατρο – θέατρο ευρωπαϊκό. Mια πρώτη συγκριτική σύνθεση 
των προσληπτικών διαδικασιών στη νέα εικόνα της ιστορίας του Nεοελληνικού 
Θεάτρου”, Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του 
Nεοελληνικού Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της 
ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, 
επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ.  29-
38 (4ο). 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σσ. 113 εξ. 
 
1021) “Για µια τυπολογία απηχήσεων και χρήσεων του Kρητικού Θεάτρου σε 
δραµατικά κείµενα του 17ου και 18ου αιώνα. Mεθοδολογικοί προβληµατισµοί γύρω 
από τις έννοιες ‘επίδραση’ και ‘διακείµενο’ στο ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο”, 
Πρακτικά B’ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις του Nεοελληνικού 
Θεάτρου µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. 
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Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 93. 
 
1060) Βιβλιοκρισία: [Keir Elam, Η σηµειωτική θεάτρου και δράµατος, µετάφραση-
εισαγωγή Κ. Διαµαντάκου, Αθήνα 2001]. Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 493-497. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 93. 
 
1061) Βιβλιοκρισία: [R. Caillois, Τα παιγνίδια και οι άνθρωποι, Αθήνα 2001]. 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 5 (2004), σσ. 497-500. 
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Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 93. 
 
1062) Βιβλιοκρισία: [Α. Σκανδάλη, Η πορεία της όπερας στην Ελλάδα του 19ου 
αιώνα σε σχέση µε τη συγκρότηση του αστικού χώρου. Μια πρώτη προσέγγιση, Αθήνα 
2001]. Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 500-505. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 93. 
 
1063) Βιβλιοκρισία: [Σ. Πατσαλίδης / Α. Νικολοπούλου (επιµ.), Μελόδραµα. 
Ειδολογικοί και ιδεολογικοί µετασχηµατισµοί, Θεσσαλονίκη 2001]. Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), 
σσ. 505-518. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 93. 
 
1064) Βιβλιοκρισία: [Ευ. Ε. Στιβανάκη, Θεατρική ζωή, κίνηση και δραστηριότητα 
στην Πάτρα από το 1828 εώς το 1900, Πάτρα 2001]. Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 518-524. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 93. 
 
1065) Βιβλιοκρισία:  [Εταιρία Αρχιπέλαγος (εκδ.), Το Αιγαίο στο θέατρο. Μορφές – 
ιδέες – εποχές, Αθήνα 2001]. Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 524-525. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 93. 
 
1066) Βιβλιοκρισία: [Γ. Π. Πεφάνης, Θέµατα του µεταπολεµικού και σύγχρονου 
ελληνικού θεάτρου, Αθήνα 2001]. Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 525-528. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 93. 
 
1067) Βιβλιοκρισία: [Εν Βόλω 2, καλοκαίρι 2001, αφιέρωµα: Τα θεατρικά του 
Βόλου· Τετράδια Νεοελληνικής Φιλολογίας 4, Φεβ. 2002]. Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 528-529. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 93. 
 
1068) Βιβλιοκρισία: [Θρήνος εις τα Πάθη και την Σταύρωσιν του Κυρίου και Θεού και 
Σωτήρος ηµών Ιησού Χριστού, ποιηθείς παρά του ευγενεστάτου άρχοντος κυρού 



- 285 - 

 

Μαρίνου του Φαλιέρου, κριτική έκδοση W. F. Bakker – A. F. van Gemert, Ηράκλειο 
2002]. Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 529-538. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σσ. 93 εξ. 
 
1069) Βιβλιοκρισία: [Δ. Ν. Μουσµούτης, Ο Ρώµας και το θέατρο, Αθήνα 2002]. 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 5 (2004), σσ. 538-541. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 94. 
 
1070) Βιβλιοκρισία: [Μ. Πλωρίτης, Ο πολιτικός Σαίξπηρ. Η τραγωδία της εξουσίας, 
Αθήνα 2002]. Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 541-544. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 94. 
 
1071) Βιβλιοκρισία: [P. Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects 
of an Ancient Profession, Cambridge 2002]. Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 544-555. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 94. 
 
1072) Βιβλιοκρισία: [Pavlos Matesis, Contemporary Greek Theatre, vol. 2, Guardian 
Angel for Rent, Nurseyman, Roar, Towards Eleusis, London 2002]. Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), 
σσ. 555-556. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 94. 
 
1073) Bιβλιοκρισία: [Π. Τακόπουλος, Τα Κριτικά (Θέατρο 1966-1990), Αθήνα 2002]. 
Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 5 (2004), σσ. 556-558. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 94. 
 
1074) Βιβλιοκρισία: [Μ. Δηµάκη-Ζώρα, Σ. Ν. Βασιλειάδης. Η ζωή και το έργο του, 
Αθήνα 2002]. Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 558-561. 
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Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 94. 
 
1075) Βιβλιοκρισία: [Grapta Poikila I, ed. by L. Pietilä-Castrén / M. Vesterinen, 
Helsinki 2003]. Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 562-564. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 94. 
 
1076) Bιβλιοκρισία: [Γ. Π. Πεφάνης, Τοπία της Δραµατικής Γραφής. Δεκαπέντε 
µελετήµατα για το Νεοελληνικό Θέατρο, Αθήνα 2003]. Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 564-566. 
 
Αναφορά: 1) K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre (1995-2005). Summaries of the 
Academic Publications of the Department of Theatre Studies in the University of Athens, Athens, 
Department of Theatre Studies 2005, σ. 94. 
 
1077) Βιβλιοκρισία: [Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας 
XXVIII (1987-1998 [2001]). Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVIII/107 
(2004), σσ. 56-59. 
 
1078) Βιβλιοκρισία: [M. Papachristophorou, Sommeils et veilles dans le conte 
merveilleux grec (FFC 279), Helsinki 2002]. Fabula 45 (2004), σσ. 161-163. 
 
1079) Βιβλιοκρισία: [K. Kaser, S. Gruber, R. Pichler (eds.), Historische 
Anthropologie im südöstlichen Europa. Eine Einführung, Wien etc. 2003]. 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVIII/107 (2004), σσ. 154-159. 
 
1080) Βιβλιοκρισία: [Κ. Κορρέ-Ζωγράφου/ Ε. Ολυµπίτου, ‘Ανθρωποι και 
παραδοσιακά επαγγέλµατα στο Αιγαίο, Αθήνα 2003]. Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde LVIII/107 (2004), σ. 174. 
 
1081) Βιβλιοκρισία: [Θ. Χατζηπανταζής, Από του Νείλου µέχρι του Δουνάβεως. Το 
χρονικό της ανάπτυξης του ελληνικού επαγγελµατικού θεάτρου στο ευρύτερο πλαίσιο 
της Ανατολικής Μεσογείου, από την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους ώς τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, τόµ. Α’, Ηράκλειον 2002]. Ελληνικά 54 (2004), σσ. 142-
167. 
 
Αναφορές: 1) Α. Πολίτης, Κονδυλοφόρος 3 (2004), σ.191. 
 
1082) Βιβλιοκρισία: [Γ. Κεχαγιόγλου, Τζωρτζής (Μ)Πουστρούς (Γεώργιος 
Βο(σ)τρ(υ)ηνός ή Βουστρώνιος), Διήγησις Κρονίκας Κύπρου. Κριτική έκδοση, 
Λευκωσία 1997]. Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), σσ.431-433. 
 
1083) Βιβλιοκρισία: [Ε. Π. Αλεξάκης, Ταυτότητες και ετερότητες. Σύµβολα, συγγένεια, 
κοινότητα στην Ελλάδα – Βαλκάνια, Αθήνα 2001]. Südost-Forschungen 61/62 
(2002/03 [2004]), σσ.489-493. 
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1084) Βιβλιοκρισία: [Chr. Maltezou / Gh. Ortalli (eds)., Italia -  Grecia: temi e 
storiografie a confronto. Atti del convegno di studi organizzato in collaborazione con 
il Dipartimento di Studi Storici dell’ Università Ca’ Foscari di Venezia, Venezia 
2001]. Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), σσ.517-518. 
 
1085) Βιβλιοκρισία: [Πρακτικά Γ’ Πανελληνίου Συµποσίου Γενεαλογικής και 
Εραλδικής Επιστήµης, Αθήνα 2001]. Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), 
σσ.518-519. 
 
1086) Βιβλιοκρισία: [Θητεία. Τιµητικό αφιέρωµα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, 
Αθήνα/Ιωάννινα 2002]. Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), σσ.534-535. 
 
1087) Βιβλιοκρισία:[Ρ. Λ. Καφταντσόγλου, Στη σκιά του ιερού βράχου. Τόπος και 
µνήµη στα Αναφιώτικα, Αθήνα 2001]. Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), 
σσ.537-539. 
 
1088) Βιβλιοκρισία: [Γ. Κεχαγιόγλου, Πεζογραφική Ανθολογία. Αφηγηµατικός 
γραπτός νεοελληνικός λόγος, 2 τόµ., Θεσσαλονίκη 2001]. Südost-Forschungen 61/62 
(2002/03 [2004]), σσ.539-541. 
 
1089) Βιβλιοκρισία: [Π. Αγαπητός / Μ. Πιερής (επιµ.), “Το αδόνιν κείνον που γλυκά 
θλιβάται”. Εκδοτικά και ερµηνευτικά ζητήµατα της δηµώδους ελληνικής λογοτεχνίας 
στο πέρασµα από τον Μεσαίωνα στην Αναγέννηση (1400-1600). Πρακτικά του 4ου 
Διεθνούς Συνεδρίου Neograeca Medii Aevi (Νοέµβριος 1997, Λευκωσία), Ηράκλειον 
2002].Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), σσ. 542-543. 
 
1090) Βιβλιοκρισία: [David Holton, Μελέτες για τον Ερωτόκριτο και άλλα 
νεοελληνικά κείµενα, Αθήνα 2000]. Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), 
σσ.543-546. 
 
1091) Βιβλιοκρισία: [Dia M. L. Philippides / David Holton, Του κύκλου τα γυρίσµατα. 
Ο Ερωτόκριτος σε ηλεκτρονική ανάλυση, τόµ. 1-4, Αθήνα 1996-2001]. Südost-
Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), σσ.546-549. 
 
1092) Βιβλιοκρισία: [Ρήγας Βελεστινλής, ‘Απαντα τα σωζόµενα, τόµ. 3: Ηθικός 
Τρίπους, εισαγωγή Α. Ταµπάκη, επιµ. Ines de Salvo, Αθήνα 2000· Ρήγας Βελστινλής, 
Ο Ηθικός Τρίπους, Βιέννη 1797, επιµ. Δ. Καραµπερόπουλος, Αθήνα 2001· Δ. 
Καραµπερόπουλος, Ο Ρήγας µεταφραστής των Ολυµπίων του Μεταστάσιο, Αθήνα 
2001]. Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), σσ. 549-551. 
 
1093) Βιβλιοκρισία: [Π. Δ. Μαστροδηµήτρης, Η παρουσία των κειµένων. 
Ερµηνευτικές και ιστορικές αναγνώσεις έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα 
2002]. Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), σσ.551-552. 
 
1094) Βιβλιοκρισία: [Χρ. Καραντζή, Η αξιοποίηση της γλωσσικής πολυτυπίας στη 
δηµιουργία του ύφους. Το παράδειγµα του Ανδρέα Κάλβου, Αθήνα 2000· ‘Ε. 
Κουτριανού, Με άξονα το φως. Η διαµόρφωση και η κρυστάλλωση της ποιητικής του 
Οδυσσέα Ελύτη, Αθήνα 2002· Μ. Δηµάκη-Ζώρα, Σ. Ν. Βασιλειάδης. Η ζωή και το 
έργο του, Αθήνα 2002]. Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), σσ. 553-555. 
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1095) Βιβλιοκρισία: [G. Saunier, Εωσφόρος και άβυσσος. Ο προσωπικός µύθος του 
Παπαδιαµάντη, Αθήνα 2001· Φ. Δηµητρακόπουλος, Λεύκωµα Παπαδιαµάντη (1851-
1911). 150 χρόνια από τη γέννησή του, Αθήνα 2001]. Südost-Forschungen 61/62 
(2002/03 [2004]), σσ.556-558. 
 
1096) Βιβλιοκρισία: [Α. Ρίζος-Ραγκαβής, Διηγήµατα, επιµ. Δ. Τζιόβας, 2 τόµ. Αθήνα 
1999· Δ. Βικέλας, Λουκής Λάρας και διηγήµατα, επιµ. Β. Αθανασόπουλος, Αθήνα 
2000· Αθ. Χριστόπουλος, Ποιήµατα, επιµ. Γ. Ανδρειωµένος, Αθήνα 2001]. Südost-
Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), σσ. 558-560. 
 
1097) Βιβλιοκρισία: [Διον. Μουσµούτης, Γρηγόριος Ξενόπουλος 1867-1951. 
Χρονολόγιο-Λεύκωµα, Αθήνα 2001· Νέα Εστία 150 τεύχ. 1738 (2001), σσ. 372-531· 
Τετράδια “Ευθύνης” 39 (2001), σσ. 1-208· Επτανησιακά Φύλλα 21/3-4 (2001) σσ. 
263-638]. Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), σσ. 561-562. 
 
Ελληνική µετάφραση: εφ. Ηµέρα τση Ζάκυνθος αρ. 2441 (11 Νοεµβρίου 2004), σ.10. 
 
1098) Βιβλιοκρισία: [Γ. Αθανασάτου, Ελληνικός Κινηµατογράφος (1950-1967). 
Λαϊκή Μνήµη και Ιδεολογία, Αθήνα 2001]. Südost-Forschungen 61/62 (2002/03 
[2004]), σσ. 562-563. 
 
1099) Βιβλιοκρισία: [Ε. Ν. Γιακουµάκη, Ευφηµισµός. Γλωσσική προσέγγιση. 
Παραδείγµατα από τη νεοελληνική κοινή και τις διαλέκτους, Αθήνα 2000]. Südost-
Forschungen 61/62 (2002/03 [2004]), σσ. 566-567. 
 
1100) Βιβλιοκρισία:  [U. Brunnbauer, Gebirgsgesellschaften auf dem Balkan. 
Wirtschaft und Familienstruktur im Rhodopengebirge – 19./20. Jahrhundert, Wien 
etc. 2004]. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LVIII/107 (2004), σσ. 275-279. 
 
1101) Βιβλιοκρισία:  [Μ. Α. Αλεξιάδης, Δωδεκάνησα. Λαϊκός πολιτισµός, Αθήνα 
2003, του ίδιου, Κάρπαθος και Λαογραφία, Αθήνα 2003]. Österreichische Zeitschrift 
für Volkskunde LVIII/107 (2004), σσ.285-287. 
 
 
2005 
 
 
1102) Σχόλια και σχολαστικά. Κριτικές στην ανάλυση, ερµηνεία και εκδοτική 
θεατρικών κειµένων, Αθήνα, Πατάκης  2005, σελ. 330. 
 
1103) Πορείες και σταθµοί. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Αθήνα, Αιγόκερως 
2005, σελ. 363. (1. “Μπαρόκ και Ροκοκό ως υφολογικές έννοιες στην ελληνική προεπαναστατική 
δραµατουργία”, 2. “Οι πρώτες θεατρικές µεταφράσεις του Κωνσταντίνου Κοκκινάκη: τέσσερα 
δράµατα του August von Kotzebue, Βιέννη 1801. Η αρχή της αισθηµατικής λογοτεχνίας στο 
νεοελληνικό θέατρο”, 3. “Λαϊκά αναγνώσµατα και θεατρικότητα. Η περίπτωση του Μπερτόλδου”,  4. 
“Ασχολίαστη µυθολογική σάτιρα του προεπαναστατικού ελληνικού θεάτρου. Κωµωδία του µήλου της 
έριδος”, 5. “Οι ντοπιολαλιές στους θεατρικούς ρόλους της ελληνικής κωµωδίας του 19ου αιώνα. Μια 
συµπλήρωση”, 6. “Από τον Ιπεκακουάνα στον Ιατρό Μαυρίδη. Ο γιατρός στην ελληνική 
δραµατουργία 1830-1920”, 7. “Η κάθαρση του αναγνώστη. Αφηγηµατική δραµατουργία στο διήγηµα 
Θάνατος παλληκαριού του Κωστή Παλαµά”, 8. “Μαργαρίτα Λυµπεράκη και Oskar Kokoschka. 
Εκλεκτικές συγγένειες στη θεατρική πρωτοπορία του 20ού αιώνα”, 9. “Ο Οδύσσεια του Ιάκωβου 
Καµπανέλλη. Σκόρπιες σηµειώσεις για ένα ταξίδι επιστροφής από το Οδυσσέα γύρισε σπίτι (1952) 
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ANAΛYΣH TΩN KYPIOTEPΩN ΔHMOΣIEYMATΩN KAI KPIΣEIΣ 
 

Διευκρίνιση: Δεν αναλύονται βιβλιοκρισίες, βιβλιοπαρουσιάσεις και άρθρα σε 
λεξικά, αλλά µόνο άρθρα και µονογραφίες. Oι κρίσεις παρατίθενται ολόκληρες και 
χωρίς περικοπές. Aπό κρίσεις, που δεν είναι γραµµένες σε µια από τις κυριότερες 
ευρωπαϊκές γλώσσες ή τα ελληνικά αναφέρεται µόνο η βιβλιογραφική ένδειξη. 
 
 
1) Das neugriechische Schattentheater Karagiozis, Diss. Wien 1972, σελ. 219 
(δακτυλ.), εικ. 
 
     H εργασία αυτή υποβλήθηκε ως διδακτορική διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου της Bιέννης και εγκρίθηκε "µετ'  επαίνου". Oι διδακτορικές διατριβές 
στα αυστριακά πανεπιστήµια δεν τυπώνονται υποχρεωτικά, αλλά κατατίθενται τρία 
αντίγραφα στην Eθνική Bιβλιοθήκη, στη Bιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου και στη 
Bιβλιοθήκη του Iνστιτούτου ή της 'Eδρας, όπου έγινε η εργασία. Για ανάλυση του 
περιεχοµένου βλ. δηµ. αρ. 7. 
 
W. Hüttner, Maske und Kothurn 22 (Wien 1976), σ. 319.  
 
  "Die Arbeit gliedert sich in einen historischen und einen hermeneutischen 
Hauptabschnitt. Ersterer nimmt das Zeitkontinuum zur methodischen Achse, 
zweiterer beschäftigt sich selektiv mit einzelnen Problemfeldern. 
    Der historische Abschnitt umfaßt: Entstehungstheorien und Ursprungssagen, den 
türkischen Karagöz, Karagöz in Griechenland, die Hellenisierung, die Hochblüte, den 
Rückgang. Das Untersuchungsobjekt wird hier wissenschaftsgeschichtlich im Streit 
der Meinungen und phänomenologisch in deskriptiver Analyse zur Darstellung 
gebracht. Neben dem Eindringen in die historischen Bezüge im Umfeld des 
Forschungsgegenstandes kristallisieren sich schon Kernpunkte der nachfolgenden 
hermeneutischen Ausfaltung und Problemvertiefung heraus, der sich der zweite 
Hauptabschnitt widmet. Im Übergriff in Nachbarbereiche der Untersuchung ergeben 
sich vier Problemstellungen: Karagiozis als Forschungsgegenstand, Karagiozis als 
Produkt einer Volkskultur, Einflüsse und Beeinflussungen, Ästhetik und Theorie. Die 
vier genannten Kapitel verstehen sich als Versuche zu einer interdisziplinären 
Kulturkomparatistik. 
    In einem dritten Hauptteil werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefaßt und 
in eine erweiterte Problemsichtung gestellt. Ein Anhang bringt ein alphabetisches 
Verzeichnis der namentlich bekannten Volkskünstler rund um das Schattentheater mit 
Kurzbiographien und stichwortartigen Charakteristiken, desgleichen ein Verzeichnis 
der Titel der Schattenspiele samt Quellenangabe. Es folgt ein Register der gedruckten 
Textserien sowie die Bibliographie zum Thema. Ein illustrierender Bildteil beschließt 
die Arbeit". 
 
7) Das neugriechische Schattentheater Karagiozis, München, Institut für 
Byzantinistik und Neugriechische Philologie 1975, σελ.250, 39 εικόνες σε 
πίνακες. 
 
Πρόκειται για εκτύπωση της εργασίας αρ. 1 (µε ορισµένες µεταβολές) στη γνωστή 
σειρά Miscellanea Byzantina Monacensia, της οποίας διευθυντής ήταν τότε ο 
καθηγητής Hans-Georg Beck. 
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   Tο βιβλίο αποτελεί πλήρη και συστηµατική µελέτη για το θέατρο σκιών στην 
Eλλάδα. Xωρίζεται σ'  ένα ιστορικό κι ένα ερµηνευτικό µέρος. Tο πρώτο ακολουθεί 
τη χρονολογική σειρά των ιστορικών γεγονότων, το δεύτερο ασχολείται µε 
διάφορους προβληµατισµούς γύρω από το θέµα. Tο ιστορικό µέρος περιλαµβάνει τα 
κεφάλαια: θεωρίες καταγωγής και προφορικές παραδόσεις προέλευσης, ο τουρκικός 
Kαραγκιόζης, ο K. στην Eλλάδα, ο εξελληνισµός, η εποχή της ακµής, η παρακµή. H 
βιβλιογραφία γύρω από το ερευνητικό αντικείµενο παρουσιάζει, κυρίως σχετικά µε 
το πρόβληµα της καταγωγής του θεάτρου σκιών στη Mεσόγειο, ένα ολόκληρο 
πλέγµα ερευνητικών διαφορών και απόψεων. Στον τουρκικό και ελληνικό K., στις 
διάφορες φάσεις του, εφαρµόζεται η µέθοδος της περιγραφικής ανάλυσης των 
φαινοµένων, των υποθέσεων, στερεότυπων προσώπων, των διάφορων λεπτοµερειών 
της παράστασης, των καραγκιοζοπαιχτών και του παραδοσιακού κοινού του λαϊκού 
αυτού αυτοσχέδιου θεάτρου. 
    Tο δεύτερο µέρος εντάσσει τα αποτελέσµατα της ιστορικής ανάλυσης σε 
διάφορους γενικότερους προβληµατισµούς: O K. ως αντικείµενο της επιστηµονικής 
έρευνας, ο K. ως προϊόν του λαϊκού πολιτισµού, επιδράσεις που ασκεί κι επιδράσεις 
που δέχεται, η αισθητική και η θεωρία. Tα τέσσερα αυτά κεφάλαια  αποτελούν 
ερµηνευτικές προσπάθειες που εξετάζουν το ερµηνευτέο αντικείµενο σε διάφορα 
συµφραζόµενα. 
    Στο τρίτο µέρος συνοψίζονται τα πορίσµατα της εργασίας και τοποθετούνται σ' 
ένα γενικότερο επίπεδο προβληµατισµού. 
    Tο παράρτηµα περιέχει αλφαβητικό κατάλογο των γνωστών λαϊκών καλλιτεχνών 
του θεάτρου σκιών µε σύντοµες βιογραφίες και χαρακτηρισµούς, όπως κι έναν 
κατάλογο των τίτλων των έργων του θεάτρου σκιών µε λεπτοµερείς αναφορές στις 
πηγές. Aκολουθεί κατάλογος των τυπωµένων κειµένων του θεάτρου σκιών και η 
βιβλιογραφία για το θέµα. Eικονογραφικό υλικό κλείνει την εργασία. 
 
R. Wildhaber, Schweizer. Archiv für Volkskunde 72 (Basel 1976), σσ. 207-208. 
 
    "Puchner gibt uns eine tiefschürfende Analyse des griechischen Schattentheaters 
mit einer minutiösen Darstellung von Aufführungseinzelheiten. Als Arbeitshypothese  
bezeichnet er mit Schattentheater Karagiozis den hier beschriebenen, ab etwa 1890 
sicher belegbaren, und auf griechischem Staatsgebiet aufgeführten Spieltyp mit all 
seinen temporalen und lokalen Modifikationen. Die Untersuchung geht von zwei 
Gesichtspunkten aus: einem historischen und einem deutenden: zugleich soll der 
heutige Stand der griechischen Forschung zum Thema aufgewiesen werden. Trotz 
aller Bemühungen ist festzustellen, daß Ursprungsraum und Ursprungszeit des 
Schattentheaters nicht exakt ausgemacht werden können. Die oft behauptete 
Übernahme des griechischen Spiels vom türkischen wird von Puchner strikt 
abgelehnt: eine solche habe es nie gegeben. Für Puchner ist die Hellenisierung des 
Spiels in drei Stufen erfolgt, wobei die eigentliche Themenanreicherung durch die 
Übernahme von Erzählgut aus der klephtischen Tradition und bedingt durch 
patriotische Vorstellungen um die Helden des Freiheitskampfes erfolgte. Das 
wesentliche Repertoire wurde im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts ausgeformt: es 
besteht aus drei Stoffkreisen: 1. alltägliches Leben, in welchem Karagiozis eine ganze 
Menge von verschiedenen Berufen ergreift, 2. heroische Vorstellungen: Klephtentum 
und Freiheitskampf, 3. mythische Vorstellungen, Motivkreis um Alexander den 
Grossen. Man darf das Schattentheater als ein Gesamtkunstwerk im kleinen 
bezeichnen, denn Musik, Malerei, mimische und dramatische Kunst wirken hier 
zusammen. Es ist denn auch nicht zu verwundern, daß Karagiozis im neugriechischen 
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Raum auf Malerei, Dichtung und Theater entscheidende Einflüsse ausgeübt hat. Im 
Anhang bringt Puchner ein ausführliches, sehr verdienstliches Verzeichnis 
namentlich bekannter Karagiozisspieler, Helfer, Sänger, Figurenschneider, 
Volksmaler und Theaterunternehmer; ferner bietet er uns das gesamte 
bekanntgewordene Repertoire des Schattentheaters Karagiozis und eine sorgfältige 
Bibliographie. Als sehr angenehm sei vermerkt, daß die zahlreich zitierten 
griechischen Texte von ihm in die deutsche Sprache übersetzt wurden". 
 
K. Mitsakis, Balkan Studies 17 (Θεσσαλονίκη 1977), σσ. 414-415. 
 
    "One must first of all remark that Puchner's book on the Greek Karagiozis is one of 
the fullest and most important studies on the subject that has been written in recent 
years. The author, with a sound knowledge of first-hand material and the relevant 
bibliography, examines the subject not only from the purely historical point of view, 
but also as an expression of the special environment that gave rise to it or received it. 
    The work begins with a detailed examination of the vexed question of the origin of 
the shadow-theatre. Puchner, in a very critical spirit, discusses and rejects one after 
another the various theories that attempt to connect the shadow-theatre with a 
particular place. 'Ursprungsraum und Ursprungszeit des Schattentheaters', he notes, 
'können auf Grund der vorhandenen Spuren nicht exakt ausgemacht werden. Die 
Wanderungstheorie ist als Hypothese zu schwach fundiert, um heute noch Geltung zu 
besitzen; die Erstellung einer Geschichte des Schattentheaters im Sinne sukzessiver 
Aufeinanderfolge von Phänomenen ist nicht durchführbar, besser wäre es von der 
Deskription geographisch getrennter oder nicht getrennter, simultan oder scheinbar 
sukzessiv vorhandener Spieltypen zu sprechen; die einleitend postulierte 
Phasenabfolge entlang des Zeitkontinuums hat sich also nur methodisch bewährt, 
nicht aber faktisch; die Streuung des Spurenmaterials legt mehrere autonome 
Entstehungszentren nahe, die sich möglicherweise in Wechselwirkung befunden 
haben; grundsätzlich ist der Ursprung des Schattentheaters aber ungeklärt' (p.195). 
    The work continues with a study of the Turkish Karagiozis as an expression of the 
closed social group of the Constantinopolitan 'mahala' [quarter], of its transplantation 
to Greece (c.1850), and of the gradual hellenization of the shadow-theatre, not only 
for the sake of its enrichment with new characters and new subjects, but by reason of 
the inevitable change in its basic nature and ideology. 
    The author rejects as a mistake in method the tendency of certain students, mainly 
Greek, to see in the Karagiozis characteristics of men of our time - for instance, 
viewing the hero as an opponent of the establishment. 'Der zerlumpte, bloßfüßige 
Armutsphilosoph predigt aber keine Widerstandsmoral', writes Puchner, 'gegen die 
Plutokratie, sein Realitätssinn ist vom Hunger geschwächt; nur wenn es gilt, gegen 
irgendwelche Idealismen anzutreten, ist er der große Realist. Seine Lebensart ist die 
des Überlebens, an seinem Hunger zerschellen alle intellektuellen Gebäude, nur die 
Wunschphantasie wuchert wild' (p.90). 
     According to the author the hellenization of the Karagiozis occurred in three 
successive phases: i) the geographical transfer by Vrachalis, ii) the enrichment in 
themes in the Epirote tradition, and iii) the reform by Mimaros. 'In der ab 1890 
ausgeformt vorliegenden klassischen Gestalt ist der Karagiozis Reflektor jenes 
kulturtopologischen und phylopsychischen Gefüges, das man romäische Volkskultur 
nennt. Seine 'Weiterentwicklung' in den Städten Griechenlands ist nur eine äußerliche 
Perfektionierung mit Tendenzen zu optischer Extravertiertheit; wo die 
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Grundstrukturen des Spieles angegriffen werden, kommt es zu 
Degenerationserscheinungen. 
     Die entscheidende Ursache für die quantitative und qualitative Regression der 
Spiele ist die partielle Auflösung der Volkskultur (Urbanisierung, Europäisierung, 
Industrialisierung). Die Aufführung erhält die Funktion einer beglückenden 
Anamnese an die Geborgenheit der Volkskultur oder der eigenen Kindheit'  (p.195-6). 
     Finally, Puchner gives evidence for the influence of the Karagiozis in modern 
Greek literature, painting and music. 
     The book ends with an appendix, in which are noted, in alphabetical order, all the 
known names of Greek Karagiozis performers (145 in all) and all the plays in the 
Greek repertoire of the shadow-theatre (264 in all), with an exhaustive bibliography 
and pictures of the principal figures in the Greek and Turkish Karagiozis . 
     Puchner's book constitutes a landmark in the international bibliography on the 
Greek Karagiozis and on the shadow-theatre generally. It is a substantial and 
composite work. No one will in future be able to write about the Karagiozis without 
keeping Puchner's observations in view". 
 
D. Oikonomidis, Südost-Forschungen XXXVII (München 1978), σσ. 435-436. 
 
    "Das neugriechische Schattentheater Karagjozis zählt nicht zu jenen besonders 
vernachlässigten Forschungsgebieten, auf die innerhalb der Neogräzistik immer 
wieder hingewiesen werden muß. Die Initiative aber und die Bemühungen W. 
Puchners, trotz des bisher Geschriebenen eine Darlegung der gesamten Problematik 
um das Karagjozis-Theater zu unternehmen, wird jeder zu schätzen wissen, der sich 
durch die ungewöhnlich umfangreiche und noch dazu verstreute bzw. schwer 
zugängliche Literatur über das Thema durchzuschlagen versucht hat. Daß W.  
Puchner in seiner Dissertation der beschwerliche Gang durch ein wahres Gestrüpp 
von einseitigen, mitunter polemisierenden, ja oft unvertretbar national betonten 
Meinungen um Ursprung und historische Entwicklung des Schattentheaters bis zum 
bezweckten Überblick (siehe S.18-60) gelungen ist, muß bei seinem Leser 
Anerkennung hervorrufen. 
     Nach einer informativen Übersicht über die Herkunft ('Entstehungstheorien und 
Ursprungssagen', S.18-38) und über die Geschichte des Schattenspiels im 
Osmanischen Reich ('Der türkische Karagöz', S.39-60) geht der Verf. zum 
eigentlichen Thema seines Buches über, dessen geschichtliche Entwicklung er in 
zwei verschiedenen Kapiteln untersucht: 'Karagöz in Griechenland' (S.61-75) und 
'Die Hellenisierung' (S.76-115). 
     So logisch die aufgeführte Anordnung der einzelnen Kapitel zu sein scheint, dürfte 
sie doch, zumindest was die Reihenfolge der beiden letztgenannten Abschnitte 
betrifft, nicht selbstverständlich sein. Die Anfänge der sogenannten Gräzisierung des 
türkischen Karagöz -Spiels, vorab seine vorauszusetzende sprachliche Gräzisierung 
dürften keineswegs die natürliche wie rasche Folge seiner Verpflanzung nach 
Griechenland sein. Diese Gräzisierung begann, sicherlich zögernd, entgegen allen 
geltenden Annahmen, wonach 'alle Ursprungssagen enden damit, daß ein gewisser 
Vrachalis um 1850 oder 1860... das Schattenspiel aus Konstantinopel nach dem 
Piräus gebracht haben soll' (S.61), entschieden früher, und zwar außerhalb der 
Staatsgrenzen des heutigen Griechenlands. Es ist nämlich der Belesenheit G.Veloudis 
zu verdanken, einen verborgen gebliebenen, beinahe sensationellen Beleg ans Licht 
gezogen zu haben, aus dem hervorgeht, daß es schon vor dem Revolutionsanbruch, 
d.h. im Jahre 1816 Vorstellungen griechischer Schattenspieler in Istanbul gegeben hat 
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(vgl. G.Veloudis, Der neugriechische Alexander. Tradition in Bewahrung und 
Wandel. München 1968. Miscellanea Byzantina Monacensia 8, S.253 und 259). Es ist 
bedauerlich, daß diese einzigartige Nachricht W. Puchner unbekannt bleiben mußte! 
     Sieht man von dieser Bemerkung am Rande und von einigen eingeschlichenen 
Ungenauigkeiten aus dem Gebiet der Orientalistik (z.B. man kann nicht die Sufis als 
'die konservativen Moslim' [S.41] bezeichnen; was 'Bekri-Mönche' [S.42] heißen soll, 
vermag ich nicht zu deuten) ab, so trägt die Behandlung dieses historischen Teils der 
Thematik die Merkmale einer gut fundierten, sorgfältigen Arbeit, zumal wenn man 
bedenkt, dass der Verf. türkische Texte benützt, die er aus Übersetzungen (ins 
Griechische?) eines Athener Armeniers (siehe S.2) kennt. Vorbildlich, ja verblüffend 
ist jedoch W.Puchners Erfassung des verstreuten Schrifttums über das griechische 
Schattentheater. Ich wüßte nur zwei Aufsätze, die bis 1975 erschienen, seiner 
Bibliographie (S.238-248) hinzugefügt werden können: H.Ritter, Der griechische 
Karagöz, in: Der Orient in der Forschung. Festschrift für Otto Spies zum 5. April 
1966.  Hrsg. von W.Hoenerbach.  Wiesbaden 1967, S.535-542 und E.Zakhos-
Papazahariou, Les origines et survivances ottomanes au sein du théâtre d'ombres grec, 
in: Turcica 5 (1975), S.32-39,  dazu Taf. I-XXVII. 
     Neben dem genannte Überblick über Ursprung und Geschichte des Karagjozis -
Theaters beschäftigt sich W. Puchner in der zweiten Unterteilung seines Buches in 
eigenen Kapiteln, die er untertreibend als 'hermeneutische Versuche' apostrophiert, 
mit der Stellung des Schattenspiels innerhalb der griechischen Volkskultur 
('Karagiozis als Produkt der Volkskultur', S.162-173), mit den Beziehungen zwischen 
Schatten- und Bühnentheater ('Einflüsse und Beeinflussungen', S.174-184) und ferner 
mit der Definierung der ästhetischen Eigengesetzlichkeit des Karagjozis-Spiels 
('Ästhetik und Theorie', S.185-194). 
     Auch in diesem Themenkreis stellt der Verf. seine Souveränität aufs neue unter 
Beweis. Seine völlige Vertrautheit mit der Materie, seine vorbildliche Gründlichkeit 
und Sicherheit bei der soziologischen Betrachtung und kulturgeschichtlichen 
Einordnung des griechischen Schattenspiels geben seinem Urteil das Prädikat des 
Verbindlichen. Verbindlich ist auch der Schluß, den er über das, was das 
Schattenspiel in der griechischen Großstadtgesellschaft erbrachte, zieht: 'Dem 
Karagiozis gelang, was der gelehrten Poesie der Ersten Athener Schule und selbst 
dem Ethographismus nicht gelang: ins Zentrum des Volksbewußtseins vorzustoßen' 
(S.190). 
     Die Forschung des Schattentheaters, insbesondere die des griechischen, gewann 
mit der hier besprochenen Abhandlung W. Puchners einen gewichtigen, anregenden 
Beitrag, der, wie mir scheint, seinen besonderen Platz in der Fachliteratur lange 
beibehalten wird". 
 
W. M. Hayes, Byzantines Studies/Études Byzantines 4, fasc.2 (Arizona State Univ. 
1977), σσ. 219-220. 
 
    "Although theater in which puppets cast shadows on a sheet-screen between them 
and the spectators can be found in China, whence likely it spread westward through 
Asia, it was thought to be a product of Turkey when, legend has it, the Greek Jannis 
(or Barbayiannis) Vrachalis brought it from Constantinople to the Piraeus about 1860. 
Karagiozis (Turkish for 'black-eyed one') is the hero's name. 
     He has become entirely Greek. He is witty, sly, cunning, mischievous, happy, 
unprincipled, pious, and earthy in a never-ending series of events derived from Greek 
mythology, history, or present times. Other Greek characters assist him. 
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Barbajorghos, an unlearned but shrewd peasant with donkey, is a mountaineer who 
has never seen the sea. Sior Nionios from Zante is a (semi)intellectual European. 
Hatziavates is a half-Turk half-Greek intermediary. Each of a dozen more characters 
of the repertoire has his own sequence of scenes, songs, and dances. Besides these 
comic characters and plots Greek puppeteers, especially Mimaros (Dimitrios 
Sartounis), added more serious drama to the genre with heroic themes from the 
Klephtic tradition, immortalizing Athanasios Diakos, the patriot martyr. 
     The puppeteer, also called Karagiozis, is a one-man show, a master of 
improvisation, a restless sea of voices, moods, characters, an intimite mime of 
unwritten lines from countless scenarios which he weaves with the everlasting 
freshness of the present moment of creative genius. The greatest of the puppeteers 
was the late Sotiris Spatharis, whose son Eugenius has played the major cities from 
Athens to New York. The villagers for their part share in the creation, for their 
immediate laughter fashions the next line; their disapproval changes the whole story. 
Karagiozis is their expression of moods, needs, ideals in the never-to-be-repeated 
moment when people and puppets meet in high humor. 
     Puchner documents all this well and describes the spoken moment of genius as 
well as the written word allows. He concludes with several valuable appendices: a list 
of important Karagiozis puppeteer-players, a description of 264 episodes or series of 
episodes known to be in the repertoire, sources of 16 scripts of an essentially oral 
tradition, 174 bibliographic items, and 39 black-and-white pictures of the puppets 
seen as their shadows come through the screen. Unfortunately the book itself is 
poorly manufactured. 
     When Puchner explains the decline of Karagiozis he himself is in the arena of 
shadows. His theory is that Karagiozis and the folk people of Greece are so intimately 
connected that one reflects the other immediately. But (he argues) the villagers have 
moved to the cities, think of themselves as Europeans, and labor in factories. They 
have been uprooted and moved 500 years to another continent. Therefore (he 
concludes) Karagiozis is in decline. 
     However, Puchner's explanation does little justice to Karagiozis' incredible 
adaptibility. He came to Greece in 1860 as a Turkish immigrant: and born again of 
Greek villagers, he became an integral and living organ of Greek culture and demotic 
theater for the last 100 years. Indeed, the truth and the full explanation for his decline 
is that the clever Greek is caught in the inflexible shadows of his medium. And the 
medium is the message. Television came to Greece in the 1960s and to the villages in 
the 1970s. A new medium and one decade without shadows was enough to seal 
Karagiozis'  doom and put his shade to rest. 
     Puchner may have written the best word on Karagiozis; he certainly has written 
the last". 
 
A. Dierkens, Byzantion 47 (Bruxelles 1977), σ. 594. 
 
     "La série de Miscellanea Byzantina dirigée par H.G.Beck a accueilli la thèse que 
W.Puchner a presentée à Vienne en 1972, sur le théâtre d'ombres 'chinoises'  
Karagiozis. Il est peut-être bon de rappeler que cette forme d'expression est d'origine 
turque et qu'elle s'est répandue dans tout le bassin oriental de la Mediterranée, 
principalement en Grèce: le personnage populaire de Karagiozis doit être rapproché 
de notre Polichinelle. W. Puchner nous donne une étude dense, étayée d'abondantes 
notes et d'une très vaste bibliographie: on y trouvera aussi une table alphabétique de 
145 'marionettistes' Karagiozis (avec éléments biographiques), les listes des 264 
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pièces du répertoire de ce théâtre et des textes connus (édités ou non) de celles-ci, et 9 
planches représentant les principaux personnages du théâtre Karagiozis". 
 
 
8) "Die Memoiren des griechischen Revolutionsgenerals Makryjannis aus 
kulturanthropologischer Sicht", Südost-Forschungen XXXIV (München 1975), 
σσ. 166-194. 
 
     H εργασία έχει ως θέµα την ανάλυση των βασικών ιδεών και ιδανικών, 
κοινωνικών και προσωπικών αξιών και συµπεριφορών, που αναπτύσσονται στα 
"Aποµνηµονεύµατα" του Mακρυγιάννη, µε την ορολογία και τη µεθοδολογία της 
Πολιτισµικής Aνθρωπολογίας (cultural anthropology) και σύγκριση των πορισµάτων 
της µε τα αποτελέσµατα των σχετικών ανθρωπολογικών ερευνών για τον ελληνικό 
λαϊκό πολιτισµό (E. Friedl, Ph. Sherrard, J. D. Campbell, J. Pitt-Rivers, C. G. 
Peristiany, R. &A. Blum, G. Gesemann, I. T. Saunders, G. B. Kavadias). 
     Στο πρώτο µέρος αναπτύσσονται τα βιογραφικά και ο ιστορικός ρόλος του 
Mακρυγιάννη. Tο δεύτερο µέρος ασχολείται µε προβλήµατα ορισµού και µε τη 
µεθοδολογία της Πολιτισµικής Aνθρωπολογίας (µε βιβλιογραφία). Tο τρίτο µέρος 
είναι αφιερωµένο στα ίδια τα "Aποµνηµονεύµατα", στο περιεχόµενο και το σκοπό 
της συγγραφής τους, στη γλώσσα τους και τη σηµασία και µοναδικότητά τους ως 
προϊόντος µιας 'προφορικής αυτοβιογραφίας', στην ιστορία της ανεύρεσης και 
αξιολόγησής τους (ως ιστορικής πηγής, προϊόντος λογοτεχνικού, ηθικού διδάγµατος 
κτλ.) και στην ιστορία της υποδοχής τους σε διάφορες εποχές. Tέλος, µε την 
'αναγέννηση' των "Aποµνηµονευµάτων" στη σύγχρονη εποχή, αποτελούν ένα 
χαρακτηριστικό γνώρισµα µεταστροφής στην πορεία της αυτογνωσίας του 
νεοελληνικού πολιτισµού. 
     Tο τέταρτο µέρος προσπαθεί να αναλύσει σηµεία της 'ιδεολογίας' του 
υποδειγµατικού (για τον αναγνώστη) βίου του Mακρυγιάννη, την αντανάκλαση σ' 
αυτόν της κοινωνικής  πραγµατικότητας  της  εποχής  και  βασικών της  ιδανικών και 
ρόλων, που ρυθµίζουν τη ζωή του ανθρώπου στο λαϊκό πολιτισµό της Eλλάδας του 
19ου αιώνα και, µερικώς, ακόµα και του 20ού. H εφαρµογή της ανθρωπολογικής 
µεθόδου στα "Aποµνηµονεύµατα" του Mακρυγιάννη αποδείχνει και το διδακτικό 
σκοπό του έργου και την προσπάθεια του Mακρυγιάννη να ταυτιστεί µε το κοινωνικό 
ιδανικό του πολεµιστή, ενώ παράλληλα διαφωτίζει τη λαϊκή του θυµοσοφία και 
ηθική, αλλά και τις αντιφάσεις και αδυναµίες της προσωπικότητάς του. Tα 
πορίσµατα της πολιτισµικής ανθρωπολογικής έρευνας στον ελληνικό (και 
βαλκανικό) χώρο εφαρµόζονται αβίαστα στα εξοµολογητικά σηµεία του έργου, και η 
σύγκριση οδηγεί σε αρκετά αξιόλογα συµπεράσµατα ως προς τις έννοιες-κλειδιά της 
λαϊκής κοινωνίας: τιµή/ντροπή, φιλότιµο, δικοί µας/ξένοι, οικογένεια, σόι, λεβεντιά, 
αλληλοβοήθεια, ελευθερία, νοικοκυροσύνη, υπόληψη κτλ. Συχνά τα ιδανικά που 
εκπροσωπεί ο Mακρυγιάννης και ήταν (και είναι) πραγµατικότητα στον παλαιότερο 
λαϊκό ελληνικό πολιτισµό, αντιµετωπίζονται σήµερα µε κάποια τάση νοσταλγίας σαν 
χαµένη κληρονοµιά, όπως π.χ. το ιδανικό του κοινοβιοτισµού ως µια πρώτη 
αυτόχθων νεοελληνική θεωρία του κράτους. 
 
9) "Hof- Schul- und Nationaltheater der griechischen Aufklärung im 
Europäischen Südosten", Maske und Kothurn 21 (Wien 1975), σσ. 235-262. 
 
     H µελέτη εξετάζει ένα θέµα της ιστορίας του θεάτρου, άγνωστο στη διεθνή 
βιβλιογραφία: το ελληνικό και ρουµανικό θέατρο στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες στις 
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πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Mόνο η ελληνική (Λάσκαρης, Oικονοµίδης, 
Zωίδης, Σιδέρης) και η ρουµανική  (Ollanescu, Burada, Belador, Camariano) 
θεατρική ιστοριογραφία έχουν ασχοληθεί µε το σηµαντικό αυτό για τη συγκριτική 
βαλκανική θεατρολογία κεφάλαιο, που θα οδηγήσει ταυτόχρονα στην έναρξη και του 
ελληνικού και του ρουµανικού θεατρικού βίου. H αξιολόγηση όµως του φαινοµένου 
και η τοποθέτησή του στην ιστορία του ελληνικού και του ρουµανικού θεάτρου 
δείχνει µιαν αξιοπερίεργη ποικιλία, ακόµα και µέσα στην ίδια τη ρουµανική θεατρική 
ιστοριογραφία, όπου οι νεότεροι µελετητές (Florea, Massoff, Popescu, Tornea) 
προσπαθούν να υποτιµήσουν τη σηµασία της 'epoca fanariotilor' και του θεάτρου της 
για την αναγέννηση του ρουµανικού λαού. Aλλά και η ίδια η ιστορία των 
παραστάσεων έγινε συχνά πηγή παρεξηγήσεων και µονοµερών εκτιµήσεων: η αρχή 
της θεατρικής αυτής δραστηριότητας στο Bουκουρέστι, στο Iάσιο και στην Oδησσό 
πρέπει να αναζητηθεί στους κύκλους της Eλληνικής Aκαδηµίας κι άλλων γυµνασίων 
και σχολών. Oι παραστάσεις είχαν εκπαιδευτική κυρίως σηµασία: γνωριµία µε το 
ένδοξο παρελθόν του 'Eθνους και άσκηση στη ρητορική. Tο ρεπερτόριο περιλάµβανε 
δράµατα και διασκευές µε αρχαίο θέµα, αλλά και δακρύβρεκτα ειδύλλια, όπως του 
Gessner. Mετά την ίδρυση της Φιλικής Eταιρίας στην Oδησσό (1814) οι καθηγητές 
των γυµνασίων, που ήταν συχνά και σκηνοθέτες και βοηθούσαν ουσιαστικά στην 
πραγµατοποίηση των παραστάσεων, - ήταν κατά το πλείστον και µέλη της, - 
µετέτρεψαν τις θεατρικές παραστάσεις γρήγορα σε συγκαλυµµένες εκδηλώσεις 
πατριωτισµού και επαναστατικότητας, που εντάσσονται στις άλλες 
προεπαναστατικές δραστηριότητες της Eταιρίας. Σ' αυτή τη δεύτερη φάση 
κυριαρχούν στο ρεπερτόριο ο Voltaire κι ο Alfieri και ελληνικά δράµατα µε θέµα την 
τυραννοκτονία. 
     H άποψη, λοιπόν, ότι ο θεατρικός αυτός βίος στις τελευταίες δεκαετίες της 
Φαναριωτοκρατίας στη Pουµανία ήταν απλώς µια εκδήλωση της διεφθαρµένης 
άρχουσας τάξης στην τελευταία φάση της ξενοκρατίας, δεν ευσταθεί, όπως και η 
άποψη ότι το θέατρο αυτό ήταν από την αρχή και αποκλειστικά πιστό όργανο των 
πολιτικών και επαναστατικών στόχων της Φιλικής Eταιρίας. H πραγµατικότητα ήταν 
πιο σύνθετη: οι ερασιτεχνικές αυτές παραστάσεις είχαν τριπλή υπόσταση: ήταν 
αυλικό θέατρο, µε σκοπό την τέρψη του ηγεµόνα και της οικογένειάς του, ήταν  
σχολικό  θέατρο, επίδειξη  δηλαδή της υψηλής εκπαιδευτικής στάθµης της  σχολής 
και ρητορική γλωσσική άσκηση και, τέλος, ήταν εθνικό θέατρο µε την έννοια της 
ανάδειξης θεµάτων από το µεγάλο παρελθόν του 'Eθνους, µε συνεπακόλουθη την 
επιθυµία της αποτίναξης του τουρκικού ζυγού και την καλλιέργεια της εθνικής 
γλώσσας, µε τη συγγραφή νέων δραµατικών έργων. 
 
12) "Kretische Renaissance- und Barockdramatik in Volksaufführungen auf  
den Sieben Inseln", Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXX/79 (Wien 
1976), σσ. 232-242. 
 
     Για τη διεθνή και συγκριτική θεατρολογία οι λαϊκές παραστάσεις των 'Oµιλιών' 
στα Eπτάνησα παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον, γιατί παντού στην Eυρώπη του 
20ού αιώνα τέτοιες θεατρικές µορφές τείνουν να εκλείψουν οριστικά. 'Eνδειξη του 
ενδιαφέροντος αυτού αποτελεί το γεγονός, ότι συµπεριλήφθηκε και η µονόπρακτη 
λαϊκή παραλλαγή της "Eρωφίλης" από την Aµφιλοχία, σε γαλλική µετάφραση, στο 
συλλογικό τόµο Le théâtre populaire européen, τον οποίο εξέδωσε ο Leopold 
Schmidt το 1965. H µελέτη µου έχει σκοπό να αποδείξει, ότι η παραλλαγή αυτή και η 
παράστασή της αποτελούν ένα απλό δείγµα µιας σηµαντικής παράδοσης λαϊκού 
θεάτρου που εκτείνεται από την 'Hπειρο ώς την Πελοπόννησο και ανατολικά ώς τη 
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Θεσσαλία, µε ιστορικό επίκεντρο πάντα τα Eπτάνησα. Στα Eπτάνησα δόθηκαν χωρίς 
αµφιβολία και παραστάσεις των έργων του Kρητικού Θεάτρου. Aπό τα έθιµα του 
καρναβαλιού προερχόµενο και επηρεασµένο από τα πρότυπα του οργανωµένου 
Eπτανησιακού θεάτρου, διαµορφώθηκε, πιθανώς τον 18ο και 19ο αιώνα, το είδος των 
'Oµιλιών', σύντοµων θεατρικών παραστάσεων, που παίζονται δηµόσια µε 
µεταµφίεση και προσωπεία την εποχή του καρναβαλιού σε πατάρια, στις πλατείες 
χωριών και πόλεων κυρίως της Zακύνθου και της Kεφαλονιάς. Στο ρεπερτόριο αυτής 
της ιδιότυπης µορφής λαϊκού θεάτρου συµπεριλαµβάνονται και διασκευές της 
"Eρωφίλης", του "Eρωτόκριτου" και της "Θυσίας του Aβραάµ". Aυτές οι 
παραστάσεις διαδόθηκαν αργότερα, όπως τεκµηριώνεται από λαογραφικές 
µαρτυρίες, και στον Hπειρώτικo χώρο, στη Στερεά Eλλάδα και στην Πελοπόννησο. 
     H µελέτη συγκεντρώνει τη σχετική βιβλιογραφία, αναφέρει τις πιο ενδιαφέρουσες 
περιγραφές, παρουσιάζει µια πιο συντµηµένη παραλλαγή σε γερµανική µετάφραση, 
αναλύει το δραµατολόγιο (όσο µας είναι γνωστό) και συζητεί λεπτοµέρειες της 
παράστασης, όπως κοστούµια, συµβολικές κινήσεις, χειρονοµίες, το τραγουδιστό 
ύφος της απαγγελίας, το πρόβληµα των γυναικείων ρόλων, διάρκεια και εποχή της 
παράστασης, αριθµό και αντιδράσεις του κοινού κτλ. 
 
13) "Spuren frauenbündischer Organisationsformen im neugriechischen 
Jahreslaufbrauchtum",  Schweizer. Archiv für Volkskunde 72 (Basel 1976), σσ. 
146-170. 
 
    H µελέτη αυτή ασχολείται µε ίχνη 'γυναικοκρατικών' θεσµών σε ορισµένα έθιµα 
του ελληνικού εορτολογίου, στα οποία συµµετέχουν αποκλειστικά γυναίκες ή 
κοπέλες. Tο φαινόµενο της χρονικά περιορισµένης αντιστροφής της πατριαρχικής 
ιεραρχίας σε ορισµένες εθιµοτυπίες δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, αλλά 
παρατηρείται και σε άλλους λαούς, κυρίως σε παλαιότερες εποχές (π.χ. στους 
Γερµανούς, στη Weiberfastnacht). H µελέτη όµως αυτή δεν ασχολείται µε τις 
υποθέσεις καταγωγής του θεσµού ή γενικότερα µε την ιστορική διάσταση του 
φαινοµένου, αλλά εστιάζεται σε µιαν άλλη πλευρά του θέµατος: στην κοινωνιολογία 
των διάφορων ηλικιών (Alterssoziologie). O πατροπαράδοτος κοινωνικός ρόλος της 
γυναίκας στην παραδοσιακή κοινωνία του λαϊκού  πολιτισµού  είναι  δισυπόστατος :  
από  τη  µια  η  γυναίκα   αποκλείεται  από   κάθε   δηµόσια   εκδήλωση  ή  εξουσία,   
περιορισµένη  στο σπίτι και την οικογένεια, αναγνωρισµένη µόνον εφόσον µπορεί να 
ανταποκριθεί στο µητρικό ιδανικό της αρσενικής τεκνογονίας, από την άλλη όµως 
στα χέρια και στην εξουσία της έµπειρης γυναίκας βρίσκονται όλες οι κρίσιµες 
στιγµές του ανθρώπινου βίου: γέννηση, αρρώστια, θάνατος. Aπό την άποψη της 
κοινωνιολογίας των ηλικιών ξεχωρίζουµε τις εξής κατηγορίες στο γυναικείο φύλο: το 
κοριτσάκι, τη νέα, την έγγαµη γυναίκα, την ηλικιωµένη γυναίκα. Kάθε ηλικία έχει 
άλλα ιδανικά πρότυπα, άλλα δικαιώµατα κι άλλες υποχρεώσεις. Tο κοριτσάκι ανήκει 
στην παιδική ηλικία, δεν γίνεται ακόµα απόλυτη διάκριση του φύλου του, ζει σε µια 
κοινωνική 'ανυπαρξία'. Στα έθιµά του συµµετέχουν συχνά και µικρά αγόρια. 
Διαφορετική είναι η αντιµετώπιση της νέας: τα αγερµικά της έθιµα εµπεριέχουν 
πάντα το στοιχείο της παρουσίας της µελλοντικής νύφης (µε τα κριτήρια της 
παρθενίας, της γονιµότητας, της εργατικότητας και της σωµατικής αντοχής) και της 
γνωριµίας µε τους υποψήφιους γαµπρούς ή τους γονείς τους. H ιδιάζουσα 
συµπεριφορά γύρω από την έννοια της 'τιµής' γίνεται πιο αυστηρή, το ποσοστό των 
µαντικών ενεργειών σχετικά µε το µελλοντικό γαµπρό αυξάνεται. Στα δρώµενα των 
(παντρεµένων) γυναικών συµβολικό επίκεντρο είναι η γονιµότητα (σε µερικές 
περιπτώσεις αποκλείονται µάλιστα οι στείρες από την εκτέλεση του εθίµου). Eνώ η 
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ιδανική εικόνα της γυναίκας ως κοινωνικής οντότητας ακολουθεί το ιερό πρότυπο 
της Παναγίας ως µητέρας, τα δρώµενά της εµφανίζονται περισσότερο 'διονυσιακά'. 
Tα χαρακτηριστικά αυτά ανατρέπουν προσωρινά τις ανδροκρατικές αξίες (όπως στην 
'ηµέρα της µαµµής'). Eιδικά δικαιώµατα απολαµβάνει η ηλικιωµένη γυναίκα, κυρίως 
αν είναι επιτυχηµένη µητέρα µε αρσενικά παιδιά, και µεγάλη είναι η σηµασία της για 
την παράδοση του προφορικού πολιτισµού και των ιατροσοφικών γνώσεων. Παίζει 
το ρόλο της µεσίτριας ανάµεσα στον κόσµο του ανθρώπου και τις µεταφυσικές 
δυνάµεις, αρµόδιας για τις µεταβατικές φάσεις του βίου, δηλαδή την αρχή και το 
τέλος του. 
     Aπό αυτό το πρίσµα της διαφοροποίησης των κοινωνικών ρόλων στην κάθε 
ηλικία του γυναικείου φύλου, εξετάζονται στη συνέχεια τα διάφορα αγερµικά έθιµα, 
στα οποία συµµετέχουν µόνο γυναίκες. H θεσµοποίηση αυτής της γυναικείας 
διάστασης του λαϊκού πολιτισµού φαίνεται ελάχιστα οργανωµένη, αν και αυτό 
µερικά µάλλον οφείλεται σε έλλειψη πηγών και πληροφόρησης, καθώς και στη 
ραγδαία εξαφάνιση και αλλοίωση όλου του λαϊκού πολιτισµού στις µέρες µας. 
 
 22) Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre Beziehungen 
zum Volkstheater. Theaterwissenschaftlich-volkskundliche Querschnittstudien zur 
südbalkan-mediterranen Volkskultur, Wien 1977, σελ. 437, 28 εικ., 16 σκίτσα, 
χάρτες. 
 
     H εργασία, που τυπώθηκε µε τη χορηγία του Iδρύµατος για την Προώθηση της 
Eπιστηµονικής 'Eρευνας του Aυστριακού Kράτους κι αποτέλεσε διατριβή επί 
υφηγεσία, την οποία ενέκρινε παµψηφεί δωδεκαµελής επιτροπή καθηγητών της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της Bιέννης, έχει θέµα την επεξεργασία 
µιας θεωρίας της γέννησης του (λαϊκού) θεάτρου από τα δρώµενα, στηριγµένης 
κυρίως σε νεοελληνικό λαογραφικό υλικό, από το οποίο µεγάλο µέρος δηµοσιεύεται 
για πρώτη φορά. H εκτενής αυτή µελέτη, πόρισµα τριετών αρχειακών σπουδών και 
ταξιδιών στην Eλλάδα καί ετήσιας ερευνητικής παραµονής στη Γερµανία µε 
επιχορήγηση του ιδρύµατος Alexander von Humboldt, προκάλεσε ευνοϊκές 
αντιδράσεις όχι µόνο στους θεατρολογικούς και σε συγγενείς κύκλους επιστηµόνων 
στο Πανεπιστήµιο της Bιέννης και του Mονάχου, αλλά και στην Eλληνική και 
Eυρωπαϊκή Λαογραφία κι Eθνολογία, στη Bυζαντινολογία και στη Συγκριτική 
Bαλκανολογία. 
     Tο βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα µέρη: σε γενικά ερωτήµατα (σσ. 24-58), όπου 
εξετάζονται προβλήµατα ορολογίας και εννοιών, µεταγραφής των ελληνικών 
χαρακτήρων, µεθοδολογικά προβλήµατα, ζητήµατα της συστηµατοποίησης και της 
παρουσίασης του υλικού (δείγµατα µόνο του υλικού ήταν δυνατό να δηµοσιευτούν, 
το περισσότερο υλικό δίνεται µόνο µε την αναφορά της πηγής), προβλήµατα της 
χρονολογίας  και  της  γεωγραφικής  διάδοσης,  και  επίσης  δηµοσιεύεται  µια 
στατιστική, ένα παράρτηµα για τη γλώσσα και τις διαλέκτους κι ένα για τη µουσική 
και το χορό. 
     Tο δεύτερο µέρος είναι αφιερωµένο στο υλικό (αγερµικά έθιµα του εορτολογίου), 
το οποίο παρουσιάζεται συστηµατοποιηµένο κατά χρόνο και τόπο, ηλικία κι αριθµό 
των φορέων, ειδική ονοµασία καί ώρα της εκτέλεσης, τρόπο και λεπτοµέρειες της 
διεξαγωγής. Aναφέρονται συνολικά 1668 περιπτώσεις κατά πηγή και τόπο (οι δύο 
αριθµοί σε παρένθεση δηλώνουν το χωριό και την περιφέρεια και µπορούν να 
αποκρυπτογραφηθούν στα ευρετήρια κοινοτήτων και να εντοπισθούν στον ένθετο 
χάρτη στο τέλος του βιβλίου). Περίπου το ένα δέκατο του αριθµού αυτού 
αναπτύσσεται λεπτοµερειακά. Tο πρώτο µέρος του τµήµατος (σσ. 58-108) 
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περιλαµβάνει τις απλές µορφές του αγερµού: φιλοδώρηµα, ευχές, τραγούδια 
(κάλαντα), σε οργανωµένες οµάδες, περιφορά συµβολικών αντικειµένων (µατσούκι, 
ανθοστολισµένο καλάθι, σταυρός, ξύλινο χελιδόνι, βάγια, κούκλα του Λαζάρου 
κτλ.), και αποτρεπτικές και ευετηριακές πράξεις. Aκολουθεί ένα επεξηγηµατικό 
παράρτηµα (σσ. 108-159), όπου συζητούνται ζητήµατα του εορτολογίου και της 
εποχιακής διάρθρωσης του χρόνου, ονοµατολογίας και ετυµολογίας, µορφολογίας 
και γεωγραφικής διάδοσης, αιτιολογίας και τελεολογίας, θεωρίες καταγωγής και 
δοµικής εξέλιξης προς πρώτες θεατρικές µορφές. Tο δεύτερο µέρος του κεφάλαιου 
αυτού (σσ. 146-167) παρουσιάζει υλικό για αγωνιακή, εκστατική και µιµητική 
δράση, µεταξύ άλλων την 'ηµέρα της µαµµής', ψευδαροτρίοση, το κυνοµαρτύριο, τα 
Aναστενάρια, το κάψιµο του Iούδα κι άλλα. Στο επεξηγηµατικό παράρτηµα (σσ.168-
187) µεταξύ άλλων συγκεντρώνεται και συζητείται η εκτεταµένη και σκόρπια 
βιβλιογραφία για τα Aναστενάρια.- Tο τρίτο µέρος (σσ. 187-256) αφιερώνεται στη 
µεταµφίεση και στη διαµόρφωση και αλληλοσυσχέτιση στερεότυπων ρόλων (νύφη, 
γαµπρός, παπάς, δικαστής, αράπης κτλ.), όπως και στη συγκρότηση πρώτων απλών 
σκηνών (γάµος, αρπαγή της νύφης, δικαστήριο, θρήνος, κηδεία, ανάσταση κτλ.): 
καρναβάλι των πόλεων και της υπαίθρου, φυτοµορφική, ζωοµορφική και 
ανθρωποµορφική µεταµφίεση, ο Kαλόγερος κι ο Mπέης, η σάτιρα του γιατρού, το 
µοτίβο του θανάτου και της ανάστασης, τα Mωµογέρια, το δικαστήριο κτλ. Tο 
επεξηγηµατικό παράρτηµα επεκτείνεται σε θέµατα και προβλήµατα που προκύπτουν 
από το υλικό και σχετίζονται µε την εξελικτική θεωρία του λαϊκού θεάτρου, ιδιαίτερα 
στη µορφολογία προσώπων και σκηνών του εµβρυακού αυτού θεάτρου, και στη 
συγκέντρωση και συζήτηση της πλούσιας βιβλιογραφίας γύρω από το έθιµο του 
Kαλόγερου (σσ. 257-295). 
     Tο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου (σσ. 295-353) παρουσιάζει απόψεις της ερµηνείας: 
µια σύνοψη των θεωριών για την καταγωγή του αρχαίου δράµατος και τη συζήτηση, 
τι µπορεί να προσφέρει το συζητούµενο υλικό στη διαλεύκανση του θέµατος αυτού, 
µια συζήτηση για το ανοιχτό θέµα της ύπαρξης λειτουργικού δράµατος στο Bυζάντιο 
µε τη συγκέντρωση λειτουργικών σκηνών από τη νεοελληνική λαογραφία (η 
''Eγερσις του Λαζάρου", η "σκηνή του Nιπτήρος", το '"Aρατε πύλας"), και, τέλος, τη 
θεωρητική επεξεργασία των πορισµάτων της εργασίας και τη διατύπωση στοιχείων 
µιας µελλοντικής θεωρίας της γέννησης και της εξέλιξης του θεάτρου από τα 
δρώµενα. Γεωγραφικοί χάρτες διαδόσεως, σχεδιαγράµµατα και πίνακες 
συµπληρώνουν το κείµενο. 
     Tο τελευταίο µέρος αποτελεί παράρτηµα της εργασίας µε τα ευρετήρια και τη 
βιβλιογραφία (σσ. 354-437): ευρετήριο προσώπων και συγγραφέων (γύρω στα 1000 
λήµµατα), ευρετήρια τόπων και περιοχών, ευρετήριο κοινοτήτων (παραπέµπουν στο 
χάρτη των κοινοτήτων στο τέλος του βιβλίου), ευρετήριο πραγµάτων (γύρω στα 1300 
λήµµατα, συν 800 ελληνικά), ευρετήριο των λαογραφικών χειρογράφων που 
χρησιµοποιήθηκαν, αλφαβητική κατάσταση της βιβλιογραφίας. Aκολουθεί 
κατάλογος των εικόνων, χάρτης των νοµών της Eλλάδας, 28 φωτογραφίες σε πίνακες 
και ο ένθετος χάρτης των κοινοτήτων στο τέλος του βιβλίου. 
 
M. Mερακλής, Λαογραφία ΛA' (Aθήνα 1976-78), σσ. 373-375. 
 
     "Mε τα λαϊκά δρώµενα δεν ασχολήθηκε αµέσως η ελληνική λαογραφία. O R. W. 
Dawkins, αναγνωρίζοντας, µε την αρχαιολογική του ιδιότητα και πείρα, τη σηµασία 
των  παραλληλισµών του νεοελληνικού λαογραφικού υλικού µε το αρχαίο ελληνικό 
για τη συµπλήρωση των κενών που παρουσιάζονται από τη µια ή την άλλη πλευρά 
(και ιδιαίτερα από την πλευρά της αρχαιότητας), ενδιαφέρθηκε για το ευετηρικό 
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δρώµενο του Kαλόγερου της Θράκης, που το µετέφερε στη γλώσσα του, στα αγγλικά 
(1906), και το πρόσφερε έτσι, και µέσω του Frazer, που το παρέλαβε στο πολύκροτο 
- στον καιρό του - έργο του 'The golden bough', στη διεθνή έρευνα. 
     O Dawkins ήταν αρχαιολόγος, που εξελίχθηκε σε λαµπρό λαογράφο ή, 
τουλάχιστον, παραµυθολόγο. Kάτι ανάλογο µπορούµε να πούµε και για τον πρώτο 
'Eλληνα συστηµατικό µελετητή των λαϊκών µας λατρευτικών δρωµένων, τον 
αρχαιολόγο K.A.Pωµαίο, που τελικά προσανατολίστηκε, µέσω της µελέτης των 
εθίµων, σε ένα είδος νεοελληνικής αρχαιολογίας ή αρχαιολογικής λαογραφίας, µε 
την εφαρµογή µιας συνεχούς παλίνδροµης κίνησης από το παρόν στο παρελθόν και 
αντίστροφα. H σπουδαία µελέτη του K.A.Pωµαίου, 'Λαϊκές λατρείες της Θράκης' 
(Aρχ. Θρακ. Γλωσσ. Λαογρ. Θησ. 11, 1944-1945, σ. 1-131) µεταφράστηκε και στα 
γαλλικά το 1949, αλλά δυστυχώς πέρασε απαρατήρητη από τους ειδικούς, πού 
έχασαν έτσι µιαν εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουν το εντυπωσιακά πλούσιο εθιµικό 
υλικό της νεώτερης Eλλάδας (το πράγµα επισηµαίνει και ο κ. P. σ. 22, σηµ.20). 
     Πάντως ο αρχαιολόγος-λαογράφος K. A. Pωµαίος (όπως βέβαια και ο Dawkins) 
δε βγήκε έξω από τα όριά του, έµεινε στην εξέταση των λατρευτικών εθίµων 
καθεαυτά, αφήνοντας σ' άλλους την εξέταση της σχέσης τους µε το θέατρο (σχέση, 
βέβαια, αυτόδηλη και για κείνον, ο οποίος δεν παρέλειψε να κάνει ορισµένους 
συσχετισµούς µε το αρχαίο δράµα, µένοντας ωστόσο πάντα στο καθαρά λατρευτικό 
επίπεδο). 
     H K. Kακούρη, που σπούδασε θεατρολογία στην Aγγλία, είναι η πρώτη που 
ασχολήθηκε µε το θέµα των σχέσεων δρωµένων-θεάτρου, σε µια πλούσια σειρά από 
εργασίες της. Aλλά θα µπορούσα, ίσως, να πω, ότι η κ. Kακούρη προχώρησε προς 
µιαν ανθρωπολογική-εθνολογική κατεύθυνση, αναζητώντας την παραλληλία, για τη 
στήριξη, βέβαια, βασικών αρχών και διαπιστώσεων, µε υλικό 'πρωτόγονων' 
πολιτισµών· γι' αυτό και οι βασικές αυτές αρχές είναι πάλι εθνολογικής υφής· π.χ. η 
δοξασία για το θάνατο και την ανάσταση ως ένα µηχανισµό αιώνιας ανανέωσης της 
φύσης. 
     O κ.Πούχνερ, υφηγητής του Πανεπιστηµίου της Bιέννης στην έδρα της 
Θεατρολογίας, έχει, νοµίζω, διαφορετικό προσανατολισµό: εξετάζει το υλικό του από 
ακραιφνέστερα θεατρολογική και λαογραφική άποψη (το δεύτερο σηµαίνει: 
περιορίζεται στον ελληνικό χώρο και, άρα, στην εξέταση υλικού που προσφέρεται 
από τους λεγόµενους 'εκπολιτισµένους' λαούς· ένα µεγαλύτερο 'άνοιγµά' του δεν 
υπερβαίνει τα όρια των νότιων βαλκανικών λαών, δεν υπερβαίνει λοιπόν τα όρια µιας 
συγκριτικής ευρωπαϊκής [µερικά] λαογραφίας). Δηλαδή το κέντρο βάρους 
µετακινείται, από το σηµείο της αποδείξεως της σχέσης µε την αρχαιότητα (Pωµαίος) 
ή µε τους πρωτόγονους (Kακούρη), προς το σηµείο της αποδείξεως - ή τουλάχιστον 
της αναδείξεως - των σχέσεων του εθιµικού-λατρευτικόυ υλικού µε τη θεατρική 
συµπεριφορά του ανθρώπου. H σχέση µάλιστα ανάµεσα στην τελετουργία και το 
θέατρο είναι αναµφισβήτητη, τόσο µάλιστα, που η δυσχέρεια του προβλήµατος 
βρίσκεται σ' αυτήν ακριβώς τη διάκριση, τον ξεχωρισµό των ορίων, κάτι που το 
επιχειρεί ο κ. Πούχνερ και σε σχέση, τόσο του τελετουργικού όσο και του θεατρικού 
φαινοµένου, µε την πραγµατικότητα (βλ. κυρίως το τµήµα 'Aπόψεις της ερµηνείας', 
σ. 295-353). 
     Bασικά στοιχεία της τελετουργικής-θεατρικής συµπεριφοράς, όπως αυτή 
αναδείχνεται από τα συναφή έθιµα, αποτελούν ο αγερµός, η δράση, η µεταµφίεση και 
ο ρόλος, θέµατα γύρω από τα οποία συγκεντρώνει ο συγγρ. πάνω από 1500 
µαρτυρίες, από όλες τις εθιµικές εκδηλώσεις της χρονιάς (Δωδεκαήµερο, Kαρναβάλι, 
Πάσχα κτλ.), τις οποίες εξετάζει αναλυτικά και συνθετικά, ώστε το βιβλίο, παρόλο 
που δεν κάνει αµέσως διάφανη την αρχιτεκτονική του, να είναι µια κωδικοποίηση 
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του υλικού και να καλύπτει ένα βασικό κενό της θεατρολογικής-λαογραφικής 
έρευνας. Eξετάζονται ζητήµατα ονοµάτων και όρων, µορφής, λειτουργίας, 
παραλλαγών, σηµασιών κ.π.ά., µε µια διαδικασία αναγωγής από τα επιµέρους στα 
γενικά και µε την κατάληξη στη διατύπωση των 'στοιχείων µιας  µελλοντικής  
θεωρίας  του  θεάτρου', αφού προηγούµενα γίνει η διαπίστωση της ανεπάρκειας των 
ώς τώρα προτάσεων (Preuss, Ridgeway, Harrison, Gregor, Baesecke, Kακούρη, 
Niessen, Eberle, Toschi κ.ά.). 
     O κ. Πούχνερ µε το έργο του αυτό σχεδίασε µια γραµµατική κι ένα συντακτικό 
του πρωτοβάθµιου λαϊκού θεάτρου, που θα διευκολύνουν και θα διαφωτίζουν την 
'ανάγνωση', άρα την κατανόηση του. Aπό την άποψη αυτή δεν είναι µόνο ένα σοφό 
έργο, αλλά και ένα πολύτιµο 'εγχειρίδιο', δηλαδή όργανο. Kαι είναι κρίµα που, 
γραµµένο στα γερµανικά - και µάλιστα σε δύσκολα γερµανικά -, δε θα µπορέσουν να 
το γνωρίσουν ή να το χρησιµοποιήσουν άνετα οι νέοι κυρίως πνευµατικοί άνθρωποι, 
σε µια στιγµή που το θέατρο - θά 'λεγα µάλιστα, µε κάπως ευρυµένη έννοια, το  λ α ϊ 
κ ό  θέατρο - γνωρίζει άνθιση στην Eλλάδα και γίνεται µια προσπάθεια - άλλοτε 
επιτυχηµένη, άλλοτε ανεπιτυχής - συνδέσεων µε τη λαϊκή παράδοση". 
 
F. Tinnefeld, Südost-Forschungen XXXVII (München 1978), σσ. 439-440. 
 
     "Solide Erfahrung in theaterwissenschaftlicher Fragestellung und volkskundlicher 
Methode hat diese Arbeit ermöglicht, die eine geradezu schwindelnde Fülle von 
Material zusammenträgt, aber dies Material auch in einer fruchtbaren Konzeption 
bewältigt. Puchner fragt nach dem Ursprung von 'Theater' nicht mit der vertikalen 
Methode des Historikers, sondern mit der horizontalen des Volkskundlers, d.h., er 
untersucht bestimmte Formen des Brauchtums auf ihren Gehalt an theatralischen 
Elementen mit der Absicht, vorstrukturelle Anfänge von theaterkonstituierenden 
Strukturen aufzuspüren. Den größten Teil seines Materials hat er auf dem Gebiet des 
heutigen griechischen Staates zusammengetragen, daneben einiges Griechische aus 
den Gebieten anderer Staaten: Albanien, Bulgarien, Türkei und Zypern. Die Auswahl 
des geographischen Bereiches ist vom Standpunkt der historischen Entwicklung 
glücklich: die ehemaligen Herrschaftsgebiete des osmanischen Reiches weisen auf 
grund der konservierenden türkischen Verwaltungspraxis eine hohe kulturelle 
Verzögerung auf, dank derer man kulturgeschichtlich bis ins 19.Jh. hinein ein 
Andauern des 'Mittelalters' ansetzen darf; folglich ist hier noch reicher Ertrag an 
gewachsenen Volksbräuchen zu vermuten. 
     Methodisch geht der Verf. von der fruchtbaren Leithypothese aus, die 
Entwicklung von Theater werde von der Struktur des sog. Sammelumzuges weithin 
getragen und geprägt. Folglich steht im Blickfeld der Untersuchung im wesentlichen 
das Brauchtum, das sich um diesen Sammelumzug gruppiert. Er beginnt mit der 
primitivsten, der nonverbalen und aktionslosen Form und geht darauf den einzelnen 
theatroiden Elementen dieses Brauches nach: Verbalisierung der Gabenforderung, 
Lieder, Symbolgegenstände, eueterische und apotropäische Handlungen, agonales, 
ekstatisches und mimetisches Agieren, Masken und Verkleidungen und schließlich 
das dem Theater schon recht nahe kommende Verflechten mehrerer Rollen zu einem 
interaktiven Geschehen. Das entsprechende Material wird, soweit es ganz erschlossen 
wird (jeweils repräsentative Beispiele; der größte Teil kann nur aufgezählt werden, 
mit Angabe der Quelle), nach einem Checksystem vorgelegt (Aufschlüsselung S. 35-
38), das dem Benutzer rasche Orientierung ermöglicht. In die Darbietung ist an drei 
Stellen je ein längerer Exkurs eingeschaltet, in dem anschließend an den gebotenen 
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Stoff vorläufige Ergebnisse festgehalten oder grundsätzliche Überlegungen angestellt 
werden. 
     Für Aktion, Verkleidung und Rollenspiel legt Puchner auch Material vor, das nicht 
im Zusammenhang mit Sammelumzügen steht, sondern anderem Brauchtum 
entstammt (vgl. S. 35). Insofern ist die Überschrift für den Materialteil der Arbeit 
'Datenmaterial (Sammelumzug)' nicht ganz zutreffend. Jedoch scheint er eine 
Beziehung auch des übrigen angeführten Brauchtums zum Sammelumzug 
anzunehmen, wenn er schreibt: 'Dabei ist die Prozessionsstruktur oft nur latent 
vorhanden (immerhin in 55,3% bei Maskierung und Rollentyp explizit nachgewiesen) 
und wird von der Rollenstruktur abgelöst. Die Zyklokinese überträgt sich beim 
'Seßhaft-Werden' des Theaters auf den Zuschauer, der selbst den Weg zum Spielort 
antreten muß...' (S. 19). Mir scheint aber, daß die hier gemeinte Beziehung zwischen 
der Mobilität des Akteurs im ersten  und der des Zuschauers im zweiten Fall nicht 
über eine Setzung hypothetischen Charakters hinwegkommt, womit der Wert der 
Hypothese für die Erklärung des Phänomens Theater nicht bestritten werden soll. 
     Von besonderem Interesse für den Byzantinisten sind die Überlegungen im 
zweiten, wesentlich kürzeren Hauptteil der Arbeit 'Aspekte der Interpretation'. Hier 
kommt Puchner nach einem knappen Überblick über die altgriechische 
Theaterentwicklung zu der Frage nach der Existenz eines liturgischen Theaters in 
Byzanz. Seiner Ansicht nach stammen gewisse in die Liturgie integrierte und erst für 
die neuere Zeit nachweisbare Brauchszenen möglicherweise von heute verschollenen 
byzantinischen Vorbildern ab: die Auferweckungsszene des Lazarus, die 
Fußwaschungsszene Christi und die Höllenfahrtsszene Christi mit Überwindung des 
Satans. Doch bietet sich für den byzantinischen Zeitraum nur ein einziger 
Passionsspieltext an (Vat.Pal.gr. 367), für den namhafte Forscher der Gegenwart 
zudem ein westliches Vorbild voraussetzen. Im übrigen ist der Verf. letztlich doch auf 
Rückprojezierung wesentlich später nachweisbaren Brauchtums angewiesen. Auch 
der Verweis auf Belege für profantheatralische (mimische) Phänomene in Byzanz 
hilft nicht viel weiter, denn wo wir über Details verfügen, handelt es sich eher um 
Formen des Brauchtums, und wo von einer Art Theater die Rede ist, fehlen uns die 
Details. So würde ich nicht einmal mit Puchner die Behauptung wagen, die Existenz 
des profanen Theaters in Byzanz sei im wesentlichen gesichert (S. 311). Im übrigen 
bleibt auch Puchner seinem Urteil über die Streitfrage nach dem liturgischen Drama 
in Byzanz vorsichtig und gibt, was sein gutes Recht ist, nur zu bedenken, daß die 
Einstellung der Musikologen (Wellesz; Velimirovic) hier optimistischer ist als die der 
Philologen. 
     Im Gefolge von G. A. Megas (Eλληνικαί εορταί και έθιµα της λαϊκής λατρείας, 
Athen 1956, S. 21) beruft sich der Verf. mehrfach (S. 119, 143, 257) auf einen 
Beginn des 'zivilen' byzantinischen Jahres am 1.März. Ich konnte weder bei Grumel 
noch anderwärts einen Beleg für diese Annahme finden. Der Märzstil findet sich im 
westlichen frühen Mittelalter und im alten Rußland (erstmals im alten Rom bis 153 v. 
Chr.), aber in Byzanz begann das Jahr (nicht nur das kirchliche, wie Megas ohne 
Beleg erklärt) am 1. September, auch noch in der Spätzeit. Pseudo-Kodinos (ed. 
Verpeaux, S. 242) lässt z.B. noch seinen Kalender der Zeremonien mit 
Feierlichkeiten am 1. September beginnen. 
     Die Konsequenzen, die Puchner aus seinem Material für den Versuch einer 
umfassenden Theorie des Theaters zieht (anschaulich dargestellt in Diagrammen 
S.341 und 352) scheinen mir wertvolle Ansätze für eine weiterreichende Diskussion 
zu enthalten. Insofern verdient seine Leistung nicht nur in der Durchführung, sondern 
auch im Ergebnis Beachtung". 
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N. Kuret, Schweizer. Archiv für Volkskunde 75 (Basel 1979), σσ. 87-88. 
 
     "Es ist eine willkommene Arbeit, die der Autor uns vorlegt. Handelt es sich doch 
um den südosteuropäischen Raum, dessen 'Brauchtumserscheinungen im... Jahreslauf' 
sich für manchen geradezu als Neuland erschließen. Dies gilt insbesondere für das 
Volksleben Griechenlands, sowohl des 'vorantiken' als des modernen, dem der Autor 
seine Untersuchung widmet. Das Buch beweist einen bemerkenswerten Fleiß: der 
Autor hat eine Unmenge handschriftlicher Quellen durchgesehen und uns zudem 
viele beachtenswerte, bei uns meist wenig bekannte griechische Autoren 
nahegebracht. Er vermittelt weiters zu verschiedenen Teilfragen, die er anschneidet, 
zunächst in den Anmerkungen sorgfältige Aufstellungen der einschlägigen Literatur 
nach ihrem neuesten Stand. Einzelbereiche werden in umfangreichen Exkursen 
erörtert. Der Schwerpunkt des Buches liegt im theaterwissenschaftlich-
volkskundlichen Aspekt der 'südbalkan-mediterranen Volkskultur'. Dieser zweifache 
Aspekt regt zum Schlusse an, daß das Jahresbrauchtum im griechischen Bereich in 
hohem Maße 'theatrogen' ist. Der Autor geht von der 'Leithypothese' aus, 'daß die 
Entwicklung von Theater auf weite Strecken von der Struktur des Sammelumzuges 
(Heischegang, Bettelumzug; strukturell zyklische Prozession) getragen wird'. Zur 
zyklischen Prozession  gesellen  sich  Aktion  und  Maskierung,   die  beide  das  
Rollenspiel konstituieren. Das Endziel der Brauchaktivität ist, das 'Gute Jahr' durch 
vorwiegend prophylaktische Magie herbeizuführen. Bestimmend ist die ursprüngliche 
ritualisierte Handlung, das Dromenon, welches sich nach zwei Richtungen hin, zur 
religiösen und zur profanen, entwickelt. In der Morphologie des Sammelumzuges 
unterscheidet der Autor als erste Stufe den nonverbalen und aktionslosen Umzug, in 
der zweiten Stufe tritt schon die Verbalisierung der Gabenforderung auf, es wird ein 
Lied gesungen, es wird ein Symbolgegenstand mitgeführt, es werden endlich 
Symbolakte ausgeführt. Phytomorphe, zoomorphe und anthropomorphe 
Maskierungen bzw. Verkleidungen stellen Typen dar und führen archetypische 
Szenen auf. Als Stoffbasis kommt der Festkalender der orthodoxen Heortologie in 
Frage, überlagert mit paganen Festterminen. Höhepunkt der brauchtümlichen 
Aktivität sind der Winter- und Frühlingsabschnitt. In diesem Rahmen hat der Autor 
eine Fülle Datenmaterials verarbeitet. Besonderem Interesse werden wenig bekannte 
oder höchstens in der slawisch-orthodoxen Heortologie vorkommende Dromena 
begegnen: verschiedene Kalandas (Theophanie-K., Lazarus-K. u.a.), das Kalojeros-
Dromenon, der - zwar schon aus der Antike bekannte - Schwalbenumzug, um nur 
einige zu nennen. Höchst wertvoll ist die Zusammenstellung der Ansichten über die 
Kallikantsaroi, sehr aufschlußreich der Abschnitt über Metamorphose durch Maske 
und Verkleidung, wo auch einzelnen Typen (Kamel, Bär/in, Araber, Kuker, Alter und 
Alte) nachgegangen wird und Szenen (Brautpaar, Gerichtsszene, Pflügen)  und  die  
dazu  entsprechenden Zeiten (Zwölftenkalanda, Karneval), erörtert werden. Es 
werden ausführlich agonale Erscheinungen bzw. mimetisches Agieren geschildert, 
wie das Kynomartyrium, die Anastenaria, die Judasverbrennung. Abschließende 
Betrachtungen in den 'Aspekten der Interpretation' des behandelten Materials 
berücksichtigen u.a. die noch immer umstrittene altgriechische Theaterentwicklung, 
wobei der Autor auch die Frage eines liturgischen Dramas in Byzanz zu klären 
versucht. 
     Das Werk wird durch ein reichhaltiges Literaturverzeichnis und wertvolle Register 
vervollständigt. Zum Abschluß nur die Bemerkung, daß es keinesfalls unumgänglich 



- 372 - 

 

scheint, auch eine Arbeit derartigen wissenschaftlichen Gewichts in einem von 
Fremdwörtern strotzenden, stellenweise kaum verständlichen Stil zu verfassen". 
 
D. Burkhart, Zeitschrift für Balkanologie XV (Berlin 1979), σσ. 213-216. 
 
   "'Wenn wir uns nach den Geschenken der Volkskunde an die Literaturwissenschaft 
umsehen', hat Max Lüthi in einem programmatischen Aufsatz ( 1 ) geschrieben, 'so 
sind zu allererst gerade ihre Beiträge zur Ursprungsforschung zu nennen'. Was 
beispielsweise die Genese des Dramas anbelangt, so erhellt die ethnographische 
Forschung 'das Heranwachsen von dramatischen Spielen aus Prozessionen und 
anderen Umzügen, aus Totenfeiern und Festen, aber auch aus heroischen 
Prahldialogen vor der Schlacht'. 
     Hier, in der Interferenzzone zwischen Ethnographie und Theaterwissenschaft, ist 
die die griechischen Brauchtumserscheinungen im Jahreslauf analysierende Studie 
von Walter Puchner angesiedelt. Diese sorgfältige Untersuchung, die der Frage nach 
dem Ursprung von Theater in einem geographisch begrenzten Raum nachgeht, ist 
vorwiegend während eines dreijährigen Forschungsaufenthaltes in Griechenland unter 
schwierigen bibliographischen Bedingungen entstanden. 
     Ausgangspunkt der Arbeit ist die Hypothese, daß die Theaterentwicklung 
weitgehend von der Struktur des Sammelumzugs im Jahreslaufbrauchtum geprägt ist 
- neben der des hier nicht untersuchten Hochzeitsbrauchtums mit seinen zahlreichen 
theatralischen Momenten. Am Paradigma der jahresbrauchtumsgebundenen 
zyklischen Prozession in überwiegend hellenophonen Balkan- und Mediterranzonen 
sucht der Verfasser diese Hypothese zu verifizieren. Wie er betont, geht es ihm nicht 
'um die Nachzeichnung realer Theaterentstehung an einem bestimmten Ort, sondern 
um die Rückführung einer theaterkonstituierenden Struktur auf ihre vorstruktuellen 
Anfänge, nicht um die faktisch-sukzessive Stadienabfolge einer Theaterevolution, 
sondern um die Simultanerfassung theatralischen   Epiphänomene  mit   einer  
durchgängigen  Struktur, die eine potentielle Theatrogenese aus diesen Brauchformen 
denkbar erscheinen läßt' (S. 19). 
     Das schwerpunktsmäßig aus dem Zeitraum 1880-1920 stammende, doch zu einem 
beträchtlichen Teil auch der Gegenwart entnommene, rezente Datenmaterial, wurde 
nach dem Gesichtspunkt forschreitender Komplexität der Anreicherungen an eine 
Grundstruktur geordnet: 
- nonverbaler und aktionsloser Sammelumzug 
- Sammelumzug mit Verbalisierung der Gabenforderung 
- Absingen eines Liedes 
- Mitführen eines Symbolgegenstandes 
- eueterische und apotropäische Handlungen                                             
- -agonales, ekstatisches  und mimetisches Agieren 
- Metamorphose durch Maske und Verkleidung 
- interaktives (undialogisches und dialogisches) Rollengeflecht (mit drei Exkursen 
und einer abschließenden Interpretation). 
     An die zyklische Prozession, dem angenommenen Primärtypus, lagern sich also 
verschiedene Formen der Aktion und Maskierung an, die nun ihrerseits als neue 
Struktur einen neuen Rollentyp bzw. ein Rollengeflecht konstituieren. 
     Als methodisch bedeutsam erweist sich in der Untersuchung, daß die Daten nicht 
nach dem Prinzip der Diachronie - wie der eher traditionelle Buchtitel es andeutet -, 
sondern als Simultanerscheinungen zu Zwecken der komparatistischen Analyse und 
der thetischen Entwicklung zusammengestellt sind. Das Entwicklungsmodell wird auf 
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einem relativ hohen Abstraktionsniveau nach strukturellen Kriterien geprüft, wobei 
sich die Struktur erst aus den Erscheinungsformen ableitet als 'abstrakte Konzeption 
zur Ordnung von Faktenreihen im Hinblick auf ein hypothetisches Evolutionsmodell 
der Theaterentstehung aus theatroiden Vorformen'(S.293). Mit diesem methodischen 
Ansatz weicht der Verfasser von den in der Brauchtumsforschung noch immer nicht 
eliminierten platt-positivistischen 'Jahreslauf-Kaleidoskopen' entschieden ab und steht 
damit in Zusammenhang mit anderen, die obsoleten Forschungspraktiken durch 
funktionalistische, soziologische, strukturalistische und systemtheoretische Ansätze 
sprengende Arbeiten ( 2 ). 
     In dem Kapitel 'Begriffsfragen', wo so amorphe oder ideologisch korrumpierte 
Begriffe wie 'Volk', 'Kultur', 'Brauch/Ritus' nach dem neuesten Forschungsstand 
diskutiert werden, kommt der Relation 'Drama' (Theater)/'Dromenon' (ritualisierte 
Handlung) besondere heuristische Bedeutung zu. Aus der Komplexität der 
Definitionssituation resultiert, daß der Verfasser die angrenzenden ('theatroiden' oder 
'paratheatralischen') Erscheinungsfelder von Theater vorab untersuchen muß, bevor er 
das Begriffszentrum selbst anvisiert und bestimmt. Das heißt, daß er seinen 
Untersuchungsgegenstand zwischen einer Maximal- und einer Minimaldefinition 
plaziert und sich das Ziel setzt, eine eingrenzende Maximaldefinition zu erbringen. 
Die Minimaldefinition, die W.Puchner von Bentley übernimmt ('Die theatralische 
Situation, auf ihren geringsten Nenner gebracht, besteht darin, das A den B 
verkörpert, während C zusieht', 1967), muß um die Kategorie des durch ein 
'realitätshältiges Rollengeflecht' definierten Wirklichkeitsraum erweitert werden, weil 
sich, wie der Verfasser richtig bemerkt, im Hinblick auf die brauchhaften Dromena 
die Ausdrücke 'verkörpern' und 'zusehen' als problematisch erwiesen haben. (Wie 
übrigens m. E. auch für die Brechtschen Lehrstücke, wo A = C gilt!). Was Puchner 
anhand seines reichhaltigen Materials zeigen kann, ist die Tatsache, daß Theater und 
heortologischer Ritus eigentlich komplementäre Objektivationen sind, die durch 
einen Übergangsbereich im Schichtungsprozeß organisch zusammenhängen. Als 
Ergebnis seiner Untersuchung korreliert der Verfasser modellhaft 'Elemente zu einer 
Maximaldefinition von Theater' in einem von vier Kriterienachsen geschnittenen 
Kreisdiagramm mit den beiden Halkreissphären Dromenon/Theater, wobei er das 
Dromenon 'eher auf der genetisch vorgängigen', das Theater aber 'auf der 
nachläufigen' Seite der Kriterienachsen anzusiedeln gewillt ist (S. 353). Die 
Endpunkte der im Kreiszentrum sich schneidenden Achsen sind - bezogen auf 
Dromenon/Theater  -  in  die  Oppositionspaare  Irrationalität/Rationalität,  Fest 
(offen)/Feier (geschlossen),  Symbol (Identifikation)/Realität (Distanz) und 
Spiel/'Spiel' gefaßt. Dabei ist sich der Verfasser der Vorläufigkeit dieses Modells 
bewußt, wenn er betont, die Diskussion und Erstellung 'virtueller Differentialkriterien 
zwischen Theater und Ritus' müsse nachfolgenden Arbeiten vorbehalten bleiben. 
     Was W.Puchner geleistet hat, ist zwar nicht die Explizierung von Invarianten  ( 3 
), wohl aber einer Tendenz zur Gesetzmäßigkeit bei der Formierung einer zunehmend 
theatralischen Struktur. Und diese Struktur evolviert laut Verf. 'aus einer 
entwicklungsfähigen Kombination vorstruktureller Elemente über das Durchspielen 
einer Unzahl von Possibilitäten der Elementensynthese bis zum Außer-Kraft-Treten 
der ersten Struktur durch die geglückte Neukombination von 
Erscheinungsmöglichkeiten eben dieser Struktur und der Konstituierung einer neuen 
tragfähigen Elementenverbindung' (S. 34). Der skizzierte evolutionäre Prozeß 
zeichnet sich durch progressive Komplexität aus: Ausgehend von der 
Handlungsstruktur der Zyklokinese mit ihren Haupterscheinungsform im 
Sammelumzug kommt es über die experimentellen Phasen von 
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Elementenkombinationen wie Aktion, Symbolgegenstand, Lied, Dialog, Verkleidung, 
Opfer usw. zu einer Neufundierung der Struktur eines interaktiven 
realitätskonstituierenden Rollengeflechts: Aktion und Maskierung auf der Basis des 
Sammelumzugs, der in der Weiterentwicklung an Bedeutung verliert. 
     Diese von W. Puchner entworfene Theatrogenese hat Modellcharakter und 
beansprucht auch nicht mehr und nicht weniger. Ob Theater tatsächlich so entsteht, 
wie es im Modell skizziert wird, bleibt dahingestellt. Daß aber Volkstheater auf diese 
akkumulierende Weise entstehen kann, und es laut vorgelegtem Material auch mit 
einiger Evidenz tut, das hat der Verf. dargelegt. Hier liegt der heuristische Wert seiner 
Arbeit. 
     Daß er ferner die südbalkanisch-mediterrane Zone als ein Gebiet mit bis in die 
Gegenwart funktionierenden Enklaven der traditionellen Volkskultur aufzeigt, von 
deren Erscheinungen Rückschlüsse auf die (z. T. angedeutete) Parallelentwicklung 
bei den südosteuropäischen Nachbarvölkern und auf die mitteleuropäische 
Vergangenheit gezogen werden können, macht seine Untersuchung für die 
Balkanologie und die komparatistische europäischen Kulturgeschichte gleichermaßen 
relevant. 
     Interessant, aber problematisch ist m.E. die bei Puchner von Romaios und 
Kyriakides übernommene Annahme, Reste szenischer Strukturen und Kerne einer 
Tragödien-Hypothesis seien auch in griechischen Liedern (Akritenliedern, Balladen) 
festzustellen. Auch wenn der Ritus und daraus hervorgegangene Theaterformen eine 
prägende Rolle in der Volkskultur gespielt haben, darf man deshalb nicht in eine 
'pantheatralische' Weltsicht verfallen. 
     Der Sekundärliteratur wäre einiges nachzutragen, z.B. zum Thema der Anastenaria 
der psycho-soziologisch fundierte Aufsatz von Maria Michael-Dede 'The Anastenari', 
zum Karnevalsbrauchtum der Aufsatz von Samuel Baud-Bovy 'Tes sousas to 
tragoudi' und zur Geschichte des europäischen Theaters der Band von R.Warning, 
doch sind dies nicht ins Gewicht fallende Ergänzungen, gemessen an der 
Materialfülle, die der Verfasser bewältigt hat. Fruchtbar hätte sich allerdings eine 
Auseinandersetzung des Autors mit dem Strukturalisten/ Ethnosemiotiker 
P.G.Bogatyrev ausgewirkt, der sich bereits seit Anfang der zwanziger Jahre mit dem 
Volksschauspiel befaßte und die Ansicht vertrat, die exemplarische Erforschung 
dieses Folklorephänomens könnte die Erklärung für verschiedene 
Erscheinungsformen magischer Handlungen und Bräuche liefern. 
     Sprachliche Entgleisungen  beeinträchtigen bisweilen die Lektüre der sonst so 
vorbildlichen Studie. 
     Jedoch: Zu hoffen bleibt, daß W.Puchner sein Material in Zukunft balkanologisch 
ausgeweitet verwertet und/oder sich eventuell anderen Brauchtumsformen (dem an 
Grenzüberschreitungen wie Geburt-Hochzeit-Tod orientierten Lebenslaufbrauchtum) 
oder anderen Teilgebieten  (zum Beispiel einer vergleichenden Balkan-Maskenkunde) 
zuwendet. Unser Fach könnte dadurch gewinnen. 
1) "Volkskunde und Literaturwissenschaft". In: Rhein. Jahrb. für Volkskunde, Jg.9, 
1958, S.255ff., insbes. S.266. 2) Man vgl. die Brauchtumsstudien von I.Weber-
Kellermann, L.Kretzenbacher, F.Sieber, H.Gerndt. 3) Wünschenswert wäre gewesen, 
daß der Verf. methodisch noch einen Schritt weitergegangen wäre und aus dem ihm 
zur Verfügung stehenden Material Strukturformeln abgeleitet hätte, denn die 
Erkenntnisse der strukturalistischen Linguistik sind, wie Lévi-Strauss, Propp, Pop u.a. 
bewiesen haben, sehr wohl auf alle Bereiche der Volkskunde anzuwenden. Sie sind es 
nicht zuletzt im Falle der Brauchelemente, die Richard Weiss schon 1946 in seiner 
"Volkskunde der Schweiz" als 'das beschränkte und unveränderliche Alphabet' 
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bezeichnet hat, 'in dem die seit Jahrtausenden ständig sich wandelnde Sprache der 
volkstümlichen Kultur- und Glaubensinhalte aufgezeichnet ist'. 
 
E. Konstantinou, Balkan Studies 22 (1981), σσ. 473-479. 
 
     "Ohne Zweifel gehört das Thema dieser Arbeit zu den großen Desiderata der 
volkskundlichen Forschung. Bereits der Titel zieht nicht nur den Fachmann, sondern 
auch den Laien an, vor allem heute, wo griechisches Brauchtum auch die 
Aufmerksamkeit ausländischer Gäste auf sich gelenkt hat. 
     Erwartungsvoll beginnt man mit der Lektüre dieses Buches und beeilt sich, seine 
Neugierde an der hier gestellten Problematik zu befriedigen. Leider wird der Leser 
dauernd mit langen Exkursen von parallelen Fragen zur griechischen Volkskunde 
aufgehalten, so daß er müde zum eigentlichen Kapitel gelangen muß; auch hier gibt 
es wiederum keine präzise Antwort auf die aufgeworfenen Fragen. Als Endergebnis 
wird die Bestätigung der mehrmals im einleitenden Teil weiderholten ‘Leithypothese’ 
des Autors gefeiert, ‘daß die Entwicklung von Theaterauf weite Strecken von der 
Struktur des Sammleumzuges (Heischegang, Bettelumzug, strukturelle zyklische 
Prozession) getragen wird’ (SS. 19, 24). 
     Eine straffe und präzisere Untersuchung der erstaunlichen Fülle des hier 
ausgebreiteten Materials, ohne die langen Unterbrechungen mit Nebenfragen, würde 
dem Verfasser zu einer tieferen und übersichtlichen Antwort auf den hier gestellten 
Fragenkomplex führen. 
     Bevor ich zu den einzelnen Fragen komme, ein Wort über die Sprache des Autors: 
Bestimmt ist heute – wie oben erwähnt - aufgrund der Aktualität griechischen 
Brauchtums nicht nur der geschulte Volkskundler an einer solchen Arbeit interessiert, 
sondern auch der Laie. Gerade für diesen Leserkreis ist die hier benutzte Sprache eine 
große Barriere für das Verständnis dieses Buches. Aber auch der Gelehrte würde bei 
der Lektüre ohne entsprechende Lexika nicht auskommen können. Auf vielen Seiten 
wimmelt es von griechischen und lateinischen Wörtern, die selbst im Duden-Lexikon 
nicht zu finden sind. Abgesehen von den längst in der volkskundlichen Fachsprache 
sanktionierten Termini wie apotropäisch, Fertilitätssymbol, Prosperität u. a. begegnet 
man hier Wörtern und überraschenden Wortbildungen; selbst der Autor muß zu 
manchen von ihnen die deutsche Übersetzung angeben. 
     Dazu einige Proben: Agglomeration, Komplexität, Artefaktion, Validität, 
Kontagiosität, Interdependenzintensität, Idiosynkrasie, Aporetik, Idiotypik, 
Nomothetik, aletisch, anankastisch und einige neue Schöpfungen: Paradoxalität, 
Ideologem und sogar Moirologie. Wir kennen zwar das griechische Wort µοιρολόγι 
(Totenklage, Klagelied, vom Verbum µοιρολογώ), aber keine Femininum 
µοιρολογία, das den Autor zu seiner deutschen Moirologie führen könnte. Man kann 
sich bei der Lektüre dieses Buches nicht des Eindrucks erwehren, daß der Verfasser 
hier seine griechischen und lateinischen Sprachkenntnisse demonstrieren will. 
     Die umständliche Sprache steht in einer gewissen Beziehung zu der 
unmethodischen Bearbeitung des reichen Materials. Nach einer kurzen Einführung 
beginnt das Abenteuer mit den langen Vorfragen. Statt einer kurzen und präzisen 
Erläuterung der Begriffsfragen wird hier längst bekanntes Material aus der 
Sekundärliteratur mit ausgedehnten Fußnoten wiedergegeben. Zwischen Musik, Tanz 
und dem Griechischen besteht gewiß eine innere Beziehung, aber man braucht bei 
dieser Vorfrage nicht so lange zu verweilen. Selbst für eine ‘ansatzweise 
Behandlung’, die der Verfasser hier beabsichtigt, sind 10 Seiten zuviel, zumal man 



- 376 - 

 

hier nichts Neues erfährt, sondern nur ausführliche Zitate aus der Fülle der 
Bibliographie über dieses Thema wieder liest. 
     In Bezug auf den Tsamikos-Tanz betont der Autor, daß er ‘Höhepunkt und Genuß 
jedes πανηγύρι’ ist. Diese Charakerisierung ist fehl am Platze, da viele andere Tänze, 
je nach Tanz-Tradition der verschiedenen griechischen Orte den ‘Höhepunkt’ bieten, 
wenn man überhaupt die Bezeichnung gebrauchen darf. In den Dörfern Böotiens z. B. 
wird bei ‘Kirmes’ mit besonderer Vorliebe der Kangeli-Tanz, den der Verfasser 
überhaupt nicht in diesem Abschnitt erwähnt, getanzt. Er wird vornehmlich nicht im 
Reigen getanzt – die Tanzenden improvisieren immer neue Figuren. Den 
‘Höhepunkt’ dieses Tanzes bildet ein schneller Rhythmus, der  uns an dionysisch-
orgiastische Tänze erinnert. Der Tsamikos wiederum wird nicht nur von ‘zwei bis 
drei Männern’ und ‘in geschlossenen Räumen’ (S. 49) getanzt. Es kann sein, daß dies 
in einem bestimmten Ort praktiziert wird, aber in den meisten Orten Griechenlands 
wird er von Männern und Frauen zusammen getanzt; dabei sind die Figuren der 
Frauen nicht so schwungvoll wie die der Männer. Der Verfasser erwähnt hier auch 
nicht die verschiedenen Arten dieses Tanzes. In den Berggegenden wird der 
Tsamikos anders als in den Orten, die in der Ebene liegen, getanzt. Da der Tanz 
Ausdruck der Volkspsyche ist, gibt er Aufschluß über die Mentalität der 
verschiedenen Volksgruppen. Je nach Witterungsverhältnissen wird er auch bei den 
verschiedensten Volksfesten getanzt. 
     Übrigens ist die deutsche Wiedergabe des Wortes στον τόπο (Σ. 49) mit ‘Platz’ 
nicht ganz richtig; man versteht in diesem speziellen Falle daruter ‘die gleiche Stelle’. 
Der Tänzer tanzt intensiv und berauschend nach der etwas monotonen Musik auf der 
gleichen Stelle, indem er besonders schwierige Figuren praktiziert, ohne sich von der 
Stelle zu bewegen. S. 58 beginnt das interessante Kapitel ‘Datenmaterial’ 
‘Sammelumzug’, das unmittelbar zum Thema dieser Arbeit gehört. Der Leser wird 
hier mit einer überaus fleißigen Sammlung von Daten des Sammelbrauchtums der 
verschiedenen griechischen Gegenden vertraut gemacht. 
     In bezug auf die mantische Aktion des ποδαρικό (erster Besuch in der Frühe am 
Neujahrstag) sei hier ergänzend erwähnt, daß in den meisten griechischen Orten die 
Neujahreskalanda am Vorabend gesungen werden, wobei das Betreten des Hauses 
durch den Glückspliz der singenden Gruppe nicht so wichtig ist. Von 
ausschlaggebender Bedeutung aber ist der Besuch am frühen Morgen des 
Neujahrestages. Es wird oft von einer Familie aufgrund ihrer Glückserfahrung im 
vorhergehenden Jahr ein geeignetes Kind als Glückspilz bestimmt, das am frühen 
Morgen des Neujahrestages den ersten Besuch abstattet. Hatte die Familie im 
vergangenen Jahre Unglück erfahren, so wird dies auf den Kakotychos (Pechvogel) 
zuruckgeführt, der den Besuch am Neujahrestag gemacht hatte. Er ist nicht mehr für 
diese Aufgabe erwünscht. Für diesen Besuch werden in erster Linie die Patenkinder, 
oder Kinder aus der Verwandtschaft bestimmt. 
     Daß der hl. Basileios als schriftkundig oder als Schüler im Neujahreskalanda 
gefeiert wird, hängt mit der Bedeutung dieses Kirchenvaters für das byzantinische 
Schulwesen zusammen, auf das der Verfasser nicht eingegangen ist. Basileios der 
Große gilt, zusammen mit Johnannes Chrysostomos und Gregor von Nazianz als 
einer der drei Patronen des Schulwesens auch im heutigen Griechenland. 
     ‘Das Loblied auf die Schönheit der erwachsenen Tochter’ (S. 79) hängt mit 
Motiven des hellenistischen und byzantinischen Schöhnheitsideals zusammen, wie sie 
uns vor allem in den Liebesromanen dieser Zeit begegnen. Es ist klar, daß es hier 
nicht um die harte Wirklichkeit geht. Die weiße Haut weist außerdem auf die 
vornehme Herkunft einer Tochter in byzantinischer und neugriechischer Zeit hin. Die 
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vornehmen Mädchen verließen kaum das Haus und bekamen die Sonne selten zu 
sehen. Die Bezeichnung hier ‘der in der Sonne geborenen Tochter’ ist ein Begriff für 
ihre Schönheit und erinnert an das Motiv der λιογέννητη (der in der Sonne 
Geborenen); es nimmt im neugriechischen Volkslied einen besonderen Platz ein. 
     Auf S. 89, 519 hält Puchner die Bezeichnung Παραπονί, - mit Recht von Chaliotis 
als albanisierende Form des griechischen Wortes παράπονο abgeleitet – für eine 
wahrscheinliche Verwechslung mit dem Wort παραπονή, das den Vortag, παραµονή 
bedeutet. Hier handelt es sich um Klagelieder, die am Karfreitag in Hydra und in 
allen Gegenden Griechenlands gesungen werden. Da nun in Hydra, vor allem früher, 
ein albanogriechischer Dialekt gesprochen wurde, ist es nicht verwunderlich, daß die 
am Karfreitag gesungenen Klagelieder mit dem albanisierten Namen παραπονί 
auftauchen. Jeder andere Interpretationsversuch ist hier müßig. 
     Das Verbum ξαστερώνω (S. 91, Anm. 34) wird vom Autor richtig übersetzt. Aber 
hier in Verbindung mit dem Brauch beim Sammelumzug in Magula am 
Palmsamstagmorgen benutzt, muß es bedeuten: über Nacht im Freien bleiben. Der 
Einfluß der Sterne auf unzählige magische und apotropäische Anschauungen und 
Handlungen in Griechenland ist seit uralter Zeit bekannt. Auch in diesem Falle hat 
das Verbum ξαστερώνω eine magische Bedeutung. Die Körbe sind nun irgendwie 
geweiht, da sie in der Nacht unter dem Einfluß der Sterne gestanden haben. Andere 
Sachen des persönlichen Gebrauchs wiederum, wie Kleider und Unterwäsche, durften 
nicht über Nacht draußen bleiben. Sie würden sonst verhext. 
     Ab S. 108 beginnt der 1. Exkurs dieser Arbeit; das 1. Kapitel tragt den Titel 
‘Heortologie und Jahreslauf’. Es werden zunächst die drei großen Feste, 
Weihnachten, Neujahr und Epiphanie mit ihrem Brauchtum besprochen. Abgesehen 
von den wichtigen Daten, die zu dem Thema dieser Arbeit einen großen Beitrag 
leisten, begegnet man hier unnötigen Wiederholungen, die die Kontinuität stören; z. 
B. die immer wieder auftauchende Bemerkung, daß das römische Jahr am 1. März 
beginnt, oder die ‘mantischen Aktionen vom ποδαρικό-Typ’   u. a. 
     Der Verfasser hat sich hier auch mit den Kallikantzaren (Kobolden) befaßt, die 
während der 12 Tage zwischen Weihnachtsfest und Epiphanie erscheinen und beweist 
dabei seine Vertrautheit mit der diesbezüglichen umfangreichen griechischen 
Literatur. Obwohl er hier das Nötigste über diese Geister der ‘Zwölften’ gesagt hat, 
will er sich im 2. Kapitel (SS. 121-122) auch mit der Etymologie des Namens 
‘kallikatzaroi’ auseinandersetzen. Der Leser wird hier vergeblich auf einen neuen 
Beitrag zur Klärung dieser Frage warten, die bis heute offen ist. Hier werden einfach 
die bekannten Thesen und Hypothesen über dies Etymologie referiert. Diese 
Etymologie vermag auch nicht K. Romaios mit seiner Hypothese von καλός 
κάνθαρος (Schönkäfer), die keineswegs neu ist, zu lösen, wie der Autor hier 
behauptet. 
     Eine Wiederholung bekannter Hypothesen begegnet uns auch bei der Etymologie 
von ‘Kalanda’. Der Verfasser verfügt hier, wie auch bei der Behandlung anderer 
Fragen, über eine enorme Kenntnis der Literatur. Dies ist sehr wichtig für eine 
richtige Beurteilung, aber man braucht nicht alles, was man weiß, hier 
unterzubringen. 
     Das reiche Material über den Sammelumzug bei den verschiedenen Jahresfesten 
wird durch das 3. Kapitel “Morphologie” aufgrund der hier angebrachten Statistik 
über ‘Alter und Geschlecht der Ausführenden’, über ‘Gruppengröße und 
Zusammensetzung’, sowie über ‘Art und Höhe der Geschenke (Gaben)’ 
übersichtlicher. 
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     Das 7. Kapitel “Über Ursprungstheorien’ sollte nicht so umfangreich sein. 
Dadurch könnten gewisse Wiederholungen, wie z. B. über das Schwalbenlied, das 
römische Jahr usw. vermieden werden. Die Bräuche, die im Exkurs II behandelt 
werden, sind von größter Wichtigkeit für die Fragestellung dieser Arbeit. Der 
Verfasser bemerkt (S. 168), daß hier einige Bräuche aufgrund ihrer Thematik im 
Vergleich zu den übrigen ausführlicher behandelt worden sind. Es sollte aber eine 
engere Beziehung zwischen den hier zitierten Augenzeugenberichten und der 
Behandlung der einzelnen Bräuche herrschen. 
     Im Exkurs III ist die Rede von der Maskierungsaktivität und Verkleidung bei den 
verschiedenen Festen des Jahreslaufes, die uns näher zu der Frage der Entstehung des 
Volkstheaters führt. Einen wichtigen Platz nehmen hier die Karnevalswochen ein. 
Wünschenswert wäre hier ein kurzes Wort über die griechischen Bezeichnungen des 
Karnevals und der Verkleideten. Doch hält die Anhäufung von Zitaten aus der 
Sekundärliteratur den Leser vom eigentlichen Thema ab. 
     Von besonderer Wichtigkeit für die Erhellung der hier besprochenen Frgen sind 
die in diesem Abschnitt abgebrachten Tabellen: Über die Maskierungstätigkeit im 
Jahreslauf, Zahlenmäßige Aufschlüsselung der Verkleidungstypen, Zahlenmäßige 
Aufschlüsselung der Szenen-Typen, Entstehung von Dromena-Typen aus 
Rollentypen in zahlenmäßiger Darstellung, wie auch die drei Verbreitungskarten, Der 
Zwölftenkalanda mit Verkleidung, Der Lazaruskalanda unter dem Aspekt der 
Entwicklungsfähigkeit zu Szene und Verkleidung und Der verschiedenen Formen der 
Kalanda. 
     Sehr wichtig für das zentrale Thema dieses Buches, Beziehung zwischen dem 
Sammelumzug und dem Volkstheater, ist das 7. Kapitel dieses Abschnittes unter dem 
Titel ‘Topologische Strukutr’, leider wird diese Frage hier zu kurz behandelt. Im 
letzten Abschnitt will sich der Autor aufgrund einiger Brauchdaten mit der Frage der 
Theatrogenese befassen. Zu diesem Fragenkomplex gehören die drei Kapitel 
‘Altgriechische Theaterentwicklung’, ‘Zur Frage eines liturgischen Dramas in 
Byzanz’ und ‘Elemente einer künftigen Theorie des Theaters’. Die Frage des 1. 
Kapitels gehört zu den meist diskutierten Fragen der Klassischen Philologie, 
Theaterwissenschaft, Ethnologie und seit längerer Zeit auch der Volkskunde. Der 
Forscher auf diesem Bereich stößt auf einen Berg von Sekundärliteratur und hat sich 
mit einer Menge von Hypothese auseinanderzusetzen. 
     Hier hätte man nach der Intention des Verfassers eine engere Beziehung zwischen 
den ausgeführten Brauchdaten der vorigen Kapitel zur Theatrogenese erwartet. Es 
müßte genauer gezeigt werden, wo die Ansätze einer Theaterentwicklung im 
Jahresbrauchtum liegen. Statt dessen wird der Leser mit einer unendlichen 
Aufzählung verschiedener, längst bekannter Hypothesen zur altgriechischen 
Theaterentwicklung belastet; in den meisten Fälle erfolgt keine kritische 
Auseinandersetzung. Die Argumente z. B. des K. Romaios für seine These in Bezug 
auf die Beziehung des Volksliedes zur griechischen Tragödie werden hier einfach 
zitiert ohne gründliche Kriitk (S. 298), obwohl Puchner diese Theorie für ‘kühn’ und 
‘bestechend’ hält. Erwähnt sei hier nur eines der drei Argumente: Romaios behauptet, 
daß die Aufnahme des akriteischen Liedes vom kleinen Konstantin in den Brauch der 
Anastenaria für die erwähnte Beziehung spreche. Wir wissen, daß das Fest der 
Anastenaria (Feuertanz) mit der Feier des hl. Konstantin zusammenfällt. Die Wahl 
dieses akriteischen Liedes für dieses Fest hängt einfach – selbst Romaios und Puchner 
betonen dies – mit der Namensidentität des Helden dieses Lieds und dem hl. 
Konstantin zusammen. Man kann hier überhaupt keine Spur einer Beziehug zwischen 
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dem byzantinischen Eposhelden Digenis Akritas und dem antiken Dionysos 
entdecken. 
     Auch den zwei anderen Argumenten kann der Boden sehr leicht entzogen werden. 
Die Neigung der Griechen, sich mit Heiligen oder Namenspatronen zu identifizieren, 
oder eine Beziehung zu berühmten Trägern des gleichen Namens herzustellen, ist 
bekannt. 
     Etwas glücklicher ist die Besprechung der zweiten Frage eines liturgischen 
Dramas in Byzanz anhand des hier angestrebten Vergleichs zwischen dem religiösen 
Volksbrauchtum und dem zypriotischen Passionsszenarium, das von Spyridon 
Lambros im Jahre 1916 ans Licht der Öffentlichkeit gebracht wurde. 
     Bei der Fußwachungsszene in dem erwähnten Rahmen werden die 
Augenzeugenberichte einfach wiedergegeben. Dabei könnte man die ausführlichere 
Version bringen und auf die Lücken anderer hinweisen. 
     Von besonderem Interesse sind die Ausführungen im 3. Kapitel, die künftig 
bestimmt einen Betrag zur Theorie des Theaters bilden. Sie gewinnen sehr an 
Anschaulichkeit mit Hilfe der angebrachten Schemata einer Theaterentwicklung. 
     Die umfangreiche Bibliographie (SS. 406-433) ist für jeden Volkskundler von 
großem Nutzen, vor allem in Bezug auf griechische Titel, die der Fachwelt des 
Westes oft unbekannt bleiben. 
     Die zum Schluß angebrachten Abbildungen – sie könnten etwas schärfer sein – 
illustrieren die wichtigsten Bräuche des griechischen Jahreslaufs. 
     Leider muß die Lister der errata auf S. 437 erweitert werden [...]. 
     Zusammenfassend muß man betonen, daß die enorme Leistung des Verfassers in 
dieser Arbeit eher auf der Fülle des hier ausgebreiteten Materials liegt als in dessen 
methodisch-wissenschaftlicher Erforschung". 
 
 
23) "Die 'Rogatsiengesellschaften'. Theriomorphe Maskierung und adoleszenter 
Umzugsbrauch in den Kontinentalzonen des Südbalkanraums", Südost-
Forschungen XXXVI (München 1977), σσ. 109-158, 4 φωτογρ. σε πίν. 
 
 
     H µελέτη, που αφιερώθηκε στο διεθυντή του Aυστριακού Λαογραφικού 
Mουσείου καθ. Leopold Schmidt, στηρίζεται κυρίως σε ελληνικό υλικό, 
δηµοσιευµένο και αδηµοσίευτο, εµπλουτισµένο µε νεότερη διεθνή βιβλιογραφία σε 
παµβαλκανική κλίµακα. H µεθοδολογική προσέγγιση είναι όµως διαφορετική από 
αυτή παλαιότερων ετών: το φαινόµενο τής, µερικές φορές, αυστηρής οργάνωσης των 
εφήβων και νεαρών αντρών στα αγερµικά έθιµα κατά το διάστηµα του 
δωδεκαηµέρου ερµηνεύεται από την άποψη της κοινωνικής λειτουργίας των οµάδων 
αυτών. Eπίσης γίνεται απόπειρα διερεύνησης της ιστορικής καταγωγής του θεσµού 
αυτού στα νότια Bαλκάνια. 
     Tα Pογκάτσια (Pουγκάτσια, Pουγκατσάρια κτλ.) ξεχωρίζουν από άλλες µορφές 
αγερµικών εθίµων των Xριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, 
όπου συµµετέχουν επίσης µόνο τα αγόρια, κυρίως για την αυστηρά καθορισµένη 
εθιµοτυπία τους, µε τις πολλές απαγορεύσεις και συχνά την εξυπηρέτηση 
κοινωφελών σκοπών. Aυτά τα στοιχεία µπορούν να ερµηνευθούν ως υπολείµµατα 
µυητικών δρωµένων, αν και αυτή η διάσταση εµφανίζεται µόνο σε παλαιότερες 
περιγραφές, ενώ σήµερα στην οργάνωση του αγερµού έχουν διεισδύσει άλλοι θεσµοί 
όπως το σχολείο, η εκκλησία, ο δήµος που χρειάζεται έρανο για κάποιο έργο κτλ. 
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     Στο πρώτο µέρος της εργασίας δίνεται µια δειγµατοληπτική µορφολογία των 
καλάντων και των αγερµών µεταξύ Xριστουγέννων και Θεοφανείων στα νότια 
Bαλκάνια, απ'  όπου ξεχωρίζουν ύστερα τα Pογκάτσια ως ιδιότυπη µορφή των 
εθίµων αυτών. Aναλύονται στη συνέχεια τα (ελληνικά) τραγούδια (θρησκευτικά κι 
επαινετικά) του αγερµού· εξαίρεται η σηµασία των επαινετικών-εγκωµιαστικών 
τραγουδιών, που µπορούν να χρησιµεύσουν ως πηγή του προσδιορισµού των 
ιδανικών ιδιοτήτων κάθε κοινωνικής θέσης στον παραδοσιακό πολιτισµό της 
Tουρκοκρατίας. Tυπολογικά διαφέρουν δύο χαρακτηριστικά στοιχεία της 
µεταµφίεσης των δρωµένων των 'παλικαριών', που διεξάγουν τον αγερµό: ένα 
γιορταστικό-θεαµατικό µε την παρουσίαση του ιδανικού της 'λεβεντιάς', επιδείξεις 
ένοπλου χορού, υποδειγµατική ευταξία κι αυτοσυγκράτηση, κι ένα 'δαιµονικό' µε 
αστείες µεταµφιέσεις, 'τροµοκρατικές' πράξεις (κλοπή, απειλή), ελευθεροστοµία, 
'γονιµολατρικά' υπονοούµενα, θόρυβο κι ενόχληση. Συχνά τα δύο αντιφατικά αυτά 
στοιχεία συνδυάζονται σε ένα και τον αυτό όµιλο. 
     Tο δεύτερο µέρος είναι αφιερωµένο στην ανάλυση της µορφολογίας του εθίµου. 
Tο υλικό χωρίζεται τυπολογικά σε τρεις κατηγορίες: στους αγερµούς χωρίς 
µεταµφίεση, τους θηριοµορφικά µεταµφιεσµένους, και τους ανθρωποµορφικά 
µεταµφιεσµένους. Στη δεύτερη κατηγορία κυριαρχεί η µορφή του 'αράπη' µε τα 
κουδούνια του και τα 'τροµοκρατικά' του καµώµατα, στην τρίτη κατηγορία η νύφη κι 
ο γαµπρός, ο αράπης, ο γιατρός. Oι στερεότυποι αυτοί ρόλοι σχηµατίζουν 
υποτυπώδεις σκηνές (θάνατος/ανάσταση, εικονικός γάµος κτλ.), παράλληλα µε  τους 
γιορταστικά ντυµένους χορευτές ('καπιταναίοι' κτλ.). 
     Στο τρίτο µέρος επιχειρείται µια µορφολογική σύγκριση κάθε τύπου µεταµφίεσης 
σε παµβαλκανική κλίµακα και γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της καταγωγής του 
εθίµου ιστορικο-χρονολογικά. Oι διάφοροι τύποι της µεταµφίεσης δείχνουν εντελώς 
διαφορετική ιστορική προέλευση (π.χ. ο 'αράπης' ως ενσάρκωση δαιµονικών 
δυνάµεων έχει ακαθόριστη, προϊστορική ίσως, καταγωγή, ο γελοίος γιατρός 
προέρχεται από την κοινωνική πραγµατικότητα του 18ου και 19ου αιώνα), πράγµα 
που δείχνει ότι δεν µπορεί να εξαχθεί συµπέρασµα από την ανάλυση αυτή ως προς 
την ηλικία του εθίµου. Σε απόµερες περιοχές της Γεωργίας σώζεται και στον 20ό 
αιώνα ακόµα και η οργάνωση των νέων µε µυητικό χαρακτήρα ως κοινωνικός 
θεσµός. H ετυµολογική ανάλυση των 'Pοσολήδων' ή 'Pουσαλιών', που συγγενεύουν 
πολύ µε τα Pουγκάτσια, µας οδηγεί στη ρωµαϊκή εορτή των Pόδων, µια γιορτή της 
άνοιξης που συνδέθηκε αργότερα µε τη νεκρολατρία και κληροδοτήθηκε έτσι στους 
Xριστιανούς. Eνώ διατηρείται η ονοµασία της γιορτής, αλλάζει το περιεχόµενό της 
στο Bυζάντιο (Bαλσαµών, Xωµατιανός). Στα Bαλκάνια µπορεί τελικά κάθε εθιµική 
εκδήλωση της άνοιξης να πάρει την ονοµασία αυτή. 'Eτσι και η ιστορική ανάλυση 
των παράλληλων Pουσαλιών δεν µας παρέχει επίσης σαφή στοιχεία για την 
καταγωγή του εθίµου. 
     H ονοµατολογική ανάλυση των Pουγκάτσιων οδήγησε, σε αντίθεση µε την ώς 
τώρα βιβλιογραφία, στο συµπέρασµα, ότι η ετυµολογική ρίζα των ονοµασιών του 
εθίµου πρέπει να είναι η βυζαντινή 'ρόγα' (που συναντιέται και στο δηµοτικό 
τραγούδι). Στη συνέχεια εξετάζεται αν το έθιµο έχει κάποια σχέση µε τις δυτικές 
rogationes, παρακλητικές λειτουργικές ποµπές σε αγρούς και χωριά για την 
αποτροπή φυσικών καταστροφών, που τις γνωρίζουµε ήδη από τους πρώτους 
χριστιανικούς αιώνες και δείχνουν ιδιαίτερη άνθηση κατά τα µεσαιωνικά χρόνια. 
Aλλά δεν φαίνεται να υπάρχει άµεσος συσχετισµός. Tέλος επιχειρείται ένας 
ιστορικός εντοπισµός του εθίµου µε βάση τη δηµογραφική ιστορία των φορέων του. 
Aλλά και από την ανάλυση αυτή δεν προκύπτουν σαφή αποδεικτικά στοιχεία λόγω 
των πολλών µετακινήσεων των διάφορων πληθυσµών στο Bυζάντιο και την 
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Tουρκοκρατία. H λαµπρή εορταστική και επίσηµη µορφή του εθίµου φαίνεται να 
έχει κάποια σχέση µε την ανάπτυξη των συντεχνιών στις µακεδονικές πόλεις του 
18ου αιώνα, ενώ η 'δαιµονική' και γελοία µορφή ίσως ήταν διαδοµένη στην ύπαιθρο. 
Aργότερα οι δυο µορφές πιθανώς αναµιγνύονται, και στον 20ό αιώνα τονίζεται και 
πάλι το επίσηµο θεαµατικό στοιχείο του εθίµου. 
     Στη σηµερινή κατάσταση του εθίµου αναφέρεται το τέταρτο µέρος, στο οποίο 
αναπτύσσονται τα αποτελέσµατα µιας επιτόπιας έρευνας στην επαρχία Eλασσόνος 
της Θεσσαλίας (µε τέσσερις φωτογραφίες). Eνώ στο πρόσφατο παρελθόν το έθιµο 
υπήρχε παντού, όπως προκύπτει από τις προφορικές πληροφορίες των κατοίκων, 
εκείνη τη χρονιά (1976/77) παράσταση έγινε µόνο στο Δοµένικο, και µάλιστα κατά 
τρόπο υποτυπώδη: γύρισε µόνον ο επιστάτης της εκκλησίας µε τον κουµπαρά κι 
έκανε έρανο για την εκκλησία, έχοντας πίσω του την 'αρκούδα' και τον 'αρκουδιάρη'. 
'Eνας ποδοσφαιρικός αγώνας, που έγινε το πρωί της Πρωτοχρονιάς στο 'γήπεδο' του 
χωριού, είχε τραβήξει όλη τη νεολαία. Συµπέρασµα από τις παρατηρήσεις αυτές 
ήταν, ότι και αυτό το έθιµο θα εκλείψει σύντοµα στην περιοχή. 
 
R. Wildhaber, Schweizer. Archiv für Volkskunde 74 (Basel 1978), σ. 244. 
 
     "Eine umfassende, gründliche Darstellung der zyklischen Prozessionsform der 
Rogatsien vor allem auf dem griechischen Festland,  wie sie in dieser Genauigkeit 
und Vollständigkeit bisher noch nicht vorlag. Sie gehört in die große Gruppe der 
Kolinde-Umzüge, doch sind mit ihr auch fastnächtliche Züge verbunden. Puchner 
schildert die Umzüge im Hinblick auf ihre Teilnehmer, Verkleidung, Funktionen 
(Gabenheischen, Liedersingen), Brauchformen. Er unterteilt die Umzüge zur Zeit der 
Zwölften in drei Gruppen: unmaskierte, theriomorphe ('Araber', 'Schwarze') und 
anthropomorphe (Brautpaar, Arzt, die Alte). Die Darstellung umfaßt auf Grund einer 
bewundernswerten Literaturkenntnis die geographischen Nachbargebiete; zeitlich 
erstreckt sie sich von ungefähr 1880 an bis in die Gegenwart, wobei an einem  
Beispiel  gezeigt  wird,  wie  diese  Umzüge  im  Interessenskonflikt  mit 
Fußballmatches den kürzeren ziehen". 
 
E. Fenster, Byzantinoslavica XL (Praha 1979), σ. 79. 
 
     "Eingehende Beschreibung des Treibens der rogatsia genannten Gruppen, die 
zwischen Weihnachten und Theophanie oder zur Fastnachtszeit von Haus zu Haus 
oder durch die Wohnviertel ziehen, und zwar maskiert, unmaskiert oder in 
Tierverkleidung. Byzantinische oder spätrömische Vorbilder sind nur schemenhaft zu 
erkennen [z.B. römische Rosalia, Verkleidung als Araber oder Mohr in Erinnerung an 
die Kämpfe mit den Arabern]". 
 
 
24) "Forschungsnotiz zum Judasbrennen", Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde XXXI/80 (Wien 1977), σσ. 229-232. 
 
     H σύντοµη αυτή µελέτη συγκεντρώνει στοιχεία µιας επιτόπιας έρευνας για τα 
πασχαλινά παραστατικά έθιµα στη Xαλκιδική (1976, 1977) και ιδιαίτερα για το 
κάψιµο του Iούδα στον 'αφανό', στη Mεγάλη Παναγιά και το Γοµάτι. Eιδικά στο 
τελευταίο χωριό το έθιµο γίνεται κατά ιδιόρρυθµο τρόπο: η κούκλα του προδότη 
τοποθετείται σε µιαν εξέδρα ύψους έξι µέτρων όπου θα καεί στον 'αφανό' της 
Aνάστασης. Πρωτύτερα περιφέρεται το οµοίωµα σε διαπόµπευση στο χωριό, οπότε 
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τραγουδιούνται και ειδικά κάλαντα του Iούδα, που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. 
Πρόκειται πιθανώς για έργο δασκάλου ή παπά, ο οποίος θα εισήγαγε το νεωτερισµό 
αυτό. Δίνεται και το κείµενο του τραγουδιού σε γερµανική µετάφραση. 
 
29) Fasulis. Griechisches Puppentheater italienischen Ursprungs aus der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts, Bochum 1978, σελ.38, 4 σκίτσα. 
 
     Oι επιστηµονικές συζητήσεις µε τους ειδικούς της διεθνούς έρευνας για το 
κουκλοθέατρο και το θέατρο σκιών, στη Γ' Συνάντηση Mεσαιωνικού και Λαϊκού 
Θεάτρου στη Zάκυνθο το 1976, αποκάλυψε ότι ο νεοελληνικός Φασουλής είναι 
τελείως άγνωστος στη διεθνή βιβλιογραφία. Eξετάζοντας το θέµα, που το είχα ήδη 
συναντήσει στις έρευνές µου για τον Kαραγκιόζη, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει καµιά 
ελληνική µελέτη για το φαινόµενο, εκτός από ένα παλαιό άρθρο του 
Γ.B.Tσοκόπουλου (1892). Aποφάσισα να συγκεντρώσω το λίγο υλικό που βρίσκεται 
σκόρπιο στη βιβλιογραφία, µαζί µε τα αδηµοσίευτα  στοιχεία που είχα συλλέξει από 
συνεντεύξεις µε το Σωτήρη Σπαθάρη (1972), το γιο του Eυγένιο (1972, 1977) και το 
Bασίλη Pώτα (1977), και να το δηµοσιεύσω µαζί µε τέσσερα σκίτσα του Eυγένιου 
Σπαθάρη για την εξήγηση της τεχνικής. Συγχρόνως ασχολήθηκα ερευνητικά σχετικά 
µε την προέλευση του Φασουλή, και µπόρεσα να αποδείξω την ιταλική του 
καταγωγή: άµεσο πρότυπό του είναι ο 'Fasolino' ή 'Fagiolino' ή 'Fasulein' της 
Bologna, όπου εµφανίζεται για πρώτη φορά µε αυτή την ονοµασία στο πρώτο µισό 
του 19ου αιώνα. Aκολουθεί επισταµένη ανάλυση των στερεότυπων προσώπων και 
υποθέσεων του κουκλοθέατρου αυτού, που προέρχονται  έµµεσα  από  την  
παράδοση  της  ιταλικής  κωµωδίας, περιγραφές παλαιών παραστάσεων στην Aθήνα, 
µελέτη της τεχνικής κτλ. Tέλος προστίθεται κατάλογος έργων του Φασουλή, τα 
οποία µερικά από αυτά έχουν περάσει και στο θέατρο σκιών. Mερικά στοιχεία της 
σύντοµης ιστορίας του παραδοσιακού κουκλουθεάτρου στην Eλλάδα ήταν ώς τώρα 
άγνωστα και αδηµοσίευτα. Tο διεθνές ενδιαφέρον για το θέαµα ήταν µεγάλο, τόσο, 
που ο αείµνηστος συντάκτης της σειράς και διευθυντής του Γερµανικού Iνστιτούτου 
του Kουκλοθεάτρου, Günther Schnorr, έσπευσε να δηµοσιεύσει τη µελέτη αυτή στην 
νεοΐδρυτη τότε σειρά. 
 
30) "Θεατρολογικά προβλήµατα στο Kρητικό και Eπτανησιακό Θέατρο", 
Θέατρο 61-63 (Aθήνα 1978), σσ. 76-89 (4ο), 4 εικ. σε πίν., 15 εικ. στο κείµενο. 
 
     H µελέτη αυτή, στην πρώτη της µορφή, αποτέλεσε ανακοίνωση στη Δ' Συνάντηση 
Mεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου το 1977 στη Zάκυνθο και θεωρήθηκε από τους 
ειδικούς µια σηµαντική διερεύνηση του ορίζοντα στη σχετική έρευνα. Aρχίζει µε τη 
διαπίστωση, ότι για τη θεατρική ζωή της Kρήτης και των Eπτανήσων του 17ου αιώνα 
διαθέτουµε πολύ λίγες πληροφορίες, ιδιαίτερα για θεατρικές παραστάσεις, πέρα από 
τα ίδια τα δραµατικά κείµενα, και ότι οι µελετητές που ασχολούνται µε το θέµα αυτό, 
πέρα από την καθαρά φιλολογική και γλωσσολογική ανάλυση των κειµένων, είναι 
ελάχιστοι.                       
    Tο πρώτο µέρος αποτελεί µια προσπάθεια γενικής σύγκρισης του 
κρητοεπτανησιακού µε το νοτιοσλαβικό θέατρο στις δαλµατικές ακτές κατά το 16ο 
αιώνα. H σύγκριση επεκτείνεται στο δραµατολόγιο, στους φορείς της θεατρικής 
ζωής, στον τόπο και στις λεπτοµέρειες των παραστάσεων, στο ρόλο της µουσικής 
κτλ. Tο συµπέρασµα είναι ότι το Kροατικό Θέατρο της Aναγέννησης, παράλληλο 
φαινόµενο µε το Kρητικό και Eπτανησιακό, µπορεί, για µερικά θέµατα, να µας 
παράσχει σηµαντική βοήθεια σε σηµεία, όπου, για τα ελληνικά θεατρικά πράγµατα, 
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λείπουν εντελώς οι πηγές. Tο σύνολο του φαινοµένου 'Kροατικό Θέατρο του 16ου 
και 17ου αιώνα' µπορεί δηλαδή, από ορισµένη άποψη, να αποτελέσει έµµεση πηγή 
που µας διαφωτίζει για την πρώτη σηµαντική θεατρική κίνηση στη νεότερη Eλλάδα. 
     H δεύτερη προσπάθεια για εµπλουτισµό των έµµεσων ειδήσεών µας για 
παραστάσεις µας οδηγεί στα ίδια τα κείµενα. Eξαιρετική σηµασία απ' αυτή την 
άποψη έχουν οι πρόλογοι, οι επίλογοι και οι 'διδασκαλίες', δηλαδή οι σκηνικές 
οδηγίες. Tο πιο βασικό ερώτηµα είναι, ποια ενδεικτική αξία έχει το πληροφοριακό 
υλικό που βρίσκεται µέσα στα τυπωµένα κείµενα και στα χειρόγραφα ως προς το 
θέµα: αν και µε ποιο τρόπο παραστάθηκαν τα κείµενα αυτά. Παλαιότεροι και 
νεότεροι µελετητές ασχολήθηκαν - συµπτωµατικά µάλλον - µε το πρόβληµα και 
κατέληξαν σε αρκετά αντιφατικά συµπεράσµατα. Στη συνέχεια, στο δεύτερο µέρος, 
συζητούνται προβλήµατα χρονολογίας παραστάσεων, σκηνικές οδηγίες και 'το χέρι 
που δείχνει' (σε ορισµένα χειρόγραφα), η πιθανότητα παραστάσεων της Commedia 
dell'arte στην Kρήτη και η ενδεικτική σηµασία των προλόγων και επιλόγων για 
πραγµατική παράσταση (απευθύνονται µεν άµεσα στο κοινό, αποτελούν όµως 
λογοτεχνική συµβατικότητα της εποχής). 
     Tο τρίτο µέρος αναφέρεται στις νύξεις του κειµένου για τη σκηνογραφία. Oι 
έµµεσες πληροφορίες που υπάρχουν στα δραµατικά κείµενα διασταυρώνονται µε την 
εξέλιξη και τα επιτεύγµατα της σκηνογραφίας στην Iταλία της εποχής (το έργο του 
Serlio  ήταν γνωστό στην Kρήτη). H µελέτη κλείνει µε τη διαπίστωση των ελλιπών 
γνώσεών µας για τα θεατρικά πράγµατα της περιόδου αυτής. 
 
31) "Lazarusbrauch in Südosteuropa", Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde XXXII/81 (Wien 1978), σσ. 17-40. 
 
     H εργασία αποτελεί το επεξεργασµένο κείµενο µιας οµιλίας  (µε διαφάνειες)  στην 
Aυστριακή Λαογραφική Eταιρεία στο Aυστριακό Λαογραφικό Mουσείο της Bιέννης 
το 1976. Στηρίζεται σε ελληνικό, γιουγκοσλαβικό, βουλγαρικό και ρουµανικό 
λαογραφικό υλικό και επιχειρεί να δώσει µια σύνθετη εικόνα, τόσο µορφολογική όσο 
και τυπολογική, της Nοτιοανατολικής Eυρώπης. Για την καλύτερη διαφώτιση των 
πολιτισµικών συµφραζοµένων της θρησκευτικής αυτής µορφής εξετάζεται και το 
θεολογικό υπόβαθρο του ορθόδοξου δόγµατος, δηλαδή η λειτουργία, η  βυζαντινή  
υµνογραφία, η εικονογραφία, η θρησκευτική παράδοση για  το  Λάζαρο  ως επίσκοπο  
Kιτίου  στην Kύπρο  και  άλλες  συναφείς  λαϊκές εκδηλώσεις, όπως η κούκλα του 
Λαζάρου, το ψωµί του Λαζάρου, οι παροιµίες και τα τραγούδια του Λαζάρου. Oι 50 
περίπου εικόνες που συνόδευσαν την οµιλία δεν µπόρεσαν, δυστυχώς, για τεχνικούς 
λόγους, να δηµοσιευτούν ως παράρτηµα του κειµένου. 
     Tο θεατρολογικό ενδιαφέρον στη µορφή του Λαζάρου έγκειται κυρίως στα 
παραστατικά δρώµενα της 'Eγερσης του Λαζάρου, όπως τελούνται ώς το Δεύτερο 
παγκόσµιο πόλεµο στα νησιά του Aιγαίου και στην Kύπρο. Kυρίως στη 
Mεγαλόνησο, στη Λάρνακα συγκεκριµένα, τα δρώµενα αυτά, όπως προκύπτει από 
παλαιότερες περιγραφές, τελούνται στα πλαίσια της λειτουργίας του Σαββάτου του 
Λαζάρου, πράγµα που έχει βέβαια σχέση µε την τοπική λατρεία του Aγίου Λαζάρου, 
ο οποίος σύµφωνα µε τη βυζαντινή παράδοση, έζησε εδώ τη δεύτερη ζωή του ως 
επίσκοπος της πόλης. 
 
R. Wildhaber, Schweizer. Archiv für Volkskunde 77/1-2 (Basel 1981), σ. 117. 
 
     "Eine sorgfältig ausgearbeitete, umfassende Studie über den Lazarusbrauch im 
gesamten Südosteuropa. Sie stützt sich vor allem auf das griechische Material, 
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daneben aber auch auf die wichtigsten rumänischen, bulgarischen, serbokroatischen 
und makedonischen Studien. Im lateinischen Westen sind vor allem der Lazaruskult 
und die Lazaruslieder untersucht worden; im orthodoxen Osten richtete sich das 
Interesse auf den Umzugsbrauch mit den panegyrischen Ansingeliedern. Auf diesem 
Gebiete, sowie den zugehörigen Tanz, konzentriert sich auch Puchner. Er geht auch 
auf die Requisiten in ihrer Symbolhaftigkeit ein: Sammelkorb, Puppe, Gebildbrote. 
Interessant sind die Hinweise auf Beziehungen zu frauenbündischen 
Organisationsformen. Die Bedeutung des Lazarusbrauches läßt sich auch aus 
zahlreichen Redensarten erschließen". 
 
44) Iστορία του Nεοελληνικού θεάτρου. Eισαγωγή, Pέθυµνο 1979, σελ. 15 
(πολυγρ.). 
 
     Tο σύντοµο αυτό εισαγωγικό κεφάλαιο ασχολείται µε την ιστορία της 
νεοελληνικής ιστοριογραφίας σχετικά µέ το θέατρο, αναλύει και τοποθετεί τις 
υπάρχουσες εργασίες και επισηµαίνει τις αδυναµίες τους, όπως επίσης τις ανάγκες 
µιας µελλοντικής συστηµατικής έρευνας στον κλάδο αυτό. Xαράζει συγχρόνως τις 
βασικές  γραµµές για µια νέα, πληρέστερη και πιο εξαντλητική Iστορία του 
Nεοελληνικού Θεάτρου. 
 
45) "Südost-Belege zur 'giostra': Reiterfeste und Lanzenturniere von der 
kolonialvenezianischen Adels- und Bürgerrenaissance bis zum rezenten 
heptanesischen Volksschauspiel", Schweizer. Archiv für Volkskunde 75 (Basel 
1979), σσ. 1-27. 
 
     H ιδέα για τη µελέτη αυτή ξεκίνησε από µια παράσταση του 'κονταροκτυπήµατος' 
του "Eρωτόκριτου" στο χωριό Σκουλικάδο στη Zάκυνθο, στα πλαίσια της Δ' 
Συνάντησης Mεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου, τον Aύγουστο του 1977. H 
παράσταση αυτή, στα πλαίσια των Zακυνθινών Oµιλιών, που σκηνοθετείται κάθε 15-
20 χρόνια µια φορά, αποτελεί λαϊκή αναβίωση και συνάµα ποιητική µετουσίωση 
παλαιότερου θεάµατος, που ανάγεται στα βενετσιάνικα χρόνια, της 'γκιόστρας'. H 
συγκέντρωση των ιστορικών πηγών για τον ελληνόφωνο χώρο ήταν επιτακτική 
ανάγκη, γιατί στην πανευρωπαϊκή εξέλιξη του θεάµατος από τα ρωµαϊκά χρόνια και 
το Mεσαίωνα ώς τις λαϊκές επιβιώσεις του σήµερα (βλ. το βιβλίο του καθ. Leopold 
Kretzenbacher) ο ελληνικός µεσογειακός χώρος δεν λαµβάνεται αρκετά υπόψη. 
     Στην αρχή της εργασίας εξετάζονται γενικά θέµατα, όπως τα διάφορα είδη 
γκιόστρας, η µορφολογία και λειτουργία του θεάµατος στο Bυζάντιο, το δυτικό 
Mεσαίωνα, την Aναγέννηση και το Mπαρόκ, η γκιόστρα ως µέσον εορταστικής 
επίδειξης της ισχύος της Bενετίας σε όλη την επικράτειά της, η εισβολή του εθίµου  
στην  ιπποτική  λογοτεχνία  και  στο  θέατρο  του  Mπαρόκ  µε  τη µορφή εικονικών 
µαχών. Oι πρώτες ειδήσεις για τη γκιόστρα στον ελληνόφωνο χώρο (µετά από τις 
λίγες νύξεις που υπάρχουν στο Bυζάντιο) οδηγούν στην Kύπρο των Lusignans, και 
έπειτα στη Bενετοκρατία. 
     Στην Kρήτη του 16ου και του 17ου αιώνα ο θεσµός δείχνει ήδη τα πρώτα ίχνη της 
'θεατροποίησης' του αρχικά αιµατηρού αγώνα: µεταµφίεση, αριστοκρατική επίδειξη, 
αποκλειστικότητα στη συµµετοχή. Περιγραφές σώζονται για µια 'bariera' στο 
Xάνδακα (1588) και στα Xανιά (1594), η οποία ίσως έγινε αφορµή  για  την  εκτενή  
έντεχνη  περιγραφή  του  'κονταροκτυπήµατος'  στον  "Eρωτόκριτο". Aλλά και στο 
Kρητικό Θέατρο και στην "Eυγένα" του Mοντσελέζε από τη Zάκυνθο βρίσκουµε το 
ίδιο µοτίβο. 
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     Στα Eπτάνησα τις πρώτες πληροφορίες βρίσκουµε ήδη κατά το 16ο αιώνα, όταν 
µε εντολή της διοίκησης περιορίζεται η αξία των βραβείων σε ορισµένο χρηµατικό 
ποσό. Στο αρχείο της Kέρκυρας σώζονται οι λεπτοµερειακοί κανόνες του αγώνα. 
Aπό το 17ο αιώνα υπάρχει ήδη µια λαϊκή παραλλαγή του επίσηµου θεάµατος, η 
giostra dei stradiotti, που περιέχει αρκετά κωµικά και παρωδικά στοιχεία. Σε πλήρη 
παρακµή περιήλθε ο θεσµός το 18ο αιώνα (ο οποίος εξαφανίζεται και µε τη διάλυση 
της Bενετικής Δηµοκρατίας), όπως δείχνει µια εκτενής περιγραφή του Saint-Sauveur 
κατά τα τέλη του αιώνα: η giostra degl'arlioti είναι πλέον καθαρή λαϊκή παρωδία του 
αγώνα, στον οποίο κάποτε µόνον η τοπική αριστοκρατία µπορούσε να συµµετέχει. 
     Kάτω από την αγγλική κυριαρχία γίνονται, στο πνεύµα της ανακάλυψης του 
Mεσαίωνα από το Pοµαντισµό, προσπάθειες αναβίωσης του θεσµού χωρίς µεγάλη 
επιτυχία. Tο θεαµατικό έθιµο πέρασε όµως εντελώς στο λαϊκό πολιτισµό και υπήρχε 
σε χωριά της Zακύνθου ώς τα µέσα του 19ου αιώνα.- Λίγο αργότερα µαρτυρείται για 
πρώτη φορά η παράσταση της γκιόστρας του "Eρωτόκριτου" στο χωριό Σκουλικάδο. 
H παράδοση αυτή δεν θα σβήσει µέχρι σήµερα. Στη συγκέντρωση πληροφοριών γι' 
αυτές τις παραστάσεις (στα πλαίσια την 'Oµιλιών'), και στη λεπτοµερειακή 
περιγραφή της τελευταίας παράστασης, στην οποία ήµουν αυτόπτης µάρτυρας, 
αφιερώνεται το τελευταίο µέρος της µελέτης. 
 
Abstracts in German anthropology 1 (Göttingen 1980), no 186. 
 
     "Equestrian Tournaments (giostre) existed in the Venetian maritim provinces of 
Cyprus, Crete and the Ionian islands from the very beginning of the reign of the 
'Serenissima' as a military test of skill and an impressive festivity-show of the power 
and glory of the 'Queen of the Seas'. From the 15th century onward there existed three 
forms: the tournament with two horsed lancers, the quintaine with a mock opponent 
(the figure of a Saracene), and tilting the ring. The Venetian Republic donated 
annually the prizes to the winners of this public test of skill. The tournament motif in 
Middle-Greek cavalry-literature and its real background is briefly examined, as well 
as the revival of the tournament-tradition in Zante, where up to recent times the great 
tournament description in the Cretan metric romance 'Erotocritos' by Vicenzo 
Cornaro (17th century) has been played in the form of a 'homily' (a public theatrical 
performance during carnival) once every 20 years (eyewitness description of the 
performance of 1977). 
 
46) "Der Himmelsbrief des Hl. Nektarios", Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde XXXIII/82 (Wien 1979), σσ. 115-119.  
 
Abstracts in German anthropology 2 (Göttingen 1981), σ. 81-190. 
 
     "St.Nectarios is the most recent saint of the Greek Orthodox church (1846-1920; 
canonization 1961) with a lively local cult in the area of Athens and Aegina and a 
suprising bibliography about his life and miracles. The study publishes the text of two 
'letters from heaven', found recently in Athens, which are written with the intention of 
persuading the receiver to believe in the Saint and his miracles, to rewrite the letter 
sixty times and to distribute it. In addition a description of the holy shrine in the 
monastery of the Holy Trinity on the Island of Aegina is given". 
 
47) "Südosteuropäische Versionen des Liedes von 'Lazarus redivivus'", 
Jahrbuch für Volksliedforschung  24  (Berlin  1979),  σσ. 86-126. 
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     H µελέτη αποβλέπει στη διαµόρφωση µιας τυπολογίας των τραγουδιών του 
Λαζάρου και στον εντοπισµό της γεωγραφικής τους διάδοσης σε όλα τα Bαλκάνια, 
όπου επικρατεί το ορθόδοξο δόγµα. Συγκεντρώθηκαν συνολικά 223 βιβλιογραφικές 
αναφορές (επειδή πρόκειται πολλές φορές για συλλογές, ο πραγµατικός αριθµός των 
κειµένων πολλαπλασιάζεται), µε κείµενα στην ελληνική, σλαβοµακεδονική, σερβική, 
αλβανική, βουλγαρική, ρουµανική, ακόµα και στην τουρκική γλώσσα. H µορφολογία 
του τραγουδιού κινείται ανάµεσα στο εκκλησιαστικό τροπάριο της ηµέρας του 
Λαζάρου και στα αγερµικά κάλαντα µε θέµα τον ερχοµό της άνοιξης. H διάδοση του 
θρησκευτικού τραγουδιού περιορίζεται χαρακτηριστικά στον ελληνόφωνο χώρο των 
νότιων Bαλκανίων, ενώ στα κεντρικά Bαλκάνια το τραγούδι έχει καθαρά ερωτικό, 
γαµήλιο περιεχόµενο ή ανήκει στον κύκλο των δηµοτικών τραγουδιών της άνοιξης. 
     H 'Eγερσις του Λαζάρου, στην ορθόδοξη παράδοση, σχετίζεται µε την Aνάσταση 
του Xριστού, είναι ο πρόλογός της, η πρώτη υπερνίκηση του Θανάτου από το 
Σωτήρα. Aυτό το θεολογικό περιεχόµενο της εορτής εκφράζεται εξίσου στην 
εκκλησιαστική παράδοση όπως και στη λαϊκή λατρεία: το µοτίβο του παραλληλισµού 
µε την Aνάσταση βρίσκεται στις πατερικές οµιλίες του Sabbatum ante palmas, στους 
ύµνους και στα κοντάκια, αλλά και στη βυζαντινή εικονογραφία, όπου ο τύπος της 
'Eγερσης αποτελεί την έναρξη του παραστατικού Kύκλου του Δωδεκάορτου. Πέρα 
από αυτό ο Λάζαρος λατρεύεται από την Aνατολική Eκκλησία και ως 'Aγιος, κυρίως 
στην Kύπρο. Aυτή η τοπική λατρεία σχετίζεται µε τη βυζαντινή θρησκευτική 
παράδοση, κατά την οποία ο Λάζαρος, στη δεύτερη ζωή του, υπήρξε επίσκοπος 
Kιτίου (Λάρνακας), και ο Λέων ο Σοφός µετέφερε τα λείψανά του το 901 στην 
Kωνσταντινούπολη. H παράδοση της καταστροφής των Aλυκών της Λάρνακας από 
τον 'Aγιο Λάζαρο ως τιµωρίας για το αφιλόξενο των ανθρώπων εκεί µαρτυρείται για 
πρώτη φορά στα τέλη του 16ου αιώνα. Στην περιοχή βρίσκεται ακόµα και σήµερα η 
εκκλησία και η σαρκοφάγος του Aγίου. 
     Στο επόµενο κεφάλαιο δίνεται µια συγκεντρωτική συνόψιση της µορφολογίας των 
εθίµων του Λαζάρου, ανάµεσα στο χριστιανικό και στον παγανιστικό συµβολισµό. H 
παράσταση της 'Eγερσης ως µέρος της λειτουργίας υπήρχε µόνο στη Λάρνακα, ενώ 
ως δρώµενον, που παριστάνεται από παιδιά, τη βρίσκουµε στην Kύπρο, την Eύβοια, 
την 'Hπειρο και στους Σαρακατσάνους. Xωρίς άλλα παραστατικά στοιχεία, ή µονο µε 
την κούκλα του Λαζάρου, το έθιµο απαντά ως αγερµός της ηµέρας µε τραγούδισµα 
του σχετικού άσµατος σε όλα τα Bαλκάνια. 
     Tο τραγούδι του Λαζάρου ψάλλεται είτε στην εκκλησία είτε τραγουδιέται ως 
αγερµικό τραγούδι σε διάφορα σπίτια ή µπροστά από αυτά. Oι τραγουδιστές είναι 
συνήθως κοπέλες ή παιδιά. Στην Kύπρο µόνο είναι επαγγελµατίες ποιητάρηδες που 
τραγουδούν  το  εκτενέστατο  θρησκευτικό  τραγούδι, ενώ στην 'Hπειρο είναι νέοι 
και άντρες, που µάλιστα µεταµφιέζονται. 
     Ξεχωρίζουµε ένα θρησκευτικό και έναν κοσµικό τύπο. O θρησκευτικός τύπος 
βρίσκεται στον Aνατολικό Eλληνισµό, αλλά και στην 'Hπειρο, συµφυρµένος εκεί και 
µε κοσµικούς τύπους τραγουδιού, όπως το επαινετικό τραγούδι σε µέλη της 
οικογένειας, και µε τον αγερµικό τύπο, που δίνει έµφαση στην απαίτηση του 
φιλοδωρήµατος. Oι βιβλιογραφικές αναφορές είναι καταταγµένες κατά κατηγορία 
τραγουδιών και κατά γεωγραφική ζώνη, παραθέτουν τον αύξοντα αριθµό, την πηγή, 
τη γλώσσα του κειµένου, την περιοχή όπου καταγράφηκε και τη χρονολογία της 
έκδοσης ή της καταγραφής. Xρησιµοποιούνται σε µεγάλη έκταση και αδηµοσίευτα 
κείµενα από το Kέντρο Eρεύνης της Eλληνικής Λαογραφίας της Aκαδηµίας Aθηνών 
και από το Λαογραφικό Σπουδαστήριο του Πανεπιστηµίου Aθηνών. 
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     O θρησκευτικός τύπος των τραγουδιών περιορίζεται στις ελληνόφωνες περιοχές 
του βαλκανικού χώρου και βρίσκεται κυρίως στην Kύπρο, την 'Hπειρο και το Aιγαίο. 
O κυπριακός τύπος χαρακτηρίζεται από την εκκλησιαστική του γλώσσα, τη µεγάλη 
του έκταση (κατά µέσον όρο 100 στ.) και τη χρησιµοποίηση του οκτασύλλαβου 
χωρίς ρίµα. H ανάλυση του περιεχοµένου (από κάθε κατηγορία δίνεται ένα 
παράδειγµα σε γερµανική µετάφραση) αποκαλύπτει ότι δεν εξιστορείται µόνον η 
σχετική περικοπή του Eυαγγελίου του Iωάννη του Θεολόγου, αλλά και η βυζαντινή 
θρησκευτική παράδοση για τη δεύτερη ζωή του Λαζάρου στη Λάρνακα, για την 
καταστροφή των Aλυκών (που ήταν κάποτε αµπέλια), ακόµα και η µεταφορά των 
λειψάνων του στην Πόλη από το Λέοντα το Σοφό, η οποία γιορτάζεται και στο 
Mηναίο. Kάθε µοτίβο του τραγουδιού αναλύεται σε σχέση µε την Aγία Γραφή και 
την εικονογραφία, και οι παραλλαγές συγκρίνονται αναµεταξύ τους. Σε ορισµένες 
από αυτές βρίσκονται και αποσπάσµατα από τη σκηνή της Kαθόδου εις 'Aδου του 
απόκρυφου Eυαγγελίου του Nικοδήµου για το βίαιο άνοιγµα των πυλών του 'Aδη. 
     O ηπειρώτικος τύπος είναι πιο σύντοµος, χρησιµοποιεί γλώσσα και τεχνοτροπίες 
του δηµοτικού τραγουδιού και δίνει µια πιο συµπυκνωµένη δραµατική εικόνα της 
σκηνής της 'Eγερσης, η οποία τελειώνει στερεότυπα µε την περίεργη απάντηση του 
Λάζαρου (η οποία συσχετίζεται µε την παράδοση, ότι στη δεύτερη ζωή του έµεινε 
'αγέλαστος' γιατί είχε δει τον 'Aδη). 
     O µεικτός τύπος από τα νησιά του Aιγαίου δείχνει ίχνη της προφορικής 
παράδοσης ('Hπειρος), είναι επηρεασµένος όµως και από την εκκλησιαστική γλώσσα 
της γραπτής παράδοσης (Kύπρος). 
     Στον κοσµικό τύπο του τραγουδιού του Λαζάρου ξεχωρίζουµε τις εξής 
κατηγορίες: πανηγυρικά κι επαινετικά τραγούδια, καθαρά αγερµικά τραγούδια που 
αποβλέπουν στο φιλοδώρηµα, ερωτικά και γαµήλια τραγούδια και µεικτές µορφές. 
Tα επαινετικά τραγούδια βρίσκονται σχεδόν παντού στην Eλλάδα (µε ιδιαίτερο 
πλούτο και σε συµφυρµό µε το θρησκευτικό τύπο στην 'Hπειρο), αλλά και στη νότια 
Γιουγκοσλαβία  και στη Bουλγαρία. H κατηγορία αυτή έχει µεγάλο ιστορικό και 
κοινωνιολογικό ενδιαφέρον, γιατί περιγράφει το κοινωνικό ιδανικό του νοικοκύρη, 
της νοικοκυράς, του παλικαριού, της ανύπαντρης νέας κτλ., στην εποχή της 
Tουρκοκρατίας. 
     Tα αγερµικά τραγούδια είναι µια υποτυπώδης κατηγορία, γιατί στίχοι που 
απαιτούν την αµοιβή υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις µορφές. εδώ προφανώς έχουν 
λησµονηθεί οι άλλοι στίχοι, ή οι τελεστές του εθίµου είναι µικρά παιδιά, ή έχει χαθεί 
το βαθύτερο νόηµα του εθίµου. 
     Στις ηπειρωτικές ζώνες των Bαλκανίων το περιεχόµενο της εορτής του Λαζάρου 
είναι καθαρά παγανιστικό· τα αγερµικά τραγούδια δεν αναφέρονται καν στα 
γεγονότα της Bηθανίας, και ο 'Λάζαρος' συσχετίζεται µόνο µε τον εποχιακό κύκλο 
της χρονιάς. Tα παραδείγµατα που συγκεντρώνονται στη βιβλιογραφία είναι 
σλαβοµακεδονικά, σερβικά, αλβανικά, βουλγαρικά, ρουµανικά·  ένα µόνο είναι 
ελληνικό παράδειγµα. Tο τραγούδι εδώ είναι µέρος του σύνθετου εθίµου των 
lazaruvane, τα θέµατα κυρίως ερωτικά.- Mια τελευταία κατηγορία ασχολείται µε 
τραγούδια, που τραγουδιούνται στους αγερµούς το Σάββατο του Λαζάρου, αλλά 
προέρχονται από άλλες  εθιµικές εκδηλώσεις και γιορτές: το τραγούδι της 
περπερούνας, των Bαΐων, ο θρήνος της Παναγίας, τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς, το 
χελιδόνισµα, όπως και διάφορες παραλογές. 
 
H. P. Schanzlin, Schweizer. Archiv für Volkskunde 77/3-4 (Basel 1981), σσ. 209-210. 
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     "Der gewichtigste und zugleich umfangreichste Beitrag zu diesem Jahrbuch 
stammt aus der Feder von Walter Puchner: 'Südosteuropäische Versionen des Liedes 
von Lazarus redivivus'. Aufgrund eines schier unerschöpflichen Materials entwirft 
der bekannte Forscher  ein  faszinierendes  Bild  des Lazarusbrauches und  des 
Lazarusliedes in den Balkanländern und auf den griechischen Inseln, wobei er eine 
Fülle von bisher unbekannten Fakten und Zusammenhängen vorlegen kann, 
allerdings unter Ausschluß der entsprechenden musikalischen Manifestationen. 
Dieses Lied - einerseits 'religiöses Troparium', andererseits 'Ansingelied des 
Frühlingsabschnittes' - wird als ein 'heterogenes Konglomerat verschiedener 
Liedtypen' umschrieben. Puchner verzeichnet sämtliche ihm bekannten Quellen in 
tabellarischer Form, gibt zahlreiche Textvarianten in deutscher Ü bersetzung wieder, 
ergänzt diese durch Analysen und verweist in den Fußnoten auf Dutzende von 
weiterführende Publikationen". 
 
48) "Zur liturgischen Frühstufe der Höllenfahrtsszene Christi. Byzantinische 
Katabasis-Ikonographie und rezenter Osterbrauch", Zeitschrift für Balkanologie 
XV (Berlin 1979), σσ. 89-133. 
 
     H µελέτη αυτή προσπαθεί να δώσει µια µορφολογία του εκκλησιαστικού εθίµου 
του ''Aρατε πύλας' και να το συσχετίσει µε το θεολογικό του περιεχόµενο (η 
ορθόδοξη Aνάσταση κυρίως ως υπερνίκηση του Θανάτου), µε τον τύπο της 
'Aνάστασης του Xριστού' στη βυζαντινή εικονογραφία και µε την ιστορική εξέλιξη 
της λειτουργικής αυτής σκηνής σε Aνατολή και Δύση, καθώς και µε τη 
θεατροποίησή του στο δυτικό Mεσαίωνα. 
     H µελέτη  ξεκινά από µια συλλογή µαρτυριών για τη λειτουργική σκηνή του 
''Aρατε πύλας/Tollite portas' στα δυτικά µεταµεσαιωνικά χρόνια και τις επιβιώσεις 
του ώς το 19ο αιώνα. Tο έθιµο χαρακτηρίζεται από παλαιότερους ερευνητές ως 
υπόλειµµα του µεσαιωνικού θρησκευτικού θεάτρου, όπου η σκηνή του descensus ad 
inferos πήρε µεγάλη έκταση (παράσταση των σαγονιών της Kόλασης, συµβούλιο των 
Δαιµόνων κτλ.). Aυτή η ερµηνεία απορρίπτεται από µας, που υποστηρίζουµε ότι η εν 
λόγω λειτουργική σκηνή πρέπει να είναι παλαιότερη κι ότι θεατρικές αποδόσεις 
θεολογικών νοηµάτων δεν µπορούν να εισάγονται εκ των υστέρων στη χριστιανική 
λειτουργία, αλλά αντίστροφα µόνο λειτουργικές µορφές είναι δυνατό να εισάγονται 
στο θρησκευτικό θέατρο. 'Eνδειξη αυτής της άλλης δυναµικής της καθαρά 
λειτουργικής παράδοσης είναι η ύπαρξη του εθίµου του ''Aρατε πύλας' στα 
πασχαλινά θρησκευτικά έθιµα της Eλλάδας. 
     Tο πρώτο µέρος της εργασίας ασχολείται µε την ανάλυση του εθίµου 'των 
κεκλεισµένων θυρών', µε τα πορίσµατα της επιτόπιας έρευνας στη Xαλκιδική το 
1976, σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από δηµοσιευµένες και 
αδηµοσίευτες πηγές. H ανάλυση της µορφολογίας του εθίµου καλύπτει ένα βασικό 
κενό στην ελληνική λαογραφία, στην οποία δεν υπάρχει συστηµατική και συγκριτική 
µελέτη γι' αυτό το φαινόµενο. Στο τέλος του κεφαλαίου συγκεντρώνονται ελληνικά 
ρητά και παροιµίες για το έθιµο, καθώς και προλήψεις και δεισιδαιµονίες. 
     Tο δεύτερο µέρος ασχολείται µε το θεολογικό περιεχόµενο της Kατάβασης του 
Xριστού στον 'Aδη, που δεν καθορίζεται ουσιαστικά από την Aγία Γραφή. H 
κατάβαση του νεκρού στον 'Aδη αποτελεί πανάρχαιο 'τόπο' στην αρχαία θρησκεία 
και λογοτεχνία, τόπο που µεταφέρεται και στο Xριστιανισµό, όπου η Kατάβαση του 
Xριστού και η υπερνίκηση του 'Aδη περιγράφεται για πρώτη φορά λεπτοµερειακά 
στο απόκρυφο Eυαγγέλιο του Nικοδήµου και αποτελεί στερεότυπο µοτίβο στη 
βυζαντινή υµνολογία και στην πατερική γραµµατολογία. Στα κηρύγµατα των 
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Πατέρων τη Mεγάλη Παρασκευή και τη Λαµπρή καθορίζεται και το θεολογικό 
περιεχόµενο της Kατάβασης: η απελευθέρωση των προπατόρων (και της 
ανθρωπότητας) από το θάνατο, που εκφράζεται λυρικά και στο Tριώδιο, στο 
Πεντηκοστάριο και στην Oκτάηχο. Tο µοτίβο της  Kατάβασης υπάρχει και στο 
βυζαντινό  θρήνο  της  Παναγίας, όπου  σε  µερικές  περιπτώσεις  είναι  η ίδια η  
Θεοτόκος που κατεβαίνει στον 'Aδη ('Aποκάλυψις της Yπεραγίας Θεοτόκου'). 
Yπάρχει ακόµα και στα µακροσκελή κάλαντα της Mεγάλης Παρασκευής, κυρίως από 
το χώρο του Aνατολικού Eλληνισµού, επηρεασµένα από την εκκλησιαστική 
υµνολογία. 
   Tο τρίτο κεφάλαιο ασχολείται µε την ιστορική πορεία του µοτίβου της Kατάβασης 
στη δυτική και την ανατολική εικονογραφία. O συµβολισµός της Kατάβασης στην 
ορθόδοξη Eκκλησία, ως καταστροφής του θανάτου και προσφοράς αιώνιας ζωής για 
την ανθρωπότητα, αποτελώντας δηλαδή το ουσιαστικό µήνυµα της Aνάστασης, 
οδήγησε και στην ακόλουθη εικονογραφική συµβατικότητα: H απεικόνιση της 
Kαθόδου του Xριστού να είναι η κανονική εικόνα της Aνάστασης. Στη λατινική 
Δύση η εικόνα της Aνάστασης, από τον 11ο αιώνα και πέρα, δείχνει το γεγονός της 
Aνάστασης, δηλαδή το Xριστό πάνω από τον τάφο του, και καταγής τους φύλακες. O 
ανατολικός τύπος παραµένει πιο κοντά στη θεολογική ουσία της Aνάστασης: ο 
Σωτήρας παίρνει τον πρωτόπλαστο Aδάµ από το χέρι, για να τον απελευθερώσει από 
το Bασίλειο του Θανάτου, ενώ πατάει τις πύλες του 'Aδη, καθώς και τον ίδιο που 
είναι ξαπλωµένος στο έδαφος και δεµένος µε αλυσίδες. Στην όψιµη και 
υστεροβυζαντινή εποχή ο εικονογραφικός αυτός τύπος εµπλουτίζεται µε άλλα 
αφηγηµατικά στοιχεία, που έχουν ληφθεί από το απόκρυφο Eυαγγέλιο του 
Nικοδήµου: δείχνει και την Eύα, τον Iωάννη Πρόδροµο, αργότερα και τον 'Aβελ, 
τους προπάτορες κτλ. 
     Eνώ στην εικονογραφία παρατηρούµε µια σταδιακή εξέλιξη του θέµατος από τη 
συµβολική αναπαράσταση στην 'αφηγηµατική' λεπτοµερειακή απεικόνιση όλων των 
σχετικών γεγονότων, στην περίπτωση του λειτουργικού αυτού δρωµένου δεν 
συµβαίνει το ίδιο. Tο τέταρτο µέρος της µελέτης ασχολείται µε τη θεατρικότητα του 
δρωµένου και µε την εξέλιξή του στο δυτικό Mεσαίωνα. Tο δρώµενο, µε την 
ψαλµωδία των ψαλµών του Δαβίδ 24 (23) 7-10, συναντάται ήδη τον 6ο αιώνα στον 
αγιασµό κατά τα εγκαίνια µιας νέας εκκλησίας και αποβλέπει στην εκδίωξη 
δαιµόνων από τον ιερό χώρο και στον πνευµατικό καθαρµό της εκκλησίας. H σκηνή, 
µε το συµβολισµό που είχε πάρει από τότε, δηλαδή ως παράσταση της Aνάστασης 
στην ουσία της, αντιστοιχεί προς την κεντρική σκηνή του Πάσχα στη Δύση, που είναι 
η πορεία των τριών γυναικών στον άδειο τάφο, και την αναγγελία της Aνάστασης 
από τον 'Aγγελο. O λειτουργικός διάλογος αυτής της σκηνής αποτελούσε την απαρχή 
της εξέλιξης του νεότερου θεάτρου στη δυτική Eκκλησία. Tο ορθόδοξο δρώµενο 
όµως, µε την ίδια κεντρική θεολογική θέση στα γεγονότα του Πάσχα, δεν εξελίχθηκε 
ποτέ πέρα από τα λειτουργικά πλαίσια και τελείται σήµερα όπως τότε. Kαι είναι 
χαρακτηριστικό για τη δυναµική της αυστηρής παράδοσης της ορθόδοξης 
Eκκλησίας, ότι ο συµβολισµός της σκηνής αυτής δεν συγκεκριµενοποιείται ποτέ σε 
πιο ρεαλιστικά στοιχεία, τα οποία θα οδηγούσαν στο θέατρο. H σκηνή ήταν γνωστή 
και στη δυτική λειτουργία, και θεατροποιήθηκε στα µεταµεσαιωνικά χρόνια, ενώ 
εξαφανίζεται σχεδόν παντού στην εποχή της Mεταρρύθµισης. Eίναι χαρακτηριστικό, 
ότι στα πρώτα 'Πάθη του Xριστού' δεν τη βρίσκουµε ακόµα· ακολουθεί µια 
ξεχωριστή εξέλιξη: µόνο στους µεγάλους θεατρικούς κύκλους των 
υστεροµεσαιωνικών χρόνων συγχωνεύεται µε άλλα ποικίλα στοιχεία στις µεγάλες 
συνθέσεις που παριστάνουν τελικά όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. M' αυτή την 
έννοια το ''Aρατε πύλας' αποτελεί κι αυτό µια δυνητική µορφή της απαρχής του 
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νεότερου θεάτρου, µορφή, που για θεολογικούς και ιστορικούς λόγους, δεν µπορούσε 
να εξελιχθεί ποτέ. Στο έθιµο αυτό, µε άλλα λόγια, σώζεται ένα από τα πρώτα στάδια 
της εξέλιξης του µεσαιωνικού θεάτρου, που διατηρήθηκε αναλλοίωτο, ακριβώς 
επειδή δεν ξέφευγε ποτέ από την ιερή σφαίρα της λειτουργίας, δεν απέβαλλε ποτέ το 
τελετουργικό και συµβολικό του χαρακτήρα. H δυναµική της λειτουργικής 
παράδοσης έγκειται στην απόλυτη πιστότητα στα παραδοµένα· το δρώµενο ως 
ιεροτελεστία δεν µπορεί να αλλάξει. Aυτό, ώς ένα βαθµό, ισχύει, όπως είδαµε 
εξετάζοντας τη µορφολογία του εθίµου, και για τη σφαίρα της λαϊκής λατρείας. Γι'  
αυτό το ''Aρατε πύλας' δεν µπορεί να είναι υπόλειµµα ούτε του µεσαιωνικού 
θρησκευτικού θεάτρου, ούτε ενός υποθετικού λειτουργικού δράµατος του 
Bυζαντίου.- H εργασία κλείνει µε λεπτοµερειακή βιβλιογραφία των πηγών του 
ελληνικού εθίµου και µια σύντοµη επισκόπηση των νεότερων δηµοσιευµάτων για το 
θέµα. 
 
R. Wildhaber, Schweizer. Archiv für Volkskunde 77/1-2 (Basel 1981), σ. 116. 
                                         
     "Das Ziel dieser gescheiten, großartig belesenen Abhandlung ist es, Indizien dafür  
zusammenzutragen,  daß die antiphonische Verkörperung der Überwindung der 
Höllenpforten durch Christus ein traditionelles, liturgisches Element darstellt, einen 
Fixbestandteil vorschismatischer beziehungsweise frühchristlicher Liturgie. Das 
vorreformatorische Klopfen an die Vorhölle geht direkt auf liturgische Übung zurück. 
Zur Beweisführung werden in erstaunlicher Fülle und Dichte alle biblischen, 
apokryphen und liturgischen Belege zur Hadesfahrt herangezogen. Vergleichsweise 
wird auch der 'Gang der Gottesmutter durch die Qualen' untersucht. Dazu kommt eine 
Vielzahl von Bildbelegen zu den verschiedenen Ausformungen und 
Personenerweiterungen der ikonographischen Darstellungen der Hadesfahrt. Zum 
Schluß wird die Frage untersucht, wie weit man gewisse Teile des österlichen 
Meßritus als 'dramatisch' bezeichnen kann". 
 
56) Iστορία του Nεοελληνικού Θεάτρου. Kεφ.: Tο Bυζαντινό Προοίµιο,  Pέθυµνο 
1980, σελ.118 (πολυγρ.). 
 
     Διεξοδική µελέτη για το ανοιχτό θέµα της ύπαρξης οργανωµένου θεατρικού βίου 
στο Bυζάντιο, µε εξαντλητική βιβλιογραφία. 'Eχει τα εξής κεφάλαια: Iστορικά και 
πολιτισµικά πλαίσια, Iστορική ανασκόπηση της σχετικής έρευνας· Kοσµικές µορφές 
του θεάτρου, µε τα υποκεφάλαια: H µιµική υπόθεση, O pαντόµιµος και η απαρχή της 
µέσης και νέας ελληνικής παραλογής, Eιδωλολατρικά δρώµενα και εκκλησιαστική 
µεταµφίεση, Oι επιφωνήσεις του Iπποδροµίου και των Συνόδων· Mορφές της 
λειτουργικής σκηνής, µε τα υποκεφάλαια: Διαλογικά λειτουργικά κείµενα, Στοιχεία 
του θεάτρου στην ορθόδοξη λειτουργία, Aποδείξεις παραστάσεων από το χώρο της 
εικονογραφίας, 'Δραµατικά' κείµενα της βυζαντινής φιλολογίας, Aποδείξεις 
παραστάσεων λειτουργικών σκηνών στην εκκλησία, Σύγχρονες λειτουργικές σκηνές· 
Συµπεράσµατα.- Στην αρχή κάθε κεφαλαίου δίνεται σε βραχυγραφία η σχετική 
βιβλιογραφία, που παραπέµπει στην αποκρυπτογράφηση της βιβλιογραφίας στο 
τέλος, σύστηµα που διευκολύνει το µελετητή στη χρήση της εργασίας. 
     Aντιµετωπίζονται οι ποικίλες θεωρίες για το Bυζαντινό Θέατρο (από διάφορους 
επιστηµονικούς κλάδους) µε πνεύµα κριτικό, πράγµα που επιβάλλεται και από την 
ιστορία της ειδικής έρευνας, η οποία είναι φορτισµένη µε παρερµηνείες, τολµηρές 
υποθέσεις και µακρότατες διενέξεις, που δεν κατέληξαν σε κοινό συµπέρασµα. H όλη 
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εικόνα είναι συγκεχυµένη και τα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν, είναι 
κυρίως αρνητικά ή περιοριστικά. 
 
57) "Romanische Renaissance- und Barockmotive in schriftlicher und 
mündlicher Überlieferung Südosteuropas", Europäische Volksliteratur. 
Festschrift Felix Karlinger, Wien 1980, σσ. 191-50. 
 
     H µελέτη επιχειρεί µε βάση τρία παραδείγµατα να αναλύσει τη θεµατική επίδραση 
της Δύσης στα Bαλκάνια κατά τα µεταβυζαντινά χρόνια, οπότε δέκτης αυτής της 
επίδρασης ήταν κυρίως ο κρητοβενετικός και ιταλοδαλµατικός πολιτισµός. Σε µια 
δεύτερη φάση, κυρίως το 18ο και 19ο αιώνα, µε την επικράτηση του νεοελληνικού 
πολιτισµού σε πολλά κέντρα των Bαλκανίων, τα µοτίβα και τα θέµατα αυτά 
διαδίδονται πλέον σ'  όλο το βαλκανικό χώρο ώς τη Pουµανία (π.χ. ο "Eρωτόκριτος"). 
H θεµατική αυτή επίδραση αποδεικνύεται όχι µόνο στη λογοτεχνία και στα δηµώδη 
βιβλία, αλλά και στην προφορική παράδοση, στο δηµοτικό τραγούδι, το παραµύθι 
και το λαϊκό θέαµα. 
     Tο πρώτο παράδειγµα αφορά το θέαµα της γκιόστρας στα βυζαντινά και 
µεταβυζαντινά δηµώδη βιβλία. Στη Δύση το θέαµα της έφιππης µονοµαχίας µε 
κοντάρια, από το Mεσαίωνα ώς το Mπαρόκ, είναι στερεότυπο µοτίβο της ηρωικής 
ποίησης και του ιπποτικού µυθιστορήµατος. Eκτός από το βυζαντινό µυθιστόρηµα 
βρίσκεται όµως και στα χρονικά, στους θρήνους πόλεων και σε άλλα δηµώδη 
αναγνώσµατα. Aκολουθεί µια συστηµατική ανάλυση του 'κονταροκτυπήµατος' στον 
"Eρωτόκριτο", ο οποίος, ως δηµώδες βιβλίο, διαδόθηκε και στη Pουµανία και στην 
Tουρκία. H περιγραφή της γκιόστρας στο αριστούργηµα του Kορνάρου καλύπτει 
πάνω από χίλιους στίχους και µας δείχνει τον αγώνα σε κάποια προχωρηµένη φάση, 
κοντινή προς τη 'θεατροποίηση' του είδους. Tο µοτίβο της γκιόστρας βρίσκουµε και 
στο θέατρο: στην 'Eρωφίλη', στο 'Bασιλιά Pοδολίνο', ενώ στην 'Eυγένα' τελείται  µια 
γκιόστρα επί σκηνής, χωρίς, δυστυχώς, η διδασκαλία να µας δίνει λεπτοµέρειες για 
τον τρόπο µε τον οποίο παραστάθηκε στο θέατρο. 
     Tο δεύτερο µέρος της µελέτης ασχολείται µε τη 'Θυσία του Aβραάµ' και την 
'Eρωφίλη', που διαδόθηκαν ως δηµώδη βιβλία σε όλο το βαλκανικό χώρο και 
παίχτηκαν σε λαϊκές διασκευές σε πολλά µέρη της Eλλάδας. H 'Θυσία του Aβραάµ', 
που ανήκει στην παράδοση του ουµανιστικού βιβλικού δράµατος, µεταφράστηκε 
ακόµα και στα σερβικά και στα καραµανλίδικα. H 'Eρωφίλη' εξάλλου δεν 
κυκλοφορεί µόνο σε συµπτυγµένες θεατρικές διασκευές, αλλά η υπόθεσή της και τα 
πιο δραµατικά της στοιχεία σώζονται, µε τη µορφή παραλογής που τραγουδιέται 
στην κρητική προφορική παράδοση. Γνωρίζουµε σήµερα επτά τέτοιες κρητικές 
παραλογές, των οποίων η λεπτοµερειακή ανάλυση αποκαλύπτει σηµαντικά στοιχεία 
τόσο της δραµατουργικής δοµής της τραγωδίας του Xορτάτση, όσο και των 
µηχανισµών της µνήµης και της λήθης στην προφορική παράδοση. 
     Mε τον προβληµατισµό της προφορικής παράδοσης, όχι όµως στις παραλογές, 
αλλά στα παραµύθια, ασχολείται και το τρίτο παράδειγµα. Πρόκειται για την 
ανεύρεση έµµετρων διαλογικών αποσπασµάτων στις ελληνικές παραλλαγές του 
τύπου AaTh 313c (η λησµονηµένη µνηστή, σε συµφυρµό µε τη "µαγική φυγή"), τα 
οποία προέρχονται πιθανότατα από χαµένη κρητική κωµωδία του 17ου αιώνα. H 
αποκάλυψη της περίπτωσης οφείλεται στον καθ. Mαν. Mανούσακα, ο οποίος µου 
ανέθεσε να τελειώσω την επεξεργασία του θέµατος. 
 
C.Velculescu, Revue des études sud-est européennes XIX/2 (Bucuresti 1981), σσ. 
399-400. 
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     "La migration des motifs a retenu l'attention de Walter Puchner, auteur de l'étude 
'Romanische Renaissance- und Barockmotive in schriftlicher und mündlicher 
Tradition Südosteuropas. Volksbuch, Volksschauspiel, Volkslied und Märchen'. En 
fait, le 'sud-est de l'Europe' dont parle l'auteur se résume à la culture grecque: les 
passages trattant des influences sur les autres littératures devraient en effet être 
complétes par des recherches sur les fonctions différentes et les formes nouvelles 
acquises autant par l' Erotocrite et les Erophiles que par le motif folklorique de 'La 
promise oubliée' en combination avec 'La fuite magique'(AaTh 313 C). Et parce qu'on 
ne saurait dénier à l'auteur de l'étude son gout pour l'érudition, nous nous permettrons 
de fournir quelques précisions supplémentaires a ses notes bibliographiques. Les 
illustrations du manuscrit roumain de la fin de XVIIIe siècle, dues au logothète 
Petrache, ont été reproduites par G.Popescu-Vilcea dans le volume Erotocritul..., 
Ed.Meridiane, Bucuresti 1977; certaines d'entre elles reproduisent justement le 'motif 
du tournoi', auquel W. Puchner s'intéresse. D'autre part, le metropolite de Moldavie 
Dosoftei a traduit en roumain et en vers le Prologue a la tragédie des Erophiles, peu 
après le milieu du XVIIe siècle (Bibliographie de la question dans Dosoftei, Opere, 
vol.I, éd. critique N.A.Ursu, étude introductive par. Al. Andriescu, Bucuresti 1978, p. 
377, 485), et l'a complété par un bref résumé de la pièce. Enfin, l'écho de l'oeuvre de 
Georgio Chortatsis dans la variante roumaine de l' Erotocrite a été signalé par Vasile 
Grecu des 1921 (Lui N. Iorga, Omagiu, Craiova, 1921). En revanche, l'ouvrage 
Bibliografia cartilor populare românesti (Bibliographie des livres populaires 
roumains), Bucuresti, 1976, 1978 devra, à son tour, être complété par quelques-unes 
des études signalées par Walter Puchner". 
 
58) "Σύντοµη αναλυτική βιβλιογραφία του Θεάτρου Σκιών στην Eλλάδα". 
Λαογραφία  ΛA' (Aθήνα 1976-78 [1980]), σσ. 294-324. 
 
     H βιβλιογραφία, που συγκεντρώνει και αναλύει σύντοµα κατά περιεχόµενο 313 
λήµµατα, και η δηµοσίευσή της στο πιο έγκυρο λαογραφικό περιοδικό της Eλλάδας, 
αποτελεί ένα προγραµµατικό βήµα της ελληνικής λαογραφίας, να ασχολείται πιο 
συστηµατικά και µε τις µορφές του λαϊκού θεάτρου. H περιγραφική αυτή 
βιβλιογραφία, που αποβλέπει στο να είναι κυρίως χρηστικό όργανο για το µελετητή, 
χωρίζεται στα εξής κεφάλαια: A) Aραβικό και τουρκικό θέατρο σκιών, B) Tο 
ελληνικό θέατρο σκιών, µε τα εξής τµήµατα: α) Πηγές έως το 1900, β) Kείµενα 
(φυλλάδες κι αναδηµοσιεύσεις), γ) Mελέτες και άρθρα (σε χρονολογική σειρά), δ) 
Eπιδράσεις του Kαραγκιόζη (σε έθιµα, ζωγραφική, λογοτεχνία και θέατρο). H 
βιβλιογραφική µελέτη τελειώνει µε ευρετήριο ονοµάτων. 
 
59) "'Kretisches Theater' zwischen Renaissance und Barock (zirka 1590 -1669). 
Forschungsbericht und Forschungsfragen", Maske und Kothurn 26 (Wien 1980), 
σσ. 85-120. 
 
     H µελέτη αυτή αποτελεί την πρώτη συστηµατική παρουσίαση του φαινοµένου του 
'Kρητικού Θεάτρου' σε γερµανική γλώσσα, σε έγκυρο διεθνές θεατρολογικό 
περιοδικό, µε σκοπό να ενταχθεί το κεφάλαιο αυτό, που δεν ήταν ώς τώρα γνωστό 
έξω από τους κύκλους των Bυζαντινολόγων και Nεοελληνιστών, στη διεθνή 
θεατρική ιστοριογραφία, όπου λείπει το σηµαντικό αυτό κεφάλαιο εντελώς. H µελέτη 
αυτή παραθέτει στις πλούσιες παραποµπές της το σύνολο της σχετικής 
βιβλιογραφίας, ελληνικής και ξένης, και συζητεί όλα τα πολλαπλά προβλήµατα της 
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έρευνας από τη σκοπιά της θεατρολογίας, αναφερόµενη στα τελευταία επιτεύγµατα 
και επισηµαίνοντας τα κυριότερα σηµεία, που πρέπει να προσεχθούν µελλοντικά από 
τη θεατρολογική έρευνα, για να ολοκληρωθεί η εικόνα της θεατρικής ζωής στην 
Kρήτη του 17ου αιώνα, πέρα από το καθαρά φιλολογικό έργο της αποκατάστασης 
των κειµένων κτλ. 
     Mετά µια σύντοµη εισαγωγή στον κρητοβενετικό πολιτισµό, στα οικονοµικά και 
κοινωνικά πλαίσια της άνθησης της Kρητικής Λογοτεχνίας, στη διγλωσσία, στην 
ιστορική θέση της Mεγαλονήσου την εποχή εκείνη, η µελέτη αναφέρεται στην 
προϊστορία του Kρητικού Θεάτρου, στη 'Nέαιρα' του Δηµητρίου Mόσχου, στην 
ελληνική παραλλαγή της κωµωδίας 'I tre tiranni' του A.Ricchi, στο φαινόµενο του 
greghesco στα έργα της ιταλικής κωµωδίας, στα έργα Kρητών που γράφτηκαν στα 
ιταλικά κτλ. Στη συνέχεια ασχολείται λεπτοµερειακά µε την ιστορία της σχετικής µε 
το Kρητικό Θέατρο έρευνας, που ξεκίνησε βασικά το 1879 µε τη δηµοσίευση 
θεατρικών έργων από το Nανιανό Kώδικα. Διαπιστώνεται πως µόνο στις εργασίες 
των τελευταίων 10-15 ετών (µε εξαιρέσεις) αντικαθρεφτίζονται και θεατρολογικοί 
προβληµατισµοί.  
    Παράλληλα προς τη γενική έρευνα για το Kρητικό Θέατρο υπάρχει και µια ειδική 
για το κάθε δραµατικό έργο, που καταπιάνεται µε τα θέµατα του συγγραφέα, της 
χρονολόγησης, επίδρασης και προτύπου, όπως και µε προβλήµατα µιας κριτικής 
έκδοσης του κειµένου. H µελέτη παρουσιάζει στη συνέχεια, καθένα χωριστά, τα 
δραµατικά έργα που σώζονται, πρώτα τις τραγωδίες, έπειτα τις κωµωδίες, το 
ποιµενικό δράµα, το βιβλικό δράµα, τέλος τα ιντερµέδια. Για κάθε έργο παρατίθεται 
όλη η σχετική βιβλιογραφία, µια περίληψη του περιεχοµένου, τα στοιχεία σχετικά µε 
τον ποιητή, η χρονολόγηση και διάδοση του έργου, η σχέση µε τα ιταλικά πρότυπα, 
στοιχεία της αξιολόγησης του έργου από διάφορους µελετητές κι επισήµανση των 
ακόµα ανοιχτών προβληµάτων σχετικά µε το έργο αυτό. Iδιαίτερο ενδιαφέρον για τη 
θεατρολογία παρουσιάζουν τα ιντερµέδια, από τα οποία µέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί 
18. H συχνή χρήση σκηνικών εγκαταστάσεων, της µουσικής και του χορού, µας 
δίνουν πολύτιµες ενδείξεις για την πραγµατικότητα των θεατρικών παραστάσεων της 
εποχής. 
     Στο τέλος της µελέτης συγκεντρώνονται τα λιγοστά στοιχεία που διαθέτουµε 
σχετικά µε τη θεατρική ζωή στην Kρήτη του 17ου αιώνα. Oι πρόλογοι, επίλογοι, οι 
διδασκαλίες, οι αφιερώσεις κι άλλα στοιχεία αποτελούν ισχυρές ενδείξεις, ότι το 
δραµατολόγιο αυτό που µας σώζεται παριστανόταν κιόλας πραγµατικά στο θέατρο. 
 
60) "Δρώµενα του εορτολογίου στο Θεσσαλικό Xώρο", Θεσσαλικά Xρονικά 
IΓ'(1980), σσ. 207-243. 
 
     H εργασία αυτή αποτελεί επεξεργασµένη µορφή της ανακοίνωσης στο A' 
Θεσσαλικό Συνέδριο τον Oκτ. 1978 µε πλούσια βιβλιογραφία από δηµοσιευµένες κι 
ανέκδοτες πηγές (λαογραφικά χειρόγραφα από το Kέντρο Eρεύνης της Eλληνικής 
Λαογραφίας της Aκαδηµίας Aθηνών και το Λαογραφικό Σπουδαστήριο του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών). H µελέτη αρχίζει µε µιαν απόπειρα ορισµού της έννοιας 
'δρώµενο' στη σηµερινή λαογραφία κι εθνολογία, που διαφέρει πλέον από την 
ερµηνεία της 'ιερής πράξης', όπως καθορίστηκε στις κλασικές επιστήµες. 
     Tο πλούσιο υλικό, κυρίως αδηµοσίευτο, παρουσιάζεται καταταγµένο κατά 
εορτολογική σειρά (Xριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ.) και διαιρείται γενικά σε απλές 
και σε σύνθετες µορφές. Στην αρχή κάθε νέας παραγράφου αναφέρονται οι τόποι 
καταγραφής και στις παραποµπές οι σχετικές πηγές. Aκολουθεί ονοµατολογική και 
µορφολογική ανάλυση και σύγκριση µε σύντοµα παραρτήµατα για ειδικά θέµατα. Oι 
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σύνθετες µορφές µε µεταµφιέσεις και ρόλους, που παρουσιάζουν για τη θεατρολογία 
το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, αναλύονται πιο εντατικά και παρατίθονται in extenso 
µερικές περιγραφές. Tο υλικό καλύπτει τις γιορτές των Xριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς, των Θεοφανείων, του Kαρναβαλιού, της πρώτης Mαρτίου, του 
Σαββάτου του Λαζάρου, της Mεγάλης Παρασκευής, της Λαµπρής, της πρώτης 
Mαΐου, της Πεντηκοστής, καθώς και εποχές ανοµβρίας την άνοιξη και το καλοκαίρι. 
 
61) "Die Wiener Türkenbelagerung von 1683 im Kretischen Volkslied und im 
rumänischen Bildungsschrifttum", Jahrbuch des Österreichischen 
Volksliedwerkes 29 (Wien 1980), σσ. 59-75. 
 
    H µελέτη ασχολείται µε το κρητικό δηµοτικό τραγούδι της 'Bιένας', που 
περιγράφει σε αδρές γραµµές τη δεύτερη πολιορκία της Bιέννης από τους Tούρκους 
το 1683. Eίναι αξιοπερίεργο το γεγονός, ότι το δηµοτικό τραγούδι, που σώζεται σε 
τρεις παραλλαγές, δεν συναντάται και σε άλλες συλλογές ελληνικών δηµοτικών 
τραγουδιών, αλλά µόνο σε κρητικές, και µάλιστα µόνο στις παλαιές. Aναρωτιέται 
κανείς πώς το γεγονός της απελευθέρωσης της πολιορκηµένης πρωτεύουσας από 
τους Πολωνούς έφτασε στη µακρινή, τουρκοκρατούµενη πλέον, µετά το 1669, 
Kρήτη. 
     Tο γεγονός της απελευθέρωσης της αυτοκρατορικής πρωτεύουσας από τον 
ασφυκτικό κλοιό της οθωµανικής πολιορκίας είχε αµέσως µετά τη νίκη των 
χριστιανικών δυνάµεων τεράστια απήχηση σε ολόκληρη την Eυρώπη: την ίδια χρονιά 
κυκλοφόρησαν φυλλάδες σε περισσότερες από 20 γλώσσες, το θέµα πέρασε σε 
έντεχνα και δηµοτικά τραγούδια, ποιήµατα, διηγήσεις, ιστορικά δράµατα κτλ. H 
σχετική βιβλιογραφία που υπάρχει είναι τεράστια. H κρητική όµως ρίµα της 'Bιένας' 
έµεινε άγνωστη. 
     Tο τραγούδι αυτό υπάρχει σε τρεις παραλλαγές: του Γιανναράκη, του Bουτετάκη 
και του Kριάρη. Παρατίθεται το ελληνικό κείµενο των δύο πρώτων παραλλαγών µε 
γερµανική µετάφραση. Λεπτοµερειακή ανάλυση δείχνει, ότι η παραλλαγή του 
Kριάρη µπορεί να αποκλειστεί ως λόγιο προϊόν που κατασκευάστηκε µε συµφυρµό 
των δύο πρώτων παραλλαγών. Aπό την παράθεση των γεγονότων διαφαίνεται ότι οι 
Kρητικοί τραγουδιστές δεν είχαν σαφή ιδέα, τι είναι η Bιέννη και πού βρίσκεται, 
ποια ήταν τα πολιτικά συµφραζόµενα και ποιος την υπεράσπιζε (γίνεται ταύτιση του 
Kαίσαρος µε τον 'κόνσολα'). Oι Tούρκοι φυλακίζουν µάλιστα 'ρωµιοπούλες' κατά τις 
εκδροµές τους στην ενδοχώρα. 
     Tο ιστορικό αυτό τραγούδι εντάσσεται στο υστεροβυζαντινό και µεταβυζαντινό 
είδος των δηµοτικών 'θρήνων για την άλωση πόλεως', για πόλεις δηλαδή που 
περιήλθαν στην κυριαρχία των Tούρκων. H αλυσίδα αυτών των θρήνων φτάνει από 
την 'Aλωση της Πόλης ώς την άλωση του Nαυπλίου το 1715. Στην παράδοση του 
είδους αυτού διαµορφώθηκαν ισχυρές εκφραστικές,γλωσσικές, τεχνοτροπικές και 
συλλογιστικές συµβατικότητες, που καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό και τα εκφραστικά 
σχήµατα της 'Bιένας'. 
     Για τον τρόπο µεταφοράς της πληροφορίας για την απελευθέρωση της 
πολιορκηµένης Bιέννης, στην οποία πρέπει να στηρίχθηκε η επεξεργασία του 
δηµοτικού τραγουδιού, προσφέρονται τρεις λύσεις: 1) προφορική µεταβίβαση της 
πληροφορίας, 2) ανάγνωση σε τυπωµένες φυλλάδες της Bενετίας, που εξιστορούν 
λεπτοµερειακά τα γεγονότα, 3) ανάγνωση χειρογράφου της ελληνικής µετάφρασης 
της ιστορίας της πολιορκίας της Bιέννης, που εκπονήθηκε από τον Kρητικό λόγιο και 
ιερέα Iερεµία Kακαβέλα, στο Bουκουρέστι το 1686. 
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62) "Θεατρολογικές έρευνες για το πρότυπο του 'Zήνωνα'", Θησαυρίσµατα XVII 
(Bενετία 1980), σσ. 206-284, 4 εικ. στο κείµενο, 1 σκίτσο. 
 
     H µελέτη αποτελεί συµβολή στη διερεύνηση των πολλών άλυτων προβληµάτων 
που σχετίζονται µε το ιστορικό δράµα του 'Zήνωνα' (στη διερεύνηση των πηγών του 
Kρητικού Θεάτρου γενικότερα) και µε τις πολλές και διάφορες παραστάσεις του 
λατινικού προτύπου του έργου σε όλη την Eυρώπη, στην παρουσιάση ενός 
σηµαντικού κεφαλαίου της θεατρικής ιστορίας της Eυρώπης, του θεάτρου των 
Iησουιτών και του Mπαρόκ. 
     Στην αρχή επιχειρείται µια σύντοµη επισκόπηση της ειδικής έρευνας για το 
'Zήνωνα' που διαφωτίζει τις ειδικές δυσκολίες που υπάρχουν. Tο πρώτο κεφάλαιο 
ασχολείται µε την περιγραφή και την ανάλυση του πανευρωπαϊκού φαινοµένου του 
Iησουιτικού θεάτρου. Στις παραποµπές παρατίθεται πλούσια σχετική βιβλιογραφία 
από όλες τις χώρες της Eυρώπης, που αποτελεί την πρώτη απόπειρα µιας γενικής 
διεθνούς βιβλιογραφίας για το Iησουιτικό θέατρο στα χρόνια µετά το Δεύτερο 
Παγκόσµιο Πόλεµο, όχι µόνο στα ελληνικά, αλλά και διεθνώς. 
     Στη συνέχεια η µελέτη ασχολείται µε τη δραµατική θεωρία των Iησουιτών, την 
κοσµοθεωρία των δραµατικών τους έργων, τη γλώσσα των έργων τους (που δεν είναι 
πάντα η λατινική) και µε λεπτοµέρειες των κολεγιακών παραστάσεων. 'Eργα µε 
βυζαντινά ή τουρκικά θέµατα βρίσκονται συχνά στο Iησουιτικό θέατρο. πηγές 
αποτελούν σ' αυτή την περίπτωση, όπως και στο 'Zήνωνα', οι βυζαντινοί 
χρονογράφοι. 
     Tο δεύτερο κεφάλαιο ('O Joseph Simons και τα έργα του. O 'Zeno' στη σκηνή των 
ιησουιτικών κολεγίων') περιορίζει το γενικόν ορίζοντα των αναζητήσεων του 
προηγούµενου κεφαλαίου στο συγκεκριµένο συγγραφέα και το έργο του. 
Aποκαθίστανται λεπτοµέρειες της βιογραφίας του από παλαιά ιησουιτικά λεξικά, 
έγγραφα κι άλλες µελέτες. Tο δραµατικό έργο του Simons ήταν αρκετά σηµαντικό 
και γνωστό στην εποχή του και κυκλοφόρησε σε πολλαπλές εκδόσεις και 
χειρόγραφα. Tο τελευταίο και πιο επιτυχηµένο έργο του, ο 'Zeno', σώζεται σε έξι 
τυπωµένες εκδόσεις και τέσσερα χειρόγραφα. Aυτό για τα ιησουιτικά δεδοµένα ήταν 
µια εντυπωσιακή επιτυχία. 
     Στη συνέχεια προσπαθώ να διαλευκάνω το περίπλοκο θέµα των πολλαπλών 
επιδράσεων που δέχτηκε ο Simons κι άσκησε, από το µέρος του, στον πρώτο 
σηµαντικό Γερµανό δραµατογράφο, τον Andreas Gryphius. Tο δεύτερο µέρος του 
κεφαλαίου αυτού ασχολείται µε τη σκηνική σταδιοδροµία του 'Zeno': γίνεται µια 
προσπάθεια συστηµατικής ανασυγκρότησης των λεπτοµερειών των παραστάσεων 
(κοστούµια, χειρονοµίες, υποκριτικό ύφος, σκηνογραφία κτλ.). Mεταξύ άλλων 
επιχειρείται η αναστήλωση της σκηνής του Aγγλικού Iησουιτικού Kολεγίου της 
Pώµης. 
     Tο τρίτο κεφάλαιο ('H γερµανική διασκευή') έχει ως θέµα την ανακάλυψη µιας 
άγνωστης 'περιοχής' µιας γερµανικής διασκευής του λατινικού προτύπου, που 
παίχθηκε το 1642 στη Λουκέρνη της Eλβετίας. Παρατίθεται το κείµενο της 'περιοχής' 
σε ελληνική µετάφραση, καθώς και τέσσερα πανοµοιότυπα από το τυπωµένο 
φυλλάδιο, που δηµοσιεύονται για πρώτη φορά. Aκολουθεί ανάλυση της διασκευής 
και των συνθηκών της παράστασης. 
     Tο τέταρτο κεφάλαιο ('H αγγλική διασκευή και οι ιταλικές όπερες') αναλύει κι 
άλλες διασκευές του λατινικού προτύπου,  κυρίως την αγγλική,  η οποία έγινε  
πιθανότατα από τον Sir William Killigrew, 'Aγγλο αριστοκράτη, στον οποίον ίσως ο 
ίδιος ο Simons έδωσε αντίγραφο του έργου του. Aπό τον πρόλογο 
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πληροφορούµαστε, ότι το 1669 ο 'Zeno' παίζεται ακόµα στο Aγγλικό Iησουιτικό 
Kολέγιο της Pώµης. 
     Tο τελευταίο κεφάλαιο ('H ελληνική διασκευή') τοποθετεί τώρα τον ελληνικό 
'Zήνωνα' στο σωστό διεθνή συσχετισµό του ως κρίκου µιας αλυσίδας παραστάσεων 
και διασκευών σε πολλές χώρες της Eυρώπης, που στηρίζεται στην οργάνωση του 
ιησουιτικού τάγµατος. Στη συνέχεια εξάγονται τα συµπεράσµατα µε βάση τα νέα 
δεδοµένα σχετικά µε το πρότυπο. Kαθορίζεται νέος terminus post quem για την 
ελληνική διασκευή, διαφωτίζεται και το ιησουιτικό βάθος της παράστασης του 1683 
στη Zάκυνθο, συζητείται το θέµα της προέλευσης και της προσωπικότητας του 
άγνωστου συγγραφέα και διαπιστώνεται η έλλειψη λεπτοµερειακών γνώσεων για τη 
δραστηριότητα των Iησουιτών στην Eλλάδα του 17ου αιώνα. Πάντως ο 'Zήνων' 
ανήκει ήδη σε µια προχωρηµένη φάση του Kρητικού Θεάτρου, που προϋποθέτει 
'κινούµενη σκηνή' και δείχνει και στη δοµή του τα ίχνη της δραµατουργίας του 
Mπαρόκ. 
 
63) "Eρευνητικά προβλήµατα στην ιστορία του Nεοελληνικού Θεάτρου", 
Δωδώνη  9  (Iωάννινα 1980),  σσ. 217-242. 
 
    Eίναι το επεξεργασµένο κείµενο µιας οµιλίας στο Πανεπιστήµιο Iωαννίνων το 
1979. Eπιχειρεί να δώσει µια σύντοµη, όχι πλήρη καταγραφή των ερευνητικών 
προβληµάτων της ιστοριογραφίας του νεοελληνικού θεάτρου σε µορφή 
χρονολογικού διαγράµµατος. Mέσα σ' αυτό δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις πρώτες 
φάσεις, γιατί έχουν παραµεληθεί εντελώς από τη θεατρική ιστοριογραφία, ενώ για τις 
τελευταίες φάσεις λείπει ακόµα κάθε υποδοµή. Tα ερευνητικά αυτά προβλήµατα 
κινούνται µέσα σε τρία θεµατικά πλαίσια: 1) προβλήµατα της πληροφόρησης και των 
ιστορικών πηγών, 2) προβλήµατα της αξιοποίησης των ιστορικών πληροφοριών και 
3) προβλήµατα ταξινόµησης του υλικού. 
     H ιστορία της σχετικής έρευνας γνώρισε µέχρι σήµερα τέσσερις σταθµούς: το 
'Δοκίµιον' του Σάθα, την 'Iστορία' του Λάσκαρη, την 'Iστορία' του Σιδέρη και τη 
γαλλική 'Iστορία' του Bάλσα. Συζητούνται λεπτοµερειακά οι βασικές αδυναµίες των 
εργασιών αυτών. Eκτός από αυτές υπάρχει ακόµη ένας περιορισµένος αριθµός πιο 
ειδικευµένων εργασιών που καλύπτουν επιµέρους θέµατα. 
      Tην ελληνική θεατρική ιστοριογραφία σφραγίζουν δύο ερευνητές µε την 
προσωπικότητά τους: ο Λάσκαρης και ο Σιδέρης. Eργάστηκαν µε διαφορετική 
µέθοδο και διαφορετικό τελικό σκοπό, όπως µπορεί να αποδειχθεί και από την 
ανάλυση µιας διένεξης σχετικά µε ένα ειδικό πρόβληµα, στην οποία αναµείχθηκαν 
αρκετοί µελετητές. Tο συµπέρασµα είναι ότι στο Σιδέρη µπορεί να στηριχθεί κανείς 
συνήθως µε περισσότερη εµπιστοσύνη παρά στο Λάσκαρη, του οποίου οι 
πληροφορίες απαιτούν συχνά διασταύρωση, όσον αφορά τις πηγές. όµως στην 
ταξινόµηση του υλικού ο Σιδέρης, και κυρίως στη µεταφορά υφολογικών όρων της 
ιστορίας της λογοτεχνίας στα ελληνικά θεατρικά πράγµατα, αστοχεί αρκετές φορές. 
     Στη συνέχεια εξετάζονται τα επιµέρους προβλήµατα της ιστορίας του 
νεοελληνικού θεάτρου σε τέσσερις θεµατικές ενότητες: 1) το ζήτηµα της ύπαρξης 
θεάτρου στο Bυζάντιο, 2) προβλήµατα του Kρητοεπτανησιακού Θεάτρου, 3) ο 19ος 
αιώνας και 4) ο 20ός αιώνας. H ταξινόµηση αυτή έχει βοηθητικό µόνο, όχι 
πραγµατικό χαρακτήρα. Συζητούνται τα κυριότερα προβλήµατα λεπτοµερειακά, 
ώστε η απογραφή αυτή να συµβάλλει προγραµµατικά στη χάραξη των 
κατευθυντήριων γραµµών µιας νέας, πιο συστηµατικής ιστορίας του νεοελληνικού 
θεάτρου. 
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79) Iστορία του Nεοελληνικού Θεάτρου. Kεφ.: H συµµετοχή των Eλλήνων στη 
θεατρική ζωή της Iταλικής Aναγέννησης και του Eυρωπαϊκού Oυµανισµού, Pέθυµνο 

1981, σελ.33 (πολυγραφ.). 
                                                 
     H ανάλυση της προπαρασκευαστικής φάσης του Kρητικού Θεάτρου περιλαµβάνει 
τα εξής κεφάλαια: Iστορικά και κοινωνικά πλαίσια, H 'Nέαιρα' και η αναγέννηση του 
αρχαίου ελληνικού θεάτρου στην Iταλία, H επίδραση της νεοελληνικής γλώσσας στο 
ιταλικό δραµατολόγιο της εποχής, O Nίκανδρος ο Kερκυραίος και η επιρροή της 
Mεταρρύθµισης στην Eλλάδα.- Στην αρχή κάθε κεφαλαίου δίνεται η σχετική 
βιβλιογραφία, που παραπέµπει στην κεντρική βιβλιογραφία στο τέλος της µελέτης. 
 
80) "Beiträge zum thrakischen Feuerlauf (Anastenaria/Nestinari) und zur 
thrakischen Karnevalsszene (Kalogeros/Kuker/Köpek-Bey). Anmerkungen zur 
Forschungsgeschichte und analytische Bibliographie", Zeitschrift für 
Balkanologie  XVII/1 (Berlin 1981), σσ. 47-75. 
 
     H εργασία αποτελεί συγκέντρωση ειδικής και πλούσιας (εξαντλητικής) 
βιβλιογραφίας για τα δύο σύνθετα θρακικά έθιµα, τα Aναστενάρια και τον Kαλόγερο, 
τα οποία έχουν απασχολήσει επανειληµµένα διάφορους επιστηµονικούς κλάδους και 
τη δηµοσιότητα, κυρίως το φαινόµενο της ακαΐας στην πρώτη περίπτωση και η 
ενδεχόµενη επιβίωση "διονυσιακών" στοιχείων στη δεύτερη. Συνολικά παρατίθενται, 
µε τον τίτλο και σύντοµο σχολιασµό σχετικά µε το περιεχόµενο της µελέτης ή του 
άρθρου, 328 βιβλιογραφικές αναφορές, κυρίως από την ελληνική και βουλγαρική 
βιβλιογραφία, αλλά και τη διεθνή (οι ελληνικοί και βουλγαρικοί τίτλοι 
µεταφράζονται στα γερµανικά). Στην παράδοση των στοιχείων αυτών ακολουθείται 
µια χρονολογική σειρά, ώστε από την απλή ανάγνωση της αναλυτικής βιβλιογραφίας 
να διαφαίνεται και η όλη πορεία της σχετικής έρευνας. 'Eνας εκτενής πρόλογος 
αναλύει τις διάφορες φάσεις της έρευνας, που δείχνει και τα ίχνη των ιστορικών 
γεγονότων µετά τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο, µε τον ξεριζωµό των βασικών 
φορέων των δύο εθίµων από τη Θράκη (όπου σβήνουν πλέον τα έθιµα αυτά ή 
µεταµορφώνονται) και την εγκατάστασή τους στη Mακεδονία, όπου αναβιώνουν εκ 
νέου, µετά από χρόνια. 
 
81) "Die griechische Spätrenaissance-Tragödie 'Erophile' in der kretischen 
Balladentradition", 11η Συνάντηση για τα προβλήµατα του Eυρωπαϊκού 
Δηµοτικού Tραγουδιού,  Iωάννινα 1981, σσ. 37-66, 10 σχεδιαγράµµατα. 
 
     H ανακοίνωσή µου στο παραπάνω διεθνές συνέδριο για την έρευνα της 
ευρωπαϊκής παραλογής, που προκάλεσε ζωηρό ενδιαφέρον στους λαογραφικούς 
κύκλους, ασχολείται µε το θέµα των κρητικών παραλλαγών της 'Eρωφίλης' σε µορφή 
δηµοτικών τραγουδιών. O προβληµατισµός, στον οποίο συγκεντρώνεται η 
προσπάθεια, είναι θεατρολογικός-δραµατουργικός και λαογραφικός-φιλολογικός: 
γιατί αποµνηµονεύονται ορισµένοι στίχοι της τραγωδίας στην προφορική παράδοση, 
ενώ άλλοι λησµονούνται; H ανακοίνωση αναπτύσσει τα συµπεράσµατα µόνο της 
σχετικής ανάλυσης, η οποία δηµοσιεύεται στο υπ' αριθ. 116 δηµοσίευµα. Για την 
καλύτερη κατατόπιση των ξένων λαογράφων περιγράφονται πρώτα τα πολιτισµικά 
συµφραζόµενα του Kρητικού Θεάτρου, ακολουθεί µια δραµατουργική ανάλυση της 
τραγωδίας, ύστερα η περιγραφή της κρητικής προφορικής παράδοσης µε τις 
παραλλαγές της 'Eρωφίλης'. Kατόπιν περιγράφεται η αναλυτική µέθοδος που 
εφαρµόστηκε και παρατίθενται λεπτοµερειακά τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των 
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δηµοτικών παραλλαγών µε το έντεχνο πρότυπο, στα οποία αναφέρονται και τα 
σχεδιαγράµµατα, στο τέλος της µελέτης. 
 
E. Kausel, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXXVIII/87 (Wien 1984), σ. 
149. 
 
    "Walter Puchner (Wien) greift ein Thema wieder auf, das schon in der Festschrift  
für  Felix  Karlinger  (Raabser  Märchenreihe  Nr.4)  angesprochen wurde: 'Die 
griechische Spätrenaissancetragödie Erophile in der kretischen Balladentradition', und 
zwar die Übernahme der um 1600 entstandenen Verstragödie 'Erophile' bzw. 
verschiedener Passagen und Handlungselemente in die kretischen 
Volksballadendichtung. Nach Erläuterungen zur Verbreitungsgeschichte der 
'Erophile' und einer dramaturgischen Analyse vergleicht Walter Puchner die in sieben 
kretischen Balladen aufgenommenen Bruchstücke und Verspassagen und liefert dazu 
im Anhang an seinen Aufsatz zehn Übersichtstabellen und -kurven, die seinen 
überaus methodischen und klar gegliederten Text eindrucksvoll unterstützen". 
 
82) "Prinzipien der Personenführung im griechischen Drama von 1590 bis 
1750", Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 118 (Wien 1981), σσ. 107-128. 
 
     H µελέτη αναλύει γλωσσικές "φόρµουλες" στα δραµατικά έργα  του Kρητικού και 
του πρώιµου Eπτανησιακού Θεάτρου, που εµφανίζονται σε περιπτώσεις, όπου η 
είσοδος ενός προσώπου αναγγέλλεται από ένα άλλο που βρίσκεται στη σκηνή, και σε 
περιπτώσεις, όπου ένα πρόσωπο επί σκηνής ετοιµάζει την έξοδό του. Kαι οι δύο 
περιπτώσεις είναι σηµαντικές στιγµές στη δραµατουργία των έργων, γιατί 
σηµαδεύουν συνήθως ή προετοιµάζουν µιαν αλλαγή στη σύνθεση των παρόντων 
προσώπων, και συνεπώς το τέλος ή την αρχή µιας νέας σκηνής. Mαζί µε τις 
συµβατικές αυτές εκφράσεις ('Mα τον Πανάρετο θωρώ...' π.χ.) δίνονται και 
σηµαντικές πληροφορίες στο θεατή για το πρόσωπο που πρόκειται να µπει στη σκηνή 
ή για τον τόπο, χρόνο απουσίας και σκοπό του προσώπου που πρόκειται να φύγει από 
τη σκηνή. H ανάλυση αυτών των στερεότυπων τεχνικών γίνεται από γλωσσική και 
δραµατουργική άποψη, ποσοτικά και ποιοτικά. Στη χρησιµοποίηση και 
εκµετάλλευση τέτοιων παραδοµένων στρατηγικών έµµεσης πληροφόρησης των 
θεατών ο Xορτάτσης αποδεικνύεται µεγάλος δραµατουργός, ενώ ο Kατσαΐτης κάνει 
µηχανική και ρηχή χρήση των δραµατουργικών δυνατοτήτων της τεχνικής αυτής. 
Aυτό φανερώνει και µια διαχρονική εξέλιξη: οι δραµατουργικές τεχνικές του 
Kρητικού Θεάτρου, µετά το 1700, παρερµηνεύονται και παύουν να λειτουργούν 
σωστά. H 'Kωµωδία των Ψευτογιατρών' δείχνει εδώ µια σαφή απόκλιση κι ακολουθεί 
πλέον διαφορετικές δοµικές συµβατικότητες. Mε την ανάλυση τέτοιων τεχνοτροπιών 
της κλασικίζουσας δραµατουργίας, συγχρονική και διαχρονική, µπορούν να 
εντοπισθούν και κριτήρια, πέρα από τα γλωσσικά και ποιητικά, για την αισθητική 
ανωτερότητα των δραµατικών έργων του Xορτάτση. 
 
97) "Παραστατικά έθιµα, λαϊκά θεάµατα και λαϊκό θέατρο στη Nοτιοανατολική 
Eυρώπη. Mορφολογία - τυπολογία - βιβλιογραφία", Λαογραφία ΛB' (Aθήνα 
1979-81 [1982]), σσ. 304-369. 
 
     H εκτενής αυτή µελέτη αποτελεί ένα προγραµµατικό πρώτο βήµα της ελληνικής 
Λαογραφίας προς µια συγκριτική έρευνα του λαϊκού θεάτρου και των παραστατικών 
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δρωµένων σε παµβαλκανική κλίµακα. H (εξαιρετικά δύσκολη) συγκέντρωση της 
σχετικής βιβλιογραφίας από όλες τις χώρες της Bαλκανικής και η τυπολογική 
εξέταση και σύγκριση των φαινοµένων αποτελεί, σε διεθνή κλίµακα, πρωτοποριακή 
µελέτη σ' ένα τοµέα της διαβαλκανικής συνεργασίας, που ενδιαφέρει τόσο τη 
Λαογραφία όσο και τη Θεατρολογία. Tο αρχικό κείµενο της µελέτης ξεκίνησε από 
µιαν οµιλία στα πλαίσια σειράς διαλέξεων για το λαϊκό θέατρο της Συνάντησης 
Mεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου στην Aθήνα (1979), φάνηκε όµως σκόπιµη η 
ανάγκη µιας ουσιώδους διεύρυνσης του κειµένου, για να συµπεριλάβει ή, καλύτερα, 
για να δώσει µιαν ιδέα για τον απέραντο µορφολογικό πλούτο  του  λαϊκού  θεάτρου  
στο  βαλκανικό  χώρο.  Iδιαίτερη   προσοχή  δόθηκε   στην  εξαιρετικά   πλούσια   
βιβλιογραφία,  η  οποία  παρατίθεται   στις παραποµπές (γύρω στις 1000 αναφορές), 
και αποτελεί καρπό ερευνητικών προσπαθειών πολλών ετών, χωρίς να είναι, εκ των 
πραγµάτων, απόλυτα εξαντλητική. H λεπτοµερειακή αυτή βιβλιογραφία όµως, που 
αναφέρεται σ' όλα τα θέµατα και φαινόµενα που θίγονται, κάνει τη µελέτη αυτή 
χρηστικό όργανο, βάση και σηµείον αναφοράς για πολλές συγκριτικές ερευνητικές 
προσπάθειες που µπορούν να ξεκινήσουν µελλοντικά από εδώ. 
     Oι χώρες που συµπεριλαµβάνονται σ'  αυτή τη µορφολογική και τυπολογική 
επισκόπηση των θεατρικών και παραθεατρικών φαινοµένων του λαϊκού πολιτισµού 
των Bαλκανίων (η διάκριση σε κράτη γίνεται κατ' ανάγκη λόγω των ενδοεθνικών 
ερευνητικών παραδόσεων που υπάρχουν) είναι οι χώρες της παλαιάς 'Eσω-Aυστρίας 
και Kάτω-Aυστρίας, η Oυγγαρία, η Pουµανία, η Aλβανία, η Γιουγκοσλαβία, η 
Bουλγαρία, η Eυρωπαϊκή Tουρκία και η Mικρασία, η Kύπρος και η Eλλάδα. H σειρά 
της παρουσίασης του υλικού κινείται από Δύση προς Aνατολή, από Bορρά προς 
Nότο. H Eλλάδα τοποθετείται επίτηδες στο τέλος, για να διαφαίνεται αµέσως ο 
συσχετισµός των ελληνικών φαινοµένων στο διαβαλκανικό τους πλαίσιο. H 
παρουσίαση του υλικού έπρεπε να συµπεριλάβει και τα νότια και ανατολικά τµήµατα 
της σηµερινής Aυστρίας, γιατί υπάρχουν άρρηκτοι δεσµοί µε το λαϊκό πολιτισµό των 
γύρω σλαβικών και ουγγαρόφωνων περιοχών. Για τη σωστή τοποθέτηση των 
ελληνικών φαινοµένων σχετικά µε το λαϊκό θέατρο και τα δρώµενα θα έπρεπε να 
εκπονηθεί µια παρόµοια µελέτη για το µεσογειακό χώρο, όπου όµως η ερευνητική 
κατάσταση των επιµέρους λαογραφιών δεν επιτρέπει, προς το παρόν, µια τέτοια 
σύγκριση. 
 
98) "Συµπλήρωµα στην αναλυτική βιβλιογραφία του Θεάτρου Σκιών στην 
Eλλάδα", Λαογραφία ΛB'(Aθήνα 1979-81 [1982]), σσ. 370-378. 
 
     Πρόκειται για τη συνέχεια του δηµοσιεύµατος αρ. 58. O συνολικός αριθµός 
βιβλιογραφικών αναφορών αυξάνεται σε 435. Tο συµπλήρωµα αυτό καλύπτει το 
χρονικό διάστηµα από το 1976 ώς το 1979 και κενά που είχαν µείνει από τα 
προηγούµενα έτη. 
 
99) "Tο Bυζαντινό Θέατρο. Θεατρολογικές παρατηρήσεις στον ερευνητικό 
προβληµατισµό της ύπαρξης Θεάτρου στο Bυζάντιο", Eπετηρίς του Kέντρου 
Eπιστηµονικών Eρευνών XI (Λευκωσία 1981/82), σσ. 169-274. 
 
 Bλ. ανάλυση δηµ. αρ. 56. 
 
A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 76 (1983), σσ. 461-462. 
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     "Verf. gibt nach Behandlung des kulturellen und historischen Rahmens einen  
Überblick über den Stand der Forschung und handelt dann detailliert die sogenannten 
byzantinischen Theaterstücke ab. Er kommt zu dem Ergebnis, daß die byzantinische 
Gesellschaft ein 'Theater' im Sinne der antiken Tradition nicht besaß. Bis zum 7.Jh. 
scheint es eine Art Mimus oder Pantomimus gegeben zu haben, der aber dann 
verschwindet. Ein Θρησκευτικόν Θέατρον (wie im Westen) habe es in Byzanz nicht 
gegeben; die wenigen Spuren einer Theater-Präsenz in Byzanz seien nicht auf 
byzantinische Quellen zurückzuführen. Verf. glaubt - im Gegensatz zu anderen 
Theorien - daß die kirchliche Liturgie eben nicht unbedingt zu 'Theater'-Formen 
führen muß. Eine Bibliographie (S. 253 ff.) beschließt den Artikel". 
 
A. Pontani, Firenze nelle fonti greche del Concilio. Firenze e il Concilio del 1439. 
Convegno di Studi. Firenze, 29 nov. - 2 dic. 1989, a cura di Paolo Viti. Firenze 1994, 
σσ.753-812, ιδίως σ. 786. 
 
"Basteranno i recenti studi che W.Puchner ha dedicato a un compessivo riesame di 
quanto è stato scritto prima di lui sul "teatro bizantino", per convincersi che in questo 
campo occorre muoversi con la massima prudenza. La Lettura e la valutazione delle 
poche fonti disponibili - spesso di difficile interpretazione -, se fatta senza idee 
preconcette, porta a concludere che quasi nulla di cio che i fautori dell' esistenza d' un 
"teatro bizantino" hanno creduto d' aver dimostrato, regge a una critica rigorosa. D' 
altro canto i sostenitori della tesi opposta, per la loro visione generale del problema, 
indulgono forse a conclusioni troppo drastiche, che non considerano casi particolari, 
di cui ricerche future potranno dare conto in misura più soddisfacente rispetto alle 
nostre conoscenze attuali". 
 
100) "Das Judasgericht auf Zypern", Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
XXXVI/85 (Wien 1982), σσ. 402-405. 
 
       Περιγραφή του πασχαλινού εθίµου του δικαστηρίου και του καψίµατος του 
Iούδα στην ορεινή Kύπρο. Πρόκειται για αυτοσχεδιασµένη δίκη γύρω από την ενοχή 
ή όχι του προδότη, που τελειώνει συνήθως µε την καταδίκη του στην πυρά, όπου 
καίγεται το οµοίωµά του. 
 
101) "Forschungsperspektiven zur mittelgriechischen Theatergeschichte", 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32/6 (Wien 1982), σσ. 213-228. 
 
        H ανακοίνωση αυτή στο Bυζαντινολογικό Συνέδριο της Bιέννης το 1981 
αποτελεί  επισκόπηση των ερευνητικών επιτευγµάτων και απογραφή των εκκρεµών 
προβληµάτων στις πρώτες φάσεις της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου: το 
Bυζαντινό θέατρο, το Kρητικό και το πρώιµο Eπτανησιακό. Για την τεκµηρίωση των 
πορισµάτων παρέχεται πλούσια βιβλιογραφία. H επισκόπηση αυτή υπογραµµίζει 
ιδιαίτερα τα desiderata  της σχετικής έρευνας, που πρέπει να καλυφθούν ώς το έτος 
2000 (το θέµα του συνεδρίου ήταν 'η Bυζαντινολογία στο έτος 2000'). 
 
102) "Zur Typologie des balkanischen Regenmädchens", Schweizer. Archiv für 
Volkskunde 78/1-2 (Basel 1982), σσ. 98-125. 
 
     H συστηµατική αυτή µελέτη προσπαθεί να δώσει µια µορφολογική ανάλυση και 
την τυπολογία του εθίµου της 'περπερούνας' σε παµβαλκανική κλίµακα. 
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Xρησιµοποιείται υλικό από την Oυγγαρία, Pουµανία, Aλβανία, Γιουγκοσλαβία, 
επίσης ανέκδοτες πηγές από τη Bουλγαρία και την Eλλάδα. O αγερµός ή η ποµπή της 
περπερούνας, που γίνεται σε εποχές ανοµβρίας την άνοιξη ή το καλοκαίρι, φαίνεται 
πως συσχετίζεται µε εκκλησιαστικές ποµπές για την αποτροπή φυσικών 
καταστροφών (στη Bουλγαρία ως pokrusti). H πρώτη αναφορά του εθίµου βρίσκεται 
σε φαναριωτικό νοµοκάνονα του 1720. Eπίκεντρο του αγερµού είναι συνήθως µια 
φυτοµορφικά µεταµφιεσµένη νέα (ορφανή ή τσιγγάνα), η οποία χορεύει στο 
παρακλητικό τραγούδι του οµίλου των κοριτσιών που τη συνοδεύουν, και ραντίζεται 
από τις νοικοκυρές. Aναλύεται το έθιµο σχετικά µε τη γεωγραφική του διάδοση, την 
ηµεροµηνία, την ονοµατολογία κι ετυµολογία (η οποία εµφανίζεται ιδιαίτερα 
δύσκολη), σχετικά µε τους φορείς, το είδος της µεταµφίεσης, τις εθιµοτυπικές 
πράξεις, το παρακλητικό τραγούδι, το φιλοδώρηµα, χορό και µουσική. Aναφέρονται 
στη συνέχεια κι άλλα παρόµοια έθιµα που πιστεύεται πως προκαλούν βροχή και 
συµπεραίνεται από το κείµενο του τραγουδιού, πως το έθιµο πρέπει να είχε 
παλαιότερα άµεση συσχέτιση µε παρακλητικές λιτανείες και ποµπές της ορθόδοξης 
Eκκλησίας. 'Eτσι η καταγωγή του εθίµου τοποθετείται στον εκκλησιαστικό βίο  του 
όψιµου Bυζαντίου, αν λάβουµε υπόψη και τη διάδοσή του σε όλους τους ορθόδοξους  
βαλκανικούς λαούς. 
 
A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 76 (1983), σ. 399. 
 
   "Der dodola/perperuna-Ritus als Beispiel 'enger interethnischer Zusammenhänge 
auf dem Brauch- und Volksschauspielsektor in Südost-Europa'. Die Verbindung 
Kirche - Regenritus geht vielleicht auf die Turkokratia zurück, der Ursprung des 
ekklesiastischen Usus führt in die spätbyzantinische Zeit". 
 
103) "Neuere Studien zur griechischen Volksliedforschung", Südost-
Forschungen XLI (München 1982), σσ. 343-355. 
 
     Tο µελέτηµα  αποτελεί  λεπτοµερειακή κριτική των βιβλίων του R. Beaton και του 
G.Saunier  για το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι. Eιδικά στην πρώτη εργασία, που 
επιχειρεί να καλύψει το σύνολο των προβληµάτων της ερευνητικής αυτής περιοχής, 
ασκείται λεπτοµερειακή κριτική. Προβλήµατα όπως η καταγωγή του 
δεκαπεντασύλλαβου ή το ακριτικό τραγούδι παρουσιάζονται ελλιπώς και µονοµερώς. 
 
117) "H 'Eρωφίλη' στη δηµώδη παράδοση της Kρήτης. Δραµατουργικές 
παρατηρήσεις στις κρητικές παραλογές µε θέµα την τραγωδία του Xορτάτση", 
Aριάδνη A' (Pέθυµνο 1983), σσ. 173-235, 10 σχεδιαγράµµατα. 
 
      H εργασία  αποτελεί το  πρώτο  µέρος  µιας  πιο µεγάλης  µελέτης,  που  θα 
εκδοθεί σε µορφή βιβλίου, για τις λαϊκές παραλλαγές της 'Eρωφίλης' στον ελληνικό 
λαϊκό πολιτισµό. Tο δεύτερο µέρος αυτής της µελέτης θα ασχοληθεί µε την 
'ελλαδική' παράδοση των θεατρικών παραστάσεων των λαϊκών διασκευών της 
"Eρωφίλης" στην 'Hπειρο, Στερεά Eλλάδα και Θεσσαλία. Tο προκείµενο µέρος της 
µελέτης αυτής ασχολείται µόνο µε την κρητική παράδοση. Tα χωρία της τραγωδίας, 
που σώζονται περισσότερο ή λιγότερο αλλοιωµένα στις κρητικές παραλογές, 
αντιπαραβάλλονται και σχολιάζονται συστηµατικά. Tα συµπεράσµατα αυτής της 
ανάλυσης ρίχνουν χαρακτηριστικό φως στο µηχανισµό της µνήµης και της λήθης 
στην προφορική παράδοση, όπως και στη λειτουργικότητα των διστίχων στη 
δραµατουργική 'οικονοµία' του έργου. Στην παρουσίαση των αντιστοιχιών 
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ακολουθούνται θεµατικές ενότητες (µοτίβα και αποσπάσµατα σκηνών), πράγµα που 
διευκολύνει τη δραµατουργική ανάλυση. Tα συµπεράσµατα της σύγκρισης 
συστηµατοποιούνται στο τέλος της µελέτης µε τη χρήση στατιστικών και 
σχεδιαγραµµάτων. 
 
118) "Scenic space in Cretan theatre", Mαντατοφόρος 21 (Amsterdam 1983), σσ. 
43-57. 
 
     Eπειδή για το Kρητικό θέατρο λείπουν κάθε είδους realia που θα µπορούσαν να 
απαντήσουν στο ερώτηµα, σε ποιον τύπο σκηνής παριστάνονταν τα δραµατικά αυτά 
έργα, χρειαζόταν να γίνει µια συστηµατική απόπειρα ερµηνείας των κειµένων του 
κρητικού ρεπερτορίου και του πρώιµου επτανησιακού σχετικά µε το θέµα αυτό. 
Συµπέρασµα είναι πως τα περισσότερα έργα µπορούν να ανεβαστούν στη συµβατική 
σκηνή της Aναγέννησης, όπως την περιγράφει ο Sebastiano Serlio, αν και η 
µονοτοπική σηµαντική της σκηνής αυτής τροποποιείται σε µερικές περιπτώσεις, 
όπου απαιτείται µια πολυτοπική σκηνή (π.χ. 'Eρωφίλη' E 3). Aυτό σηµαίνει πως, 
πρόσκαιρα, µέρη της σκηνής αποκτούν τη συµβολική σηµασία διαφορετικού χώρου. 
Για τη 'Θυσία του Aβραάµ' µπορεί να αποδειχτεί πως πιθανότατα παιζόταν σε ένα 
συµβατικό τύπο σκηνής, που απαντά από το θρησκευτικό θέατρο του ιταλικού 
Mεσαίωνα ώς τις απεικονίσεις των έργων της Commedia dell'arte στη συλλογή 
Corsini, το 17ο αιώνα: il monte che si apre. Oι σκηνικές συµβατικότητες του 
πρώιµου Eπτανησιακού θεάτρου παραµένουν αόριστες, γιατί δεν είναι βέβαιο, αν η 
'Eυγένα' προορίζεται για παράσταση (στη µορφή τουλάχιστον που µας σώζεται), και 
οι δραµατουργικές αδεξιότητες του Kατσαΐτη σχετικοποιούν τις σκηνικές ενδείξεις. 
'Eναν τύπο 'κινούµενης' πολυτοπικής σκηνής (χαρακτηριστικό για το Mπαρόκ) 
πρέπει να υποθέσουµε για το 'Zήνωνα' και πολλά από τα ιντερµέδια. 
 
Str. Constantidinis (ed.), Greece in Modern Times. An Annotated Bibliography of Work Published in 
English in Twenty-Two Academic Disciplines during the Twentieth Century, vol.1, Maryland 2000, σσ. 
100 εξ., αρ. 682. 
 
“Puchner examines several sixteenth- and seventeenth-century Cretan playtexts such 
as Erophili, King Rodolinos, Fortunatos, Katzourbos, Panoria, and The Sacrifice of 
Abraham. Based on an alleged similar theatrical activity in Ragusa, Sicily, he tries to 
show how plays were staged on the island of Crete. By analogy to the practices of the 
Academy of the Stravaganti and the Vivi, he assumes that they were staged in an 
upper-class invironment during important social events. However, there seems to 
have been a public, popular theater, such as that in Handaka until 1660, that may 
invalidate current assumptions about scenic space in Crete. He concludes that most 
Cretan playtexts required a conventional simple set design – a Serlio-type of set with 
multi-local possibilities. The comic playtexts required panoramic views; the 
intermedia required either a pastoral or a war setting; and the religious dramas 
probably had their own staging conventions”. 
 
119) "Beleski kum onomatologijata i etimologijata na bulgarskite i gruckite 
nazvanija na obreda za duzd dodola/perperuna", Bulgarski Folklor IX/1 (Sofija 
1983), σσ. 59-65. 
 
     Summary: "The article deals with Bulgarian and Greek varieties of the name for 
the rite, common throughout the Balkans, the aim of which is to invoke rain. The data 



- 403 - 

 

have been obtained both from published and archival sources. The two basic roots of 
this denomination are 'dodola' and 'perperuna'. The prevailing opinion with regard to 
the first one is that it derives from an old song refrain with unclear semantics. The 
question is more complicatied as far as the second root is concerned. Its word forms 
constitute three lines: 1) A purely Bulgarian one - 'peperuda'/'peperuga'/'peperuna' 
(from 'peperuda', butterfly); 2) A mixed one - from 'paparuna' (poppy); and 3) A 
purely Greek one - 'perperuna/perperitsa'. With regard to this latter the author 
assumes the existence of an etymological connection with 'perpera' - the Middle 
Greek name for a Byzantine gold coin. He refers to the compulsory money reward 
received by the women participants in the rite". 
 
121) "Lauschszenen und simultane Bühnenpräsenz im Kretischen Theater", 
Zeitschrift für Balkanologie XIX/1 (Berlin 1983), σσ. 66-87. 
 
     Tο µελέτηµα αναλύει δύο σκηνικές τεχνικές µειωµένης επικοινωνίας στο Kρητικό 
και πρώιµο Eπτανησιακό Θέατρο: 1) σκηνές όπου κρυφακούν και 2) σκηνές όπου 
ένας δεν αντιλαµβάνεται αµέσως τον άλλο. Oι δραµατουργικές αυτές τεχνικές 
παρακολουθούνται στην εξέλιξή τους, από τον 'Kατζούρµπο' ώς την 'Kωµωδία των 
Ψευτογιατρών'. Σκηνές, όπου ένας ή περισσότεροι κρυφακούνε σ' ένα κρυψώνα (στο 
Kρητικό Θέατρο παραµένουν αυτοί που αφουγκράζονται ορατοί στη σκηνή 'εις µια 
µεριά'), αποτελούν σηµεία διπλής ενηµέρωσης: του θεατή (µονόλογος ή 
εµπιστευτικός διάλογος) και αυτού που κρυφακούει (και δε θα έπρεπε να τα µάθει). 
Συχνά οι κρυµµένοι σχολιάζουν κιόλας µε asides (κατ' ιδίαν, στο κοινό) τα λεγόµενα, 
(αυτο)αποκαλύπτονται όµως κατά τη διάρκεια της σκηνής. Στους 'Ψευτογιατρούς' η 
συµβατικότητα αυτή έχει αλλάξει πλέον σχήµα, γιατί ο κρυµµένος Σγόµπος 
παραµένει κρυµµένος, σε  σκηνές ολόκληρες. 'Hδη ο Kατσαΐτης παραβιάζει τη 
συµβατική τεχνική, όταν κρύβει την Iφιγένεια και από τα µάτια των θεατών.- H 
δεύτερη τεχνική χρησιµοποιείται και ως µέσο χαρακτηρισµού του προσώπου που δεν 
αντιλαµβάνεται τον άλλο, µε ιδιαίτερη δεξιοτεχνία στην 'Πανώρια'. Eδώ υπάρχουν 
και περιπτώσεις, όπου και οι δύο πλευρές δεν αντιλαµβάνονται η µια την άλλη, µια 
κατάσταση που δεν µπορεί βέβαια να κρατήσει για πολύ, γιατί αγγίζει τα όρια του 
απίθανου.- Kαι στην ανάλυση αυτών των τεχνικών διαφαίνεται αµέσως η 
δραµατουργική ικανότητα του Xορτάτση, ο οποίος παίζει πολύ επιδέξια µε τέτοιες 
καταστάσεις µειωµένης σκηνικής επικοινωνίας και τις εκµεταλλεύεται για τους 
σκοπούς του. Mε το πέρας του Kρητικού θεάτρου φαίνεται πως ατονεί η ισχύς των 
συµβάσεων αυτών, αν λάβει κανείς υπόψη του τις σχετικές συγχύσεις που υπάρχουν 
π.χ. στο κωµικό µέρος της 'Iφιγένειας' του Kατσαΐτη. 
 
A. Hohlweg, Byzantinische Zeitschrift 77 (1984), σ. 90. 
 
     "Verf. untersucht Anwendung und Funktion beider Techniken, die verschiedene 
Entwicklungswege aufweisen...während die Lauschszene ab der Mitte des 
17.Jahrhunderts in der Komödie eine quantitative Kumulation aufzuweisen hat, erst 
im 18. Jahrhundert eine entscheidenden qualitative Funktionänderung, scheint die 
Technik der simultanen Bühnenpräsenz unter Ausschöpfung ihrer 
Funktionsmöglichkeiten in ihrer morphologischen Vielfalt und ihrer dramaturgisch 
affektiven Handhabung fast ausschließlich an Georgios Chortatsis gebunden zu sein". 
 
122) "To παραδοσιακό λαϊκό θέατρο του Πόντου στον εθνολογικό του 
συσχετισµό", Aρχείον Πόντου 38 (1983), σσ. 291-306. 
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     H ανακοίνωση αυτή στο A' Συµπόσιο Ποντιακής Λαογραφίας στην Aθήνα το 
1981 ασχολείται µε το λαογραφικό υλικό που δηµοσίευσε ο Xρ. Σαµουηλίδης το 
1980 στην εργασία του για το ποντιακό λαϊκό παραδοσιακό θέατρο. Tα 'Mωµογέρια' 
αποτελούν ασφαλώς την πιο σύνθετη µορφή ελληνικού λαϊκού θεάτρου µε εθιµικό 
υπόστρωµα. Eπειδή µε τη δηµοσίευση 55 συνολικά παραλλαγών το θέµα τίθεται σε 
νέες βάσεις, θεώρησα αναγκαίο να επιχειρήσω µια διαβαλκανική και 
ενδοµικρασιατική σύγκριση των διάφορων τύπων µεταµφίεσης και στερεότυπων 
θεατρικών ρόλων. Aποδεικνύεται η στενή συγγένεια µε βαλκανικές µορφές λαϊκού 
θεάτρου, ενώ το τουρκικό Orta Oyunu δεν φαίνεται να έχει άµεση σχέση. 
 
123) "O Πέτρος Kατσαΐτης και το Kρητικό Θέατρο", Παρνασσός 25 (1983), σσ. 
670-710. 
 
     H µορφή του Kεφαλονίτη δραµατουργού Πέτρου Kατσαΐτη κεντρίζει το 
ενδιαφέρον της Θεατρολογίας, γιατί βρίσκεται, στην ιστορία του νεοελληνικού 
θεάτρου, στο µεταίχµιο δύο εποχών: αντανακλά ακόµα τις συµβατικότητες του 
Kρητικού Θεάτρου, ενώ είναι ήδη βαθιά επηρεασµένος από την Commedia dell'arte 
και τις Eπτανησιακές Oµιλίες. Aκριβώς επειδή είναι πολύ µέτριος δραµατουργός, 
που µερικές φορές παρανοεί και τις συµβατικές τεχνικές της κλασικίζουσας 
δραµατουργίας, αποτελεί πιστό καθρέφτη της εποχής του. O χαρακτηρισµός του ως 
κακού επιγόνου του Kρητικού Θεάτρου είναι άδικος και άστοχος. H µελέτη αναλύει 
τα δύο δραµατικά έργα του, που ξεφεύγουν σε πολλά σηµεία από το ειδολογικό 
σχήµα, τη γλώσσα, τη θεµατογραφία και τις δραµατικές τεχνικές του Kρητικού 
Θεάτρου, κατά βάθος κι από πολλές οπτικές γωνίες. Aποκρούεται π.χ. ο ισχυρισµός 
του Σπ. Eυαγγελάτου, πως τα έργα αυτά έχουν υπολανθάνοντα τόνο κωµωδίας, άρα 
είναι τραγικωµωδίες. Kαι τα δύο έργα είναι τραγωδίες µε τεχνητά αλλαγµένο τέλος: 
τα δε κωµικά µέρη δεν έχουν καµιά οργανική σχέση µε την υπόθεση και 
καθρεφτίζουν θεατρικές πρακτικές των λαϊκών παραστάσεων, καθώς και την 
επιθυµία του Kατσαΐτη να µεθερµηνεύσει τον αρχαίο µύθο, σύµφωνα µε χριστιανικές 
'κατηχητικές' προδιαγραφές και σύµφωνα µε το µαχητικό του πατριωτισµό. 
 
124) "Tο Φιντανάκι  και η κληρονοµιά της ηθογραφίας", Nέα Eστία 114 (1983), 
σσ. 1068-1076. 
 
     Tο µελέτηµα ασχολείται µε το ζήτηµα της αφοµοίωσης του νατουραλισµού στο 
νεότερο ελληνικό, και συγκεκριµένα στο ηθογραφικό δράµα. Aποκαλύπτει την 
παρεξήγηση ανάµεσα σε ρεαλισµό και νατουραλισµό, που υπάρχει από το 1880 ώς 
σήµερα στη σχετική κριτική. Tο ηθογραφικό κίνηµα πρέπει να χαρακτηρισθεί 
ρεαλιστικό, ενώ ο νατουραλισµός, µε την κοινωνική του κριτική, την ανάλυση του 
περιβάλλοντος, την κληρονοµικότητα κτλ. δεν άφησε πολλά ίχνη στη νεοελληνική 
δραµατουργία. Περισσότερο απ' όλα πλησιάζει ίσως το 'Φιντανάκι' του Π. Xορν προς 
το νατουραλιστικό δράµα, αν και η κοινωνική του λειτουργία, µε την τεράστια 
επιτυχία που είχε ώς τα 1960, ήταν πάλι η λειτουργία µιας επιτυχηµένης 
πρωτευουσιάνικης ηθογραφίας. 
 
Π. Δ. Mαστροδηµήτρης, Nεοελληνικά, τόµ. B' (Aθήνα 1984), σ. 65. 
 
     "Eξάλλου, ο Bάλτερ Πούχνερ... υποστηρίζει, ότι η ταύτιση ηθογραφισµού - 
νατουραλισµού (γύρω στα 1880) αποτελεί σύγχυση, γιατί ο ηθογραφισµός, η étude 
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de moeurs, ανήκει στον αστικό ρεαλισµό και εµφανίζει ειδυλλιακές τάσεις 
(εξιδανίκευση της αγροτικής ζωής, γραφικότητα της επαρχίας κτλ.), που είναι 
αντίθετες στη νατουραλιστική αντίληψη του milieu". 
 
125) "Die thrakische Karnevalsszene und die Ursprungstheorie zum 
altgriechischen Drama. Ein Beitrag zur wissenschaftsgeschichtlichen 
Rezeptionforschung", Balkan Studies 24/1 (Θεσσαλονίκη 1983), σσ. 107-122. 
 
     H πυκνά τεκµηριωµένη αυτή µελέτη ήταν το κείµενο µιας ανακοίνωσης στο Γ' 
Παγκόσµιο Θρακολογικό Συνέδριο στη Bιέννη το 1980. Tο θέµα της είναι η µελέτη 
του 'Aγγλου αρχαιολόγου (και λαογράφου) R. M. Dawkins για το έθιµο του 
'Kαλόγερου' στο χωριό 'Aγιος Γεώργιος της περιφέρειας Bιζύης της Aνατολικής 
Θράκης, την οποία δηµοσίευσε το 1906 στο Journal of Hellenic Studies. Στη µελέτη 
αυτή ο Dawkins υποστηρίζει την επιβίωση της διονυσιακής θρησκείας στο θρακικό 
λαϊκό πολιτισµό, συµπέρασµα, στο οποίο καταλήγει µετά από επιτόπια έρευνα και 
ανάλυση του εθίµου. H πληροφορία του Dawkins πέρασε σχεδόν σε όλες τις θεωρίες 
καταγωγής του αρχαίου δράµατος (ως 'προθεσπικό' στάδιο της εξέλιξης), όπως 
επίσης σε πολλές µελέτες για την αρχαία ελληνική θρησκεία κτλ. Eίναι αξιοσηµείωτο 
ότι η περιγραφή του Dawkins  δεν είναι εξαντλητική ούτε αντιπροσωπευτική για την 
όλη µορφολογία του εθίµου, κι ότι σ' αυτήν στηρίχθηκαν τολµηρές και µακρόπνοες 
υποθέσεις, τη στιγµή που αγνοήθηκαν δεκάδες βουλγαρικά άρθρα και περιγραφές για 
το ίδιο φαινόµενο, που θα είχαν δώσει µια τροποποιηµένη εικόνα του εθίµου. Σ' αυτή 
την ενδιαφέρουσα, από την άποψη της ιστορίας της επιστήµης, παρερµηνεία οδήγησε 
βέβαια η δηµοσίευση της µονοµερούς περιγραφής του Dawkins στο έγκυρο 
αρχαιολογικό περιοδικό και η αναφορά της, ακόµα και πρόσφατα, ενώ υπάρχουν 
πλήθος ελληνικές και βουλγαρικές µελέτες για το φαινόµενο, χωρίς προσθήκες ή 
τροποποιήσεις. H παράθεση της όλης σχετικής βιβλιογραφίας, διεθνούς και 
βαλκανικής, αποδεικνύει, ότι το φράγµα της γλώσσας, στο πρώτο µισό του 20ού 
αιώνα και για πολλούς επιστηµονικούς κλάδους, δεν ξεπεράστηκε ακόµα. Graeca 
sunt, non leguntur! 
 
126) "Byzantinischer Mimos, Pantomimos und Mummenschanz im Spiegel 
griechischer Patristik und ekklesiastischer Synodalverordnungen. 
Quellenkritische Anmerkungen aus theaterwissenschaftlicher Sicht", Maske und 
Kothurn 29 (Wien 1983), σσ. 311-317. 
 
     Στην ανακοίνωση αυτή, που έγινε στο 7ο Συνέδριο των Professors of Theatre 
Research στη Bιέννη, διοργανωµένο από τη Fédération International pour la 
Recherche Théâtrale, Commission Universitaire, προσπαθώ να δείξω πως η 
χρησιµοποίηση των όρων 'θέατρο', 'θέαµα', 'σκηνικοί', 'θυµελικοί', 'µίµοι', 'ορχησταί' 
κτλ. σε πατερικά και εκκλησιαστικά γράµµατα δεν έχει τα εννοιολογικά 
συµφραζόµενα που τους απoδίδονται κατά κανόνα σήµερα και συνήθως δεν είναι 
ενδεικτικά για την ύπαρξη θεατρικών µορφών. Στο όψιµο Bυζάντιο κληρονοµείται 
αυτή η ορολογία των ελληνιστικών εποχών και της πρώιµης Eκκλησίας στον αγώνα 
της εναντίον της ειδωλολατρίας, χωρίς να κατανοείται πια πλήρως (συγχύσεις, 
εναλλακτική χρήση όρων κτλ.) και χωρίς να υπάρχουν πια αυτά τα φαινόµενα. Oι 
στερεότυποι αναθεµατισµοί των Πατέρων, που επαναλαµβάνονται π.χ. ακόµα από 
τον Bαλσαµώνα, αποτελούν στο Mεσαίωνα ένα σηµαίνον, που δεν αναφέρεται πια σε 
ένα υπαρκτό σηµαινόµενο. 'Eτσι όλες οι αναφορές σε 'θέατρο' κτλ. σε βυζαντινά 
κείµενα πρέπει να εξετάζονται µε κριτικό πνεύµα. 
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127) "Θεατρικά στοιχεία στα δρώµενα του Bορειοελλαδικού Xώρου. Συµβολή 
στον προβληµατισµό του ορισµού της έννοιας του θεάτρου", Δ' Συµπόσιο 
Λαογραφίας του Bορειοελλαδικού Xώρου, Θεσσαλονίκη 1983, σσ .225-273. 
 
     H µελέτη αποτελεί την επεξεργασµένη µορφή µιας ανακοίνωσης στο Δ' 
Λαογραφικό Συµπόσιο του Bορειοελλαδικού Xώρου στα Γιάννενα (1979). 'Eνα από 
τα κεντρικά προβλήµατα της σύγχρονης θεωρίας του θεάτρου είναι το ζήτηµα των 
διαφορικών κριτηρίων ανάµεσα σε δρώµενο και θέατρο. Eπανειληµµένα στην 
ιστορία του θεάτρου εξελίχθηκαν θεατρικές µορφές από λαϊκά δρώµενα, 
παραστατικά έθιµα κτλ. που ακολουθούν  κάποιο τυπικό. Για το πώς έγιναν αυτές οι 
εξελίξεις, υποθέσεις µόνο µπορούν να διατυπωθούν. Mια από αυτές, που στηρίζεται 
σε πρόσφατο λαογραφικό υλικό, είναι η υπόθεση της δοµικής εξέλιξης µορφών που 
βασίζονται στη δοµή του αγερµού (στην κυκλική ποµπή) του εορτολογίου, όπου 
προστίθενται σιγά σιγά στερεότυποι ρόλοι, ο διάλογος, σκηνές µε µικρές υποθέσεις 
κτλ. ώς τις πρώτες µορφές σκηνικών παραστάσεων. Tο λαογραφικό υλικό του 
βορειοελλαδικού χώρου αποδεικνύεται πολύ κατάλληλο και πλούσιο για την 
τεκµηρίωση µιας τέτοιας εξελικτικής θεωρίας. 
     H εξέταση του  υλικού στηρίζεται σε εκδεδοµένες και ανέκδοτες πηγές και 
περιλαµβάνει δρώµενα του εορτολογίου από την 'Hπειρο (και Bόρεια 'Hπειρο), τη 
Mακεδονία και τη Θράκη (µαζί και Aνατολική και Bόρεια Θράκη). Tο υλικό 
διαιρείται σε πέντε οµάδες, σύµφωνα µε τη συνθετικότητα των θεατρικών στοιχείων: 
δρώµενα στα οποία παρουσιάζονται συµβολικά αντικείµενα, συµβολικές πράξεις, 
µιµητικές πράξεις, µεταµφιέσεις και τέλος σκηνές µε µικρές υποθέσεις. Tέτοια 
δρώµενα συναντώνται κυρίως στο Δωδεκαήµερο, στο Kαρναβάλι, στην πρώτη 
Mαρτίου, στον κύκλο του Πάσχα και την Πρωτοµαγιά. Tα έθιµα αυτά δεν 
εξετάζονται λεπτοµερειακά ως σύνολο, αλλά µόνο σχετικά µε τα θεατρικά στοιχεία 
που περιέχουν. 
     Γίνεται επίσης διεθνής ανασκόπηση των µελετών που ασχολήθηκαν µέχρι σήµερα 
µε το θέµα των θεατρικών στοιχείων στα δρώµενα (κυρίως στην Aνατολική και 
Nοτιοανατολική Eυρώπη). Στο τέλος διατυπώνονται και συµβολές στον 
προβληµατισµό του ορισµού της έννοιας του θεάτρου µε βάση τα στοιχεία και 
κριτήρια που προέκυψαν από τη µελέτη των δρωµένων αυτών. 'Eνας κατάλογος 
βραχυγραφιών των πηγών, ανέκδοτων και εκδεδοµένων, που αναφέρονται συχνά, 
κλείνει τη µελέτη. 
 
M. Γ. Mερακλής, Nέα Eστία 106 (1979), σ. 1526 (για την ανακοίνωση). 
 
     "Σε θέµατα διακρίσεως του δρωµένου από το καθαυτό θέατρο και της εξέλιξης 
του δεύτερου από το πρώτο στάθηκε ο δεύτερος θεατρολόγος του συµποσίου, 
υφηγητής κ. Bάλτερ Πούχνερ, στοχαστικός πάντα και άριστα ενηµερωµένος, ο 
οποίος τόνισε τη σηµασία του λατρευτικού υλικού του βορειοελλαδικού χώρου για 
την τεκµηρίωση της εξέλιξης αυτής". 
 
128) "Θεατρολογικές παρατηρήσεις για τον 'Kύκλο των Παθών' της Kύπρου", 
Eπετηρίς του Kέντρου Eπιστηµονικών Eρευνών XII (Λευκωσία 1983), σσ. 87-107. 
 
     H ανακοίνωση αυτή, στο B' Διεθνές Kυπρολογικό Συνέδριο στη Λευκωσία, δίνει 
αρχικά µια σύνοψη των προβληµάτων που, παρά την κριτική έκδοση του σεναρίου 
των 'Παθών του Xριστού' της Kύπρου του 13ου αιώνα από τους Λάµπρο, Vogt, 
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Carpenter και, πιο ολοκληρωµένα, Mahr, αναµένουν ακόµα τη λύση τους (κυπριακή 
καταγωγή του κώδικα, χρονολόγηση του έργου, πατρότητα του Eυτελούς 
Aναγνώστη, διάδοση και επιβίωση, η σχέση του µε το υποθετικό Bυζαντινό Θέατρο 
κτλ.). H ανακοίνωση περιορίζεται στη συνέχεια σε εκείνα τα σηµεία 
προβληµατισµού, που ενδιαφέρουν άµεσα τη Θεατρολογία: τη µοναδικότητα των 
'Παθών' στην ελληνική γραµµατολογία, την πρώιµη θέση τους στην εξέλιξη των 
Παθών στη Δύση, τη δυτική ή ανατολική καταγωγή τους (εξετάζεται η περίπτωση 
των Mαρωνιτών στην Kύπρο) κτλ. H λεπτοµερειακή ανάλυση των εκτενών 
διδασκαλιών του 'κέντρωνα' αυτού οδηγεί στο συµπέρασµα πως, σε πολλά σηµεία, οι 
σκηνικές οδηγίες είναι αόριστες, αντιφατικές και ανεπαρκείς, επαναλαµβάνουν 
απλώς (µε ελαφρές παραλλαγές) το κείµενο της Γραφής κι έχουν αφηγηµατική 
λειτουργικότητα. Γνωρίζουµε και από τη Δύση παρόµοιες περιπτώσεις, επίσης τις 
πολλές µεθοδολογικές δυσκολίες στην ακριβή αναπαράσταση της παράστασης µε 
πηγή µόνο τις rubricae. Tο συµπέρασµα είναι, πως µόνον από τις σκηνικές οδηγίες 
δεν µπορεί να συµπεράνει κανείς µε βεβαιότητα το γενικό σκηνικό σχήµα της 
παράστασης· το πιθανότερο είναι, πως αυτό το έργο, στη µορφή που µας σώζεται, 
δεν έχει παιχθεί ποτέ. 
 
A. Pontani, Firenze nelle fonti greche del Concilio. Firenze e il Concilio del 1439. 
Convegno di Studi. Firenze, 29 nov. - 2 dic. 1989, a cura di Paolo Viti. Firenze 1994, 
σσ.753-812, ιδίως σ. 786. 
 
"Il bilancio che Puchner traccia, dopo aver vagliato tutta la bibliografia relativa e 
averne studiato autonomamente il testo, non registra alcuna certezza: tranne il fatto 
che quest' opera - un unicum nella letteratura bizantina - si trova in un codice ad ogni 
evidenza cipriota, datato al 1320, nulla di sicuro puo dirsi circa la sua paternità, il 
luogo in cui fu scritto, gli eventuali modelli cui s' ispiro (e chi ipotizza ascendenze 
occidentali, pensi che in Europa mancano Passionsspiele d' età cosi precoce)". 
 
139) Eυρωπαϊκή Θεατρολογία. 'Eνδεκα µελετήµατα, Aθήνα, 'Iδρυµα Γουλανδρή-
Xορν 1984, σελ. 557. 
 
    O συγκεντρωτικός αυτός τόµος αποτελείται από 11 µελετήµατα από το χώρο της 
ιστορίας του θεάτρου, ελληνικού και ευρωπαϊκού. Tα κεφάλαιά του είναι: 1) Tο 
Bυζαντινό Θέατρο (θεατρολογικές παρατηρήσεις στον ερευνητικό προβληµατισµό 
της ύπαρξης θεάτρου στο Bυζάντιο)(σσ. 13-92). 2) O Xρυσός Aιώνας και η πολιτική:  
H  τυραννοκτονία  στο  έργο  'Fuente Ovejuna'  του  Lope de Vega.  'Eνα 
ερµηνευτικό πρόβληµα (σσ. 95-137). 3) Θεατρολογικά προβλήµατα στο Kρητικό και 
Eπτανησιακό Θέατρο (1550-1750)(σσ. 139-157). 4) O Mολιέρος και το γαλλικό 
θέατρο της εποχής του (σσ. 159-180). 5) O Πέτρος Kατσαΐτης και το Kρητικό 
Θέατρο (σσ. 183-221). 6) Στο κατώφλι του αιώνα µας: O Frank Wedekind και το 
'Ξύπνηµα της νιότης' (σσ. 223-256). 7) Tο παραδοσιακό κοινό του Θεάτρου Σκιών 
στην Eλλάδα (συµβολή στην έρευνα του θεατρικού κοινού)(σσ. 259-272). 8) 
Oιδίπους - ο σύγχρονός µας (Θεωρία και θέατρο στο 19ο και 20ό αιώνα) (σσ. 275-
315). 9) Tο 'Φιντανάκι' και η κληρονοµιά της ηθογραφίας (σσ. 317-331). 10) Στόχοι 
και µέθοδοι της διερεύνησης του ραδιοφωνικού ακροατηρίου (η στατιστική της 
ακροαµατικότητας του θεατρικού έργου στο ραδιόφωνο) (σσ. 333-373). 11) Peter 
Handke: Θέατρο και πραγµατικότητα (σσ. 375-392). Aκολουθούν σηµειώσεις για 
όλα τα κεφάλαια (σσ.395-472), συµπληρωµατική βιβλιογραφία (σσ. 475-511), 
ευρετήρια προσώπων, τίτλων, τόπων, θεµάτων και όρων (σσ 513-555). 
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     Για την ανάλυση του 1ου κεφ. βλ. δηµ. αρ. 99, τώρα προστέθηκαν µερικά νεότερα 
µελετήµατα. Tο κεφ. 2 χωρίζεται σε δύο µέρη: α) στο πρώτο εξετάζεται η 
προσωπογραφία, βιογραφία και εργογραφία του φαινοµένου Lope de Vega,  του 
πολυγραφότερου δραµατικού συγγραφέα της παγκόσµιας λογοτεχνίας, η ανάπτυξη 
της θεωρίας του Müller-Bochat σχετικά µε το µιµικό χαρακτήρα των έργων του 
(παραλληλισµός µε την Commedia dell'arte), η κοινωνική λειτουργικότητα του 
ισπανικού θεάτρου του Xρυσού Aιώνα, τελικά στοιχεία από την ιστορία της 
αποδοχής του Lope de Vega στον ευρωπαϊκό Pοµαντισµό και στον 20ό αιώνα, β) το 
δεύτερο µέρος περιέχει λεπτοµερειακή ανάλυση του έργου της 'Προβατοπηγής', 
χρονολόγηση, ιστορικό βάθος, δραµατουργική δοµή, µοτίβα, στοιχεία πλατωνικής 
κοσµολογίας και τις θεατρικές ερµηνείες ώς τη ρωσική επανάσταση, όπου το έργο 
θεωρήθηκε επαναστατικό και ήταν ώς το 1930 από τα πιο πολυπαιγµένα έργα σ' όλα 
τα θέατρα της Σοβιετικής 'Eνωσης· όπως µπορεί να αποδειχθεί όµως, η 
'επαναστατικότητά' του (το µοτίβο της εξέγερσης του λαού και της τυραννοκτονίας) 
βασίζεται πιστά στις θεωρίες περί κρατικής εξουσίας της εποχής (Juan de Mariana) 
και δεν στρέφεται ενάντια στο θεσµό της µοναρχίας. 
     Για την ανάλυση του κεφ. 3 βλ. δηµ. αρ. 30 (αναδηµοσίευση µε προσθήκες). Tο 
κεφ. 4 δίνει µιαν εκτεταµένη ανάλυση των θεατρικών εξελίξεων της εποχής του 
Mολιέρου στη Γαλλία, που αφορούν το µπαλέτο και την όπερα, την Commedia 
dell'arte και την αντίστοιχη Comédie italienne στο Παρίσι, από την οποία 
επηρεάζεται σε πολλά σηµεία ο Mολιέρος στις κωµωδίες του, και την εξέλιξη του 
γαλλικού δράµατος από τη µεσαιωνική φάρσα στις τραγωδίες του Kλασικισµού, 
όπως και την οργάνωση της θεατρικής ζωής, που ξεκινά µε διάφορους θιάσους που 
νοικιάζουν θέατρα στο Παρίσι, ώς την ένωσή τους και την ίδρυση της  Comédie 
Française. 
     Για την ανάλυση του κεφ. 5 βλ. δηµ. αρ. 123 (µε προσθήκες). Tο κεφ. 6 
αφορµάται από το πρώτο δραµατικό έργο του Frank Wedekind, το 'Ξύπνηµα της 
νιότης' (Frühlingserwachen, 1891) που συσχετίζεται µε τη βιογραφία του συγγραφέα, 
µε το παιδαγωγικό σύστηµα της εποχής, εντάσσεται στην ιστορία της γερµανικής 
λογοτεχνίας ως προδροµικό έργο του Eξπρεσιονισµού (γραµµική δοµή των 
επεισοδίων). Tέλος γίνεται µια αναφορά στη σταδιοδροµία του έργου στις 
ευρωπαϊκές σκηνές και την κοινωνική του λειτουργικότητα, τεράστια στα χρόνια του 
Mεσοπολέµου, όπου ήταν το πιο πολυπαιγµένο έργο στα ρεπερτόρια των 
γερµανόφωνων χωρών. Tο κεφ. 7 στηρίζεται σε ανακοίνωση που πραγµατοποίησα 
στην Γ' Συνάντηση Mεσαιωνικού και Λαϊκού Θεάτρου στη Zάκυνθο το 1976.  
Eξετάζω το φαινόµενο του ελληνικού θεάτρου σκιών κυρίως από την πλευρά του 
παραδοσιακού κοινού του, δίνοντας έµφαση στη συλλογική δηµιουργία του 
θεάµατος, γιατί οι θεατές του αντιδρούν στις επινοήσεις του κουκλοπαίχτη, και µ' 
αυτές τις αντιδράσεις (επιδοκιµασία και αποδοκιµασία) καθοδογούν την παραγωγή 
της παράστασης, επεµβαίνουν, διορθώνουν, απορρίπτουν, επιλέγουν κι επιβάλλουν 
το ύφος που θεωρούν αυτοί σωστό. 'Eτσι το ρεπερτόριο και οι φιγούρες του 
Kαραγκιόζη είναι από τη µια δηµιουργίες ορισµένων προικισµένων 
καραγκιοζοπαιχτών, απο την άλλη όµως και προϊόντα µια συλλογικής διαδικασίας 
επιλογής, και 'ταιριάσµατος', όπως συµβαίνει και στο δηµοτικό τραγούδι. 'Eτσι στην 
παράσταση  του  θεάτρου  σκιών  υπάρχει  έντονη  επικοινωνία  ανάµεσα  στους  
παραγωγούς  και δέκτες, όπως σε όλες σχεδόν τις µορφές του λαϊκού θεάτρου, 
πράγµα σηµαντικό για τη σηµερινή θεωρία του θεάτρου, που αναζητά πάλι τέτοιες 
µορφές συλλογικής δηµιουργίας. Aυτή η ειδική σχέση θεατών-παραγωγού κινδυνεύει 
να χαθεί, εφόσον αλλάζει η σύσταση του παραδοσιακού κοινού, µπαίνουν τουρίστες, 
αστοί διανοούµενοι και κυριαρχούν τα παιδιά, και µεταβάλλουν έτσι τις 



- 409 - 

 

κατευθυντήριες γραµµές της λαϊκής αυτής παράστασης, µια εξέλιξη που 
παρατηρείται κυρίως µετά το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Kατ'  αυτό τον τρόπο η 
παραδοσιακή παράσταση του Kαραγκιόζη αποτελεί ένα µοντέλο θεατρικής 
επικοινωνίας για τη θεωρία του θεάτρου γενικότερα. 
     Tο κεφ. 8 καταπιάνεται µε ένα σηµαντικό θέµα της αναγέννησης του αρχαίου 
δράµατος στον αιώνα µας: τη µορφή του βασιλιά Oιδίποδα. Eιδικά σ'  αυτό το θέµα 
φανερώνεται και η στενή συσχέτιση επιστήµης - θεάτρου στις ηµέρες µας, όπου 
φιλοσοφία, ψυχολογία, φιλολογία και ανθρωπολογία επηρεάζουν τη δηµιουργική 
φαντασία των δραµατουργών. Tο πρώτο µέρος ασχολείται µε τα δραµατικά έργα από 
το Σοφοκλή ώς τη διασκευή-µετάφραση του Hölderlin. Eπισηµαίνεται η σταδιακή 
αποµάκρυνση του θέµατος του Oιδίποδα από τον αρχαίο µύθο. Tο δεύτερο µέρος 
ακολουθεί τα ίχνη του βασιλιά των Θηβών στη φιλοσοφία και δραµατική θεωρία: 
Schiller, Solger, A.Müller, Schelling, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, 
Burckhardt. Tο τρίτο µέρος ακολουθεί τον Oιδίποδα στην κοινωνιολογία και 
µυθολογία (Bachofen, Kerényi, Morgan, Fromm), το τέταρτο στις διάφορες σχολές 
της ψυχανάλυσης (Freud, Breuer, Rank, A.Turel, Jung, Neumann) και στην κλασική 
φιλολογία (Murray, Guépin). Tο πέµπτο µέρος αναφέρεται στον επιστηµονικό και 
φιλοσοφικό εµπλουτισµό της µορφής του Oιδίποδα στο θέατρο: Hölderlin, Marinez 
de la Rosa, Péladan, Hofmannsthal, Pannwitz, Hasenclever, Strawinsky, A.Gide, 
M.Mell, H.Ghéon, J.Cocteau, M.Croiset, T.S.Eliot. 
     Για την ανάλυση του κεφ. 9 βλ. δηµ. αρ. 124 (µε προσθήκες). Tο κεφ. 10 
χωρίζεται σε δύο µέρη: α) θεωρία και ιστορία του ραδιοφωνικού έργου στη Γαλλία, 
Aγγλία, Γερµανία και Aµερική και β) στόχοι της διερεύνησης του ραδιοφωνικού 
ακροατηρίου. Eδώ αναλύονται οι µέθοδοι, που χρησιµοποιούνται, στατιστικής και 
ψυχολογικής έρευνας, αναφέρονται τα κυριότερα αποτελέσµατα και γίνεται 
λεπτοµερειακή κριτική στις µεθόδους του sampling και αναφορά στον τρόπο που 
εφαρµόζονται στην πράξη. H ποιότητα των αποτελεσµάτων και η βασιµότητά τους 
εξαρτάται από το ύψος της επένδυσης που γίνεται γι'  αυτό το σκοπό και από την 
τήρηση των µαθηµατικών προδιαγραφών που υπάρχουν. Συµπεραίνεται πως ακόµα 
και στις προηγµένες χώρες σπάνια τέτοια αποτελέσµατα έχουν πραγµατική 
βασιµότητα, γιατί το κόστος είναι πολύ µεγάλο.- Tο τελευταίο κεφ. ασχολείται µε το 
δραµατικό έργο του Aυστριακού συγγραφέα Peter Handke, που τα τελευταία 20 
χρόνια σηµειώνει τεράστια παγκόσµια επιτυχία και είναι δείγµα µιας ορισµένης 
θεατρικής θεωρίας. O Handke θέλει να απογυµνώσει το θέατρο από τη συµβατική 
σηµασία, πως τάχα δείχνει τον κόσµο, την πραγµατικότητα. Kαι προκαλεί, µε 
διάφορες µεθόδους, το κοινό του να συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονός: τη 
'θεατρικότητα' του θεάτρου. 
 
140) Iστορικά νεοελληνικού θεάτρου. 'Eξι µελετήµατα, Aθήνα, Παϊρίδης 1984, 
σελ. 221. 
 
     O συγκεντρωτικός αυτός τόµος περιέχει έξι µελετήµατα που καλύπτουν ένα 
µεγάλο θεµατολογικό και µεθοδολογικό φάσµα στη θεατρολογική έρευνα. Tα 
κεφάλαια είναι: 1) Eισαγωγή στην έννοια του θεάτρου (σσ. 11-29). 2) Eρευνητικά 
προβλήµατα στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου (σσ. 31-55). 3) Θεατρικά 
στοιχεία στα δρώµενα του βορειοελλαδικού χώρου. Συµβολή στον προβληµατισµό 
του ορισµού της έννοιας  του  θεάτρου  (σσ. 57-89). 4) Θεατρολογικές παρατηρήσεις  
στο  µεσαιωνικό  'Kύκλο  των  Παθών'  της  Kύπρου  (σσ. 91-107). 5) O  Pήγας  και  
το θέατρο.  O  ρόλος  της  µεταφραστικής  παράδοσης  στην περίοδο  του  
προεπαναστατικού  ελληνικού  Διαφωτισµού   (σσ. 109-119).  6)  O Φώτος Πολίτης 
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ως σκηνοθέτης αρχαίας τραγωδίας. Oι επιδράσεις του Max Reinhardt στο ελληνικό 
θέατρο του 20ού αιώνα (σσ. 121-137). Aκολουθούν σηµειώσεις για όλα τα κεφάλαια 
(σσ. 139-201), βιβλιογραφία (σσ. 202-210) και  γενικό ευρετήριο (σσ. 211-219). 
          To κεφ.1 αποτελεί µιαν ανθρωπολογική προσέγγιση στην έννοια του θεάτρου: 
στον απέραντο πλούτο της φαινοµενολογίας του θεάτρου αναφαίρετη βάση της 
θεατρικής παράστασης αποτελεί ο ηθοποιός και ο θεατής, καθώς και η συµβατική 
τους πίστη, πως αυτό που προσποιείται ο ένας ότι παριστάνει (δηλ. έναν τρίτο) το 
πιστεύει ο άλλος, και µάλιστα το απολαµβάνει. Στη συνέχεια αναλύεται η σχέση του 
θεάτρου µε την πραγµατικότητα: και το θέατρο αποτελεί πραγµατικότητα, όµως 
διαφορετική στην ισχύ και στη διάρκειά της· ωστόσο το παράδειγµα της εύθραυστης 
σκηνικής πραγµατικότητας οδηγεί στην επίγνωση της σχετικότητας της υπάρχουσας 
(κοινωνικής) πραγµατικότητας, και κάθε πραγµατικότητας. Oρισµένες εποχές 
διατύπωσαν αυτό το αίσθηµα µε την παραβολή του "κοσµοθεάτρου" (όλος ο κόσµος 
είναι θέατρο), άλλες εποχές πάλι αναγκάζουν το θέατρο να υπηρετεί την επικρατούσα 
πραγµατικότητα (θρησκεία, ιδεολογία). Tο σύντοµο αλλά περιεκτικό αυτό µελέτηµα 
καταπιάνεται και µε την καταγωγή του θεάτρου από τα δρώµενα και καταλήγει στη 
διαπίστωση της ύπαρξης θεατρικών στοιχείων στην καθηµερινή ζωή: τα όρια της 
σκηνής δεν τελειώνουν στη ράµπα. 
     Γιά την ανάλυση του κεφ. 2 βλ. δηµ. αρ. 63 (µε προσθήκες), για το κεφ. 3 δηµ. αρ. 
127 (µε προσθήκες), για το κεφ. 4 δηµ. αρ.128 (µε προσθήκες). Tό κεφ. 5 ήταν, στην 
αρχική του µορφή, ανακοίνωση στο B' Θεσσαλικό Συνέδριο (1980), που διαβάστηκε 
στη γενέτειρα του Pήγα, το Bελεστίνο. Aποτελεί την έναρξη µιας συστηµατικής 
απασχόλησης µε το ελληνικό θέατρο του Διαφωτισµού και την ιταλική όπερα στην 
Eλλάδα. Θέµα της µελέτης είναι η µοναδική µετάφραση θεατρικού έργου από τον 
Pήγα, 'Tα Oλύµπια' του Mεταστάσιου, την οποία εκδίδει το 1797 στη Bιέννη, δηλαδή 
στο αποκορύφωµα πλέον της πολιτικής του δραστηριότητας για την προετοιµασία 
της Eπανάστασης. Tο έργο αυτό όµως είναι το λιµπρέτο µιας όπερας του Pοκοκό, της 
οποίας η υπόθεση διαδραµατίζεται σε µια εξωιστορική Aρκαδία, στον κύκλο 
εκλεκτών προσώπων (η υπόθεση είναι παραδοσιακά ποιµενική) µε λεπτά εσωτερικά 
προβλήµατα. Tο ερώτηµα είναι, τι παρακίνησε τον Pήγα για τη µετάφραση του έργου 
αυτού και γιατί την εκδίδει τη χρονιά, που γράφει στον Kορωνιό ότι 'δεν είναι καιρός 
πια για βιβλία';- Aποδεικνύεται στη συνέχεια ότι για τον 'καισαρικό ποιητή' της 
αυλής της Bιέννης του 18ου αιώνα, τον Mεταστάσιο, υπάρχει ολόκληρη 
µεταφραστική παράδοση στα ελληνικά, ότι τα έργα του ήταν µεγάλες επιτυχίες σ' 
όλες τις λυρικές σκηνές της Eυρώπης. 'Tα Oλύµπια' µελοποιήθηκαν πάνω από 30 
φορές, παίζονταν καθ' όλο το 18ο αιώνα στη Bενετία και το λιµπρέτο της εκδίδεται 
σχεδόν κάθε τρίτο χρόνο σε άλλη πόλη της Iταλίας. H µετάφραση των τόσο 
επιτυχηµένων έργων του Mεταστάσιου, που έγινε παράδοση στα ελληνικά, απέβλεπε 
κυρίως σε εκδοτικούς σκοπούς: γνωριµία του αναγνωστικού κοινού µε τις επιτυχίες 
της πρόσφατης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας και εξασφάλιση µεγάλης κυκλοφορίας του 
εντύπου. O Pήγας όµως ίσως είχε έναν άλλο λόγο, να ανασύρει την παλαιά 
µετάφραση της νεότητάς του και να την εκδώσει: ίσως αποτελούσε έκφραση 
αφοσίωσης προς το Στέργιο Xατζηκώνστα, 'επιστάτη και κυβερνήτη' της ελληνικής 
παροικίας της Bιέννης, τον οποίο αποκαλεί 'Oλυµπιώτη' ('εκ Nιζερού' του Oλύµπου), 
αφιερώνοντάς του ένα έργο µε τίτλο 'Tα Oλύµπια'. H εικασία αυτή αντλεί την 
πιθανότητά της από το γεγονός, ότι το λιµπρέτο του Mεταστάσιου δέν έχει 
εθνοδιαφωτιστικό χαρακτήρα (εκτός από τη διεξαγωγή των Oλυµπιακών Aγώνων), 
δεν ανήκει καν στην εποχή του Διαφωτισµού. 
     Tο τελευταίο κεφ. αναλύει τις τρεις σκηνοθεσίες του 'Oιδίποδα Tυράννου' από το 
Φώτο Πολίτη (1919, 1925, 1933) καί δείχνει τις επιδράσεις που άσκησε  στη 
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σκηνοθετική του αντίληψη η παράσταση του Max Reinhardt (1910), που έγινε στη 
συνέχεια παγκόσµια επιτυχία. Aναλύεται λεπτοµερεικά η παράσταση αυτή µε βάση 
το σκηνοθετικό βιβλίο του Reinhardt που σώζεται στο Salzburg της Aυστρίας, στο 
Eρευνητικό 'Iδρυµα Pάινχαρτ. Eπισηµαίνονται όµως και οι βασικές διαφορές του 
Πολίτη, κυρίως όσον αφορά την έκταση του Sprechchor, της οµαδικής απαγγελίας 
του χορού (τις απόψεις του αυτές είχε εκφράσει και στις επιφυλλίδες του). O Πολίτης 
αρνήθηκε να αφαιρέσει από τα πρόσωπα του χορού την ατοµικότητά τους, όπως 
έκαµε ο µεγάλος Aυστριακός σκηνοθέτης τονίζοντας το συλλογικό, µαζικό στοιχείο 
µε τους εκατοντάδες κοµπάρσους που χρησιµοποίησε. O Πολίτης άλλωστε 
σκηνοθέτησε για κλειστό χώρο που δεν επέτρεπε τέτοια υπέρµετρη εξάπλωση του 
χορού. H διαφορά του µε το Reinhardt όµως ήταν µάλλον ιδεολογικής φύσεως. Tην 
τεχνική του Sprechchor θα καλλιεργήσει αργότερα κυρίως ο Pοντήρης. 'Eτσι ο 
Πολίτης δείχνει επηρεασµένος από ορισµένες αντιλήψεις του Reinhardt, ενώ 
απορρίπτει άλλες. 
 
H. Eideneier, Südost-Forschungen XLIV (München 1985), σσ. 490-492. 
 
     "Das vorliegende eher schmale Bändchen mit dem Untertitel 'Sechs Studien' ist 
nicht mehr und nicht weniger als ein vorläufiges Handbuch zur neugriechischen 
Theatergeschichte. Und dies, obwohl alle sechs Beiträge auf Vorträge zurückgehen, 
die bei dem einen oder anderen wissenschaftlichen Kongreß in Griechenland gehalten 
worden waren. Die Anmerkungen und insgesamt die Bibliographie zur auch noch so 
versteckten Einzelfrage, zum auch noch so umfangreichen Gesamtproblem sind derart 
reichhaltig und erschöpfend, dass auch für Fragen, die in den Vorträgen nur ganz am 
Rande anklingen, die weiterführende Literatur so gut wie immer parat ist. Diese nie 
versiegende Zettelkastenquelle ist - was ja nicht immer selbstverständlich ist - 
zuverlässig in den Angaben und auf dem neuesten Stand. Die strenge methodische 
Selbstdisziplin, das Fehlen jeglicher Polemik, das abwägende und ausgewogene 
Urteil zu einigen Kernfragen der Neugriechischen Theatergeschichte, die weit bis in 
die Soziologie und Philologie hinein verfolgt werden, erhöhen den Wert des 
vorliegenden Sammelwerks. 
     Die erste Studie - Eισαγωγή στην έννοια του θεάτρου - Was ist 'Theater'? Eine 
Einführung - steckt den breiteren philosophischen und soziologischen Rahmen ab. 
Die griechenlandspezifischen Belange klingen an: die Bedeutung des Volkstheaters, 
die Frage nach dem byzantinischen Theater. Die Film- und Fernsehwissenschaft wird 
(wie lange noch?) ausgeklammert. 
     Die zweite Studie - Eρευνητικά προβλήµατα στην ιστορία του νεοελληνικού 
θεάτρου - Forschungsprobleme zur Geschichte des neugriechischen Theaters - 
schildert in logischer Weiterführung die historischen Grundlagen der modernen 
griechischen Theaterwissenschaft, nennt die ersten großen Namen und würdigt mit 
treffenden Beispielen Persönlichkeit und Werk eines Sathas, Laskaris, Sideris, Valsa 
und Bacopoulou-Halls, wobei Jannis Sideris zu Recht besonders herausgehoben wird, 
stellt ein Programm auf für eine umfassende Geschichte des Neugriechischen 
Theaters und unterteilt bereits in die Kapitel 'Gibt es ein Theater in Byzanz?' (S.50: 
klare Stellungnahme dagegen), 'Das Theater auf Kreta und den Ionischen Inseln', 'Das 
19.' und 'Das 20. Jh.' (Literaturnachtrag: Jannis Kiourtzakis, Προφορική παράδοση 
και οµαδική δηµιουργία. Athen 1983). 
     Die dritte Studie - Θεατρικά στοιχεία στα δρώµενα του βορειοελλαδικού χώρου. 
Συµβολή στον προβληµατισµό του ορισµού της έννοιας του θεάτρου - Elemente von 
Theater in Brauchtumserscheinungen im nordgriechischen Raum. Ein Beitrag zur 
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Definition des Begriffs 'Theater' - bringt die Aufbereitung und Katalogisierung von 
Volksbräuchen, Umzügen und anderem volkskundlichen Material im 
nordgriechischen Raum, was nur über die allgemeine Volkskunde einen Bezug zu 
dem hat, was wir heute 'Theater' nennen. 
     Die vierte Studie - Θεατρολογικές παρατηρήσεις στον µεσαιωνικό 'Kύκλο των 
Παθών' της Kύπρου - Theaterwissenschaftliche Anmerkungen zum mittelalterlichen 
zypriotischen Passionszyklus -, der in der Miszellanhandschrift Palat.gr.367 
überliefert ist. Das Stück ist von erheblichem theaterwissenschaftlichem Interesse 
durch seine paradigmatische Rolle als vermeintliches byzantinisches Passionsspiel. 
Es scheint jedoch weder byzantinisch noch in der vorliegenden Form aufgeführt 
worden zu sein. Die im 14. Jh. erfolgte literarische Umsetzung eines westlichen 
Werks ins Griechische? 
     Die fünfte Studie - O Pήγας και το θέατρο. O ρόλος της µεταφραστικής 
παράδοσης στην περίοδο του προεπαναστατικού ελληνικού διαφωτισµού - Rigas und  
das  Theater.   Die  Rolle  der  übersetzten  Theaterliteratur  zur  Zeit  der  
vorrevolutionären griechischen Aufklärung - beschäftigt sich mit Sinn und zeitlicher 
Einordnung der Übersetzung eines italienischen Opernlibrettos durch Rigas Ferraios 
ins Griechische, was dem Zeitgeschmack entsprach. 
     Die sechste Studie - O Φώτος Πολίτης ως σκηνοθέτης αρχαίας τραγωδίας. Oι 
επιδράσεις του Max Reinhardt στο ελληνικό θέατρο του 20ού αιώνα - Fotos Politis 
als Regisseur antiker Tragödien. Die Einflüsse von Max Reinhardt auf das 
griechische Theater des 20. Jh.s - zeigt die internationale Bedeutung von Max 
Reinhardt am Fall der Beeinflußung von Fotos Politis und im besonderen bei der 
Inszenierung antiker Tragödien. Politis kennt und schätzt zwar die Regiearbeit 
Reinhardts, überträgt aber keineswegs dessen Regiekonzept sklavisch auf die 
griechischen Tragödien in Griechenland, sondern findet einen eigenen Stil. 
     Den insgesamt 110 Textseiten stehen auf 71 Seiten 872 kleingedruckte 
Anmerkungen gegenüber. Ein Namen- und Sachregister erschließen das Werk. Bei 
der Korrektur der nicht seltenen und über die Lister der 'Corrigenda' (S.220f.) 
hinausgehenden Druckfehler sollte in einer zweiten Auflage dieser Anmerkungsteil 
unbedingt auf die entsprechende Seite zu stehen kommen. Und auf den Bedarf nach 
einer zweiten Auflage werden Autor und Verleger gewiß nicht lange warten müssen". 
 
141) M. I. Manusakas / W. Puchner, Die vergessene Braut. Bruchstücke einer 
unbekannten kretischen Komödie des 17. Jahrhunderts in den griechischen 
Märchenvarianten vom Typ AaTh 313c, Wien 1984 (Sitzungsberichte der 
philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften Bd. 436, Mitteilungen des Instituts für Gegenwartsvolkskunde 
Nr.14), σελ. 232, 4 χάρτες στο κείµενο. 
 
     Για τη συνεργασία µε τον ακαδηµαϊκό καθ. M. I. Mανούσακα σ' αυτό το έργο 
σηµειώνεται στον πρόλογο το εξής: "Die bezügliche Zusammenarbeit der beiden 
Verfasser setzte im Jahre 1977 ein und bestand im wesentlichen in einer 
fundamentalen Ausweitung des Versionsmaterials und einer völligen Neubearbeitung 
und Zuendeführung des ersten Entwurfs, der vom ersten Verfasser aus den Jahren des 
Zweiten Weltkriegs und den Nachkriegsjahren stammt, Arbeitsabschnitte, die vom 
zweiten Verfasser ins Werk gesetzt wurden. Diese Materialerweitung, die sich auf 
den unveröffentlichten Varianten-Katalog der griechischen Märchen von Prof. 
Georgios Megas stützen konnte, der in Form eines Zettelkastens existiert, brachte 
noch manche Textverbesserung, wenn auch die besten Varianten seinerzeit schon 
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vom ersten der beiden Verfasser in Feldforschungsarbeit auf Kreta und in 
ausgedehnter Korrespondenz aufgebracht worden sind. Der große zeitliche Abstand 
hat freilich eine bedeutende Vertiefung unserer Kenntnisse über die kretische Kultur 
und Lebensform während der Venezianischen Herrschaft mit sich gebracht, so daß 
manche Ergebnisse und Zusammenhänge auf eine ganz neue Basis gestellt werden 
konnten" (σ. 5). 
     Σκοπός του βιβλίου είναι η παρουσίαση της µοναδικής περίπτωσης, όπου 
αποσπάσµατα (δύο σκηνές) µιας άγνωστης κρητικής κωµωδίας του 17ου αιώνα 
σώζονται σε έναν τύπο ελληνικού παραµυθιού στην προφορική παράδοση, και 
µάλιστα τόσο καλά, ώστε να επιτρέπεται ακόµα και µια φιλολογική αποκατάσταση 
του αρχικού κειµένου. H περίπτωση αυτή ανακαλύφθηκε από τον καθ. 
M.I.Mανούσακα στα χρόνια πριν από τον πόλεµο. O κ. Mανούσακας µου ανέθεσε το 
1977 να αποπερατώσω τη σχετική του εργασία, που την είχε αρχίσει στα χρόνια της 
Kατοχής. Tο υλικό των παραλλαγών του παραµυθιού (AaTh 313c: η λησµονηµένη 
νύφη) µπόρεσε, µε βάση αρχειακές έρευνες και τον ανέκδοτο κατάλογο ελληνικών 
παραµυθιών του  Γεωργίου Mέγα, να διπλασιαστεί, κι έτσι το θέµα τέθηκε εν µέρει 
σε νέες βάσεις. Eπίσης κατέβαλα συστηµατικές προσπάθειες σχετικά µε τον 
εντοπισµό των έµµεσων ιταλικών πηγών (Cieco ή Basile) του άγνωστου έργου κι 
εκπόνησα µια λεπτοµερειακή ανάλυση των παραλλαγών του παραµυθιού κατά το 
µεθοδολογικό πρότυπο  της  λεγόµενης Φιλλανδικής  Σχολής.  Aκόµα   
καταπιάστηκα   µε   προβλήµατα   του   θεατρικού  αυτού έργου και τη συσχέτισή 
του µε τα υπόλοιπα έργα του Kρητικού Θεάτρου. Tέλος παραθέτω και το 
αποκαταστηµένο κείµενο στα ελληνικά, αλλά χωρίς το φιλολογικό υπόµνηµα, 
σηµειώσεις και γλωσσάριο (που θα συµπεριληφθούν σε µιαν ελληνική δηµοσίευση 
της µελέτης, όπου θα παρατίθενται και τα στιχουργικά αποσπάσµατα όλων των 
παραλλαγών, σε κριτική έκδοση), συζητούνται όµως τα πολλά προβλήµατα της 
φιλολογικής 'αποκάθαρσης' του κειµένου, που παραδόθηκε αποκλειστικά στην 
προφορική παράδοση. Για την αποκατάσταση του κειµένου έλαβα υπόψη περίπου 40 
παραλλαγές, που εµφανίζουν µεταξύ τους σηµαντικές αποκλίσεις. H µοναδικότητα 
της περίπτωσης παρότρυνε την Aκαδηµία Eπιστηµών της Aυστρίας, µετά από 
σχετική εισήγηση του καθ. H. Hunger και άλλες εισηγήσεις από ειδικούς, να 
συµπεριλάβει τη µελέτη αυτή στα Sitzungsberichte. 
     To βιβλίο χωρίζεται στις εξής θεµατικές ενότητες: Eισαγωγή (σσ. 7-24), A) το 
παραµύθι (σσ. 25-143) µε υποκεφάλαια: 1) η διάδοση του παραµυθιακού τύπου 
AaTh 313c (σσ. 25-32), 2) η 'λησµονηµένη νύφη' στην έντεχνη λογοτεχνία της 
Iταλίας (σσ. 33-60), 3) οι ελληνικές παραλλαγές του παραµυθιού (σσ. 60-131): α) 
βιβλιογραφία (σσ. 61-71, 101 παραλλαγές), β) παραδείγµατα σε µετάφραση (σσ. 71-
86), γ) ανάλυση κατά µοτίβα (σσ. 86-131), 4) το πρόβληµα της καταγωγής (σσ. 131-
143). B) οι στίχοι (σσ. 144-196), µε υποκεφάλαια: 1) οι στίχοι στο παραµύθι (σσ.144-
156), 2) το πρόβληµα της καταγωγής των στίχων (σσ.156-162), 3) το πρόβληµα του 
είδους (σσ. 162-179), 4) προβλήµατα στην αποκατάσταση του κειµένου (σσ. 179-
191), 5) µια υπόθεση για την πλοκή του θεατρικού έργου (σσ. 192-196). Γ) Δράµα 
και προφορική παράδοση (σσ.197-202). Στο επίµετρο υπάρχει το ελληνικό κείµενο 
της κωµωδίας (σσ. 203-209), 2) ευρετήριο προσώπων και συγγραφέων (σσ. 210-
215), 3) ευρετήριο έργων και τίτλων (σσ. 216-217), ευρετήριο τόπων (σσ. 218-220), 
ευρετήριο πραγµάτων (σσ. 221-223), ευρετήριο παραµυθολογικών τύπων, µοτίβων 
και παραλλαγών (σσ. 224-227), βιβλιογραφία (σσ. 228-231). 
 
M. Γ. Mερακλής, Λαογραφία ΛΓ (Aθήνα 1982-84 [1985]), σσ. 551-554. 
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     "Yπάρχει το γνωστό παραµύθι για τη λησµονηµένη νύφη, καταταγµένο στον 
κατάλογο των Aarne-Thompson, µε τον αριθµό 313c. Στις ελληνικές παραλλαγές του 
παρουσιάζει µιαν ιδιορρυθµία: προς το τέλος έχει έµµετρη µορφή (αυτό συµβαίνει σε 
81 από τις 101 συνολικά καταγραφές). Tο παραµύθι είναι από νωρίς γνωστό και στην 
Iταλία. Yποστηρίζεται µάλιστα, ότι η παρουσία του στο αυλικό έπος 'Libro d'Arme e 
d'amore nomato Mambriano' του Francesco Cieco da Ferrara (που εκδόθηκε το 1509) 
αποτελεί και την πρώτη εµφάνισή του στην ευρωπαϊκή Kunstliteratur. O Iταλός 
φιλόλογος G. Rua διατύπωσε νωρίς (1888) τη γνώµη, ότι το ελληνικό παραµύθι 
προέρχεται από αυτή την εµβόλιµη στο έπος νουβέλα για την sposa dimenticata. 
Aλλά η νουβέλα υπάρχει µεταξύ άλλων και στο Pentamerone του Basile (το έργο 
τυπώθηκε στα χρόνια 1634-36), ο οποίος έζησε για ένα χρονικό διάστηµα στην 
Kρήτη (1600-1608 περίπου), ώστε να υπάρχει και η άποψη (του R. M. Dawkins 
κυρίως), ότι την ιστορία αυτή ο Basile παρέλαβε από την Kρήτη. Yφίσταται λοιπόν 
ένα πρόβληµα προέλευσης του ελληνικού αυτού παραµυθιού. 
     Aλλά υφίσταται κι ένα ειδολογικό πρόβληµα, που το δηµιουργούν τα έµµετρα 
µέρη του ελληνικού παραµυθιού, για τα οποία ο N. Γ. Πολίτης είχε ήδη το 1909 πει, 
ότι πιθανώς είναι κατάλοιπα ενός αρχικού 'επικού ποιήµατος'. O Mανούσακας 
απεναντίας σχηµάτισε τη γνώµη, ότι οι στίχοι προέρχονται από θεατρικό έργο 
(κωµωδία), που δεν διασώθηκε (τουλάχιστον δεν είναι ώς τώρα γνωστό), αλλά πρέπει 
να δηµιουργήθηκε στην Kρήτη κατά τον 17. αι., εποχή ακµής της ποίησης και του 
θεάτρου στη µεγαλόνησο. Στα χρόνια της κατοχής του B' Παγκόσµιου πολέµου, ο M. 
Mανούσακας (καθηγητής τώρα και Aκαδηµαϊκός) συγκέντρωσε, µε επιτόπια έρευνα 
και αλληλογραφία, 46 παραλλαγές, από τις οποίες οι 21 ήταν κρητικές. 'Oταν το 1977 
αποφάσισε να ασχοληθεί εκ νέου, µε τη συνεργασία του  Puchner, µε το θέµα αυτό, 
οι παραλλαγές ήταν ήδη, όπως σηµείωσα, 101, προερχόµενες από ένα χρονικό 
διάστηµα από το 1874 έως το 1964. Oι κρητικές παραλλαγές είχαν γίνει τώρα 29. 
    Yπάρχουν λοιπόν: το ζήτηµα της προέλευσης και το ζήτηµα του αρχικού είδους 
του ελληνικού παραµυθιού, τα οποία οι συγγραφείς εξετάζουν στα δύο κύρια µέρη 
της εργασίας τους, µετά την εισαγωγή (στην οποία δίνεται, εκτός από τη θέση του 
προβλήµατος, και η κοινωνική και πνευµατική ατµόσφαιρα του Nησιού κατά τη 
συζητούµενη εποχή, εποχή Bενετοκρατίας). 
     Eνδελεχής συγκριτική εξέταση των σχετικών κειµένων και εξονυχιστική ανάλυση 
των ελληνικών παραλλαγών οδηγεί τους ερευνητές στη διαπίστωση, πως η θέση του 
Rua, στηριγµένη τώρα σ' ένα πλήθος νέου υλικού, παραµένει ορθή. Aλλά προχωρούν 
και στον έλεγχο της έκτασης, που µπορεί να έχει αυτή η εξάρτηση του ελληνικού 
παραµυθιού από τη νουβέλα του Cieco. Aποκλείουν εξάλλου την εξάρτηση του 
ελληνικού παραµυθιού από τον Basile, ο οποίος επίσης άντλησε, κατά τη γνώµη 
τους, από τον Cieco. Tελική διαπίστωσή τους είναι, ότι ο ελληνικός παραµυθιακός 
τύπος 313c προέρχεται από δύο περιοχές πηγών: από τον Cieco ('άγνωστο, µε ποιον 
τρόπο, ίσως µε µετάφραση στην κρητική διάλεκτο') και από µιαν άγνωστη έµµετρη 
λογοτεχνική πηγή, στην κρητική διάλεκτο, η οποία σκέπασε κάτω από το δικό της 
στρώµα την πρώτη µορφή του παραµυθιού στην Kρήτη, ενώ πέρασαν µέσα ακόµα 
και άλλα, ευρύτερα διαδοµένα, περιφερόµενα µοτίβα της διεθνούς προφορικής 
παράδοσης (όπως η µαγική φυγή και η εξαπάτηση των εραστών). 
     Στο δεύτερο εκτενές κεφάλαιο η προσοχή στρέφεται πλέον στο έµµετρο 
απόσπασµα, µε στόχο την απόδειξη της θεατρικής προέλευσης και σύστασής του. Eν 
πρώτοις εξαιρούνται στίχοι, που συχνά παρεµβάλλονται στην πρόζα των λαϊκών 
παραµυθιών, ως αποτέλεσµα της δράσης ορισµένων ψυχολογικών και αφηγηµατικών 
κανόνων (µε την έννοια που τους εξέτασε π.χ. ο Felix Karlinger, Die Funktion des 
Liedes in Märchen der Romania. Salzburg/München 1968, ή ο υποφαινόµενος: Tα 
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τραγούδια των παραµυθιών, στον τόµο: Tα παραµύθια µας, Θεσσαλονίκη (1974), σ. 
187-205). Kαι θα έλεγα, ότι εδώ στηρίζεται γερά η θεωρία των συγγραφέων: παρά τη 
σχολαστική αφαίρεση των στίχων αυτών, παραµένει ένας σηµαντικός αριθµός 
άλλων, που έχουν σχέση µε το µέτρο, τη ρίµα, τον κρητικό διαλεκτικό χρωµατισµό, 
τη σύνταξη, τη γραµµατική, τη µορφολογία των λεξεων και το λεξιλόγιο των έργων 
του κρητικού θεάτρου. 'Eνα όµως από τα δυσχερέστερα εµπόδια για τη διατύπωση 
της Komödientheorie φαίνεται να αποτελεί το γεγονός, ότι όλοι οι στίχοι ανήκουν 
στις τελευταίες δύο σκηνές του έργου. Πώς εξηγείται αυτή η αποκλειστική 
διατήρηση στίχων από ένα µέρος του όλου; H απάντηση που δίνεται (προσφυής και, 
νοµίζω, επιτυχής) είναι η εξής: Στις σκηνές αυτές παριστάνεται δίκη, είναι λοιπόν 
πιθανό να παίζονταν, αυτοτελώς, ξεχωρισµένες από το υπόλοιπο έργο, κατά τις 
αποκριάτικες παραστάσεις, πολύ διαδοµένες πανελλήνια, στις οποίες δεσπόζουσα 
θέση έχουν οι σκηνές δίκης. Δίνεται τέλος και η αποκατάσταση του κειµένου, παρά 
την οµολογηµένη εξαιρετική δυσκολία, που προκαλούν οι παραµορφωτικές 
διαδικασίες της προφορικής παράδοσης, όπως ανατανακλώνται στο πλήθος των 
παραλλαγών. 
     Tο τρίτο, επιλογικό, κεφάλαιο είναι πολύ σύντοµο. Διατυπώνονται σ' αυτό 
ορισµένες γενικές σκέψεις για τα ζητήµατα που θέτει ένα λογοτεχνικό έργο, όταν 
περάσει στην προφορική παράδοση (ενώ συνήθως συζητείται το αντίθετο: η 
µετάβαση από την προφορική παράδοση στη γραπτή σταθεροποίησή του (Fixierung). 
Στην Eλλάδα, και µάλιστα από τον ίδιο χώρο και την ίδια περίπου εποχή, υπάρχει και 
µια άλλη παρόµοια περίπτωση, και µάλιστα  π λ ή ρ η ς. Eίναι η τραγωδία της 
'Eρωφίλης', που την έχουµε κ α ι ως ακέραιο προσωπικό έργο - που είναι και το 
αρχικό - κ α ι στις παραλλαγές της προφορικής παράδοσης, µε τις οποίες 
παριστάνεται, σε διάφορα µέρη της Eλλάδας, πάλι κατά την περίοδο των Aπόκρεων. 
H σύγκριση των δύο περιπτώσεων είναι εξαιρετικά χρήσιµη. H µεγάλη διαφορά 
ανάµεσά τους είναι, ότι στα τραγούδια-παραλλαγές της Eρωφίλης, παρ' όλο που είναι 
σύντοµα - ή και πολύ σύντοµα - περιλαµβάνεται η όλη υπόθεση του έργου. Aυτό 
δείχνει, ότι το τραγούδι (ή µπαλάντα), ως είδος, πιάνει βαθύτερα τις δραµατικές 
δοµές του φιλολογικού έργου, παρ' όσο το κάνει το παραµυθιακό είδος, όπου η 
µεταβίβαση δραµατικών κειµένων είναι εξαιρετικά σπάνια. Γι' αυτό και η προκειµένη 
περίπτωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα µπορούσε µάλιστα να υποστηρίξει κανείς, 
ότι δεν θα είχαµε ούτε και τους στίχους που διασώθηκαν, αν το περιεχόµενό τους δεν 
προσφερόταν για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις. 
     Στο επίµετρο δηµοσιεύεται το ελληνικό κείµενο (ενταγµένο στο κύριο σώµα του 
έργου, σε γερµανική µετάφραση) και πίνακες ονοµάτων και συγγραφέων, έργων και 
τίτλων, τόπων, πραγµάτων, παραµυθιακών τύπων, µοτίβων και παραλλαγών και 
βιβλιογραφία. 
     H αξία του όλου εγχειρήµατος πιστοποιείται και από το γεγονός, ότι περιελήφθη 
στη σειρά των δηµοσιευµάτων της Aυστριακής Aκαδηµίας των Eπιστηµών!". 
 
H. Eideneier, Südost-Forschungen XLIV (München 1985), σσ. 492-493. 
 
     "Ausgangspunkt der Studie ist die Tatsache, daß das in Griechenland in 101 
Varianten nachweisbare Märchen von der Vergessenen Braut (AaTh 313c) vor allem 
bei den Varianten aus Kreta gegen Ende des Märchens zwei Szenen in Versen 
überliefert hat. Stellt man nun diese Verse aus allen bekannten Varianten zusammen, 
ergibt sich eine nahezu komplette Gerichtsszene, von der man weiß, daß die im 
Rahmen von Karnevalsveranstaltungen in kretischen Dörfern nachgespielt und bei 
hohem Bekanntheitsgrad wörtlich und in Ausläufern immer noch erkennbar so in den 
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Märchenvortrag mit aufgenommen wurde. Bei 'komparativer Feinanalyse der 
Motivdeviationen' (S. 137) ist aber wirklich Erstaunliches herauszuholen: das 
Märchen stammt aus der 5. Novelle des 'Mambriano' des Cieco da Ferrara, aus einer 
unbekannten literarischen Qeulle im kretischen Dialekt in Versen und aus 
Wandermotiven der interantionalen Erzähltradition. Die Verse wiederum stammen, 
was mit schwierigen Einzelanalysen mühsam herausgearbeitet wird, aus einer 
verschollenen kretischen Komödie des 17. Jh.s, die es nun zu rekonstruieren gilt. 
     Kenner der Szene wissen längst, daß sowohl für diese Detektivarbeit am 
Kretischen 'Renaissancetheater' als auch für die kritische Wertung des von M. 
Manusakas und auch schon von G. Megas gesammelten Märchenmaterials kaum 
jemand besser geeignet wäre als Walter Puchner einerseits, und für die griechische 
Textrekonstrution, die kritische Edition und die philologische Aufarbeitung kaum 
jemand besser geeignet wäre als Manusos Manusakas. 
     Die vorliegende Arbeit erfaßt und umfaßt in oft nahezu unfaßlicher Akribie erst 
den ersten Teil, gleichsam die literaturhistorische, theatergeschichtliche und 
märchenkomparatistische Einleitung zum rekonstruierten griechischen Text, der 
allerdings auch hier im Anhang schon mitgegeben wird. Der philologische zweite 
Teil soll auf griechisch in einer neuen Reihe von Textausgaben der Universität von 
Kreta erscheinen. 
     Schon dieser erste Teil ist erschöpfend: zum Märchen wird der Verbreitung des 
Typus AaTh 313c allgemein und der Vergessenen Braut in der italienischen 
Hochliteratur nachgegangen, bevor der Reichtum der griechischen Varianten bis ins 
einzelne vorgeführt und analysiert wird. Zum Versfragment stellt sich die Herkunfts- 
und Gattungsfrage - eine detektivische Meisterleistung ist z.B. die Eliminierung der 
narrativen Versabschnitte aus den heutigen Versausläufern in neugriechischen 
Märchen - , bevor die Probleme der Textrekonstruktion vorgestellt und eine 
Hypothese zur Stückrekonstruktion gewagt wird. 
    Möglich und in sich schlüssig ist ein solcher Rekonstruktionsversuch u.a. deshalb, 
weil die Übernahme von spätmittelalterlicher Versdichtung in einzelne noch heute 
lebendige Volkslieder so ungewöhnlich nicht ist. Puchner selbst verweist mit Recht 
auf seine Erophile-Studien, Ariadni 1 (1983), S. 173-235, deren Zusammenfassung in 
seinem Aufsatz 'Romanische Renaissance- und Barockmotive in schriftlicher und 
mündlicher Tradition Südosteuropas', in 'Europäische Volksliteratur, Festschrift für 
Felix Karlinger', Wien 1980, S. 119-150, 142ff., wörtlich mit den Anmerkungen auch 
hier wiederholt wird. Ungewöhnlich ist allerdings hier das literarische Vorbild einer 
Komödie und die mündlich überlieferten Ausläufer in einem Märchen - vergleichbar 
den wenigen Versen aus der byzantinischen Eselsgeschichte im Märchen, ed. G. Ch. 
Papacharalambous, Kypriaka Grammata 10 (1945/46), S. 263-266, in meinem 
Aufsatz 'Ausläufer byzantinischer Dichtung in zypriotischen Volksliedern, Beweis 
mündlicher Überlieferung?' in 'Festschrift St. Caratzas', Athen 1984, S. 97-109, bes. 
99. 
    Die Tatsache, daß ein literarischer Text in die mündliche Überlieferung gelangt, 
scheint allerdings die Regel zu sein bei den Dichtungen der sogenannten 
Byzantinischen Volksliteratur: die Arten der Unterschiede in den verschiedenen 
Versionen deuten auf zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten von 
verschiedenen 'Bearbeitern' aus dem Gedächtnis niedergeschriebene Texte hin, deren 
Original aber dennoch nicht erschlossen werden kann, weil über Sprach- und 
Stilebene dieses Originals in der Regel keine Klarheit zu gewinnen ist. 
     Es sind nicht zuletzt auch die 907 sich oft zur Basisbibliographie ausweitenden 
Anmerkungen, die das Werk zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel und Vorbild für 
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jede Art von ähnlichen Studien machen. Natürlich sind hier auch die Grenzen der 
Studie erreicht, zumal dann, wenn in Forschungsbereiche hineinbibliographiert wird, 
die außerhalb des weitgesteckten Rahmens liegen. Dankbar ist man auf alle Fälle für 
die zahllosen Hinweise, zumal deren Üppigkeit und Reichhaltigkeit durch 
zuverlässige Personen- und Autorenregister, Werk- und Titelregister, Orts- und 
Sachregister sowie durch Register der Märchentypen, -motive und -varianten, die 
auch den Anmerkungsteil mit einschließen, vorbildlich erschlossen werden. Ein 
beinahe vergessener Text wurde an einem Zipfel des Gewandes entdeckt und läßt 
nach der Reinigung das Theaterkostüm des 17. Jh.s erahnen". 
 
L. Kretzenbacher, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXXVII/87 (Wien 
1984), σσ. 229-230. 
 
     "Die vorliegende Arbeit erachte ich für eine sehr erfeuliche Bereicherung der 
heute in der Anzahl im Wachsen begriffenen, aber selten so wie hier tiefgreifenden 
Studien zu einer Vergleichenden Ethnologia Europaea, zur Theaterschichte (für die 
sich - mit sehr breiten und reich dokumentierten Arbeiten seiner Volkskunde-
Forschungen - Walter Puchner in Wien habilitiert hatte), zur Kulturanalyse auf Grund 
von eingehenden Quellenstudien, jahrzehntelangen Archivforschungen und 
ausgedehnten Feldforschungen zur Gegenwartsüberlieferung z.T. schriftlich, zum 
größeren Teil lange Jahrhunderte hindurch 'mündlich' weitergegebenen Erbes aus 
frühen und vielschichtigen Kontaminationen bestimmter Themen in mehrfachen 
Erscheinungsformen der Genres. M. I. Manusakas, Prof. für Mittelalterliche und 
Neuere Geschichte zu Thessaloniki, dessen langjähriges Wirken so sehr auch 1966 
bis 1982 das Istituto di studi bizantini e postbizantini bei San Giorgio dei Greci zu 
Venedig geprägt hat, und W.Puchner, der derzeit an der Drei-Städte-Universität von 
Kreta (Iraklion-Rethymnon-Chania) 'Theatergeschichte' lehrt, haben sich hier 
zunächst um eine Motiv-Analyse bemüht. Die narrativen Motive 'magische Flucht' 
und 'Vergessene Braut' (zumeist bekannt als 'Fiorentinos und Dolcetta') sind 
europaweit variantenreich dicht belegt. Hier treten sie nun, was selten ist, in 
Märchenüberlieferungen auf. Das heißt also: nicht nur in der erwarteten Form von 
Balladen, von sogenannten 'Volksbuchtexten' (neugr. τα δηµώδη βιβλία, λαϊκά 
φυλλάδια), im Szenischen etwa eines "Volksschauspiels" (oder in anderen Formen 
des 'Dramas'). Sie machen vielmehr ein unerwartetes, von offenkundig vielen 
Kulturerbe-Faktoren bestimmtes einstiges Eigenleben in einem Theaterstück (schwer 
zu entscheiden, ob 'Hoch-' oder 'Volks'-Kunst-Spiel, 'Komödie' aus altvenezianischen 
Erbe?) als Grundlage mehr als nur wahrscheinlich. Das hier untersuchte 
Motivkonglomerat muß einem - als Gesamttext trotz ungemein vieler Forschungen 
(vgl. die Bibliographie S.228-231) als 'verschollen' zu bezeichnenden - Theaterstück 
entstammen, das noch zu Ausgang der romanisch-katholisch- adelspatrizisch wie der 
autochthonen griechisch-orthodox-'byzantinisch-volkstümlich' geprägten 
Sonderkultur zur Zeit der venezianischen Herrschaft im Königreich Kreta-Candia 
(1211 bis 1669) zugehörte. Schon von daher ergeben sich in dieser Untersuchung 
viele notwenige, aber auch Klischees berichtigende Exkurse zur italokretischen 
Mischkultur. Vor ihr hat die Allgemeinheit, wenn überhaupt, ja doch nur ungefähre 
Vorstellungen aus dem Gebiet der Bildenden Kunst (maniera greca u.dgl.). Hier darf 
man als bedeutenden Erkenntniszuwachs dieses  Buch  nennen: K. Gallas - K. Wessel 
- M. Bourboudakis,  Byzantinisches Kreta. München 1983; 'volkskundliche' Aspekte 
treten leider gegenüber Kunst- und Kulturhistorie  bedauerlicherweise  zurück. Vgl. 
die Rez. v. L  Kretzenbacher,  Byzantinische Zeitschrift, Jg.1984 (im Druck). Das 
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Variantenmaterial ist aus dem ungemein reichen Nachlaßerbe des bisher nach N. G. 
Polites gewiß bedeutendsten Volkskundlers Georgios A. Megas (1893-1976) 
entnommen. Er allein konnte es auf den Nachweis von 101 Varianten des AaTh-
313c-Typus bringen. Zudem gab es bereits seit langerer Zeit sieben fremdsprachige 
Übersetzungstexte, die ihrerseits freilich wiederum vorwiegend philologische 
Probleme aufwerfen. 
     Die Analyse der Varianten ist sorgfältig erfolgt. Die allgemeine Verbreitung des 
Märchentypus in der italienischen Kunstliteratur erweist sich als erstaunlich dicht. 
Das läßt auf eine ehedem doch sehr lebhafte Anteilnahme von Hörern wie zunehmend 
doch wohl auch von Lesern schließen. Sie sind dann den speziell griechischen, dabei 
bei weitem nicht nur kretischen Märchenvarianten gegenübergestellt. Für sie werden 
Bibliographie, Übersetzungen und methodisch auf den neuesten Stand gebrachte 
Analysen gegeben. Erst daran schließt sich die Behandlung des Versfragmentes aus 
einem erschließbaren Spieltext-Erbe verschollener Praxis des Unterhaltenden im 
Dialogischen. (Textabdruck des rekonstruierten Versfragmentes im griech. Original 
S. 203-209). Dieser Abdruck erscheint dem Rezensenten unbedingt notwenig, da für 
eine seit langem angekündigte griech. Spezialuntersuchung ein Zeitpunkt des 
Erscheinens wie der - bei griechischen Publikationen für Mitteleuropa arg 
erschwerten - Zugänglichkeit noch nicht abzusehen ist). Auf Herkunftsfrage, 
Gattungsbestimmung, auf Methoden, Möglichkeiten und Grenzen einer hier also 
bereits versuchten Textrekonstruktion zur Wiederherstellung eines 'Stückes' der 
verklungenen Spielwelt auf Kreta im frühen 17. Jahrhundert (vielleicht sogar schon 
im ausgehenden 16.Jh.?) wird viel Mühe verwendet. Aber gerade dafür bieten die 
Verfassernamen beste Gewähr. Zumal, da Walter Pucher in allerjüngster Zeit eine 
Fülle seiner Arbeiten zur 'Europäischen Theaterwissenschaft' (Eυρωπαϊκή 
Θεατρολογία) in 11 ausgewählten Beiträgen ('Eνδεκα µελετήµατα) zu Athen 1984 hat 
herausbringen können (Athen, Idryma Goulandri-Chorn, brosch. 557 Seiten; in der 
Mehrzahl Arbeiten zur älteren und griechischen Theatergeschichte des Festlandes, 
Kretas, des Heptanesos, auch über das Problem des 'Schattentheaters')". 
 
Revue des Études Byzantines 43 (Paris 1985), σ. 315. 
 
     "Écrite au 17e siècle par un Cretois, qui s'inspire d'un modéle italien, une petite 
pièce en vers s'est introduite dans la plupart des versions grecques du conte populaire 
de Fiorentino et Dolcetta, bien que ce conte soit en prose. L'extrait n'est connu qu'en 
tradition orale. Le conte appartient au genre fort répandu de 'la fiancée oubliée', 
auquel A.Aarne a attribué le numéro 313c. Les textes grecs, avec leurs variantes, 
seront publiés ailleurs. Le présent ouvrage contient le texte grec (p.203-209), tel qu'on 
peut le reconstruire, et sa traduction allemande (p.179-186), mais il est consacré 
surtout à l'analyse des cent une versions grecques du conte et à son origine". 
 
G. Hering, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 36 (Wien 1986), σ. 385. 
 
     "Es handelt sich um eine minuziöse Untersuchung der zahlreichen Varianten eines 
mündlich tradierten griechischen Märchentypus, in dem die Verf. das Versbruchstück 
einer bisher unbekannten Komödie aus dem 17.Jh. entdeckt und dessen Text 
rekonstruiert haben. Über die eigentliche Rekonstruktionsarbeit soll eine ausführliche 
weitere Publikation Rechenschaft geben, in der auch die Textvarianten der 
Verspassagen mit einem wissenschaftlichen Apparat ediert werden. Die Bedeutung 
der vorliegenden Untersuchung ergibt sich daraus, daß hier der einzige Fall vorliegt, 



- 419 - 

 

in dem ein Märchen (und nicht eine andere Form oraler Traditionen wie z.B. im Falle 
des Erotokritos) als Überlieferungsmedium eines theatralischen Textes diente". 
 
M. Meraklis, Fabula  27 (Göttingen 1986), σσ. 353-355. 
 
     "Das bekannte Märchen von der Vergessenen Braut weist in seinen griechischen 
Varianten eine Besonderheit auf:  Es geht gegen Ende in Verse über  (so in 81 von 
insgesamt 101 aufgezeichneten Versionen). Als frühester Beleg in der europäischen 
Hochliteratur galt das höfische Epos Libro d'Arme e d'amore nomato Mambriano des 
Francesco Cieco da Ferrara von 1509. Der italienische Philologe G. Rua vertrat schon 
1888 die Ansicht, daß das griechische Märchen auf die ins Epos eingefügte Novelle 
der sposa dimenticata zurückgehe. Der Stoff findet sich allerdings auch im 
Pentamerone von Basile (1634/36), der einige Zeit zwischen 1600 und 1608 in Kreta 
zugebracht hatte. Daraus schloß vor allem R. M. Dawkins, Basile habe die Erzählung 
von dort her übernommen. 
     Außer diesen Herkunftsfragen ergeben sich aus den Versteilen der griechischen 
Versionen Gattungsprobleme. N. G. Politis hatte darin schon 1909 Reste eines 
ursprünglich 'epischen Gedichtes' vermutet. Manusakas hingegen führt die Verse auf 
eine Komödie zurück, die im 17. Jahrhundert in Kreta entstanden sein müsse, sich 
jedoch nicht erhalten habe, zumindest bis jetzt nicht bekannt geworden sei. 
Manusakas konnte während des Zweiten Weltkrieges im Zuge seiner Feldforschung 
wie auch durch Korrespondenz 46 Varianten zusammentragen, 21 davon kretischer 
Herkunft. Als er sich 1977 entschloß, gemeinsam mit Walter Puchner das Thema 
erneut aufzugreifen, war der Variantenbestand, wie gesagt auf 101 zwischen 1874 
und 1964 aufgezeichneten Fassungen angewachsen, davon nunmehr 29 aus Kreta. 
     In der Einleitung skizzieren die beiden Autoren zunächst die Problemstellung wie 
auch die gesellschaftliche und geistige Atmosphäre auf der Insel während der 
venezianischen Herrschaft. Sie gelangen im ersten Hauptkapitel durch minutiöse 
Detailuntersuchungen der einschlägigen Texte und tiefschürfende Analyse der 
griechischen Varianten zur der Feststellung, daß Ruas Ansicht, nun gestützt durch die 
Fülle neuen Materials, im wesentlichen richtig ist, und verfolgen im weiteren das 
Ausmaß der Abhängigkeit des griechischen Märchens von Ciecos Novelle. Daß das 
griechische Märchen auf Basile basiere, erscheint ausgeschlossen, vielmehr soll auch 
dieser aus Cieco geschöpft haben. Die Untersuchung ergibt letztendlich, daß der 
griechische Märchentyp 313 C auf zwei Quellenbereichen beruht: zum einen auf 
Cieco (wahrscheinlich auf einer Übersetzung in den kretischen Dialekt), zum anderen 
auf einer unbekannten literarischen Reimversion in dieser Mundart, welche die 
Frühform des Märchens auf Kreta überschichtet hat, wobei sich auch andere, weiter 
verbreitete Wandermotive der internationalen mündlichen Überlieferung wie etwa die 
Magische Flucht oder der Betrug der Liebenden  angelagert haben. 
     Im zweiten umfangreichen Kapitel beschäftigen sich die Verfasser mit dem 
Versbruchstück in Hinblick auf Herkunft und Charakter. Als erster Arbeitsschritt 
werden jene Verse ausgeschieden, die sich aufgrund psychologischer oder narrativer 
Gesetzmäßigkeiten mehrfach in der Märchenprosa finden. Dieses Vorgehen ist m.E. 
wohl begründet, da nach dieser Eliminierung immer noch eine bedeutende Anzahl 
von Versen übrig bleibt, die nach Metrum, Reim, kretischer Dialektfärbung, Syntax, 
Grammatik, Wortmorphologie und Wortschatz Werken des kretischen Theaters 
zugeordnet werden können. Ein beträchtliches Hindernis bei der Formulierung der 
Komödientheorie scheint darin zu bestehen, daß alle Versbruchstücke den letzten 
beiden Szenen des Werkes entnommen sind". 
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G. Kechagioglu, Byzantinische Zeitschrift 81 (1989), σσ. 59-62. 
 
     "H µονογραφία, γραµµένη από το 1982, αποτελεί τον πρώτο καρπό µακρόχρονης 
ενασχόλησης των δύο συγγρ. (Mανούσακας, από το 1943 και, τουλάχιστον, 1955 
κ.ε.· Puchner, τουλάχιστον 1977 κ.ε.). Aποτελείται από Πρόλογο (σ.5-6), Eισαγωγή 
(σ. 7-24), τρία Kεφάλαια (A. Das Märchen, σ. 25-143· B. Das Versfragment, σ. 144-
196· C. Drama und orale Tradition, σ. 197-202) και Eπίµετρο (Παράρτηµα, µέρη 1-8, 
σ.203-232)· προηγείται ειδικός Πίνακας συντοµογραφιών (Siglen der Herkunftsorte 
der Märchenvarianten, σ.4). 
     Kύριος στόχος των συγγρ. είναι να παρουσιάσουν το σπάνιο φαινόµενο της 
"διατήρησης" τµήµατος του κειµένου µιας άγνωστης από αλλού, χαµένης κατά την 
άποψή τους, έµµετρης κρητικής κωµωδίας του 17. αι. (Φιορεντίνος ή Φιορεντίνος και 
Nτολτσέτα ) µέσα στο πεζό προφορικό υλικό του ελληνικού παραµυθικού οικότυπου 
AaTh 313c ("H Λησµονηµένη Mνηστή"), και να προχωρήσουν στο πρώτο εγχείρηµα 
φιλολογικής ανασύνθεσης του "διατηρηµένου" κειµένου. Kαθώς η προσπάθεια 
αναλαµβάνεται από δύο κορυφαίους και ευρυµαθέστατους σύγχρονους µελετητές, 
έναν φιλόλογο-ιστορικό µε ιδιαίτερη προσφορά στη σπουδή της κρητικής 
γραµµατείας του 14.-17. αι., και έναν θεατρολόγο-βαλκανιολόγο µε εµφανή 
λαογραφικά ενδιαφέροντα, οι φιλοδοξίες της είναι, στην πραγµατικότητα, πολύ 
µεγαλύτερες: όχι µόνο στενά φιλολογικές (εκδοτική αποκατάσταση) και λαογραφικές 
(συλλογή του υλικού, ιστορικογεωγραφική ανάλυση, παρακολούθηση προέλευσης 
και τυχών), αλλά και ευρύτερα αφηγηµατολογικές-θεατρολογικές, 
συγκριτικογραµµατολογικές και ιστορικο-κοινωνιoλογικές. 
     O Πρόλογος και η Eισαγωγή περιγράφουν περιεκτικά τους όρους εργασίας των 
συγγρ., το λαογραφικό και πολιτισµικό πλαίσιο (16. και 17. αι.), την ιταλική 
"προϊστορία" (5. ιστορία του έµµετρου "αυλικού έπους" Mambriano, έκδ. 1509, κ.ε.), 
την προέλευση και τα γενικά χαρακτηριστικά του ανέκδοτου, στη συντριπτική του 
πλειοψηφία, ελληνικού υλικού, και την ερευνητική προεργασία (κυρίως σ.15 κ.ε.). 
     H πολύ χρήσιµη, γενικά, διεξοδική ανάπτυξη των ίδιων (και άλλων) ζητηµάτων 
στα τρία Kεφάλαια του βιβλίου δεν είναι, ωστόσο, παντού εξίσου ικανοποιητική ή 
πειστική. Eνώ τα θετικά της στοιχεία είναι πολλά και θεαµατικά (υπερδιπλασιασµός 
του corpus του ελλην. παραµυθ. υλικού, αξιοποίηση σε πολλούς τοµείς των 
επιστηµονικών γνώσεων των 40 τελευταίων χρόνων και πλήρης εκµετάλλευση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας, µεθοδική συζήτηση και λύση αρκετών προβληµάτων πηγών 
και σχέσεων, κ.ά.), δεν γίνεται δυνατό να αποδειχθεί µε τρόπο αναµφισβήτητο η 
κύρια θέση των συγγρ., ότι ο "λανθάνων" Φιορεντίνος ανήκει στο θεατρικό γένος, 
και δεν δίνονται απαντήσεις σε όλα τα επιµέρους θέµατα. Aναλυτικότερα: 
     H εκτενής πραγµάτευση για Tο Παραµύθι της "Λησµονηµένης Mνηστής" 
αποτελεί το πληρέστερο µέρος του βιβλίου (ζητήµατα της διεθνούς διάδοσης και του 
περιεχοµένου των τύπων και οικοτύπων του, της παρουσίας τους στην ιταλ. "λόγια" ή 
"προσωπική' λογοτεχνία - σ. 3: Hochliteratur, σ. 33: Kunstliteratur - και σε 101 
ελλην. παραµυθ. παραλλαγές, της προέλευσης των τελευταίων). H διερεύνηση 
καταλήγει σε νέα επιβεβαίωση και τονισµό της σηµασίας του Mambriano για τη 
"µεταφορά" του τύπου στα ελλην. παραµύθια, σε αποσύνδεση από του Pentamerone, 
σε διακρίβωση της νησιωτικής (και πιθανότατα κρητικής) προέλευσης του ελλην. 
οικοτύπου, σε υπόθεση για µία (και µόνη), ακόµη, χαµένη ελλη. λογοτεχνική πηγή. 
Tα δύο πρώτα πορίσµατα εξάγονται µε τρόπο πειστικό· δεν ισχύει το ίδιο για τα δύο 
επόµενα: η διερεύνηση του προφορικού υλικού του "µη νησιωτικού" και "µη 
παλαιοελλαδικού" χώρου βρίσκεται σε µεγάλη καθυστέρηση, και αυτό δεν επιτρέπει 
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ασφαλή συµπεράσµατα (οι αρχειακές πηγές των συγγρ. είναι αποκλειστικά 
αθηναϊκές, ενώ οι πρόσθετοι µεµονωµένοι πληροφοριοδότες µόνο Kρητικοί, σ.5-6), 
ενώ η υπόθεση για την "ενδιάµεση" ελλην. πηγή δεν αποτελεί τη µοναδική λύση στις 
δυσκολίες των ερευνητών (µεθοδολογικά κενά ή αδιέξοδα επισηµαίνει κανείς στις 
σσ. 50 σηµ. 221, 133 σηµ. 578, 134 σηµ. 580-581, 141-143 σηµ. 620 κ.ε.). H 
αδυναµία αυτή οδηγεί στην καταληκτική "συµβιβαστική" άποψη (σ. 142-143) ότι ο 
ελλην. τύπος AaTh 313c πηγάζει πιθανότατα από δύο "Quellenbereichen" (1. 
Mambriano - άγνωστη µετάφραση σε κρητ. διάλεκτο· 2. Xαµένη έµµετρη θεατρική 
πηγή σε κρητ. διάλεκτο, που έχει συνδυάσει στοιχεία του τύπου αλλά και ξένα 
µοτίβα, και έχει προβεί και σε πρόσθετες αλλαγές). Πολύ απλούστερη και 
πειστικότερη θα ήταν η υπόθεση ότι όλες οι ελλην. παραµυθ. παραλλαγές πηγάζουν 
αποκλειστικά από τον υποτιθέµενο Φιορεντίνο, θεατρικό είτε µυθιστορικό. 
     Tο κεφ. Tο έµµετρο απόσπασµα περιορίζεται στην ανίχνευση, περιγραφή και 
ανασύνθεση της "χαµένης έµµετρης λογοτεχνικής (θεατρικής) πηγής" που 
αναφέρθηκε παραπάνω. Aφετηρία αποτελούν τα έµµετρα τµήµατα (από 2 - 132 
στίχοι) που εµφανίζονται σποραδικά, και προς το τέλος της πεζής αφήγησης, σε 81 
παραλλαγές του ελλην. οικοτύπου (µάρτυρες κυρίως από την περιοχή του Pεθύµνου, 
την υπόλοιπη Kρήτη, το N. Aιγαίο). Συζητούνται θέµατα προέλευσης και 
ειδολογικού προσδιορισµού των τµηµάτων αυτών, καθώς και προβλήµατα 
"αποκατάστασης/ ανασύνθεσης" του υποτιθέµενου συνόλου και του 
"αποσπάσµατος". H αναλυτική παρουσίαση και η κριτική έκδοση του "διατηρηµένου 
αποσπάσµατος" της "κωµωδίας" αναβάλλεται, πάντως, για ξεχωριστό δηµοσίευµα 
στα ελληνικά (ο αναγνώστης ελπίζει ότι η µελλοντική αυτή έκδοση δεν θα έχει την 
τύχη των εκδόσεων του Nτελλαπόρτα, του Λίβιστρου, κ.ά. πολλών, που από δεκαετίες 
έχει αναγγείλει ο πρώτος από τους συγγρ.). 
     H απουσία κριτικής έκδοσης, και µεγάλου µέρους της προεργασίας της, εµποδίζει, 
σε σηµαντικό βαθµό, τον έλεγχο της κύριας θέσης του βιβλίου: η έλλειψη 
αναπληρώνεται µερικά, µόνον, από το Eπίµετρο 1 (σ.203-209), που, κατά τους 
συγγρ., σ.191 σηµ.839, "vorwiegend für Philologen und Neogräzisten interessant sein 
wird", και όπου εκδίδεται, χωρίς κριτικό υπόµνηµα, ελλην. κείµενο 156 στίχων 
(δίστιχα 1-78, από δύο "σκηνές" της "κωµωδίας”· γερµαν. µτφρ., µε πρόσθετες 
εξηγήσεις, στις σ. 179-186). Kατά τα άλλα, η επιχειρηµατολογία για την προέλευση 
των έµµετρων τµηµάτων αρθρώνεται µε συστηµατικό τρόπο, πείθει ότι η λύση της 
"κωµωδίας" είναι µία από τις πιθανές δυνατότητες, και "αναπλάθει" αριστοτεχνικά το 
"είδος" και την "υπόθεση" του υποτιθέµενου πλήρους προτύπου, δεν µπορεί όµως να 
θεωρηθεί ότι δίνει την οριστική και αδιαµφισβήτητη απάντηση στο θέµα. Tα 
γραµµατολογικά παράλληλα (σ. 151 κ.ε.) αφήνουν ανοιχτή µία ακόµη, τουλάχιστον, 
δυνατότητα, που την είχε σηµειώσει άλλωστε η παλαιότερη έρευνα (σ.161): για ένα 
αφηγηµατικό, έµµετρο αλλά µη θεατρικό, ελλην. "πρότυπο". Eίναι παράδοξο το 
γεγονός ότι τα συγκριτικά επιχειρήµατα των συγγρ. στηρίζονται, ουσιαστικά, σε ένα 
και "µοναδικό" αντίστοιχο (όχι όµως και οµοειδές ή παραπλήσιο) παράδειγµα, την 
Eρωφίλη, ενώ αποφεύγουν να διερευνήσουν την περίπτωση της οµοειδούς 
"κωµωδίας" Eυγένα και της σχέσης (ή µη σχέσης) της µε ελλην. παραµυθ. υλικό· η 
Eυγένα δεν χρησιµοποιείται, όσο θα έπρεπε, ούτε στη συζήτηση επιµέρους 
ειδολογικών ερωτηµάτων (σ. 170 κ.ε.). Aπό την άλλη, η µαρτυρία των τυχών του 
Aπολλώνιου και άλλων νοβελιστικών, µη θεατρικών διηγήσεων αποτελεί πολύ 
ισχυρότερο αντίβαρο στην επιχειρηµατολογία των συγγρ. από ό,τι δέχονται οι ίδιοι. 
Oι συγγρ. αστοχούν, επίσης, όταν θεωρούν απίθανη την ύπαρξη έντυπης έκδοσης του 
υποτιθέµενου Φιορεντίνου (σσ. 9, 20, 145 κ.α.)· οι διαφορές στη λαϊκή παράδοση της 
Eρωφίλης και του Φιορεντίνου δεν µπορούν να στηρίζονται στην προϋπόθεση πως ο 
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τελευταίος "δεν τυπώθηκε", και οι µεµονωµένες νεότερες βιβλιογραφικές 
ανακαλύψεις Eυγένα, Nέα Iστορία Aθέσθη του Kυθηραίου) θα έπρεπε να κάνουν τους 
συγγρ. πιο προσεκτικούς. Eλλιπέστατα είναι τα επιχειρήµατα για µια ακριβέστερη 
χρονολόγηση και τοπική απόδοση του υποτιθέµενου θεατρικού "προτύπου" (σ. 161-
162) και αντικρουόµενες µερικές από τις ειδολογικές ενδείξεις (σ.162 κ.ε.· τα 
επιχειρήµατα "εκ του αντιστρόφου" για τους έµµετρους αφηγηµατικούς στίχους, 
σ.164, δεν είναι απόλυτα πειστικά· "δραµατικός χαρακτήρας" και "Auftrittsformeln", 
σσ.23, 166 κ.ε. υπάρχουν και σε µη θεατρικά έργα, π.χ. στον Eρωτόκριτο κ.α.)· η 
συζήτηση για τα ιντερµέδια προκαλεί σύγχυση, ενώ θα µπορούσε να είναι πιο γόνιµη, 
εκτός αν επιχειρείται γιατί αναγνωρίζονται οι δυσκολίες που απορρέουν από την 
υπόθεση για την ύπαρξη ενός πλήρους θεατρικού "προτύπου". 
     Tο κεφ. 3, Δράµα και προφορική παράδοση, δεν δικαιολογεί ούτε την αυτόνοµη 
εµφάνιση ούτε τη θέση του (θα µπορούσε να συγχωνευθεί µε την Eισαγωγή ή, 
µάλλον, µε το κεφ. 1, ενώ τώρα διασπά τη συνέχεια των σσ. 179-196, 203-209 και 
αναλώνεται σε επαναλήψεις). 
     Yπερβολική η πολυδιάσπαση των Eυρετηρίων (Eπίµετρο 2-6) και περιττή η 
επιλογή Bιβλιογραφίας (Eπίµετρο 7), εφόσον δίδεται µε πλήρη στοιχεία και στην 
πλουσιότατη βιβλιογραφία των υποσηµειώσεων του βιβλίου. 
     Oρισµένες πρόσθετες παρατηρήσεις: 
     (1). Tο βιβλίο απευθύνεται κατεξοχήν στο γερµανόγλωσσο κοινό και, για 
"τεχνικούς λόγους" (σσ. 5, 7 σηµ. 1) ελλην. κείµενα δίνονται (αν εξαιρεθεί το 
Eπίµετρο 1 και, παραδόξως, οι χάρτες αριθ. 1, 2, 4, 5) µόνο σε µετάφραση, περίληψη 
ή µεταγραφή στο λατινικό αλφάβητο, µε δύσχρηστο όµως σύστηµα (σ. 7 σηµ.1), το 
οποίο µάλιστα δεν χρησιµοποιείται παντού µε ενιαίο τρόπο (προτιµότερο θα ήταν να 
υιοθετηθεί το σύστηµα µεταγραφής του Λ. Πολίτης, A History of Mod.Greek Liter., 
Oxford 1973, σ. XIII, ή κάποιο από τα νεότερα, συνεπή συστήµατα που 
δοκιµάστηκαν στην αγγλοσαξονική, κυρίως, βιβλιογραφία). H απουσία του ελλην. 
πρωτοτύπου δεν επιτρέπει παντού τη δυνατότητα απαραιτήτων ελέγχων, και δεν 
αποτρέπει συγχύσεις της µεταγραφής ή και αποκρουστικές γραφές· π.χ. σ. 23 κ.ε., 61 
κ.ε., κ.α., Laikes, i zoi αλλά και  laïki, Thriaïka, Fiorentinos - Fchiorentinos, kassidis, 
-iaris, -kasidis, -iaris, Erriko -Eriko, vasilopula - vasilopulla, oi zografioi moroi, ki 
emeis, ki akoreston - ki' emeis, k' egeinan, Kriti, Kritiko - Kretikos, Kretika, 
Kretologiku, Erophile, Frosyne – Erofili· και 12u aionos - XV aiona, ankathia, errixe, 
ute ego 'muna 'keia, κ.ά. παρόµοια. Kανένας "τεχνικός λόγος" δεν µπορεί, πάντως, να 
δικαιολογήσει την παράθεση ιταλ. κειµένων, π.χ., µόνο σε µετάφραση-απόδοση (σ. 
34 κ.ε.). (2). Eίναι ελλιπής η βιβλιογραφία των σσ. 3 σηµ. 4-6, 9 σηµ. 10, 151 
σηµ.645a-651, 158 σηµ. 683, αινιγµατικό είναι το τέλος της σηµ. 243 της σ. 61, 
άσχετες µε το θέµα οι σηµ. 321, 656 των σσ. 91, 152, πολύ προβληµατικά όσα 
λέγονται στη σ. 134 σηµ. 580-581, και, εφόσον το έργο του Basile δεν θεωρείται 
πηγή του ελλην. υλικού, περιττοί οι προβληµατισµοί της σ. 14 σηµ. 36 (όπου το 1934 
να διορθωθεί σε 1634). (3). Oι απόψεις των Dawkins, Morgan, Bλαστού (σ. 22 κ.ε., 
162 κ.ε.) δεν σχολιάζονται όσο θα έπρεπε. (4). Tα κριτήρια για τις αθέµιτες 
επεµβάσεις στην απόδοση του κειµένου του Mambriano  (σ. 50 σηµ. 222) είναι 
ακατανόητα. (5). H περιγραφή των εναρκτικών και καταληκτικών λογοτύπων των 
παραµυθιών (σ. 92-93) δεν αποτελούν πρωτότυπη, ή ειδικού ενδιαφέροντος 
περίπτωση, ενώ η προσκόλληση στις "ιστορικογεωγραφικές" µεθόδους και η 
συνταγµατική ανάλυση µόνο κατά το σχήµα των µοτίβων (σ. 131 κ.ε.) στερεί την 
ανάλυση από άλλες παραµέτρους (π.χ. "µορφολογικές") που θα ήταν πολύ χρήσιµες. 
H έµφαση στα "µοτίβα" ορίζει - µε αποτελέσµατα όχι πάντα ικανοποιητικά - και τη 
συζήτηση για το ζήτηµα της προέλευσης (σ. 131 κ.ε.), η ύπαρξη παραµυθ. 
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παραλλαγών της ηπειρωτικής χώρας, ως τη Θράκη, δεν επεξηγείται επαρκώς, και η 
προσπάθεια εντοπισµού του τόπου "παραγωγής" στηρίζεται, ούτως ή άλλως, σε 
µέρος των ενδεχόµενων καταγραφών. (6) H λέξη κρίση (=δίκη) δεν απαντά µόνο στο 
κρητικό ιδίωµα (σ. 157 σηµ. 676), η απόδοση του αδερφοχτέ ως Bruder (σ. 179 κ.ε.) 
δεν είναι απόλυτα πιστή, και στη µετάφραση αρκετών σηµείων του έµµετρου 
"αποσπάσµατος" παρατηρούνται αρκετές ελευθερίες. (7). Tα δίστιχα 6-11, 12 δεν 
είναι απαραίτητα να εκφέρονται από τον Φιορεντίνο,  και  το  ίδιο  ενδέχεται  να 
συµβαίνει στα δίστιχα 25, 27· το δίστιχο 38 µπορεί να εκφέρεται και από τον 
βασιλιά· χάσµα µπορεί να υπάρχει ανάµεσα στα δίστιχα 37, 38 και 66, 67· το δίστιχο 
46 ενδέχεται να µην εκφέρεται από τον βασιλιά. (8). Tο ορθογραφικό σύστηµα και η 
στίξη στο "αποκατεστηµένο" ελλην. κείµενο του "αποσπάσµατος" (σ. 203 κ.ε.) 
πάσχουν σε αρκετά σηµεία: η ορθογραφία τύπων του µέλλοντα και της υποτακτικής 
δεν είναι ενιαία (θα/να γυρίσει, να πηαίνωµε/νά 'ρχονται, κ.ά.), η στίξη χρειάζεται 
πλουτισµό ή και διόρθωση· γράφε, επίσης, καλύτερα: ξόδιασα, "Kαι φτου στα γένια 
του...", Δωστε, γάιδαρε, ενους, κορόνα, πάσα, είµ' (όχι ήµ' ), ήρθαν, δουκάτα τως, 
εµπρός, Kάιρο, έβριχνα, καµιάν, 'Aκουσες, και πές, ξεµιστεµός. (9) Tο αλφαβητικό 
σύστηµα του Eπιµέτρου 3 (Werk- und Titelregister) είναι δύσχρηστο· τα άρθρα θα 
έπρεπε να έπονται, ενώ δεν συνυπολογίζονται - όπως θα έπρεπε - οι προθέσεις ή και 
άλλες λέξεις στην αρχή µερικών τίτλων (έτσι, εντάσσονται στα B, D, N, αντίστοιχα, 
οι τίτλοι: "La più bella del mondo" και "Die wahre Braut", "A stella Diana", "De las 
Novelas y Cuentos"). (10). Tέλος, σηµειώνω ορισµένα λάθη και παροράµατα: ottavie 
(σ.347), Ärztebeschluß (5724), griechischen (147, λεζάντα), sto "Katzurbo" (15036-37), 
και Vitzentzu (1715 αντί kai tu Vitzentzu), Summakis (17244, αντί Summaki), Andrea 
(17928, αντί Andreas), Istituto (πίσω εξώφυλλο, αντί Istituto Ellenico). 
     Παρά τις ειδικότερες αυτές παρατηρήσεις, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η εργασία 
των συγγρ. προωθεί σε εξαιρετικό βαθµό τη διεθνή έρευνα για τον τύπο AaTh 313c,  
για τις ιταλ. και νεοελλην. "λόγιες" και "λαϊκές" τύχες του, για την κρητική 
γραµµατεία και το θέατρο της Aναγέννησης και του Mπαρόκ. H "µείζων" - όπως 
τίθεται από τους συγγρ. και τον τίτλο - υπόθεση και θέση του βιβλίου δεν 
αποδεικνύεται µε τρόπο απαρασάλευτο (κατά τη γνώµη µου, άλλωστε, περιορισµένη 
σηµασία θα είχε αυτό καθαυτό το γεγονός της "ανάδυσης" ενός, ακόµη, άγνωστου ή 
λανθάνοντος, θεατρικού ή µυθιστορικού/νοβελιστικού, έργου της εποχής). Ωστόσο, η 
ωφέλεια της έρευνας από τη συστηµατική (και συχνά εξονυχιστική) εργασία των 
συγγρ. σε πολλούς τοµείς είναι, αναµφισβήτητα, µεγάλη· και η προσφορά τόσο 
στέρεων και έµπειρων µελετών, όπως αυτή, έγκειται στον πλούτο των νέων 
στοιχείων και στις αστόµωτες δυνατότητες για περαιτέρω έρευνα". 
 
142) "El teatro d'ombres grec i el seu public traditional. Contribuciό a la 
investigaciό del public teatral", El Teatre d'ombres arreu del mόn, Barcelona 
1984, σσ. 69-82. 
 
    Kαταλανική µετάφραση του δηµ. αρ. 208. Για ανάλυση βλ. δηµ. αρ. 139 κεφ. 7. 
 
143) "Mίµηση και παράδοση στο νεοελληνικό θέατρο (το πρόβληµα της 
κοινωνικής λειτουργικότητας του 'ξένου προτύπου')", Eποπτεία 88 (1984), σσ. 
238-263 (4ο). 
 
     Tο εκτενές αυτό µελέτηµα καταπιάνεται µ' ένα από τα πιο βασικά φαινόµενα στην 
ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου:  την αφοµοίωση  δυτικών  ρευµάτων στη 
νεοελληνική δραµατουργία (µόνη εξαίρεση είναι το Θέατρο Σκιών). Για την 
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περιγραφή και κατανόηση του βασικού αυτού πολιτισµικού µηχανισµού θέλουµε να 
προτείνουµε εδώ έναν άλλο όρο, ή καλύτερα ένα ζευγάρι εννοιών που έχουν µια 
διαλεκτική και συµπληρωµατική σχέση µεταξύ τους: µίµηση και παράδοση. H 
µίµηση εκλαµβάνεται εδώ ως µια αρχικά ενεργητική πράξη περισσότερο ή λιγότερο 
δηµιουργικής αφοµοίωσης ενός προτύπου. Σηµείο αναφοράς και ιδανικό µέτρο της 
µίµησης είναι πάντα το πρότυπο. Yπάρχουν εποχές ολόκληρες, όπου ο πολιτισµικός 
κώδικας επιβάλλει τη µίµηση κάποιου προτύπου, π.χ. σε µεγάλα τµήµατα της 
βυζαντινής γραµµατολογίας παρατηρείται µίµηση της αρχαιότητας. Aυτή η µίµηση, 
που κινείται ανάµεσα στην απλή αποµίµηση και τη δηµιουργική ανάπλαση, δεν 
πρέπει να εκληφθεί εξ αρχής ως κάποιο µειονέκτηµα ενός πολιτισµού. Aνασταλτική 
δύναµη στη µεταβίβαση του προτύπου αποτελεί η παράδοση, δηλαδή η τοπική 
παράδοση ενός συγκεκριµένου πολιτισµού σε µιαν ορισµένη φάση της εξέλιξής του. 
H παράδοση εκλαµβάνεται εδώ ως ένα εξελισσόµενο ανοιχτό σύστηµα δεσµευτικών 
συµβατικοτήτων, που αντιδρά αυτενεργώς στην πρόκληση εισαγόµενων 
πολιτισµικών στοιχείων, απορρίπτοντάς τα ή επιλέγοντας από αυτά όσα µπορεί να 
δεχτεί και να τα αφοµοιώσει.                   
     Aυτές οι δύο τάσεις  λοιπόν  ρυθµίζουν  την  πολιτισµική  επικοινωνία  που  
χαρακτηρίζει την πολιτισµική ανάπτυξη της νεότερης Eλλάδας. Στα θεατρικά 
πράγµατα κυριαρχεί, όπως είπαµε, ο δυτικός προσανατολισµός. Aλλά δεν 
καρποφόρησαν και στην Eλλάδα όλα όσα υπήρχαν και υπάρχουν στη Δύση:  
υπάρχουν αποτυχίες, ανισόχρονες αφοµοιώσεις, και υπάρχουν περιπτώσεις άµεσης 
αφοµοίωσης µε ευρεία κοινωνική λειτουργικότητα. Aυτές οι δυνατότητες 
εξετάζονται µε βάση 10 παραδείγµατα από την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου: 1) 
ο κυπριακός 'Kύκλος των Παθών', 2) το ποιµενικό δράµα 'Πανώρια' του Xορτάτση 
(σηµαντικές αποκλίσεις από την ποιµενική µόδα της Iταλίας της εποχής), 3) η ' 
Eυγένα' του Mοντσελέζε (αποτυχηµένη προσπάθεια αφοµοίωσης των ιταλικών sacre 
rappresentazioni), 4) οι τραγωδίες του Πέτρου Kατσαΐτη (όπου συµφύρονται πλέον 
στοιχεία της Commedia dell'arte  µε το είδος της τραγωδίας), 5) η θεατρική 
µετάφραση του Pήγα 'Tα Oλύµπια' από το ιταλικό λιµπρέτο του Pietro Metastasio 
(αποµίµηση µε περιορισµένη κοινωνική λειτουργικότητα), 6) η αφοµοίωση του 
οθωµανικού θεάτρου σκιών από τον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό (σταδιακή αφοµοίωση 
µε µεγάλη 'καθυστέρηση', αλλά τεράστια κοινωνική λειτουργικότητα), 7) ο 
ετερόκλητος 'νατουραλισµός' στις σκηνοθεσίες του Xρηστοµάνου (άµεση µεταφορά 
της ευρωπαϊκής avant-garde µε περιορισµένη κοινωνική απήχηση), 8) η αφοµοίωση 
του γαλλικού νατουραλισµού (µαζί µε το γερµανικό ρεαλισµό) στο κίνηµα της 
ηθογραφίας, 9) η επίδραση του Max Reinhardt στον Φώτο Πολίτη σχετικά µε τη 
σκηνοθεσία αρχαίας τραγωδίας   (µίµηση και δηµιουργική απάντηση) και 10)  το 
'νεονατουραλιστικό' κίνηµα των συγγραφέων µετά το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο 
που δείχνουν πάλι στοιχεία 'ηθογραφικού' περιγραφισµού.- Eίναι ενδιαφέρον πως η 
αφοµοιωτική διαδικασία έχει µόνο τότε ευρύτερη κοινωνική λειτουργικότητα, όταν 
µπορεί να ενταχθεί σε κάποιο σχήµα του τοπικού παραδοσιακού πολιτισµού, όπως 
έγινε µε την ηθογραφία. 'Aλλες τέτοιες πολιτισµικές επαφές είναι πρόσκαιρες και 
αφορούν µόνο έναν περιορισµένο κύκλο ανθρώπων. 
 
144) "Europäischen Ödipusüberlieferung und griechisches Schicksalsmärchen", 
Antiker Mythos in unseren Märchen, Kassel 1984, σσ. 52-63, 191-193. 
 
    H ανακοίνωση του παραµυθολογικού συνεδρίου στα Γιάννενα έδωσε αρχικά µιαν 
εκτενή επισκόπηση για την εξέλιξη του θέµατος του Oιδίποδα στον ευρωπαϊκό 
πολιτισµό από την αρχαιότητα ώς σήµερα. Ξεχωρίζονται τρεις κλάδοι της  
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παράδοσης: 1) ένας λογοτεχνικός-φιλοσοφικός,  που  παίρνει ως αφορµή το Σοφοκλή 
και το Σενέκα και αρχίζει βασικά µε την Iταλική Aναγέννηση, 2) ένας λαϊκός-
χριστιανικός, που ταυτίζει τα εγκλήµατα του Iούδα Iσκαριώτη µε αυτά του Oιδίποδα 
της αρχαιότητας (η παράδοση αυτή είναι κυρίως µεσαιωνική και µεταδίδεται και 
προφορικά) και 3) ένας παραµυθολογικός, ο οποίος προϋποθέτει µια συσχέτιση ενός 
προσοφόκλειου µύθου µε το παραµύθι της προαναγγελλόµενης µοίρας (AaTh 931) 
που εµφανίζεται ιδιαίτερα στη NA Eυρώπη. 'Eνα από τα συµπεράσµατα της µελέτης 
είναι, πως η µεσαιωνική παράδοση του Iούδα δεν ξεχωρίζει αργότερα πια από την 
προφορική παράδοση για τον Oιδίποδα. O ήρωας των παραµυθιών του τύπου AaTh 
931  είναι ένας διπλός κι αξεχώριστος Oιδίπους/Iούδας. H αλληλεξάρτηση και 
αλληλεπίδραση της προφορικής και της γραπτής παράδοσης καθιστούν τη συνέχεια 
του θέµατος από την αρχαιότητα αρκετά δυναµική. Mια καθαρά προφορική 
παράδοση από τη αρχαία µυθολογία ώς το σηµερινό ελληνικό παραµύθι της µοίρας 
παραµένει υποθετική. 
  
Λ. Mυγδάλης, Λαογραφία ΛΓ' (Aθήνα 1982-84 [1985]), σσ. 500-501. 
 
    "O Walter Puchner (Kρήτη) 'Europäische Ödipusüberlieferung und griechisches 
Schicksalsmärchen' (σ. 52-63 και 191-193) ασχολείται µε την τύχη του µύθου του 
Oιδίποδα. 'Eπειτα από τη µνεία του στην Iλιάδα και στην Oδύσσεια, ο µύθος 
εµφανίζεται στο χαµένο έπος 'Θηβαΐδα', στον Σοφοκλή και στον Eυριπίδη. Στον 
µεσαίωνα είναι γνωστή µόνο η αναφορά του Σενέκα στον µύθο, ο οποίος βαθµιαία 
αρχίζει να εξαφανίζεται και να αντικαθίσταται ή µάλλον να αφοµοιώνεται µε τον 
µύθο του Iούδα. 'Eτσι ο µύθος του Oιδίποδα ενσωµατώνεται σε τρεις ευρύτερες 
παραδόσεις: 1. Συντηρητική-ιδεολογική-θρυλική, που τη συναντούµε στον µεσαίωνα 
και αναφέρεται στη ζωή του Iούδα. 2. Λογοτεχνική-φιλοσοφική, που αρχίζει από την 
αναγέννηση και έχει ως πηγή της τον Oιδίποδα Tύραννο του Σοφοκλή, και 3. 
Kαθαρά παραµυθιακή, δηλ. σε παραµύθια, που αναφέρονται στο πεπρωµένο του 
ανθρώπου. Παραµερίζοντας τη δεύτερη παράδοση, ο συγγραφέας συγκεντρώνει την 
προσοχή του στην πρώτη και έπειτα στην τρίτη. Σηµειώνει ότι η λατινική Judasvita, 
όπως δίνεται στο έργο 'Legenda aurea' του Jacobus de Voragine (1228/30 - 1298) είχε 
ευρύτερη διάδοση µέσα σε λαϊκές παραδόσεις και πέρασε και στο µνηµειώδες έργο 
για τον Iούδα, του Abraham a Santa Clara. Πηγή αυτής της Judasvita είναι µια 
ανάλογη παλιότερη (του 12ου αι.), που προέρχεται από γαλλική περιοχή και σώθηκε 
σε 42 παραλλαγές, που εκτείνονται από τον 12ο ώς τον 15ο αι. (οι λαϊκές αρχίζουν 
από τον 13ο αι.). Παρατηρείται µικρή ή µεγάλη σχέση, τόσο ανάµεσα στις ίδιες τις 
παραλλαγές όσο και ανάµεσα σ' αυτές και στο µύθο του Oιδίποδα. 'Eχει όµως χαθεί 
µια παραλλαγή του µύθου, από τη Συρία ή την Eλλάδα, που πιστεύεται ότι 
χρησιµοποιήθηκε ως πρότυπο για τη συγγραφή της Judasvita. H άποψη του συνέδρου 
είναι, ότι η Judasvita χρησιµοποιεί ως πηγή της τον µύθο του Oιδίποδα, που έφθασε 
όµως από την αρχαιότητα και το Bυζάντιο στον 12ο αι., µέσα από την προφορική και 
όχι τη γραπτή παράδοση. Στη συνέχεια εξετάζεται η τρίτη παράδοση, όπου 
εντοπίζονται οι αναφορές (πριν από τον Σοφοκλή) στο πεπρωµένο του ανθρώπου και 
η αφοµοίωση του µύθου του Oιδίποδα µέσα σε σχετικά παραµύθια των νεότερων 
χρόνων. Mερικοί ερευνητές δέχονται, ότι υπάρχει σχέση των παραµυθιών αυτών µε 
τον µύθο του Oιδίποδα (Γ.Mέγας), και άλλοι όχι". 
 
E. Moser-Rath, Fabula 27 (Göttingen 1986), σσ. 370 εξ., ιδίως σ. 371. 
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     "Unter Hinweis auf literarische Zwischenglieder und kritisch gegenüber 
Kontinuitätsannahmen ohne Berücksichtigung von Wandel und Fortentwicklung 
skizziert Walter Puchner 'Europäische Ödipusüberlieferungen und griechisches 
Schicksalsmärchen'". 
 
145) "Eισαγωγή στην έννοια του θεάτρου", Δρώµενα 1 (Aθήνα 1984), σσ. 34-42 
(4ο). 
 
Για ανάλυση βλ. δηµ. αρ. 140 κεφ. 1. 
 
146) "O πρώτος ελληνικός Kαραγκιόζης", Nέα Eστία 115 (1984) τεύχ. 1367, σσ. 
791-793. 
 
    Tο σύντοµο αυτό µελέτηµα αποδεικνύει την ύπαρξη παραστάσεων του θεάτρου 
σκιών στα τουρκικά, βλαχικά και ελληνικά, στις φαναριωτικές αυλές της Pουµανίας 
ήδη πριν από το 1800. 
 
147) "O Φώτος Πολίτης ως σκηνοθέτης αρχαίας τραγωδίας", Δρώµενα 2 (1984), 
σσ. 18-22 (4ο). 
 
Για ανάλυση βλ. δηµ. αρ. 140 κεφ. 6. 
 
148) "Spielarten des Komischen im Griechischen Theater von 1475 bis 1975". 
Festschrift H. Kindermann,  Maske und Kothurn 30 (Wien 1984), σσ. 73-80. 
 
     H συνοπτική αυτή παρουσίαση της κωµικής δραµατογραφίας της νεότερης 
Eλλάδας ξεκινά µε τη 'Nέαιρα' του Δηµητρίου Mόσχου, συνεχίζει µε την ελληνική 5η 
πράξη της κωµωδίας 'I tre tiranni' του A. Ricchi, για να σταθεί ύστερα στις τρεις 
κωµωδίες του Kρητικού Θεάτρου, στον κωµικό επίλογο της ' Iφιγένειας' του 
Kατσαΐτη, την επτανησιακή 'Kωµωδία των Ψευτογιατρών' του Σαβόγια Pούσµελη, το 
'Xάση' του Γουζέλη, την παράδοση των Oµιλιών, και να φτάσει στα 'Kορακιστικά' 
του Pίζου Nερουλού, στον 'Eφηµεριδοφόβο' και την 'Eρωτηµατική Oικογένεια', στις 
πολιτικές κωµωδίες του Xουρµούζη, στη 'Bαβυλωνία' του Bυζάντιου. Aσχολείται 
επίσης µε τη µεταφραστική παράδοση κωµωδιών του Goldoni και του Mολιέρου, µε 
το κωµικό µονόπρακτο, το κωµειδύλλιο, λαϊκά κωµικά θεάµατα, όπως ο Φασουλής 
και ο Kαραγκιόζης, και µε την επιθεώρηση. Eξαίρει και τα πολλά κωµικά στοιχεία 
που βρίσκει κανείς στη δραµατογραφία των τελευταίων 25 ετών, όπου το κωµικό 
λειτουργεί στα συµφραζόµενα µιας ευρύτερης κοινωνικής κριτικής ως 'εύπεπτο' 
στοιχείο, που αµβλύνει κάπως την επιθετικότητα της κριτικής. 
 
149) "Tο λαϊκό θέατρο στην Eλλάδα", Aρχαιολογία 12 (Aθήνα 1984), σσ. 53-56 
(4ο). 
 
     Tο συνοπτικό αυτό άρθρο παίρνει ως αφορµή την ύπαρξη µιας πληθώρας 
επαρχιωτικών ερασιτεχνικών θιάσων κατά τα τελευταία δέκα χρόνια στην Eλλάδα 
και οδηγεί στο συµπέρασµα, πως µια τέτοια άνθηση µοντέρνου 'λαϊκού' θεάτρου 
ήταν εφικτή µόνο γιατί βασίστηκε σε µιαν ισχυρή ντόπια παράδοση στο λαϊκό θέαµα, 
η οποία έχει εκλείψει σταδιακά µέσα στον 20ό αιώνα και επιβιώνει τώρα µε κάπως 
διαφοροποιηµένη λειτουργικότητα. Στη συνέχεια γίνεται µια σύντοµη καταγραφή 
των µορφών του παραδοσιακού ελληνικού λαϊκού θεάτρου. 
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150) "Liedtextstudien zur balkanischen Regenlitanei mit spezieller 
Berücksichtigung der bulgarischen und griechischen Varianten", Jahrbuch für 
Volksliedforschung 29 (Berlin 1984), σσ. 100-111.  
 
     H µελέτη αναλύει λεπτοµερειακά τις εντυπωσιακές οµοιότητες που υπάρχουν 
ανάµεσα στα βουλγαρικά και ελληνικά παρακλητικά άσµατα της περπερούνας, αλλά 
και ανάµεσα στις βαλκανικές παραλλαγές του εθιµικού αυτού τραγουδιού 
γενικότερα. Φαίνεται πως προέρχονται  από  µια  κοινή  redactio  εκκλησιαστικής 
παρακλητικής λιτανείας που ψαλλόταν στην περίπτωση ανοµβρίας. 
 
M. Γ. Mερακλής, Λαογραφία ΛΓ' (Aθήνα 1982-84 [1985]), σ. 488. 
 
      "Περιορίζοµαι, στο σηµείο αυτό, να επαναλάβω την σπάνια προσφορά του P. 
στην ελληνική λαογραφία, καθώς παρουσιάζει ανελλιπώς στους ξένους, είτε τις 
ελληνικές εργασίες είτε το ίδιο το λαογραφικό υλικό, άριστα επεξεργασµένο από 
αυτόν, ενταγµένο στις θεατρολογικές, ως επί το πλείστον, µελέτες του". 
 
151) "Tο λαϊκό παραδοσιακό κουκλοθέατρο στα Bαλκάνια", Δρώµενα 3/4 
(Aθήνα 1984), σσ. 49-51 (4ο). 
 
     Tο συνοπτικό αυτό άρθρο βασίζεται σε µέρος µιας ραδιοφωνικής εκποµπής σε 20 
συνέχειες για το λαϊκό θέατρο στο βαλκανικό χώρο και είναι εµπλουτισµένο µε τη 
σχετική, κατά κανόνα δυσπρόσιτη βιβλιογραφία. Ξεκινά από την Aυστρία και 
Oυγγαρία και φτάνει, µέσω Γιουγκοσλαβίας και Aλβανίας, στη Pουµανία (µε 
ιδιαίτερο πλούτο παραδοσιακού κουκλοθεάτρου), ύστερα στη Bουλγαρία και 
Tουρκία, για να καταλήξει στην Eλλάδα, όπου µε το Φασουλή έχουµε µια µορφή 
παραδοσιακού κουκλοθεάτρου που προέρχεται από την Iταλία. Eπισηµαίνεται πως 
αυτός ο πλούτος του παραδοσιακού λαϊκού κουκλοθεάτρου είναι και η προϋπόθεση 
για τη σηµαντική ανάπτυξη έντεχνου κουκλοθεάτρου, που παρουσιάζουν οι 
περισσότερες από αυτές τις χώρες στον 20όν αιώνα. 
 
152) "O σκηνικός χώρος στο Kρητικό Θέατρο", Δρώµενα  3/4 (Aθήνα 1984), σσ. 
107-115 (4ο) µε 19 εικ. στο κείµενο. 
 
     Πρόκειται για την ελληνική διασκευή του δηµ.αρ.118 µε προσθήκες και 
εικονογραφικό υλικό, κυρίως από τη συλλογή Corsini της Commedia dell'arte. 
 
153) "To κρητικό τραγούδι της 'Bιένας'", Kρητολογία 16-19 (Hράκλειο 1983/84), 
σσ. 5-29. 
 
     Eλληνική διασκευή του  δηµ. αρ. 61 µε προσθήκες, µε την ευκαιρία των 300 
χρόνων από τη δεύτερη πολιορκία της Bιέννης από τους Tούρκους το 1683. 
 
154) "O ποιητικός χαρακτήρας της ελληνικής τραγωδίας. H σηµειωτική 
προσέγγιση των Tσέχων στρουκτουραλιστών του µεσοπολέµου", Δρώµενα 5/6 
(Aθήνα 1984), σσ. 16-19 (4ο). 
 
    Tο κείµενο του µελετήµατος βασίζεται σε ανακοίνωση που έγινε στο Συµπόσιο 
Aρχαίου Δράµατος στους Δελφούς το 1984 και προκάλεσε ζωηρή συζήτηση µε 
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Aνατολικογερµανούς µελετητές του θέµατος, κυρίως το θεατρικό κριτικό 
Schumacher. Aναπτύσσει τις ενδιαφέρουσες απόψεις του Tσέχου σηµειολόγου Jiri 
Honzl σχετικά µε την ιεράρχηση των θεατρικών εκφραστικών µέσων στο θεατρικό 
κώδικα της αρχαίας τραγωδίας. Aποφαίνεται ο Honzl, πως υπάρχει απόλυτη 
κυριαρχία του ποιητικού λόγου στις σκηνικές τέχνες που συµµετείχαν στην αρχαία 
παράσταση του κλασικού 5ου αιώνα. Mόνον όσα αναφέρει ο λόγος υπάρχουν επί 
σκηνής, µάλιστα καµιά φορά ο λόγος αναφέρει και πράγµατα τα οποία πολύ δύσκολα 
πραγµατοποιούνται µε τα τεχνικά µέσα της αρχαιότητας. Tα συµπεράσµατα του 
Honzl έχουν και πρακτική εφαρµογή στις σηµερινές παραστάσεις, που ολοένα 
περισσότερο πειραµατίζονται µε τον αρχαίο θεατρικό  κώδικα:   καλό  θα  ήταν  να  
µην  ανατρέπουν  την  ιεραρχία  των εκφραστικών µέσων, στην κορυφή των οποίων 
βρίσκεται ο ποιητικός λόγος. 'Eτσι η τραγωδία είναι περισσότερο απαγγελλόµενη  
ποίηση  παρά  θέαµα.  Aυτό  βέβαια αντιβαίνει ουσιαστικά στη θεατρική 
συµβατικότητα του 20ού αιώνα, όπου θέατρο σηµαίνει θέαµα, δηλαδή κυριαρχία των 
οπτικών στοιχείων κι όχι των ακουστικών. 'Eτσι όλες οι σηµερινές ερµηνείες 
βρίσκονται µπροστά σ' ένα δύσκολο δίληµµα και αναγκάζονται  να βρουν κάποιο 
συµβιβασµό. 
 
155) "Raum- und Zeitprobleme in der 'Eυγένα' von Montselese", Folia 
Neohellenica VI (Amsterdam 1984), σσ. 102-120. 
 
     H 'Eυγένα' του Θεόδωρου Mοντσελέζε από τη Zάκυνθο, που τυπώθηκε το 1646 
στη Bενετία, αποτελεί την πρώτη απτή αρχή του Eπτανησιακού Θεάτρου. Tο 
θρησκευτικό αυτό δράµα παρουσιάζει όµως πάµπολλες ιδιοτυπίες, που το 
αποµακρύνουν αρκετά από το δραµατικό σχήµα της κλασικίζουσας δραµατουργίας 
του Kρητικού Θεάτρου. H µελέτη αυτή αναλύει κυρίως τη χρήση του σκηνικού 
χώρου και του σκηνικού χρόνου, καταλήγοντας στη διαπίστωση ότι για µια 
παράσταση του κειµένου αυτού χρειάζεται µια πολυτοπική σκηνή κι ότι ο σκηνικός 
χρόνος δεν σχηµατίζει µιαν ενιαία ροή, αλλά έχει επικές διαστάσεις. Oι συχνές 
αφηγηµατικές επαναλήψεις της υπόθεσης (κυρίως προς το τέλος), οι αφηγηµατικές 
σκηνικές οδηγίες (που πληροφορούν για σηµαντικά τµήµατα δράσης που δεν 
δείχνονται στη σκηνή) και η χρησιµοποίηση του όρου 'µίληµα' για σκηνή οδηγούν 
στην υπόθεση, πως το έργο ανήκει ίσως σε µια πρώιµη φάση των επτανησιακών 
οµιλιών, οπωσδήποτε όµως στο λαϊκό θέατρο, µε τις επικές τεχνικές  του και τη 
γραµµική δοµή, η οποία απαντά και στο µεσαιωνικό θέατρο. Tο κείµενο, στην 
κατάσταση που βρίσκεται, είναι δύσκολο να παρασταθεί στο θέατρο. O συγγραφέας 
του είναι τελείως άπειρος στη δραµατουργική τέχνη. 
 
156) "Eισαγωγή στα προβλήµατα του 'Zήνωνα'", Δηµοτικό Περιφερειακό 
Θέατρο Kρήτης, Zήνων,  Περίοδος 1983/84, σσ. [23]-[32]. 
 
     Tο µελέτηµα αυτό είναι µέρος του θεατρικού προγράµµατος που τυπώθηκε για 
την παράσταση του 'Zήνωνα' που παιζόταν τη σαιζόν 1983/84, για πρώτη φορά στον 
20ό αιώνα. Aποτελεί συστηµατική εισαγωγή στα πολλά ανοιχτά προβλήµατα που 
παρουσιάζει το έργο µε όλη τη σχετική βιβλιογραφία. Tο πρώτο µέρος κάνει 
συνοπτική αναφορά στην ώς τώρα ειδική έρευνα για το έργο, το δεύτερο µέρος 
καταπιάνεται µε τη δραµατουργική του αισθητική (έργο πλέον του Mπαρόκ), το τρίτο 
πραγµατεύεται το πρόβληµα του άγνωστου συγγραφέα (θεωρία του Kαλοµάτη 
Φραγκιά). Eπισηµαίνεται πως ο ανώνυµος πρέπει να ήταν Kρητικός, γιατί υπερέχουν 
τα κρητικά στοιχεία στη γλώσσα του έργου. Tο τέταρτο µέρος ασχολείται µε τα 
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προβλήµατα της χρονολόγησης (νέος terminus post quem 1631), το πέµπτο µε τον 
τόπο συγγραφής του έργου (παράσταση της Zακύνθου 1683), το έκτο µέρος, τελικά, 
ασχολείται µε το πρότυπο. 
 
168) Σηµειολογία του θεάτρου, Aθήνα, Παϊρίδης 1985, σελ. 122. 
 
     Tο µελέτηµα αυτό αφορµάται από το κείµενο µιας ανακοίνωσης στο Δεύτερο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Σηµειωτικής, το Δεκέµβριο του 1983, στην Aθήνα.  'Oπως 
δηλώνεται στον πρόλογο, "Eπιχειρείται µια συστηµατική ανάλυση του θεατρικού 
κώδικα µε την ορολογία και από την οπτική γωνία της σηµειωτικής, µιας 
µεθοδολογίας που προσφέρεται ιδιαίτερα για την ανάλυση της σύνθετης θεατρικής 
τέχνης, γιατί κάνει ευδιάκριτες τις σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες στη σύσταση 
του εκφραστικού οπλοστασίου του θεάτρου. Tο έργο αυτό φιλοδοξεί να θέσει σωστά 
θεµέλια σ' ένα θεωρητικό κλάδο της επιστήµης του θεάτρου, ο οποίος βρίσκεται στην 
Eλλάδα ακόµα στην αρχή της ανάπτυξής του, και να δηµιουργήσει ένα ευπρόσιτο 
χρηστικό εργαλείο που διευκολύνει τον προσανατολισµό στα σχετικά προβλήµατα 
για ανθρώπους του θεάτρου,  σηµειολόγους, φοιτητές, και για όλους τους 
ενδιαφερόµενους. Για το σκοπό της τόνωσης της παραπέρα έρευνας παραθέτω 
πλούσιες βιβλιογραφικές ενδείξεις στις επιµέρους υποσηµειώσεις και προσθέτω µιαν 
ειδική βιβλιογραφία για τη σηµειολογία του θεάτρου, η οποία πρέπει να θεωρηθεί 
πλήρης, όπως και ένα γενικό ευρετήριο. 
     H έρευνα της θεατρικής σηµειωτικής γενικά δεν έχει προχωρήσει ακόµα πολύ. 
Aυτό εξηγείται από τις ιδιάζουσες δυσκολίες που παρουσιάζει ο σύνθετος θεατρικός 
κώδικας στην ανάλυσή του, τις πολλαπλές διασυνδέσεις του µε άλλα πολιτισµικά 
συστήµατα, που τα αναπαράγει στη σκηνή, όπως και τη µερική του εξάρτηση από τη 
δραµατική θεωρία. 'Eτσι στη σχετική βιβλιογραφία απαντούν πάντα τα ίδια ονόµατα 
είκοσι πάνω κάτω µελετητών που προωθούν σήµερα τον ερευνητικό αυτό κλάδο". 
      Tο έργο χωρίζεται σε ένα προεισαγωγικό και άλλα τέσσερα κεφάλαια. 
Προεισαγωγικά (σσ.11-18) δίνονται στοιχεία από τη σύντοµη ιστορία της σχετικής 
έρευνας (από τον τσεχικό στρουκτουραλισµό του Mεσοπολέµου ώς τους σηµερινούς 
ερευνητές σ' όλες τις χώρες της Eυρώπης και της Aµερικής), καθορίζεται το όφελος 
που έχει η θεωρητική Θεατρολογία από τη µεθοδολογία αυτή και κατονοµάζονται τα 
βασικά επιτεύγµατα της σχετικής έρευνας ώς σήµερα. Kεφ. 1 'O θεατρικός κώδικας' 
(σσ. 19-27). Δίνεται µια εισαγωγή στη συνθετικότητα του θεατρικού κώδικα, που 
απαρτίζεται από πολλά σηµειωτικά συστήµατα, συζητούνται οι βασικές έννοιες της 
σηµειολογίας (κώδικας, σύστηµα, σηµείο, σηµαίνον, σηµαινόµενο, σηµείωσις κτλ.) 
και καθορίζεται η µεθοδολογία την οποία θα ακολουθήσει η ανάλυσή µου (ανάλυση 
στο επίπεδο του 'συστήµατος' κατά Coseriu). Στο κεφ. 2 'Tο σύστηµα των θεατρικών 
σηµείων' (σσ.29-57) συζητούνται πρώτα οι διάφορες προσπάθειες κατηγοριοποίησης 
των θεατρικών σηµείων (Kowzan, Fischer-Lichte), για να προταθεί τελικά ένα 
σύστηµα κατηγοριών των εκφραστικών µέσων του θεάτρου που έχει το εξής 
σχήµα:1) γλωσσικά σηµεία, 2) παραγλωσσικά, 3) ακουστικά εφέ, 4) µουσική, 5) 
µιµικά σηµεία, 6) σηµεία χειρονοµιών, 7)' γειτνιαστικά' (proxemics), 8) µασκάρεµα, 
9) κόµµωση, 10) ενδυµασία, 11) διαµόρφωση του χώρου, 12) σκηνικό, 13) σκηνικά 
αντικείµενα, 14) φωτισµός·  ακολουθεί η ανάλυση κάθε επιµέρους συστήµατος και η 
συσχέτισή του µε τον περιβάλλοντα κοινωνικό χώρο (δηλ. ενδυµασία στην 
καθηµερινή ζωή - ενδυµασία στο θέατρο). Kατ' αυτόν τον τρόπο µπορούν να 
καθοριστούν στο κεφ. 3 'Tο θεατρικό σηµείο' (σσ. 59-66) τα βασικά χαρακτηριστικά 
των θεατρικών σηµείων (ότι επί σκηνής είναι πάντα σηµεία σηµείων κτλ.). Kεφ. 4 'O 
θεατρικός κώδικας ως σηµειωτικό σύστηµα' (σσ. 67-75). Eδώ δίνεται πλέον η 



- 430 - 

 

σύνθεση των προηγούµενων αναλυτικών διαδικασιών και κατονοµάζονται τα 
χαρακτηριστικά του θεατρικού κώδικα: σηµασιολογική ρευστότητα των σηµείων, 
πολυλειτουργικότητα, κινητικότητα κτλ. Γίνεται κατανοητό, γιατί ο θεατρικός 
κώδικας, που χρησιµοποιεί αυτούσια διάφορα σηµειωτικά συστήµατα από τον 
κοινωνικό χώρο, είναι τόσο ικανός να αναπαριστάνει τον κόσµο. Aκολουθούν οι 
σηµειώσεις (σσ. 77-93), η βιβλιογραφία (σσ. 95-112) µε µεταφρασµένους τους 
πολωνικούς και τσέχικους τίτλους στα ελληνικά, και ένα γενικό ευρετήριο (σσ. 113-
122). 
 
Nτ. Kαγγελάρη, Eκκύκληµα 7 (Aθήνα 1985), σ. 64. 
 
     "Eίναι το πρώτο µελέτηµα πάνω στη Σηµειολογία του Θεάτρου που εκδίδεται στη 
χώρα µας. 
     Aν και τα πρώτα κείµενα που άνοιξαν το δρόµο στην έρευνα πάνω στη 
σηµειωτική του θεάτρου ανάγονται στη γλωσσολογική 'Σχολή της Πράγας' κάπου 
µισόν αιώνα πριν, στην Eλλάδα, αρκούµενοι στη λατρεία του κειµένου, 
καθυστερήσαµε πολύ στη µύηση στη µελέτη του θεατρικού σηµείου. 
     O Bάλτερ Πούχνερ διδάσκει θεατρολογία στο Πανεπιστήµιο Bιέννης και Iστορία 
του Θεάτρου στο Πανεπιστήµιο Kρήτης. Tην άποψή του σχετικά µε τις ελλείψεις που 
υπάρχουν στον τοµέα της θεατρολογικής έρευνας είχε ήδη εκφράσει στον πρόλογο 
του προηγούµενου βιβλίου του 'Iστορικά Nεοελληνικού Θεάτρου'. 
     "H εµπειρία πέντε ετών διδασκαλίας της θεατρολογίας και  της ιστορίας του 
θεάτρου σε ελληνικό πανεπιστήµιο µου φανέρωσε τις βασικές ελλείψεις στην 
υποδοµή του επιστηµονικού κλάδου αυτού στην Eλλάδα, ελλείψεις που αφορούν 
τόσο τα γενικά βοηθήµατα και εγχειρίδια (παγκόσµια, ευρωπαϊκή και ελληνική 
ιστορία του θεάτρου, γενική εισαγωγή στην επιστήµη του θεάτρου, εγχειρίδια 
ελληνικά και παγκόσµιας δραµατολογίας κλπ.) όσο και ειδικευµένα µελετήµατα για 
επιµέρους θέµατα. Aυτή η έλλειψη συνδυάζεται µε µια γενικότερη απουσία 
θεατρολογικού προβληµατισµού και θεατρολογικής µεθοδολογίας από τη φιλολογία 
και την ιστορία της λογοτεχνίας". 
     Tο νέο του βιβλίο 'Σηµειολογία του Θεάτρου' έρχεται ακριβώς να καλύψει ένα 
από αυτά τα κενά. 
     Πρόκειται για µια συστηµατική εισαγωγή στη µελέτη των συµβάσεων και των 
κωδίκων της θεατρικής παράστασης. 
     Eισαγωγικά, προτάσσεται µια ιστορική αναδροµή, που αναφέρεται στο χρονικό 
διάστηµα, από τη σχολή της Πράγας, στη δεκαετία 1930-40 - απαρχή της θεατρικής 
σηµειολογίας - ώς τις νεότερες µελέτες των Kowzan και Fischer- Lichte και τις 
σηµειολογικές θεατρικές αναζητήσεις των ηµερών µας. 
     Aκολουθεί περιγραφή της πολυφωνίας του θεατρικού κώδικα και η ανάλυσή του 
σε τρία επίπεδα: στο επίπεδο του συστήµατος, της νόρµας και της 'οµιλίας'. 
     Στη συνέχεια αναλύεται το σύστηµα των θεατρικών σηµείων, το οποίο διαιρείται 
στις εξής δεκατέσσερις κατηγορίες: γλωσσικά σηµεία, παραγλωσσικά, ακουστικά 
εφέ, µουσική, µιµικά σηµεία, σηµεία χειρονοµιών, 'γειτνιαστικά', µασκάρεµα, 
κόµµωση, ενδυµασία, διαµόρφωση χώρου, σκηνικό, σκηνικά αντικείµενα, φωτισµός. 
     Aυτές οι κατηγορίες, κατά τη µέθοδο της Fischer-Lichte κατατάσσονται σε τρεις 
βασικές οµάδες: στις πράξεις του ηθοποιού ως σηµεία, στα σηµεία της εµφάνισης του 
ηθοποιού και στα σηµεία του χώρου. 
     Kαθορίζεται επίσης η έννοια του θεατρικού σηµείου, η φύση και η λειτουργία του 
και µελετάται ο θεατρικός κώδικας ως σηµειωτικό σύστηµα. Tέλος, δίνεται µια 
πλήρης βιβλιογραφία για τη σηµειολογία του θεάτρου. 
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    H απλότητα και η σαφήνεια της γραφής, είναι πρόσθετες αρετές του βιβλίου". 
 
Σ. Πατσαλίδης, Γράµµατα και Tέχνες 46 (Aθήνα 1986), σσ. 25-26. 
 
     "Tο θέατρο στη χώρα µας (σ' αντίθεση µε την ποίηση λ.χ. ή ακόµα και µε την 
πεζογραφία) δεν ευτύχησε. Kαι δεν εννοώ από πρακτική άποψη (σκηνοθέτες κλπ.) ή 
συγγραφική, αλλά από καθαρά θεωρητική, ακόµα και εκπαιδευτική. Παρά το γεγονός 
ότι είναι το αρχαιότερο και για πολλούς το σηµαντικότερο και πλέον καταξιωµένο 
είδος έντεχνου λόγου δεν εντάχθηκε ποτέ στο χώρο των άµεσων ενδιαφερόντων είτε 
της κριτικής σκέψης είτε των εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Eνδεικτικό άλλωστε 
στοιχείο αυτής της αδικαιολόγητης αλλά και λυπηρής περιθωριοποίησης είναι και το 
γεγονός ότι αφ' ενός σπανίζουν τα οποιαδήποτε θεωρητικά συγγράµµατα γύρω από 
το είδος αυτό (και τις εγγενείς ιδιαιτερότητές του) κι αφ' ετέρου απουσιάζουν, ακόµα 
και από τα Aνώτατα Eκπαιδευτικά µας Iδρύµατα οργανωµένα θεατρικά τµήµατα που 
θα δηµιουργούσαν τα κατάλληλα κρυπιδώµατα και τις προϋποθέσεις µιας αρτιότερης 
θεατρικής παιδείας/άσκησης, έρευνας και προβληµατισµού. Eν έτει 1986 µια 
ολόκληρη Eλλάδα δεν έχει ούτε ένα (ναι, ούτε ένα) οργανωµένο θεατρικό τµήµα στο 
χώρο της εκπαίδευσης, τη στιγµή που άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα, µ' απείρως 
φτωχότερη θεατρική και εν γένει πνευµατική παράδοση, έχουν να παρουσιάσουν 
αξιοζήλευτα προγράµµατα και επιτεύγµατα. Σε µια εποχή που η παγκόσµια σκέψη 
έχει να επιδείξει τεράστιες προόδους στη µελέτη του θεάτρου (βλ. Δοµισµός, Mετα-
δοµισµός, Σηµειωτική, Kοινωνιο-σηµειωτική, Eρµηνευτική, Kυβερνητική, 
Aποδοµισµός κλπ.) ο εγχώριος προβληµατισµός δεν έχει ακόµα απαγκιστρωθεί από 
τα στεγανά του κλασικού ουµανισµού ή, στην καλύτερη περίπτωση, του αισθητικού 
φορµαλισµού. Φιλόλογοι (µε ανεπαρκή ή καθόλου θεατρική παιδεία) και ευκαιριακοί 
'στοχαστές' ή δηµοσιογράφοι έχουν επωµισθεί το ρόλο των 'δραµατικών κατηχητών' 
µ' αποτέλεσµα να βασανίζουν άδικα τόσο το ίδιο το σώµα του θεάτρου όσο και το 
µυαλό των ελάχιστων πια θαυµαστών του. Παγιδευµένοι σ' ένα κουρασµένο κριτικό 
λόγο διαιωνίζουν νερόβραστες αντιλήψεις που αδυνατούν ν'ανταποκριθούν στα 
κρατούµενα και τα ζητούµενα των καιρών µας. 
     Φυσικά δεν είναι η πρόθεσή µου εδώ να κρίνω τα κακώς κείµενα. Aπλώς θέλω, µε 
τα όσα προανάφερα, να τονίσω τη σηµασία που έχει το σύντοµο έργο του καθηγητή 
θεατρολογίας του Παν/µίου της Kρήτης Bάλτερ Πούχνερ "Σηµειολογία του 
Θεάτρου', που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Παϊρίδη. Eίναι χωρίς 
αµφιβολία µια αξιόλογη προσφορά στη φτωχή θεατρική βιβλιογραφία µας. Eίναι, απ' 
ό,τι µπορώ να ξέρω, η πρώτη και βιβλιογραφικά η πλέον ενηµερωµένη προσπάθεια 
προσέγγισης του θεάτρου µέσα από το πρίσµα της σηµειωτικής. Φυσικά έχουν 
προηγηθεί κι άλλες µελέτες (ως επί το πλείστον µικρά άρθρα) που ασχολούνται µε τη 
σηµειωτική ή που χρησιµοποιούν το σηµειωτικό µοντέλο για τη µελέτη είτε της 
λογοτεχνίας είτε άλλων χώρων, όπως της αρχιτεκτονικής, της ζωγραφικής κλπ. Eίναι 
η πρώτη φορά όµως που µια τέτοια µελέτη (µε τη µορφή βιβλίου) αφιερώνεται 
αποκλειστικά και µόνο στο θέατρο. 'Eστω και µε µια σχετική καθυστέρηση κάποιος 
βρέθηκε, επιτέλους, να προσέξει και το θέατρο που θέλω να πιστεύω ότι προσφέρεται 
περισσότερο από κάθε άλλο είδος για µια σηµειωτική αποδελτίωση. 
     Tο βιβλίο του κ. Πούχνερ προσφέρει, πάνω απ' όλα, µια εντυπωσιακή 
βιβλιογραφία, ιδιαίτερα ενηµερωµένη, η οποία αποτελεί αναµφίβολα µια έξοχη 
αφετηρία έρευνας και για το φοιτητή αλλά και για τον ειδικό του θεάτρου. 
Aντλώντας υλικό από τη σχολή της Πράγας, τη γαλλική, την ιταλική και τη 
γερµανική σκέψη, ο καθηγητής Πούχνερ συντάσσει ένα βατό εγχειρίδιο όπου 
σκιαγραφείται µε αδρές πινελιές η ιδιαιτερότητα του θεατρικού πολυσυστήµατος: η 
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µοναδικότητά του, η πολυφωνία του αλλά και το 'άπιαστο' του παραστασιολογικού 
του εαυτού. Oρµώµενος από µια 'θέση' διαµετρικά αντίθετη από τη 'θέση' ενός 
παραδοσιακού φιλόλογου (που θέλει να ερµηνεύει το θέατρο από την οπτική γωνία 
ενός αµετάθετου και αµετάλλαχτου λογοτεχνικού κειµένου), ο µελετητής βλέπει το 
θέατρο (και πολύ ορθά) σαν ένα ζωντανό οργανισµό που οντοποιείται, γίνεται δηλ. 
τέχνη, µε τη βοήθεια ποικίλων και ταυτόχρονα ετερογενών κωδίκων και υπο-
κωδίκων (ηθοποιοί, φωνή, ενδυµατολογία, ακουστικά εφφέ κλπ.). H παράσταση δεν 
αντιµετωπίζεται από τον κ. Πούχνερ σαν ένα είδος υπηρέτριας του γραπτού λόγου 
αλλά σαν ένα πολύπλοκο σύστηµα σηµείων µ' απεριόριστες δυνατότητες και 
λειτουργίες. Tο γραπτό κείµενο (εφ' όσον υφίσταται) δεν είναι τίποτ' άλλο από ένα 
είδος ζύµης που ξαναγεννιέται, επανακαλύπτει δηλ. τόσο το status του (ως 
προφορικός λόγος) όσο και τη συγχρονιστικότητά του µέσα από τη σηµειωτική της 
mise en scène. Aυτή και µόνο µπορεί να το δικαιώσει και να το εντάξει στο χώρο που 
λέγεται θέατρο. Kανένα κείµενο δε γράφεται για να διαβαστεί και µόνο ή να γίνει 
µέρος της διδακτέας ύλης των διαφόρων Iδρυµάτων. Aν δε ζήσει µέσα από το Λόγο 
και το Σώµα των σκηνικών σχηµάτων την εµπειρία του 'εδώ και τώρα' (δηλ. της 
παράστασης) θα παραµένει εσαεί ένα µουσειακό µόριο. 
     Δυστυχώς, όπως προείπα, η σηµειωτική της παράστασης δεν απασχόλησε τη 
σκέψη των κριτικών µας, γι' αυτό και πιστεύω πως η έρευνα του κ. Πούχνερ είναι µια 
προσφορά. Παρ' όλο τον τηλεγραφικό πολλές φορές χαρακτήρα της, κατορθώνει να 
παραθέσει µε ενάργεια τα σύγχρονα δροµολόγια δίνοντας έτσι στον αναγνώστη 
ερεθίσµατα για να επιχειρήσει τη δική του έρευνα. Φυσικά στο βιβλίο αυτό δεν 
πρέπει να περιµένει κανείς (ιδιαίτερα ο αναγνώστης ο µυηµένος στα µυστικά της 
σηµειωτικής του θεάτρου) κάτι πρωτότυπο. Kάτι τέτοιο δεν υπάρχει, αφού το όλο 
έργο αποτελεί µια συρραφή ιδεών και απόψεων που έχουν διατυπωθεί από τους 
µελετητές του θεάτρου τα τελευταία χρόνια. 'Aλλωστε δεν είναι σκοπός του βιβλίου 
ν' αναπτύξει οποιεσδήποτε νέες απόψεις επάνω στο θέµα. Aρκείται περισσότερο στην 
ενηµέρωση του αναγνώστη. 
     Στο σηµείο αυτό όµως θα 'θελα να κάνω και µια παρατήρηση: ενώ καλύπτεται όλο 
το εύρος της θεατρικής σηµειολογίας παρακάµπτεται όλως παραδόξως ένας ζωτικός 
χώρος µε τον οποίο καταπιάνεται σήµερα η θεατρική σηµειολογία: η ιδεολογία της 
παραγωγής και της λήψης. Tο πώς δηλ. παράγεται ένα έργο και πώς επιτυγχάνεται ο 
διάλογος θεατή/παράστασης. Aπουσιάζει εν ολίγοις (πλην ελαχίστων αναφορών) ο 
σηµαντικός ρόλος του θεατή και πως αυτός καθορίζει όχι µόνο το ποιόν αλλά και τη 
λειτουργία των σηµείων. Γιατί µπορούµε να µιλάµε για τις εγγενείς δυνατότητες της 
σκηνικής γλώσσας και τις προθέσεις  των  κατασκευαστών, ταυτόχρονα όµως δεν 
πρέπει να ξεχνάµε ότι η τελική σύνθεσή τους δεν είναι αποκλειστικότητα των 
κατασκευαστών αλλά, πολύ περισσότερο, του κοινού το οποίο µπορεί να µην 
επωµίζεται πρακτικούς λόγους για την υλοποίηση του όλου εγχειρήµατος, 
ταυτόχρονα όµως η παρουσία του και µόνο λειτουργεί ρυθµιστικά. 
     'Oπως και να 'χει το θέµα που θέλω να τονίσω ολοκληρώνοντας είναι πως η 
µελέτη του κ. Πούχνερ, παρ' όλες τις παραλείψεις και τις επικίνδυνες µερικές φορές 
περιλήψεις τάσεων και ροπών της σύγχρονης σκέψης, αποτελεί µια χρήσιµη 
ενηµέρωση επάνω σ' ένα θέµα που πρέπει κάποτε να απασχολήσει όλους εκείνους 
που πραγµατικά ενδιαφέρονται για την πρόοδο του θεάτρου στον τόπο µας". 
 
169) Θεωρία του λαϊκού θεάτρου. Kριτικές παρατηρήσεις στο γενετικό κώδικα της 
θεατρικής συµπεριφοράς του ανθρώπου, Aθήνα 1985 (Λαογραφία, παράρτηµα 9), 
σελ. 160, σχεδιαγράµµατα. 
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     To βιβλίο αυτό αποτελεί µέρος µιας σειράς µελετών για τη θεωρία του ελληνικού 
θεάτρου. Στον πρόλογο αναφέρονται τα εξής: "H θεωρία του λαϊκού θεάτρου είναι 
ένα νευραλγικό τµήµα της όλης θεωρίας του θεάτρου, γιατί αποτελεί το βασικό 
άξονα της γενετικής της θεατρικής τέχνης, της εξέλιξής της από το δρώµενο. Tο θέµα 
είναι επίκαιρο, όχι µόνο επειδή πολλές µορφές του µοντέρνου θεάτρου 
χρησιµοποιούν τελετουργικά στοιχεία, αλλά γιατί υπάρχει µια έντονη συζήτηση γύρω 
από το 'λαϊκό' του θεάτρου, που φανερώνει κάποια βαθύτερη σύγχυση. 'Eτσι η 
εργασία αυτή δίνει µεγάλη έµφαση στην αποσαφήνιση εννοιών και της ορολογίας 
γενικότερα. H πρώτη ενασχόλησή µου µε το θέµα χρονολογείται από το 1974/75, 
όταν συνέγραψα τη διατριβή µου επί υφηγεσία, που είχε θέµα τα ελληνικά δρώµενα 
και τις σχέσεις τους µε το λαϊκό θέατρο (Brauchtumserscheinungen im griechischen 
Jahreslauf und ihre Beziehungen zum Volkstheater, Wien 1977). Eκεί το θεωρητικό 
θεατρολογικό µέρος έθιγε τέτοια προβλήµατα γενετικής. 
     H δεύτερη γραφή προσεγγίζει το θέµα πιο σφαιρικά, µε γνώµονα τον γενικό 
προβληµατισµό γύρω από το 'λαϊκό' στο σύγχρονο θέατρο. Iδιαίτερη φροντίδα έδωσα 
στις υποσηµειώσεις µε πλούσιες βιβλιογραφικές παραποµπές και το ευρετήριο, έτσι 
ώστε ο τόµος αυτός να λειτουργεί και ως χρηστικό εργαλείο της παραπέρα έρευνας 
για όλους τους ενδιαφερόµενους". 
     Tο 1ο κεφ. έχει τον τίτλο 'Tι είναι το λαϊκό θέατρο;' (σσ.11-28) και καταπιάνεται 
µε τη διασαφήνιση της ορολογίας και προσπαθεί να δώσει κάποιον ορισµό· 
διαχωρίζεται το µοντέρνο λαϊκό θέατρο (από διανοούµενους για το λαό) από το 
παραδοσιακό λαϊκό θέατρο (από το λαό για το λαό), συζητούνται τα σηµασιολογικά 
πεδία του όρου 'λαός' ως κοινωνικού-ταξικού κριτηρίου (µεταβλητού στην ιστορία 
από το Mεσαίωνα ώς σήµερα) και ως εθνικού-πολιτικού (ροµαντική πολιτική 
θεωρία)· οι χρήσεις αυτές αναµιγνύονται στην καθηµερινή ζωή. Στη συνέχεια η 
συζήτηση προχωρεί στον όρο θέατρο (αναλύεται ο 'ελάχιστος' ορισµός του Bentley) 
και καθορίζονται τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού λαϊκού θεάτρου. 
     Στο 2ο κεφ. 'Aπό το δρώµενο στο δράµα' (σσ. 29-63) αναλύονται τρία 
παραδείγµατα από την ιστορία του ευρωπαϊκού θεάτρου: η εξέλιξη του αρχαίου 
θεάτρου από διονυσιακά και άλλα δρώµενα, η εξέλιξη του θρησκευτικού θεάτρου 
του Mεσαίωνα από τη χριστιανική λειτουργία και, τέλος, η εξέλιξη σύνθετων 
µορφών του λαϊκού θεάτρου από παραστατικά έθιµα σύγχρονων λαϊκών πολιτισµών 
της Eυρώπης. O λόγος, επειδή περιορίζεται η συζήτηση αυτή, σε πρώτη φάση, στους 
ευρωπαϊκούς πολιτισµούς, είναι ότι το θέατρο παίζει κάποιο συγκεκριµένο ρόλο στην 
παράδοση της ευρωπαϊκής σκέψης, που χωρίζει τον κόσµο σε δύο όψεις, το ψεύτικο 
εδώ και το πραγµατικό επέκεινα, όπου το θέατρο λειτουργεί ως οντολογικό µοντέλο 
του κίβδηλου 'είναι' αυτού του κόσµου, πράγµα που σηµαίνει πως η έννοια του 
θεάτρου έχει κάποια ειδική ευρωπαϊκή χροιά. Aναπτύσσονται τα τρία µοντέλα 
εξέλιξης του θεάτρου από τα δρώµενα και συζητούνται εν  συντοµία  οι  σχετικές  
θεωρίες.  Σηµαντικό  αποτέλεσµα  είναι, πως αυτή η εξέλιξη είναι πραγµατική µόνο 
στο επίπεδο των δοµών, πραγµατοποιείται µε πολλούς τρόπους και µπορεί να 
αντιστραφεί. 
        Aκριβώς µε αυτό το θέµα της αντίστροφης εξέλιξης ασχολείται το κεφ. 3 'Aπό 
το δράµα στο δρώµενο' (σσ. 64-78), γιατί στο θέατρο του 20ού αιώνα 
παρουσιάζονται πάµπολλες προσπάθειες µιας 'επανατελετουργοποίησης' του  
θεάτρου, µέσα στα πλαίσια της ενεργοποίησης του θεατή. Συµπέρασµα αυτού του 
κεφαλαίου είναι, πως αυτό είναι εφικτό µόνο στα σταθερά πλαίσια ενός λαϊκού 
πολιτισµού, που για µεγάλα χρονικά διαστήµατα λίγο µόνο µεταβάλλεται: απτό 
παράδειγµα είναι οι λαϊκές διασκευές της 'Eρωφίλης', οι οποίες στα Zαγόρια έχουν 
φτάσει σε µια καθαρά εθιµική λειτουργικότητα αποκριάτικης µεταµφίεσης (φόνου 
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του γαµπρού από τον αράπη), χωρίς οι φορείς της εθιµοτυπίας να γνωρίζουν καν ότι 
πρόκειται για υπόλειµµα ενός δραµατικού έργου. Oι προσπάθειες όµως µιας 
'επανατελετουργοποίησης' του θεάτρου, από τον Richard Wagner ώς τον Richard 
Schechner, έχουν πολύ περιορισµένη κοινωνική λειτουργικότητα και επιτυχία, γιατί 
τελετουργικά τυπικά µπορούν µεν να επινοηθούν από διανοουµένους, στερούνται 
όµως κοινωνικής αποδοχής: έτσι ο θεατής δυσκολεύεται να αναλάβει τον νέο ενεργό 
του ρόλο στην παράσταση, γιατί του είναι, πρώτ' απ' όλα, άγνωστος. 
      Tο κεφ. 4 'H ανίχνευση της 'εξέλιξης' του θεάτρου από τα δρώµενα' (σσ. 79-106) 
συζητεί τις ερευνητικές προσπάθειες που έχουν γίνει στον τοµέα της γενετικής του 
θεάτρου ώς σήµερα: Frazer, Preuss, Ridgeway, Murray, Havemeyer, Kακούρη, 
Niessen, Eberle, Toschi, Stumpfl, Hunningher, Leiris, Southern, Schaeffner, 
Schechner, Stefanek, Kirby, Adrados, Puchner. 
      Tο κεφ. 5 'Tο λαϊκό θέατρο ως κλειδί της θεωρίας του θεάτρου' (σσ. 107-130) 
καταπιάνεται µε το δύσκολο θέµα του 'µέγιστου' ορισµού (maximal definition) του 
θεάτρου. Aπό τα πιο σηµαντικά συµπεράσµατα είναι, πως από έναν τέτοιον ορισµό 
δεν µπορούµε να αποκλείσουµε το δρώµενο που, µέσω του λαϊκού θεάτρου, 
συσχετίζεται άρρηκτα µε το θέατρο. 'Eτσι το θέατρο µπορεί να τοποθετηθεί, κάπως 
αόριστα, µαζί µε το λαϊκό θέατρο και το δρώµενο, ανάµεσα στους πόλους  τεσσάρων 
αξόνων, που σχηµατίζουν στις άκρες τους διαφορικά κριτήρια: δηλαδή το πλέγµα 
'θέατρο/λαϊκό θέατρο/δρώµενο' τοποθετείται κάπου ανάµεσα σε πραγµατικότητα 
(αποστασιοποίηση) και σύµβολο (ταύτιση), κάπου ανάµεσα σε παιχνίδι και 
'παίγνιον', κάπου ανάµεσα σε γιορτή (ιδιωτική) και πανηγύρι (δηµόσιο), και, τέλος, 
κάπου ανάµεσα σε ορθολογισµό και ανορθολογισµό (σχήµα σ. 112). Στη συνέχεια 
δίνονται λεπτοµερειακές εξηγήσεις για το πρότυπο αυτό των διαφορικών κριτηρίων 
ενός µέγιστου ορισµού του θεάτρου. 
     Aκολουθεί βιβλιογραφία (σσ. 131-135) µε τις συχνά αναφερόµενες βασικές 
εργασίες, ένα γενικό ευρετήριο (σσ. 136-155), καθώς και µια εκτενής αγγλική 
περίληψη (σσ. 156-160). 
 
H. Eideneier, Südost-Forschungen XLV (München 1986), σσ. 538-539. 
 
     "Wenn man mit Interesse und kritischer Anteilnahme die Schriften des 
österreichischen und inzwischen griechischen Theaterwissenschaftlers Walter 
Puchner verfolgt, kann man das Lob vor allem über zwei Dinge zur festen Formel 
werden lassen: zum einen die selbstauferlegte Strenge, sich um klare Definition der 
wissenschaftlichen Fachterminologie in seinem Fachbereich zu bemühen, diese zu 
begründen, zu belegen, zu behandeln und sich selbst danach zu richten, zum anderen 
der geradezu überquellende Zettelkasten, der - auf dem neuesten Stand - mit jeder 
vorgetragenen eigenen Ansicht den Reichtum und das Flair der internationalen weiten 
Welt vermittelt. Nichts bleibt unbelegt, und der Gefahr der Weitschweifigkeit und der 
unnötigen Titelanhäufung wird eisern getrotzt. Den 68 Seiten Text sind auf 51 
weiteren Seiten 500 Anmerkungen beigegeben (wann wird man endlich die 
Anmerkungen auf der gleichen Seite mit dem Text lesen dürfen?), die ein 
internationales Handbuch zu den theoretischen Grundlagen des Volkstheaters 
ersetzen. Da Text- und Anmerkungsteil in einem griechischen und nichtgriechischen 
Namens- und Sachregister vollständig erschlossen sind, die getrennt mitgelieferte 
Bibliographie mit 'nur den wichtigsten Titeln, die einen direkten Bezug zum Thema 
haben' 93 Werke nennt - darunter 14 Puchnersche Eigenproduktionen -, kann man 
den Nutzen kaum überschätzen,  den  dieses  Beiheft  zur  LAOGRAPHIA für die 
noch junge griechische Theaterwissenschaft hat. Solche Werke bilden ja nicht nur die 
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Grundlagen einer Wissenschaft, sondern vermitteln zugleich Lehrstoff für die 
griechischen Universitäten und den Anschluß an die internationale Forschung. 
     Der Rest ist schnell gesagt. Ausgehend von der Definition des 'Volkstheaters' mit 
und ohne Anführungszeichen im historischen und soziologischen Rahmen reitet der 
Verfasser, um es respektlos zu sagen, seine Steckenpferde: 'Vom Brauchtum zum 
Theater' (wobei ihm im Griechischen noch das Wortspiel από το δρώµενο στο δράµα 
gelegen kommt) und 'Vom Theater zum Brauchtum'. Steckenpferde deshalb, weil des 
Verfassers monumentale Wiener Habilitationsschrift aus dem Jahre 1977 sich ja mit 
den 'Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre Beziehungen zum 
Volkstheater' beschäftigt. Das folgende Kapitel 'Die Forschung zur Entstehung und 
Entwicklung des Theaters aus den Brauchtumserscheinungen' präsentiert und würdigt 
in einem kritischen Durchgang die wichtigsten Arbeiten zur Entstehung des Theaters 
von Frazers 'The Golden bough' über die Werke von Katerina Kakouri bis hin zu des 
Verfassers eigenen Theorien im oben zitierten 'Brauchtumserscheinungen', ein dichter 
und auf das Wesentliche konzentrierter Lagebericht. 
    Daß das letzte Kapitel überschrieben ist mit 'Das Volkstheater als Schlüssel zur 
Theorie über das Theater' ist natürlich kein Zufall. Auch ein Theaterwissenschaftler 
muß sich auf die Regie verstehen, und das Finale ist nun mal dem Schluß 
vorbehalten. Hier führt es nicht zur κάθαρσις, sondern zur επίγνωσις, zur Erkenntnis, 
daß das Volkstheater in der Mitte zwischen Brauch und Theaterspiel und im Zentrum 
der Gegensatzpaare 'Symbol und Realität', 'Spiel im täglichen Gebrauch und im 
philosophisch überhöhten Sinn', 'Kultfest und Festlichkeit', 'Irrationalismus und 
Rationalisierung' steht. 
     Eine englische Zusammenfassung beschließt den Band. Ein gutfundierter 
Markstein in der theoretischen Vertiefung eines zentralen Kapitels der griechischen 
Theaterwissenschaft". 
 
A. Hοhlweg, Byzantinische Zeitschrift 79 (1986), σσ. 399-400. 
 
"Das Buch stellt in vieler Hinsicht eine erweiterte Fassung des theoretischen Teils der 
Habil.-schrift des Vf. dar: Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und 
ihre Beziehungen zum Volkstheater. Wien 1977 (Vgl. BZ 76 [1983] 108). Vf. 
behandelt zunächst Fragen der Terminologie und der Definitionen, analysiert dann 
den Entwicklungsprozeß in den europäischen Kulturen und stellt dann in einem 
3.Kap. die Frage Aπό το δράµα στο δρώµενο? Er findet einen Ansatz dazu höchstens 
bei der "Erophile", diskutiert jedoch in diesem Zusammenhang auch Wagners 
"Bühnenweihfestspiele" in Bayreuth u.a.mehr; darnach werden die wichtigsten 
Ergebnisse der Forschung kurz diskutiert, insbesondere das griechische Material; 
Kap.5 behandelt schließlich Tο λαϊκό θέατρο ως κλειδί της θεωρίας του θεάτρου. 
Eine Bibliographie (S. 131-135) sowie ein Register beschließen das Buch". 
 
I. Lozica, Narodna Umjetnost 25 (Zagreb 1988), σσ. 225-226 (στα κροατικά). 
 
170) Oι βαλκανικές διαστάσεις του Kαραγκιόζη, Aθήνα, Στιγµή 1985, σελ. 109. 
 
     Tο µελέτηµα αυτό εκπονήθηκε ειδικά για το 'Δεκαήµερο αφιέρωµα στο λαϊκό 
θέατρο σκιών' στα Γιάννενα (25.11.-5.12.1984). 'Eνα µέρος του εκφωνήθηκε στις 
27.11.1984 στο πλαίσιο ενός επιστηµονικού συµποσίου που διοργανώθηκε από τους 
οργανωτές της εκδήλωσης. Σχετικά µε τα συµπεράσµατα του µελετήµατος 
σηµειώνονται στον πρόλογο τα εξής: "H πρόσφατη δηµοσίευση ορισµένων 
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γιουγκοσλαβικών και ρουµανικών πηγών τροποποιεί την εικόνα για την προϊστορία 
του ελληνικού Kαραγκιόζη, γιατί αποδεικνύεται πως το οθωµανικό θέατρο σκιών, 
από το οποίο αναµφισβήτητα κατάγεται το ελληνικό φαινόµενο, µπορεί να 
χρονολογηθεί στα Bαλκάνια ήδη από το 17ο αιώνα, και ήταν διαδεδοµένο σε όλες τις 
µεγαλύτερες πόλεις και αυλές των τοπικών πασάδων, τεκµηριώνεται καθ' όλο το 18ο 
και 19ο αιώνα και εξαφανίζεται σε πολλές περιοχές µόλις µετά τον Πρώτο παγκόσµιο 
πόλεµο. Aυτό σηµαίνει πως η λεγόµενη 'ηπειρώτικη παράδοση', σε συνδυασµό µε τα 
αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουµε για τα Γιάννενα, ήταν µάλλον µια ιστορική 
πραγµατικότητα. Mέσα σ' αυτή την παράδοση έγινε και η πιο ουσιαστική αφοµοίωση 
του ανατολίτικου θεάµατος από το νεοελληνικό λαϊκό πολιτισµό - η πιο ουσιαστική 
απ' όλες τις περιφέρειες της Oθωµανικής Aυτοκρατορίας, αν τη συγκρίνουµε µε 
παρόµοιες διαδικασίες στη Bόρεια Aφρική και τη Pουµανία-, ακόµα πριν από τις 
µεταρρυθµίσεις του Mίµαρου και την οριστική πολιτογράφηση του ανατολίτη ήρωα. 
Xαρακτηριστικά, στην Aθήνα παίζεται ο απροσάρµοστος τύπος του θεάµατος, χωρίς 
επιτυχία, ώς τη δεκαετία του 1890. Tο µεγαλύτερο επίτευγµα της 'ηπειρώτικης 
παράδοσης', για την οποία γνωρίζουµε κατά τα άλλα πολύ λίγα, είναι η δηµιουργία 
της παράστασης του Mεγαλέξαντρου και του καταραµένου φιδιού, η οποία 
στηρίζεται στη γνωστή 'Φυλλάδα' και το παραµύθι για το δρακοντοκτόνο ήρωα. H 
παράσταση αυτή τεκµηριώνεται πρώτη φορά για τη Xαλκίδα του 1879.  Aυτό  
σηµαίνει πως ο εξελληνισµός του οθωµανικού θεάµατος γίνεται µετά από αιώνες 
γνωριµίας του ελληνικού λαού, και της άρχουσας τάξης, µε το θέατρο σκιών, και ότι 
διαδραµατίζεται σταδιακά ήδη στις παραδουνάβιες ηγεµονίες κατά το 18ο και στις 
νοτιοσλαβικές πόλεις κατά το 19ο αιώνα, µε πιθανό επίκεντρο τα Γιάννενα, κέντρο 
πολιτισµικό για ευρείες περιοχές της Nοτιοανατολικής Eυρώπης· αυτό σηµαίνει 
επίσης πως βασικό κριτήριο του εξελληνισµού δεν είναι µόνο η χρήση της ελληνικής 
(οι θεατρίνοι της Oθωµανικής Aυτοκρατορίας είναι συνήθως πολύγλωσσοι), αλλά η 
αφοµοίωση θεµάτων και µοτίβων του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισµού και το 
αντικαθρέφτισµα της κοινωνικής και ιστορικής πραγµατικότητας στο στερεότυπο 
θίασο των χάρτινων ηρώων που περιβάλλουν τον Kαραγκιόζη". 
     Tο µελέτηµα χωρίζεται σε πέντε µέρη: 1) στην εισαγωγή (σσ. 11-14) όπου 
αναπτύσσεται η διένεξη, σχετικά µε το πότε γνώρισε ο ελληνικός λαός το θέατρο 
σκιών (πριν ή µετά το '21) και αναφέρονται οι νέες πηγές που τροποποιούν ριζικά την 
όλη εικόνα (Saineanu, Gaster, Burada, Gitza, Dinescu, Popescu-Judetz, Nadejda, 
Ollanescu, Teodorescu, Radulescu, Oprisan, Zivkov, Marcu, Papahagi, Nehring, 
Δηµηριάδης, Trickovic, Batusic, Stefanovski, Stefanovic, Vukanovic, Antonijevic, 
Ilic, Jevtic, Kurspahic, Jacob, Kanitz, Hadziosmanovic και Bonifacic-Rozin). 2) 
'Iστορία και γεωγραφία του Kαραγκιόζη στα Bαλκάνια' (σσ. 15-27), όπου 
αναπτύσσονται τα νέα στοιχεία που µας προσφέρουν οι αναφερόµενες πηγές για τον 
οθωµανικό Karagöz στα Bαλκάνια από το 17ο ώς τον 20ό αιώνα. 3) 'Tα πρώτα 
βήµατα του Kαραγκιόζη στην Eλλάδα' (σσ. 28-42), όπου δίνεται η πορεία του 
ελληνόφωνου θεάµατος από το Bουκουρέστι του 18ου αιώνα ώς την Aθήνα µετά το 
1890 µε βάση τα τεκµήρια και τις πηγές που υπάρχουν. 4) 'H λεγόµενη ηπειρώτικη 
παράδοση' (σσ. 43-52), όπου γίνεται η υπεράσπιση της παλαιάς θεωρίας του Mπίρη 
για ένα ξεχωριστό τύπο του θεάµατος, ο οποίος κάνει τα πρώτα βήµατα 
εξελληνισµού πριν από τις µεταρρυθµίσεις του Mίµαρου (προϊόν αυτής της 
αφοµοιωτικής διαδικασίας είναι η παράσταση 'O Mεγάλος Aλέξανδρος και ο 
κατηραµένος όφις' που κυκλοφορεί µε διάφορους τίτλους). 5) 'H τυπολογία της 
αφοµοίωσης του οθωµανικού Kαραγκιόζη' (σσ. 53-67): εξετάζονται δύο άλλες 
περιπτώσεις µερικής αφοµοίωσης του οθωµανικού Karagöz από τοπικές παραδόσεις: 
α) Bόρεια Aφρική (µε πηγές τους Maltzan, Piese, Bernard, Bachetarzi, Lux, Fagault, 



- 437 - 

 

Radiot, Quedenfeldt, Levy, Spies, Maquoi και κυρίως τον Hoenerbach) και β) το 
ρουµανικό κουκλοθέατρο που δέχεται επιδράσεις από το θέατρο σκιών, αργότερα 
όµως τις αποβάλλει πάλι. 'Eτσι η Eλλάδα, και συγκεκριµένα η 'ηπειρώτικη 
παράδοση', είναι η µόνη περίπτωση επιτυχηµένης αφοµοίωσης του οθωµανικού 
θεάµατος στον τοπικό λαϊκό πολιτισµό, πριν ακόµα από τις ουσιαστικές 
µεταρρυθµίσεις και προσαρµογές του Mίµαρου στην Πάτρα. Aκολουθούν οι 
σηµειώσεις (σσ.69-100) και ένα γενικό ευρετήριο (σσ. 101-109). 
 
Θ. B. Kουτσογιάννη, "H δηµιουργική πορεία µιας λαϊκής ψυχής" [Bιβλιοκρισία για 
B. Πούχνερ, Oι βαλκανικές διαστάσεις του Kαραγκιόζη. Aθήνα 1984 και 
Θ.Xατζηπανταζή, H εισβολή του Kαραγκιόζη στην Aθήνα του 1890. Aθήνα 1984], 
Διαβάζω 160 (Aθήνα 1987), σσ. 53-56. 
 
    "O Kαραγκιόζης αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του λαϊκού µας πολιτισµού κι 
είναι φυσικό οτιδήποτε γράφεται, να διαβάζεται µε έντονο ενδιαφέρον, ιδίως όταν 
φέρνει καινούρια στοιχεία και πληροφορίες για την πορεία του µέσα στο χρόνο. Oι 
µελέτες των κ.B.Πούχνερ και Θ.Xατζηπανταζή δεν πλουτίζουν απλά την, πλούσια 
εξάλλου, βιβλιογραφία για το Eλληνικό Θέατρο Σκιών· πρόκειται για θετική 
προσέγγιση και ερµηνεία κάποιων πλευρών του µέσα από γραπτές πηγές και 
µαρτυρίες, πολλές από τις οποίες µας ήταν άγνωστες, που φωτίζουν την ιστορική του 
πορεία. Aκόµη αποτελούν ένα σηµαντικό βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση: την 
έρευνα, ιστορική καταγραφή κι ερµηνεία των πηγών του Kαραγκιόζη, του αξιόλογου 
αυτού δηµιουργήµατος της λαϊκής καλλιτεχνικής µας παράδοσης. 
     O κ.Πούχνερ στα τέσσερα κεφάλαια της µελέτης του αυτής, ερευνώντας 
παλιότερες και νεότερες πηγές,  παρακολουθεί την εξελικτική πορεία του θεάτρου 
σκιών και τη 'γεωγραφία' της εξάπλωσης και διάδοσης του είδους στα Bαλκάνια, 
καθώς και την πρώιµη ελληνική διαδροµή του. H έρευνα των βαλκανικών πηγών 
(Bουλγαρία, Pουµανία, Γιουγκοσλαβία) αποδεικνύει ότι ο Kαραγκιόζης παιζόταν 
εκεί ήδη κατά τον 17ο, 18ο και 19ο αιώνα ακολουθώντας φθίνουσα πορεία, ώσπου 
χάνεται στις αρχές του 20ού. Oι µαρτυρίες αυτές σε συνδυασµό µε εκείνες που 
διαθέτουµε για τα Γιάννενα (τα οποία σηµειωτέον, ήταν εµπορικό και διοκητικό 
κέντρο µε βαλκανική απήχηση, άρα, χώρος κατάλληλος για θεάµατα) οδηγούν το 
συγγραφέα στο συµπέρασµα ότι η λεγόµενη 'ηπειρώτικη παράδοση' αποτελεί 
ιστορική πραγµατικότητα. Tο οθωµανικό θέατρο σκιών ακολουθεί µια πορεία 
αφοµοίωσης από τον νεοελληνικό λαϊκό πολιτισµό, για να φτάσουµε στις 
µεταρρυθµίσεις του Mίµαρου και τον εξελληνισµό του κατά το 1890. 
     Σηµαντικό γεγονός της αφοµοιωτικής αυτής πορείας κι έργο της 'ηπειρώτικης 
παράδοσης' είναι η παράσταση του 'Mεγαλέξαντρου' (που στηρίζεται στη γνωστή µας 
'φυλλάδα' και το παραµύθι για τον δρακοκτόνο ήρωα), δείγµα της ουσιαστικής 
εισβολής των στοιχείων του νεοελληνικού λαϊκού πολιτισµού στο ανατολίτικο θέαµα 
και του σταδιακού εξελληνισµού του. 'Oλη αυτή η πορεία περνάει από τρία στάδια 
αφοµοίωσης που συναντώνται στην Πάτρα γύρω στο 1890: α) O ανατολίτικος, 
απροσάρµοστος 'αισχρός' τύπος, β) οι Hπειρώτες Kαραγκιοζοπαίχτες µε παραστάσεις 
γύρω από τον 'Mεγαλέξαντρο', γ) ο νέος τύπος του Mίµαρου, 'το πιο προχωρηµένο 
στάδιο της αφοµοιωτικής διαδικασίας'. 
     'H αφοµοίωση του θεµατικού πλέγµατος του Mεγαλέξανδρου στο θέατρο σκιών 
µας παραπέµπει σ' ένα άλλο επίπεδο και σε µια άλλη εποχή: τον ελληνικό λαϊκό 
πολιτισµό της Tουρκοκρατίας. 'Eτσι τα αφοµοιωτικά επιτεύγµατα της ηπειρώτικης 
παράδοσης αποτελούν τα πρώτα βήµατα του δηµιουργικού εξελληνισµού του 
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ανατολίτικου είδους, το οποίο, αλλιώς, κατά το τέλος του 19ου αιώνα, µε τη 
σηµαντική αύξηση των θεαµάτων, θα είχε εξαφανιστεί για πάντα από την Eλλάδα'. 
     Παρακολουθούµε λοιπόν καθαρά την ξένη προφορική παράδοση να φιλτράρεται, 
περνώντας µέσα από τον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό. Eρχόµενη σε επαφή µε την 
ελληνική κοινωνική και ιστορική πραγµατικότητα, σιγά-σιγά αφοµοιώνεται, 
ταυτίζεται πια µε τη ζωή και τη µοίρα του 'Eλληνα· γίνεται έκφραση των δικών του 
καηµών, των αναγκών του, των προβληµάτων και των προβληµατισµών του, γίνεται 
προέκταση της ζωής του. 
     Tα αφοµοιωτικά επίπεδα, όπως καταγράφονται, φανερώνουν τον πλούτο της 
νεοελληνικής πολιτιστικής παράδοσης γιατί, αν και υπήρχαν τα ίδια θεµατικά 
ερεθίσµατα σε όλα τα Bαλκάνια, 'πουθενά δεν έγινε ένα παρόµοιο βήµα οργανικής 
ενσωµάτωσης της παράδοσης σ' ένα νέο εκφραστικό µέσο, όπως στην ηπειρώτικη 
παράδοση'. 
     O κ.Πούχνερ, µε την πείρα και τη γνώση του ανθρώπου που χρόνια ασχολείται µε 
τον Kαραγκιόζη και το λαϊκό θέατρο γενικότερα, καταφέρνει να ξετυλίξει το νήµα 
της διάδοσης του οθωµανικού θεάτρου σκιών στα Bαλκάνια και µε συστηµατική 
έρευνα και µελέτη των πηγών µας υποδεικνύει, όσο καθαρότερα γίνεται, το 
δροµολόγιο του Kαραγκιόζη, ώσπου να γίνει 'Eλληνας. 'H διαδικασία του πρώτου 
εξελληνισµού δεν µας οδηγεί κατευθείαν στην Kων/πολη, αλλά στον ευρύτερο 
Bαλκανικό χώρο. Oµφάλιος λώρος παραµένει η Πόλη'. 
    Συνέχεια και συµπλήρωση θα µπορούσε να θεωρηθεί η µελέτη του κ. 
Xατζηπανταζή..." 
                                          
Iχνευτής  9 (Aθήνα 1986), σ. 53. 
 
     "'Σκοπός της µελέτης αυτής', αναφέρει ο συγγραφέας, 'είναι η διεύρυνση του 
ορίζοντα των πηγών σχετικά µε την παρουσία του οθωµανικού θεάτρου σκιών στα 
Bαλκάνια κατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας και η προσκόµιση, κατ' αυτό τον 
τρόπο, νέων στοιχείων στη συζήτηση για τις πρώτες φάσεις του εξελληνισµού του 
είδους, πριν από τις µεταρρυθµίσεις του Mίµαρου γύρω στα 1890 στην Πάτρα'. Mε 
αυτόν τον στόχο, ο συγγραφέας ξεκινάει την µελέτη του περιγράφοντας την 
εξάπλωση και εξέλιξη του οθωµανικού Kαραγκιόζη στα Bαλκάνια, όπως και τα 
κέντρα στα οποία γνώρισε την µεγαλύτερή του άνθιση, για να συνεχίσει µε τα πρώτα  
βήµατα  του  Kαραγκιόζη  στην  Eλλάδα  και  την  λεγόµενη  'ηπειρώτικη παράδοση', 
που αποτελεί την πρώτη ουσιαστική αφοµοίωση του οθωµανικού θεάµατος από τον 
νεοελληνικό λαϊκό πολιτισµό και το πρώτο αποφασιστικό βήµα του εξελληνισµού 
του. Aναπόσπαστο τµήµα της µελέτης είναι και το πλήθος των σηµειώσεων που την 
συνοδεύουν και είναι συγκεντρωµένες στο τέλος του βιβλίου". 
 
H. Eideneier, Südost-Forschungen XLVI (München 1987), σσ. 571-572. 
 
     "Es ist gut und nützlich, daß der Theaterwissenschaftler W. Puchner auch den 
volkstümlichen Teil des neugriechischen Theaters im Auge behält, nachdem er 
bereits 1975 mit seiner Münchner Arbeit 'Das neugriechische Schattentheater 
Karagiozis' eine umfassende Studie vorgelegt hatte. Hier haben wir nun ein schmales 
Bändchen von nicht einmal 100 Seiten vor uns (die Analogie 57 Seiten Text und 31 
Seiten Anmerkungen ist Puchners Markenzeichen!), das aus Anlaß eines 14tägigen 
Symposions zum volkstümlichen griechischen Schattentheater im Nov./Dez. 1984 in 
Jannina entstanden war. 
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     Neuere Studien in Jugoslawien und Rumänien belegen, daß das türkische 
Schattenspiel zunächst an den Vasallenhöfen des osmanischen Großreichs auf dem 
Balkan bereits ab dem 17. Jh. und in deren Folge in den städtischen Zentren der 
Balkanhalbinsel im 18. und 19.Jh. als allgemeine Volksbelustigung in Blüte stand. 
Und zu diesem Balkan gehörte ja nun auch Griechenland, wobei Jannina als 
kulturelles Zentrum eine bedeutende Vermittlerrolle in den Nord-Südbeziehungen 
spielte. Die Frage der Umformung des türkischen Karagöz zum griechischen 
Karagiosis bekommt also vor allem zum Ort, wo eine solche Anpassung an örtliche 
kulturelle Gegebenheiten möglich war, eine andere Dimension. 
     Diese Dimension sieht so aus, daß wir zwar vor 1890 und dem berühmten 
Mimaros in Patras keine sicheren Nachweise für den "griechischen Karagiosis" auf 
griechischem Gebiet haben, daß aber wichtige Elemente, die zur Ausbildung dieses 
griechischen Karagiosis führten, im Jannina des 18. und 19. Jh. durchaus zu belegen 
sind. 
     Auffällig sind ja doch auch die Hinweise auf die jeweils andere 
Volkszugehörigkeit der Karagiosisspieler: Juden und Griechen in Konstantinopel, 
Armenier und Zigeuner auf dem Balkan (vergleichbar mit dem volkstümlichen 
Musikleben). Durch diese Sprachvielfalt und die traditionell hohe Mobilität der 
fahrenden Wanderschattenspieler wird auch die Internationalität der behandelten 
Stoffe erklärbar. So war der Alexanderstoff oder in seinem Gefolge die Geschichte 
von Semiramis ja beileibe nicht auf den griechischsprachigen Teil des Balkans 
beschränkt, sondern wanderte auf dieser Halbinsel auf und ab; und so ist die Theorie 
durchaus überzeugend, daß sich der berühmte "Alexander und der verfluchte Drache" 
vom griechischen Epirus aus in den Süden etwa nach Patras hin verbreitet hat. Es 
könnte darüber hinaus diskutiert werden, ob der spezifisch griechische Karagiosis 
überhaupt an ursprünglich griechische Stoffe gebunden war und ob dieser 
Gärungsprozeß in den Schläuchen des osmanischen Karagöz so rein griechisch war 
oder vielleicht eher balkanisch-christlich und, wenn wir die Neuerungen etwa durch 
Mimaros betrachten, mit einem Hang zur "Verwestlichung". 
     Die zuverlässigen Namen- und Sachregister erschließen eine gut belegte, 
bibliographisch auf dem letzten Stand befindliche, außerordentlich nützliche 
Zusammenfassung der   Forschungsergebnisse   zur  Verbreitung  des  türkischen 
Schattentheaters auf dem Balkan im verdichteten Stil eines Forschungsberichts. 
Emilios Kaliakatsos sorgte darüber hinaus einmal mehr dafür, daß die äußere Form 
dem Inhalt in nichts nachsteht". 
 
M. A. Aλεξιάδης, Hπειρωτικά Xρονικά 30 (1992), σ. 392. 
 
"Συστηµατική µελέτη που εξετάζει τη διερεύνηση των πηγών του Oθωµανικού 
θεάτρου σκιών στον Bαλκανικό χώρο κατά την περίοδο της Tουρκοκρατίας. 
Παράλληλα προσκοµίζει νέα στοιχεία στην έρευνα για τις πρώτες φάσεις του 
εξελληνισµού του Kαραγκιόζη, πριν από τις µεταρρυθµίσεις του Mίµαρου στην 
Πάτρα περίπου το 1890. Στο βιβλίο υποστηρίζεται τεκµηριωµένα η λεγόµενη 
Hπειρώτικη παράδοση του Eλληνικού λαϊκού θεάτρου σκιών". 
      
171) "Iησουιτικό θέατρο στο Aιγαίο του 17ου αιώνα", Aριάδνη Γ' (Pέθυµνο 
1985), σσ. 191-206. 
 
     "H ανακοίνωση της ύπαρξης θρησκευτικών δράµατων από τη Xίο του τέλους του 
17ου αιώνα και η πρόσφατη δηµοσίευση του 'Δαβίδ', µαζί µε ορισµένες πληροφορίες 



- 440 - 

 

για την ύπαρξη και άλλων, ανέκδοτων ακόµη, θρησκευτικών δραµάτων από τον ίδιο 
χώρο, διαφοροποιούν το κάπως στερεότυπο σχήµα της εξέλιξης του ελληνικού 
θεάτρου του 17ου αιώνα, από τη φθίνουσα κρητική λογοτεχνία στην επτανησιακή 
δραµατουργία του 18ου αιώνα. Σ' αυτά τα στοιχεία που αφορούν τη Xίο και 
σχετίζονται µε το θεσµό των Iησουιτικών σχολών στο νησί, ας προτεθούν εδώ δύο 
άλλες πληροφορίες, που αφορούν τη Nάξο και σχετίζονται επίσης µε τα Iησουιτικά 
κολλέγια. H µία αναφέρεται σε θρησκευτική θεατρική παράσταση που έγινε σε 
εκκλησία της Nάξου το 1628, την ηµέρα της δηµόσιας ποµπής του Corpus Christi, 
ενώπιον των τουρκικών αρχών, και η άλλη είναι τα αποσπάσµατα ενάς 'µυστηρίου' 
του 'Aγίου Γεωργίου, συγκεκριµένα τα λόγια ενός σύντοµου ρόλου, που η γλώσσα 
τους µας οδηγεί επίσης στη Nάξο του 17ου αιώνα (το κείµενο αυτό θα εκδώσει 
προσεχώς η Eλένη Tσαντσάνογλου). H σύµπτωση της ανεύρεσης των δύο 
πληροφοριών αυτών, σε συνδυασµό µε τα ήδη γνωστά, επιβάλλει και µια γενικότερη 
εξέταση της µορφωτικής δραστηριότητας του τάγµατος αυτού στο Aιγαίο του 17ου 
αιώνα, στα πλαίσια της οποίας πρέπει να τοποθετηθούν και ενδεχόµενες θεατρικές 
παραστάσεις στον ελληνόφωνο χώρο έξω από την Kρήτη και τα Eπτάνησα" (σ. 191). 
     Aλλά οι ενδείξεις για θεατρικές παραστάσεις στον ελληνικό ιησουιτικό χώρο 
αρχίζουν πιο νωρίς: το 1580 περιγράφει ο Θεόδωρος Pέντιος στο ελληνικό κολέγιο 
του Aγίου Aθανασίου στη Pώµη την απαγγελία 'αγίων παθών'. 'Yστερα το τάγµα 
εξαπλώνεται πολύ γρήγορα στο χώρο του Aιγαίου, µε κέντρο πάντα την 
Kωνσταντινούπολη. Tο 1627, µια χρονιά πριν από την παράσταση, την οποία 
αναφέρει ο αρχιεπίσκοπος Raffaele Schiattini, εγκαθίστανται οι Iησουίτες στη Nάξο. 
Aναλύονται και άλλες πληροφορίες από άλλα νησιά για τη µορφωτική 
δραστηριότητα των Iησουιτών, για σχολική οργάνωση και δηµόσιες ποµπές, που 
αποτελούν το οργανωτικό πλαίσιο των κολεγιακών παραστάσεων. Στο επίµετρο 
δηµοσιεύονται δύο έγγραφα: α) Descrizione della Processione di Corpus Domini. 5. 
Iuglio 1628, και β) Citta di Naxos. Diploma in favore della scuola dei Gesuiti. 20 
giugno 1653. 
  
172) "Tρεις 'Eλληνες θεατράνθρωποι στα Bαλκάνια του 19ου αιώνα", Δρώµενα 
10/11 (Aθήνα 1985), σσ. 78-96 (4ο), 10 εικ. στο κείµενο. 
 
      Tο εκτενές αυτό µελέτηµα αναλύει το φαινόµενο του ελληνικού Διαφωτισµού 
στα Bαλκάνια του πρώτου µισού του 19ου αιώνα, στο θεατρικό τοµέα. H αστική 
διανόηση στις µεγάλες βαλκανικές πόλεις ήταν συχνά ελληνική, τόσο που ο µεγάλος 
ιστορικός της NA Eυρώπης Georg Stadtmüller µιλάει για 'βαθµιαίο εξελληνισµό' στα 
αστικά κέντρα των Bαλκανίων, λίγο πριν από το ξέσπασµα των απελευθερωτικών 
κινηµάτων µέσα στο 19ο αιώνα. Aποδεικνύεται ότι οι ιδρυτές της σερβικής εθνικής 
σκηνής, της κροατικής και της ρουµανικής ήταν ελληνικής καταγωγής. Aυτό ήταν 
γνωστό ώς τώρα µόνο στην περίπτωση του Kωνσταντίου Kυριακού-Aριστία. Eδώ 
προστίθεται η περίπτωση του Jovan Sterija Popovic, του Lessing της σερβικής 
λογοτεχνίας, όπως τον αποκαλούν, που ήταν από τον πατέρα του 'Eλληνας και ο 
Δηµήτριος Δηµητρίου (Demetrius Demeter), που είναι 'Eλληνας και από τους δύο 
γονείς, εκπρόσωπος του Iλλυρισµού στο Zagreb, και γράφει ήδη νεαρός ελληνικά 
πατριωτικά ποιήµατα. Kαι οι τρεις περιπτώσεις αναπτύσσονται εδώ µε τα βιογραφικά 
τους στοιχεία, ανάλυση των έργων τους και της θεατρικής τους δραστηριότητας, µε 
πλήρη βιβλιογραφία στα κροατικά, σερβικά, ρουµανικά και ελληνικά στις 
υποσηµειώσεις. 
     "Oι περιπτώσεις αυτές δείχνουν πως η ελληνική διανόηση των βαλκανικών 
πόλεων διατηρεί, ακόµα µερικές δεκαετίες µετά τη σύσταση του ελεύθερου 
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ελληνικού κράτους, τον πολιτιστικό της δυναµισµό και βοηθάει σηµαντικά τους 
Σέρβους, Kροάτες και Pουµάνους να αποκτήσουν εθνική σκηνή. Tο εθνικό θέατρο 
εκλαµβάνεται, εκείνο τον καιρό, κατά τις αντιλήψεις του Διαφωτισµού, ως υπόθεση 
σπουδαία, βήµα της διδαχής της εθνικής γλώσσας και της εθνικής συνείδησης, όπου 
εξετάζονται θέµατα πατριωτικά, και σηµαντικό σύµβολο της ενότητας και της 
αυτόνοµης ύπαρξης του 'Eθνους. Mε την πρώτη µατιά αποτελεί ειρωνεία της 
ιστορίας, πως αυτοί οι λαοί απόκτησαν, µε τη βοήθεια ελληνικών προσωπικοτήτων 
που συµβίωσαν µαζί τους, εθνική σκηνή πολύ πριν από την ίδια την Eλλάδα· µετά 
από ευρύτερη σπουδή όµως βλεπουµε, ότι αυτό συµφωνεί και µε τη γενικότερη 
πολυµορφία και αποκέντρωση του ελληνικού θεατρικού βίου σε διάφορα αστικά 
κέντρα, εκτός των Aθηνών... H καθυστέρηση βέβαια δεν είναι άσχετη µε το 
γλωσσικό ζήτηµα... το παράδειγµα των τριών Eλλήνων του θεάτρου που δρουν την 
ίδια εποχή σε διαφορετικές βαλκανικές χώρες κάτω από συγκρίσιµες συνθήκες είναι 
διαφωτιστική: παρά τη µερική τους αφοµοίωση από τον ντόπιο πολιτισµό..., η δράση 
τους είναι πιο αποτελεσµατική, µολονότι οι πολιτικές δυσκολίες είναι περίπου οι 
ίδιες µε αυτές στην Eλλάδα (η ξενοκίνητη κυβέρνηση προτιµά τις αλλόγλωσσες 
παραστάσεις). 'Eτσι η διερεύνηση της θεατρικής τους δραστηριότητας είναι 
διαφωτιστική και για την περίπλοκη ιστορία του ελληνικού θεάτρου του 19ου αιώνα, 
γιατί η αναποτελεσµατικότητα των προσπαθειών για τη σύσταση ενός εθνικού 
θεάτρου επιτρέπει ίσως µια βαθύτερη διάγνωση: την ιδιοµορφία της όλης 
πολιτισµικής ζωής στην Eλλάδα, που επηρεάζεται από τις τροπές και τη γενική 
πορεία του γλωσσικού ζητήµατος..." (σ. 93). 
 
173) "Historical Events in Recent Greek Folksong", The Ballad Today. History, 
Performance and Revival. Ed. G. Boyes, Doncaster 1985, σσ. 80-89. 
 
     H ανακοίνωση αυτή στη Συνάντηση για τα προβλήµατα του Eυρωπαϊκού 
Δηµοτικού Tραγουδιού (το 1982 στο Sheffield της Aγγλίας) δίνει µιαν επισκόπηση 
της παραγωγής του σύγχρονου ελληνικού δηµοτικού τραγουδιού που καθρεφτίζει 
ιστορικά γεγονότα. Tα βασικά ιστορικά θέµατα, που επεξεργάστηκε ο λαός κατά τον 
τρόπο αυτό, είναι ο Eλληνοϊταλικός πόλεµος, η γερµανική Kατοχή (κυρίως η µάχη 
της Kρήτης), η Aντίσταση και ο Eµφύλιος, ο απελευθερωτικός αγώνας της Kύπρου, 
η δικτατορία, η τουρκική εισβολή στην Kύπρο, η αποχώρηση της Eλλάδας από το 
στρατιωτικό σκέλος του NATO, ο θάνατος του αρχιεπισκόπου Mακαρίου και η 
εξωτερική πολιτική του Henry Kissinger. Πρόκειται κυρίως για τραγούδια από την 
Kρήτη και την Kύπρο, συχνά από ριµαδόρους και ποιητάρηδες. Δίνεται και 
βιβλιογραφία και δέκα παραδείγµατα στα ελληνικά και σε αγγλική µετάφραση. 
 

                                                                                  
174) "Tα σηµειωτικά συστήµατα του θεατρικού κώδικα", Γλωσσολογία (Aθήνα 
1983/84 [1985]), σσ. 31-55. 
 
    Tο µελέτηµα προβαίνει σε λεπτοµερειακή ανάλυση των εκφραστικών µέσων του 
θεάτρου από την οπτική γωνία της σηµειολογίας (για περισσότερες λεπτοµέρειες βλ. 
δηµ. αρ. 168 κεφ. 2). 
 
175) "O Σκεντέρµπεης στην ευρωπαϊκή και βαλκανική δραµατουργία", 
Hπειρωτικά Xρονικά 27 (Iωάννινα 1985), σσ. 139-215, 12 σχεδιαγράµµατα. 
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     Tο εκτενές αυτό µελέτηµα παρακολουθεί τη δραµατική και θεατρική 
σταδιοδροµία αυτού του Athleta Christi στα ευρωπαϊκά γράµµατα και τα γράµµατα 
των βαλκανικών λαών από το 17ο ώς τον 20ό αιώνα. "... ο Σ. αποτελεί µια σηµαντική 
θεµατική σταθερή στην ευρωπαϊκή δραµατουργία ώς το 18ο αιώνα, και στις 
βαλκανικές λογοτεχνίες στο 19ο αιώνα, όσο δηλαδή και όπου ο τουρκικός κίνδυνος 
και τρόµος είναι αισθητός. H λειτουργικότητά του µεταβάλλεται στην πορεία του 
µοτίβου µέσα σε τρεις αιώνες δραµατικής επεξεργασίας, από τον πανευρωπαϊκό 
Athleta Christi στον εθνικό ήρωα. H δραµατική δοµή, θεωρηµένη στη διαχρονική της 
διάσταση, δείχνει επίσης αξιοπρόσεκτη σταθερότητα. O Σ. άλλωστε αποτελεί 
µοναδικό θεµατογραφικό κρίκο ανάµεσα στις 'ευρωπαϊκές' και τις 'βαλκανικές' 
λογοτεχνίες. Tα πρόσθετα σε όσα είπε ο Barletius ερωτικά στοιχεία 
µεταµορφώνονται ανάλογα µε το πολιτισµικό ή και ιδεολογικό πλαίσιο, το οποίο 
υπηρετεί το συγκεκριµένο σκοπό, ώσπου αποβάλλονται τελείως στους εθνικούς 
προσανατολισµούς των βαλκανικών λογοτεχνιών του 19ου αιώνα. Tο θέµα πάντως 
δε ζει στο θέατρο χωρίς την ύπαρξη της απειλής της Oθωµανικής αυτοκρατορίας. 
'Eτσι µε το τέλος της σβήνει από τη λογοτεχνία, στερηµένο πλέον από κάθε 
επικαιρότητα". 
     'Yστερα από µιαν εισαγωγή για την ιστορική µορφή του Σκεντέρµπεη, τη σχετική 
βιβλιογραφία και τη λογοτεχνική του 'εκµετάλλευση' (ακόµα και από το Iησουιτικό 
θέατρο) ως τουρκοµάχου καταπιάνεται το A' κεφ. 'H λογοτεχνία της Aναγέννησης, 
του Mπαρόκ και του Διαφωτισµού' (σσ. 146-163) µε το 17ο και 18ο αιώνα και 
αναλύει, κατά περιεχόµενο και µε µοντέλα διαπροσωπικών σχέσεων που 
φανερώνουν τη δοµή των δραµάτων, τα έργα των Houdar de la Motte,  George Lillo, 
William Harvard και Thomas Whincop, το B' κεφ. 'Φιλελληνικά έργα' (σσ. 163-178) 
τα έργα των Ph. K. Chr. Sondershausen, J. F. von Auffenberg και T. G. Rudbeck, το 
Γ' κεφ. 'Oι βαλκανικές λογοτεχνίες' (σσ. 178-207) τα έργα των Iωάννη Zαµπέλιου, 
Juro Matic Sporer, Jovan Sterija Popovic, το έπος του Γρηγορίου Σταυρίδη (Prlicev) 
και το δράµα του Aντωνίου Aντωνιάδη, ενώ πραγµατεύεται  και τη φιλολογική, 
ιστορική και  πολιτική διένεξη σχετικά µε την εθνική καταγωγή του Σκεντέρµπεη. H 
µελέτη κλείνει µε ανάλυση των δραµάτων του Perikli Cili και του M. Markaj. 
 
176) "The Cretan Song of 'Vienna'", Lares LI (Bari 1985), σσ. 495-515. 
 
     Aνακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο για το Eυρωπαϊκό Δηµοτικό Tραγούδι, το 
1983, στο Monte Sant' Angelo της Nότιας Iταλίας. Eίναι η αγγλική διασκευή του 
δηµ. αρ. 153. 
 
207) "Mοnolog und Dialog in der mittelgriechischen Dramatik. Quantitative 
Untersuchungen zur klassizistischen Dramaturgie", Zeitschrift für Balkanologie  
XXII/2 (Berlin 1986), σσ. 196-221. 
 
     Tο µελέτηµα αυτό αποτελεί µια συµβολή σε νέες µεθόδους ανάλυσης του 
δραµατικού έργου µε ποσοτικά κριτήρια, όσον αφορά την έκταση και συχνότητα των 
µονολόγων, έκταση και συχνότητα των ρήσεων στο διάλογο ('µονολογικότητα' η 
'διαλογικότητα' του έργου), τη σύσταση του σκηνικού διαλόγου, το ρυθµό και τις 
αλλαγές του ρυθµού του διαλόγου, την έκταση των σκηνών, τις διαπροσωπικές 
σχέσεις των σκηνικών χαρακτήρων, τη συχνότητα επικοινωνίας τους, το χρόνο 
παρουσίας τους επί σκηνής σε σχέση µε την έκταση του συνολικού τους ρόλου ή των 
ρήσεων µιας σκηνής κτλ. Tα έργα του Kρητικού και πρώιµου Eπτανησιακού 
Θεάτρου,  που  ανήκουν αναµφίβολα  στην κλασικίζουσα δραµατουργία (µόνον αυτή 



- 443 - 

 

προσφέρεται σε τέτοιου είδους αναλύσεις) δεν έχουν γίνει, ώς τώρα, αντικείµενο 
τέτοιων αναλύσεων, των οποίων τα αποτελέσµατα, όσο σχετικά και αν είναι 
καθεαυτά, φανερώνουν εντούτοις δοµικά στοιχεία της δραµατουργίας, ακόµα και 
ελαττώµατα στην οικονοµία ενός έργου. Kαι εδώ διαφαίνεται µια καθοδική πορεία 
από τη δραµατουργική δεξιοτεχνία του Xορτάτση ώς την αδεξιότητα του Kατσαΐτη. 
Eξάλλου και τα δραµατικά είδη εµφανίζουν κοινά χαρακτηριστικά και αρκετά 
σταθερές τιµές στις αναλύσεις αυτές. 
 
208) "Greek Shadow Theatre and its Traditional Audience: A contribution to 
the Research of Theatre Audience", Théâtre d'ombres. Ed. St.Damianakos, Paris 
1986, σσ. 199-216. 
 
     Tο µελέτηµα αποτελεί ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο για το θέατρο σκιών 
στην πόλη Charlesville-Mézières της Γαλλίας, το 1982. Για ανάλυση βλ. την 
ελληνική διασκευή δηµ. αρ. 139 κεφ. 7. 
 
209) "H σηµειολογία του θεάτρου. Iστορική αναδροµή και σηµερινός 
προβληµατισµός", H δυναµική των σηµείων. Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 253-273. 
 
     Tο κείµενο του µελετήµατος βασίζεται στην ανακοίνωσή µου στο B' Πανελλήνιο 
Σηµειωτικό Συνέδριο στην Aθήνα 1983. Για ανάλυση βλ. δηµ. αρ. 168, κυρίως κεφ. 1 
και 4. 
 
210) "Θεατρολογικές παρατηρήσεις για τον 'Kύκλο των Παθών' της Kύπρου", 
Πρακτικά B' Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου, τόµ. B' (Λευκωσία 1986), σσ. 
447-466. 
 
     Aνακοίνωση στο B' Kυπρολογικό Συνέδριο το 1982, ταυτόσηµη µε το δηµ. αρ. 
128. 
 
222) “Zum Nachleben des Rosalienfestes auf der Balkanhalbinsel”, Südost-
Forschungen XLVI (München 1987), σσ. 197-278. 
 
     H εκτενής αυτή µελέτη για το πρόβληµα των ποικίλων επιβιώσεων της ρωµαϊκής 
γιορτής των rosalia στο λαϊκό πολιτισµό της Xερσονήσου του Aίµου αφιερώνεται 
στον κορυφαίο εκπρόσωπο της συγκριτικής λαογραφίας Leopold Kretzenbacher. To 
σηµείο εκκίνησης είναι µια παρατήρηση του Martin Nilsson, πως οι λαϊκές γιορτές µε 
την ονοµασία rosalia στη Bαλκανική δεν έχουν καµιά σχέση πια µε τη ρωµαϊκή 
γιορτή της άνοιξης και των νεκρών. Σκοπός της µελέτης είναι να αποδείξει το 
αντίθετο και να βρει το µίτο της παράδοσης, ή καλύτερα των παραδόσεων, από τη 
ρωµαϊκή αυτοκρατορία ώς το σηµερινό λαϊκό πολιτισµό της Eλλάδας και της 
Bαλκανικής. 
     Tο πρώτο µέρος του µελετήµατος αναλύει τις ιστορικές πηγές από την όψιµη 
αρχαιότητα ώς το Bυζάντιο και τη µεσαιωνική Pωσία. H γιορτή των ρόδων, που είχε 
συνδυαστεί µε τα συµπόσια στον τάφο των νεκρών, συνεχίζεται και από το 
Xριστιανισµό, όπου τα συµπόσια γίνονται στους τάφους των µαρτύρων, συνδέονται 
ύστερα µε τα Ψυχοσάββατα, κυρίως το Σάββατο του Pουσαλιού, αλλά και το 
Σάββατο των Aγίων Θεοδώρων. Στα Eυχάιτα της M.Aσίας τεκµηριώνεται µε οµιλία 
του Mαυρόποδος µια γιορτή του Aγίου Θεοδώρου, όπου στόλιζαν την εικόνα του µε 
άνθη. "Pουσάλια" αναφέρει και ο Bαλσαµών και ο Xωµατιανός, όπως και πλήθος 
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ρωσικές πηγές. H γιορτή αυτή συνδέεται µε µεταµφιέσεις και αγερµούς κατά την 
εβδοµάδα πριν από την Πεντηκοστή. 
     Tο δεύτερο µέρος "Mορφολογικά και σηµασιολογικά συµφραζόµενα" ασχολείται  
στην αρχή µε τις νοτιοσλαβικές νεράιδες rusalki και έχει τα εξής υποκεφάλαια: 1) 
Der "Name der Rose": Blumenschmuck und Farbsymbolik in den balkanischen 
Frühlingsbräuchen, 2) "Nekrolatria": Gedenkmesse, Grabbesuch und Speiseopfer, 3) 
"Allerseelen" - das heortologische System der "psychosabbata": liturgische 
Brotweihe, kollyba-Gabe und Hochzeitsorakel, 4) Rusalki und rusalii(le), padalice 
und calusarii: Feenzauber und Tanztherapie zu Pfingsten, 5) Rusalia: Maskenzeiten 
und Vermummungsformen. Στα κεφάλαια αυτά αναλύονται όλες οι µορφές, 
γλωσσικές και εορτολογικές των "ρουσαλίων" (έθιµα, µυθολογικές µορφές, 
γιορταστικές εποχές, που έχουν πάρει το όνοµα της αρχαίας γιορτής) και 
διαπιστώνεται πως η σχέση µε το ρόδο ατονεί, όχι όµως η σχέση µε τα λουλούδια 
γενικότερα, ενώ σταθερή, αλλά όχι πάντα φανερή, παραµένει η σχέση µε τη 
νεκρολατρία. "Neben der Namensform rosalia in diesem Traditionsnetz von 
verschiedenen Phänomenen bleibt also noch ein zweiter, semantischer, allerdings 
manchmal etwas vager Bezugsbereich konstant: die Relation zu den Toten. Dieser 
verborgene semantische Zusammenhang in der Morphologie so unterschiedlicher 
Erscheinungsformen auf der Balkanhalbinsel, die allen den "Namen der Rose" tragen, 
konnte zur Zeit von Nilssons eingangs erwähnter Akademierede aufgrund der 
Beschränktheit der Materialübersicht noch nicht lokalisiert werden. Mit diesem 
Ergebnis, daß hinter dem Namen der Rose immer auch der Tod steht, ist unser Gang 
durch das südosteuropäische Überlieferungslabyrinth - geleitet von Namen, Terminen 
und Festtypologien - zu Ende gekommen. Wir hoffen, doch einen Blick hinter 
Nilssons "verschlossene Tür" getan und einige der Traditionsfäden entwirrt zu 
haben...". 
 
Kρίση: E. Fenster, Byzantinoslavica L/1 (Praha 1989), σ. 103. 
 
"Im frühchristlichen Rosentag und Rosenfest, vorwiegend zu Ehren eines Märtyrers 
gefeiert, trafen zwei heortologische Traditionen, die des Toten- und die des 
Blumenfestes, zusammen. In mittelbyzantinischer Zeit können Rosalia ebenso 
Blumenwallfahrt wie Umzüge mit Waffentänzen, Verkleidungen, Pantomimen und 
Gesang bedeuten. Die Beziehung zur Rose ging hier zwar verloren, doch ist ihre 
Verwendung als Totenblume wie auch der Totenschmaus neben dem Grab die ganze 
byzantinische Zeit hindurch nachweisbar". 
 
223) “The stranger in Greek folk song”, H.Shields (ed.), Ballad research, Dublin, 
Folk Music Society of Ireland 1986 [1987], σσ. 145-161. 
 
      Tο µελέτηµα αυτό αποτέλεσε ανακοίνωση στη 15η International Ballad 
Conference στο Δουβλίνο (Aύγ. 1985) και αναλύει, µε τη µεθοδολογία της 
κοινωνικής ψυχολογίας και τις έννοιες του "αυτοστερεότυπου" και του 
"ετεροστερεότυπου" κατά Hofstätter, τα συµφραζόµενα του ορου "ξένος" στο 
ελληνικό δηµοτικό τραγούδι. H µελέτη απαρτίζεται από δύο µέρη: 1) the stranger in 
local tradition, µε υποκεφάλαια: 1.1. The stranger on the family level (π.χ. λέγεται 
έτσι ο γαµπρός, ο δάσκαλος στα αγερµικά τραγούδια του Λαζάρου κτλ.), 1.2. The 
stranger on the community or provincial level (οι Xιώτες, οι διαλεκτικοί τύποι στα 
τραγούδια του Kαραγκιόζη, στο κωµειδύλλιο και στην επιθεώρηση), 1.3. The 
stranger on the national level (οι Tούρκοι, Aλαµάνοι, πειρατές από τη Mπαρµπαριά, 
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Aρβανίτες κτλ. του ιστορικού τραγουδιού, οι 'Aγγλοι και Γερµανοί του ιστορικού 
τραγουδιού του 20ού αιώνα). Tο δεύτερο µέρος αντιστρέφει την οπτική: 
παρακολουθεί τον ντόπιο "στα ξένα", όπου γίνεται αυτός "ξένος": emigrations songs 
(τραγούδια της ξενιτιάς), µε υποκεφάλαια: 2.1. the return of the emigrant ως συχνό 
µοτίβο των παραλογών, 2.2. emigration to America (νεότερα τραγούδια της ξενιτιάς 
µε αλλαγµένη πλέον κοσµοθεωρία), 2.3. emigration without return (ο ξενιτεµός 
οδηγεί στο βέβαιο θάνατο και καταδικάζεται στα τραγούδια αυτά: "Παρηγοριά έχ' ο 
θάνατος και λησµονιά ο Xάρος / µα ο ζωντανός ο χωρισµός παρηγοριά δεν έχει"). 
Eίναι αξιοπρόσεκτο πως ένας κοινωνικός θεσµός που υπάρχει ήδη από τα Bυζαντινά 
χρόνια αντιµετωπίζεται στα τραγούδια, σε ιδεολογικό επίπεδο, τόσο αρνητικά. 
Aκολουθούν δέκα παραδείγµατα στα ελληνικά µε αγγλική µετάφραση. 
 
224) “O Max Reinhardt, o Φώτος Πολίτης και η Aρχαία Tραγωδία”, 
Eυρωπαϊκό Πολιτιστικό Kέντρο Δελφών, Διεθνής Συνάντηση Aρχαίου Eλληνικού 
Δράµατος, Aθήνα 1987, σσ. 49-60. 
 
     Aνακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος στους 
Δελφούς 8-12 Aπριλίου 1984. Για ανάλυση βλ. κεφ. 6 του δηµ. αρ. 140. 
 
225) “O ποιητικός χαρακτήρας της Eλληνικής τραγωδίας”, Eυρωπαϊκό 
Πολιτιστικό Kέντρο Δελφών, Διεθνής Συνάντηση Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος. 
Aθήνα 1987, σσ. 240-247. 
 
     Aνακοίνωση στη Διεθνή Συνάντηση Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος στους 
Δελφούς 24-25 Iουνίου 1985. Πρόκειται για συντοµευµένη µορφή του δηµ. αρ. 154. 
 
226) “Eισαγωγή”, “M. I. Mουσαίος, O Γάµος του Mαλώνη Aντιφάτου”, Δελτίον 
Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών E' (Aθήνα 1984/85 [1987]), σσ. 275-359, 
εισαγωγή σσ. 275-280. 
 
     Στην εισαγωγή αναλύεται η σηµασία του µοναδικού αυτού θεατρικού έργου από 
το χώρο του Λιβισιού, η δραµατουργική του δοµή, η γλώσσα και η ηθογραφική 
λειτουργία του, καθώς και η προσωπικότητα του δηµιουργού του. "O Γάµος του 
Mανώλη Aντιφάτου” του M. I. Mουσαίου αποτελεί ένα αξιοπρόσεκτο από πολλές 
απόψεις (γλωσσική, λογοτεχνική, θεατρολογική, ηθογραφική και ιδεολογική) έργο, 
προερχόµενο από ένα χώρο του Aνατολικού Eλληνισµού, από τον οποίο σπανίζουν 
κατά τα άλλα τα γραπτά µνηµεία πνευµατικής δηµιουργικότητας. Aποτελεί επίσης 
αξιοπρόσεκτο δείγµα ετεροχρονίας των πνευµατικών κινηµάτων µέσα στο πλαίσιο 
της ίδιας της εθνικής λογοτεχνίας (δείγµα όψιµου διαφωτισµού στα τέλη του 19ου 
αιώνα) και ακόµα µιας θεατρικής αίσθησης από µια περιοχή χωρίς παράδοση στα 
θεατρικά πράγµατα"(σσ. 279 εξ.). 
 
227) “Tα όρια στην ερµηνεία του αρχαίου δράµατος”, Eπιστηµονική Σκέψη 34 
(1987), σσ. 60-66 (4ο). 
 
     Πρόκειται για το πρώτο κεφάλαιο, συντοµευµένο και κάπως εκλαϊκευµένο, µιας 
µονογραφίας για την αναβίωση του αρχαίου δράµατος στην Eυρώπη και την Eλλάδα. 
Δίνεται έµφαση εδώ σ' εκείνα τα στοιχεία, που αντιστέκονται σε µια πιστή 
αναπαραγωγή της αρχαίας παράστασης (η αποσπασµατική διάσωση του 
ρεπερτορίου, το θεσµικό πλαίσιο της διονυσιακής λατρείας, ο αγών, το σύστηµα 
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εκλογής, διδασκαλίας, εκτέλεσης και επιβράβευσης του έργου, η ιδιωτική 
χρηµατοδότηση και οργάνωση της παράστασης) και περιγράφεται ο κώδικας της 
παράστασης (θεατρικός χώρος, σκηνικός εξοπλισµός, προσωπίδα, ενδυµασία κτλ.), 
όπου κυριαρχούν τα ακουστικά στοιχεία, όχι τα οπτικά (όπως σήµερα). Tέλος 
επισηµαίνεται το πρόβληµα της µετάφρασης, που βαρύνει ιδιαίτερα για µια θεατρική 
µορφή, η οποία βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο λόγο. Aυτή η παντοδυναµία του 
λόγου αντιβαίνει ουσιαστικά στη σύγχρονη θεατρική σύµβαση, όπου κυριαρχούν τα 
οπτικά στοιχεία. Aναπόφευκτα οι σηµερινές λύσεις αποτελούν προσπάθειες 
συµβιβασµού των ασυµβίβαστων: το ποίηµα να γίνει θέαµα, όπως το απαιτεί η 
θεατρική σύµβαση της εποχής µας. 
 
228) “O θρακικός "Kαλόγερος" στις θεωρίες απαρχής του αρχαίου δράµατος”, 
Δρώµενα 12 (Aθήνα 1987), σσ. 109-116. 
 
     Πρόκειται για την ελληνική απόδοση του δηµ. αρ. 125, εµπλουτισµένη µε 
εικονογραφική υλικό. 
 
229) “Normative Aspekte der Frauenrolle in den exklusiv femininen Riten des 
hellenophonen Balkanraums”, N. Reiter (ed.), Die Stellung der Frau auf  dem 
Balkan.. Beiträge zur Tagung vom 3.-7. September 1985 in Berlin, Wiesbaden 
1987, σσ. 133-141. 
 
      Aνακοίνωση στο Διεθνές Bαλκανολογικό Συνέδριο στο Bερολίνο 1985, µε θέµα 
"H γυναίκα στα Bαλκάνια". To µελέτηµα αυτό προσπαθεί, µε βάση τα εορτολογικά 
εκείνα έθιµα, στα οποία συµµετέχουν αποκλειστικά κορίτσια και γυναίκες, να 
ανασκευάσει το παραδοσιακό σχήµα της "καταπιεσµένης" γυναίκας στο λαϊκό 
πατριαρχικό πολιτισµό της Bαλκανικής, δείχνοντας πως η "ζώνη εξουσίας" της, που 
είναι το σπίτι, επεκτείνεται κατά καιρούς και στα δηµόσια. Eνώ το κορίτσι δεν 
απολαµβάνει σχεδόν καθόλου δικαιώµατα (δεν κατέχει κοινωνικό ρόλο), η 
παντρεµένη γυναίκα, ιδίως µε παιδιά, αποκτά θέση στην κλειστή κοινωνία του 
χωριού, η γερόντισσα µάλιστα σηµαντική. Aυτό αντικαθρεφτίζεται αρκετά καθαρά 
στα διάφορα αποκλειστικά γυναικεία έθιµα. O κοινωνικός ρόλος της γυναίκας, µε 
επίκεντρο πάντα το γάµο της και τη µητρότητα, καθορίζεται από στρατηγικές 
επιβίωσης της κοινότητας.  
 
230) “Europäische Ödipusüberlieferung und griechisches Schicksalsmärchen”, 
Balkan Studies  26 (1985 [1987]), σσ. 321-349. 
 
     Πρόκειται για µια επαυξηµένη και συµπληρωµένη µορφή του δηµ. αρ. 144, όπου 
οι προδιαγραφές του συλλογικού βιβλίου είχαν περιορίσει και την έκταση και τις 
υποσηµειώσεις. Για ανάλυση βλ. δηµ. αρ. 144. 
 
249) Eλληνική Θεατρολογία. Δώδεκα Mελετήµατα, Aθήνα 1988 (Eταιρεία 
Θεάτρου Kρήτης, Kρητική Θεατρική Bιβλιοθήκη, τόµος B'), σελ. 492.  
 
     "O τόµος αυτός συγκεντρώνει δώδεκα µελετήµατα, αδηµοσίευτα και 
δηµοσιευµένα, από την τελευταία δεκαετία των ερευνητικών µου αναζητήσεων στον 
τοµέα της ιστορίας και της θεωρίας του θεάτρου. Mελετήµατα που φανερώνουν, στο 
σύνολό τους και το καθένα ξεχωριστά, τη µοναδικότητα της ελληνικής παράδοσης 
στα θεατρικά πράγµατα και τις συνεχείς διασυνδέσεις  της µε το ευρωπαϊκό θέατρο. 
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Tο κείµενο όλων των µελετών είναι ανανεωµένο και συµπληρωµένο µε τα πρόσφατα 
πορίσµατα της σχετικής έρευνας. Nέα και πρόσφατη βιβλιογραφία έχει προστεθεί και 
στις υποσηµειώσεις, που λειτουργούν κατ' αυτό τον τρόπο και ως βιβλιογραφικός 
οδηγός και καθοδηγούν τον ενδιαφερόµενο και το νέο µελετητή στα επιµέρους 
θέµατα. Tα ευρετήρια στο τέλος του τόµου αποσκοπούν στη διευκόλυνση της χρήσης 
του τόµου. Oι θεµατικές ενότητες ακολουθούν, από την αρχαιότητα ώς σήµερα, σε 
γενικές γραµµές διαχρονική σειρά" (σ. 11). 
     Tα δώδεκα κεφάλαια δηµοσιεύονται ως εξής: 1. O ποιητικός χαρακτήρας της 
αρχαίας τραγωδίας (σσ. 13-24), βλ. την ανάλυση στο δηµ. αρ. 154. 2. Tα όρια στην 
ερµηνεία του αρχαίου δράµατος (σσ.2 5-52), πιο εκτεταµένο και λεπτοµερειακό σε 
σχέση µε το δηµ. αρ. 225, βλ. ανάλυση εκεί. 3. O θρακικός "Kαλόγερος" στις θεωρίες 
του αρχαίου δράµατος (σσ. 53-69) βλ. δηµ. αρ. 228 χωρίς το εικονογραφικό υλικό. 4. 
H κάθοδος του Xριστού στον 'Aδη και οι αρχές του θρησκευτικού θεάτρου (σσ. 71-
126)· πρόκειται για ελληνική µετάφραση του γερµανικού µελετήµατος δηµ.αρ.48 µε 
σηµαντικόν εµπλουτισµό των πηγών για το έθιµο του "'Aρατε πύλας" στην Eλλάδα 
(ιδίως στην Kύπρο) και την Eυρώπη. Eµπλουτίστηκε επίσης η σχετική βιβλιογραφία, 
και στο κεφάλαιο για το δρώµενο αυτό στο δυτικό µεσαιωνικό θέατρο υπάρχουν 
εκτενείς προσθήκες. 
     Tο 5ο κεφάλαιο, H "Eρωφίλη" στη δηµώδη παράδοση της Kρήτης (σσ. 127-190) 
αποτελεί ανατύπωση του δηµ. αρ. 117 µε προσθήκες και διορθώσεις. 6. O ρόλος της 
µουσικής στο Kρητικό Θέατρο (σσ. 191-213) ήταν ανακοίνωση στο E' Kρητολογικό 
Συνέδριο στον 'Aγιο Nικόλαο Kρήτης (Σεπτ. 1981), από παραδροµή δεν 
συµπεριλήφθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου και δηµοσιεύτηκε το 1988 στα 
Kρητικά Xρονικά (για ανάλυση βλ. το δηµ. αρ. 255). 7. O "Zήνων" και το πρότυπό 
του (σσ. 215-297) είναι µια σηµαντικά διευρυµένη µορφή του δηµ. αρ. 62. H 
αναψηλάφηση του θέµατος έγινε αναγκαία ύστερα από τη δηµοσίευση των ερευνών 
του Mc Cabe για τον Joseph Simons, το Kολέγιο του St. Omer και το Iησουιτικό 
Θέατρο γενικότερα, µε ειδική λεπτοµερειακή αναφορά µάλιστα στο "Zeno" του 
συγγραφέα αυτού (στο µεταθανάτιο τόµο An Introduction to Jesuit theater. St. Louis 
1983, που τον εκδίδει ο L. J. Oldani µε πολλές δικές του προσθήκες). 'Eτσι µου 
δόθηκε και η ευκαιρία να συµπληρώσω τις έρευνές µου για τη γνησιότητα του 
προλόγου (βλ. δηµ. αρ. 156) και το πρόσωπο του άγνωστου ποιητή, καθώς και να 
ενηµερώσω τη βιβλιογραφία µε τα νεότερα δηµοσιεύµατα στα επιµέρους θέµατα. 
     Tο κεφάλαιο 8, Tο Iησουιτικό Θέατρο στο Aιγαίο του 17ου αιώνα (σσ. 299-327), 
αποτελείται από δύο µέρη: α) Iησουιτική παράσταση σε εκκλησία της Nάξου το 
1628, αναδηµοσίευση του δηµ. αρ. 171 µε νέες πηγές για πρώιµες ιησουιτικές 
παραστάσεις στον ελληνικό χώρο και β) H περίπτωση του 'Δαβίδ', νέα µορφή του 
δηµ. αρ. 76 µε προσθήκες και αλλαγές. Kεφάλαιο 9, Mίµηση και παράδοση στην 
ιστορία του ελληνικού θεάτρου (σσ. 329-379) αποτελεί επεξεργασµένη ανατύπωση 
του δηµ. αρ. 143 (για ανάλυση βλ. εκεί). Tο κεφάλαιο 10, Yφολογικά προβλήµατα 
στο ελληνικό θέατρο του 20ού αιώνα (σσ. 381-408), είναι ανακοίνωση σε συνέδριο 
της "Πανελλήνιας Πολιτιστικής Kίνησης" (17/2/88) και δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό 
Παρνασσός (δηµ. αρ. 252, για ανάλυση βλ. εκεί). Tο κεφ.11 H θέση του Kαραγκιόζη 
στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου (σσ. 409-418), επίσης ανακοίνωση στο 
αναφερόµενο συνέδριο, είναι αδηµοσίευτο και πραγµατεύεται τον άδικο αποκλεισµό 
του θεάτρου σκιών από τις ιστορίες του νεοελληνικού θεάτρου, άδικο επειδή ο 
Kαραγκιόζης είναι από κοινωνιολογική άποψη ένα σηµαντικό φαινόµενο (είχε το 
πολυπληθέστερο ακροατήριο που συγκέντρωσε ποτέ ελληνικό θέατρο), και από 
θεατρολογική άποψη, ως αυτοσχεδιαζόµενο λαϊκό θέατρο, ενδιαφέρουσα µορφή µιας 
απρόσκοπτης επικοινωνίας µεταξύ κοινού και σκηνής κατά τη διάρκεια της 
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παράστασης. Tο τελευταίο κεφάλαιο, Tο δράµα στη µεταπολεµική Eλλάδα (σσ. 419-
433), αποτελεί ανακοίνωση στο Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός" και 
δηµοσιεύτηκε στο οµώνυµο περιοδικό (δηµ. αρ. 253). 
     O τόµος κλείνει µε λεπτοµερειακά και εξαντλητικά ευρετήρια: προσώπων, τίτλων, 
τόπων και θεµάτων και όρων (σσ. 435-492). 
 
M. M. Θωµαδάκη, “Σηµαντική σηµβολή στη µελέτη του θεάτρου”, Διαβάζω 223 
(1989) σσ. 86-87. 
 
"Tο βιβλίο του καθηγητή Bάλτερ Πούχνερ "H Eλληνική Θεατρολογία" είναι µια 
αρµονική και αρχιτεκτονηµένη σύνθεση από δώδεκα µελετήµατα συγκεντρωµένα σ' 
ένα τόµο. Tα µελετήµατα αυτά είναι απότοκα δεκαετούς έρευνας επί του θεάτρου. 
Mερικά από αυτά παρουσιάζονται για πρώτη φορά ενώ άλλα, που 
πρωτοδηµοσιεύθηκαν σε διάφορα επιστηµονικά περιοδικά, αναδηµοσιεύονται ειδικά 
επεξεργασµένα, ανεπτυγµένα και εµπλουτισµένα µε νέα στοιχεία. Σκοπός της 
συλλογής είναι ν' αποτελέσει ένα ενιαίο σώµα, στο οποίο η ελληνική θεατρολογία και 
οι σχέσεις της µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή να γίνεται πλήρως κατανοητή από τους 
ενδιαφερόµενους. 
     H διάταξη των επιµέρους µελετηµάτων ακολουθεί, ως προς τη θεµατική, 
διαχρονική σειρά που ξεκινά από την αρχαία τραγωδία και καταλήγει στην εξέταση 
των προβληµάτων του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου. 
     Iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το µελέτηµα "O θρακικός 'Kαλόγερος' στις 
θεωρίες απαρχής του αρχαίου δράµατος", όπου ο συγγραφέας αναλύει 
εµπεριστατωµένα την έντονη σύνδεση του αποκριάτικου εθίµου του θρακικού 
"Kαλόγερου" µε τη θρακική λατρεία του Διονύσου. Στο µελέτηµα αυτό 
παρουσιάζονται οι κατά καιρούς δοξασίες, έρευνες και επιστηµονικές θέσεις 
ερευνητών, οι οποίοι ασχολήθηκαν και ασχολούνται µέχρι σήµερα µε το εξαιρετικά 
ενδιαφέρον αυτό δρώµενο, το οποίο, όπως τονίζει ο Bάλτερ Πούχνερ, 
"πραγµατοποίησε µια πρωτοφανή για ελληνικό δρώµενο βιβλιογραφική καριέρα" και 
"έγινε υποχρεωτική και ελκυστική αναφορά στις θεωρίες απαρχής του αρχαίου 
δράµατος" (σελ. 61). 
     Eξάλλου στο αµέσως επόµενο µελέτηµα ο συγγραφέας ερευνά µε ενάργεια το 
σπάνιο χριστιανικό ελληνικό δρώµενο της καθόδου του Xριστού στον 'Aδη και το 
συνδέει µε τη γέννηση του χριστιανικού θεάτρου στον δυτικό Mεσαίωνα. 
Eπισηµαίνει δε τις "εννοιολογικές διαφορές ανάµεσα στην ερµηνεία της ελληνικής 
Aνατολής και της λατινικής Δύσης" (σελ. 80) καταλήγοντας ως εξής: "Tο δρώµενο 
'Aρατε Πύλας' στα σηµερινά ελληνικά χωριά αποτελεί τον εξελικτικό πυρήνα µιας 
θεατρικής µορφής που εν τω µεταξύ έχει σβήσει από αιώνες. 'Eτσι οι περιπτώσεις της 
τέλεσης του πασχαλινού εκκλησιαστικού εθίµου, όσες µπορέσαµε να 
συγκεντρώσουµε, µας οδηγούν στα βάθη δύο χιλιετηρίδων ευρωπαϊκής πολιτισµικής 
ιστορίας" (σελ. 102). 
     Mε το δέκατο µελέτηµα, ο συγγραφέας εισάγει τον αναγνώστη στα "Yφολογικά 
προβλήµατα στο Eλληνικό Θέατρο του 20ού αιώνα" (τίτλος µελετήµατος) µε τρόπο 
απόλυτα συνεπή ως προς τη σύνδεση του κεφαλαίου αυτού µε τα προηγούµενα. Tο 
εξαίρετα δοµηµένο και "σφιχτό" αυτό µελέτηµα εκθέτει την κατάσταση του 
ελληνικού θεάτρου (έργα και παραστάσεις) κατά τη διάρκεια ανήσυχων εποχών 
συσσώρευσης καλλιτεχνικών και ιδεολογικών ρευµάτων και κινηµάτων, στην αρχή 
δηλαδή του αιώνα και την περίοδο του Mεσοπολέµου. O συγγραφέας αφού έχει 
διατυπώσει εύστοχες παρατηρήσεις, διαπιστώνει ότι "H υφολογική ανάλυση 
καλλιτεχνικών φαινοµένων ανήκει στις πιο λεπτές πτυχές της θεατρικής ιστορίας και 
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ειδικά στον αιώνα µας, µε τους αλλεπάλληλους συµφυρµούς των "ισµών", δεν 
επιτρέπει πια απλουστευτικές γενικεύσεις (...). Aπέχουµε ακόµα πολύ από µια τελική 
υπεύθυνη και συστηµατική σύνθεση, που µόνο αυτή δίνει τη βάση για τεκµηριωµένη 
ανάλυση υφολογικών προβληµάτων" (σελ. 401). 
     Aξίζει επίσης να αναφερθούµε εκτενέστερα στο ενδέκατο κεφάλαιο-µελέτηµα 
όπου ο Bάλτερ Πούχνερ εξαίρει τη σπουδαιότητα του Θεάτρου Σκιών. Kατά τον 
συγγραφέα το είδος αυτό αποτελεί θεµελιώδη έκφραση λαϊκού θεάτρου: "O 
Kαραγκιόζης αποτελεί ένα αναφαίρετο κεφάλαιο της ιστορίας του θεάτρου του τόπου 
στον 20ό αιώνα. Eίναι από τις λίγες θεατρικές µορφές που διαµόρφωσαν ένα σταθερό 
αισθητικό κώδικα των παραστάσεων, που αντέχει στην επανάληψη, αυτοδιορθώνεται 
και αφοµοιώνει καινούργια θέµατα στο σταθερό του καµβά" (σελ. 413). Eπιπλέον, 
στο µελέτηµα αυτό ο συγγραφέας, µε δυναµικό τρόπο, επιχειρεί τη θεατρική 
"αποκατάσταση" του Kαραγκιόζη ως κατεξοχήν λαϊκού ήρωα που µπορεί να 
γοητεύει, να διασκεδάζει και να συγκινεί. 
     Πολύ ενδιαφέρον είναι και το τελευταίο µελέτηµα. Eδώ ο συγγραφέας επιχειρεί 
να δώσει µια γενική εικόνα της σύγχρονης δραµατικής παραγωγής και σκηνικής 
παρουσίασής της. Προσπαθώντας να βάλει µια τάξη στη σχεδόν άµορφη µάζα, στον 
όγκο της νεοελληνικής παραγωγής, ο B. Πούχνερ επιτυγχάνει µια ενιαία επισκόπηση 
της θεατρικής θεµατικής και δοµής της σύγχρονης ελληνικής δραµατουργίας. 
     Πρέπει να πούµε ότι και τα µελετήµατα τα οποία αναφέρονται στην αρχαία 
τραγωδία, καθώς και εκείνα που πραγµατεύονται το Kρητικό Θέατρο και αναλύουν 
προβλήµατα επιδράσεων, δείχνουν ένα µεθοδικό τρόπο προσέγγισης των θεµάτων µε 
γνώµονα µια σταθερή πορεία στην έρευνα. H "Eλληνική Θεατρολογία" του Bάλτερ 
Πούχνερ αποτελεί σηµαντική συµβολή στη µελέτη του θεάτρου και οπωσδήποτε 
εµπλουτίζει µε επιστηµονικό τρόπο τη σε γενικές γραµµές πτωχή σε ποιότητα και 
όγκο θεατρολογική βιβλιογραφία του τόπου µας". 
 
H.-J. Härtel,  Südost-Forschungen 51 (1992), σσ. 509-511. 
 
"Dieser Sammelband enthält zwölf in den Jahren 1979-1988 entstandene, zum Teil 
erweiterte und überarbeitete, zum Teil in der vorliegenden Gestalt zum ersten Mal 
veröffentlichte Studien des österreichischen Volkskundlers, Literatur- und 
Theaterwissenschaftlers, der zunächst an der Universität Rethymnon lehrte und seit 
einigen Jahren an der Universität Athen eine Professur innehat. Sie zeigen das breite 
fachliche Spektrum ihres Verfassers, reichen sie doch von theoretischen Erwägungen 
über historische Darstellungen bis zu detaillierten philologischen und textkritischen 
Untersuchungen. So beschäftigt sich die erste Abhandlung mit dem "semiotischen 
Zugang der tschechischen Strukturalisten der Zwischenkriegszeit" zur griechischen 
Tragödie, die "mit seltenem Scharfblick und ästhetischer Eindringlichkeit die 
unüberbrückbare Antithese" zwischen der antiken Tragödie und dem Theaterkodex 
unserer Zeit erkannt hätten, woraus sich auch die Schwierigkeiten einer Neubelebung 
ergeben. Für die vergleichende Literaturwissenschaft von Bedeutung ist der Aufsatz 
über "Mimesis und Paradosis im neugriechischen Theater", wobei es, wie im 
Untertitel erläutert wird, um "das Problem der sozialen Funktionalität des 'fremden 
Vorbilds'" geht. Puchner schlägt anstelle des Begriffs Einfluß und der damit 
verbundenen Rezeption, für die es entsprechend dem Wortreichtum der griechischen 
Sprache eine Reihe von Synonyma gibt, ein Begriffspaar vor, das dynamischer und 
funktionaler ist: Mimesis und Paradosis, Nachahmung und Tradition, Übernahme und 
Überlieferung. Dargestellt und erhellt werden die beiden Begriffe an der Geschichte 
des neugriechischen Theaters, das von Anfang seiner Entwicklung nahezu 
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ausschließlich von westlichen Vorbildern gespeist wird, vom Schattentheater und 
gewissen Brauchtumserscheinungen abgesehen. Überdenkenswert ist dieser 
Vorschlag sicherlich, um den nur in eine Richtung weisenden und von Betroffenene 
oft als diffamierend empfundenen Begriff Einfluß zu ersetzen. Die tschechische 
Literaturwissenschaft sprach in diesem Sinn oft karikierend von "vlivologie" 
("Einflussologie"). 
     Zwei Studien bieten dem Leser einen Überblick über die Entwicklung des 
griechischen Theaters im 20. Jahrhundert und in der Zeit nach dem zweiten 
Weltkrieg. In klarer Sprache werden die stilistischen Richtungen vom Realismus, 
Naturalismus bis hin zum epischen Theater in ihren griechischen Ausprägungen 
dargestellt. Das griechische Theater erhält so seinen Platz im europäischen Kontext. 
Die übrigen Studien sind im wesentlichen der Nachahmung des barocken 
Schuldramas, der Rolle des Jesuitentheaters und der Wechselwirkung von Liturgie 
und Theater gewidmet. Überraschend ist die intensive Tätigkeit lateinischer Orden 
wie der Jesuiten, Kapuziner und Franziskaner auf den Inseln, im orthodoxen Bereich. 
Viel Material ist in den Studien auch für den Kirchengeschichtler enthalten. Was das 
Theater betrifft, gelten stilistische Begriffe wie Barock, Früh- und Spätbarock auch 
im Bereich des orthodoxen Ostens. Das zeigt einmal mehr, daß es sich um einen 
europäischen Stil im wahrsten Sinne des Wortes gehandelt hat. An anderer Stelle 
wird gezeigt, daß das aus der östlichen Tradition stammende Schattentheater, der 
Karagöz, in seinem "poetischen Realismus" ein wesentlicher Bestandteil des 
griechischen Theaters ist. 
     Jedem Aufsatz ist ein Anmerkungsapparat angefügt, aus dem Belesenheit, 
Sachkenntnis und Kompetenz des Verfassers deutlich werden. Ganze Bibliographien 
sind bisweilen darin enthalten, von den vielfältigen Anregungen für weitere 
Forschungen ganz zu schweigen. In diesem Zusammenhang könnte man darauf 
hinweisen, daß in der nach Ländern und Völkern gegliederten Bibliographie zum 
Jesuitendrama neben den west- und südslawischen Ländern und Völkern gegliederten 
Bibliographie zum Jesuitentheater neben den west- und südslawischen Ländern auch 
die ostslawischen aufgeführt werden können. An der Kiewer Akademie werden 
Schuldramen aufgeführt, wobei ebenfalls Nachahmung und Überlieferung zum 
Tragen kamen, z.B. Dimitrij Tuptalo und Feofan Prokopovic. Das wäre ein Beleg 
mehr dafür, daß das Barock auch im orthodoxen Bereich Aufnahme gefunden hat. 
     Die verschiedenen Register erhöhen den Wert dieser Sammlung von Aufsätzen 
und Vorträgen, sie wird dadurch zu einem Handbuch der neugriechischen 
Theatergeschichte. Es handelt sich um ein Namens-, Titel-, Ortsnamen- und 
Sachregister, das Themen und Begriffe aufschlüsselt. Sie sind noch einmal nach dem 
griechischen und lateinischen Alphabet für die Stichwörter aus den westlichen 
Sprachen unterteilt. Bei der Lektüre der flüssig geschriebenen Texte fragt sich jeder, 
der kein Gräcist ist, wie weit der Verfasser in seinen Arbeiten begriffsbildend auf die 
Fachsprache eingewirkt hat. 
     Der Erfolg dieser Arbeiten wird indessen begrenzt bleiben, denn wie er selbst in 
Abwandlung eines bekannten Dictum ironisch anmerkt "Graeca sunt, non leguntur" 
(S. 61)". 
 
Δηµ. Λουκάτος, “Λαογραφική βιβλιογραφία (µε σύντοµες κρίσεις) των ετών 1989-
1992”, Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σσ. 343-429, ιδίως σ. 402. 
 
"'Oπως σηµειώνει, προλογικά, ο σ., πρόκειται για µελετήµατα, "που φανερώνουν 
(στο σύνολό τους και το καθένα χωριστά) τη µοναδικόηττα της ελληνικής παράδοσης 
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στα θεατρικά πράγµατα και τις συνεχείς διασυνδέσεις της µε το ευρωπαϊκό  θέατρο". 
Iδιαιτέρως λαογραφικά είναι τα κεφάλαια: O Θρακικός Kαλόγερος (σ. 53-64), H 
Eρωφίλη στη δηµώδη παράδοση της Kρήτης (σ. 127-190) και H θέση του 
Kαραγκιόζη στην ιστορία του Nεοελλ. Θεάτρου (σ. 409-418). 
     Yποδειγµατική είναι, στον Tόµο, η ευρετηραική κατανοµή των θεµάτων, σε: 
πρόσωπα (ελληνικά και διεθνή), τίτλους θεατρικών έργων, τόπου, θέµατα και όρους 
(ελληνικού και διεθνείς) σ.435-492". 
 
250) "Tο Παιδικό Θέατρο στην Eλλάδα", Διαδροµές 10 (1988), σσ. 94-105. 
 
     Tο µελέτηµα πραγµατοποιεί µια σύντοµη επισκόπηση της ιστορικής πορείας του 
παιδικού θεάτρου στην Eλλάδα από την αρχαιότητα ώς σήµερα. Συγκεκριµένα 
αναλύει τη συµµετοχή παιδιών στην παράσταση της αρχαίας τραγωδίας, το σχολικό 
θέατρο των Iησουιτικών κολεγίων στο Aιγαίο το 17ο και 18ο αιώνα, τις 
ερασιτεχνικές παραστάσεις στις ελληνικές "Aκαδηµίες" στο προεπαναστατικό 
Bουκουρέστι και το Iάσιο, το σχολικό θέατρο της επαρχίας από το 1880 και εξής και 
τελικά το καθεαυτό παιδικό θέατρο, που εµφανίζεται ήδη το 19ο αιώνα, αλλά 
κορυφώνεται στο Mεσοπόλεµο µε τον Ξενόπουλο και άλλους. Παρακολουθείται, 
τέλος, η ραγδαία εξέλιξη του παιδικού θεάτρου µετά το Δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο 
και η ποικιλία των µορφών και θεµάτων στο θέατρο και το δραµατικό έργο, που 
χαρακτηρίζει την πρόσφατη εµφάνιση του φαινοµένου αυτού. Παρατίθεται, για όλες 
τις φάσεις της ιστορικής πορείας του παιδικού θεάτρου στην Eλλάδα, πλούσια ειδική 
βιβλιογραφία. 
 
251) "H ειρωνεία στον Xορτάτση", Cretan Studies 1 (Amsterdam 1988), σσ. 229-
237. 
 
     Tο µελέτηµα αποτελεί ανακοίνωση στο ΣT' Kρητολογικό Συνέδριο, που έγινε το 
1986 στα Xανιά και θα συµπεριληφθεί στα πρακτικά. Aναλύει το φαινόµενο της 
ειρωνείας, κωµικής και τραγικής, στο Kρητικό Θέατρο. Tο λεπτό αυτό 
δραµατουργικό µέσο γελοιοποίησης και δηµιουργίας έντασης το χρησιµοποιεί 
σχεδόν αποκλειστικά ο Xορτάτσης. Mε µεγάλη δεξιοτεχνία ο Pεθύµνιος 
δραµατουργός την εφαρµόζει συστηµατικά στην "Πανώρια", ξεχωρίζοντας τη θέση 
του από τη νεοφερµένη ιταλική µόδα της ποιµενικής ποίησης, που δείχνει τους 
ερωτόπληκτους βοσκούς και τις ανένδοτες βοσκοπούλες σ' ένα περιβάλλον 
µυθολογικό και ουτοπικό, απροσάρµοστο πάντως στον ποιµενικό βίο, που αρχίζει 
έξω από τις πύλες του Xάνδακα. Aντιπαραθέτει στα δύο ονειροπαρµένα "ιδεολογικά" 
ζευγάρια των βοσκών (φιλοσοφία του 'Eρωτα, φιλοσοφία του Aµαζονισµού) το 
προσγειωµένο, αλλά ήδη ηλικιωµένο ζεύγος του Γιαννούλη και της κυρα-Φροσύνης, 
που δίνουν στο ποιµενικό έργο έναν τόνο κωµικό και ευτράπελο. 
 
252) "Yφολογικά προβλήµατα στο Eλληνικό Θέατρο του 20ού αιώνα", 
Παρνασσός Λ' (1988), σσ. 263-287. 
 
     Tο µελέτηµα αυτό, ανακοίνωση σε συνέδριο της "Πανελλήνιας Πολιτιστικής 
Kίνησης" το 1988, ασχολείται µε θέµατα αισθητικής αποτίµησης και κατάταξης των 
δραµατικών και θεατρικών φαινοµένων της Eλλάδας του 20ού αιώνα, θέµατα στα 
οποία επικρατεί συχνά µεγάλη απόκλιση ανάµεσα στις απόψεις διάφορων ερευνητών 
και κριτικών. Aπό αυτό τον ευαίσθητο τοµέα της θεατρολογικής έρευνας επιλέγονται 
οχτώ παραδείγµατα υφολογικών ρευµάτων, που εξετάζονται λεπτοµερειακά: 1) ο 
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ρεαλισµός, 2) ο νατουραλισµός, 3) ο ηθογραφισµός, 4) ο συµβολισµός, αισθητισµός 
και ιµπρεσιονισµός, 5) ο εξπρεσιονισµός, 6) ο υπερρεαλισµός, 7) το γκροτέσκο 
παράλογο, 8) στοιχεία "επικού" θεάτρου. Tα παραδείγµατα τεκµηριώνουν την 
άποψη, "πως η υφολογική ανάλυση του ελληνικού θεάτρου του 20ού αιώνα απαιτεί 
µεγάλη προσοχή, επιφυλακτικότητα ως προς βεβιασµένες κρίσεις και την αποφυγή ή 
έστω αµφισβήτηση κοινών κλισέ και έτοιµων "ετικετών" που υπάρχουν στην 
"Kulturszene". H υφολογική ανάλυση καλλιτεχνικών φαινοµένων ανήκει στις πιο 
λεπτές πτυχές της θεατρικής ιστορίας και ειδικά στον αιώνα µας, µε τους 
αλλεπάλληλους συµφυρµούς των "ισµών", δεν επιτρέπει πια απλουστευτικές 
γενικεύσεις. Tο φαινόµενο των αντιφατικών και επιδερµικών αφοµοιώσεων, που 
γίνεται κατά καιρούς σε ευρείς κύκλους της διανόησης και σε ελάχιστο χρόνο 
διάδοσης, κατά τους γνωστούς µηχανισµούς της "πνευµατικής µόδας", και που συχνά 
έχουν πολύ περιορισµένη κοινωνική λειτουργικότητα και περιορισµένο χρόνο ζωής, 
περιπλέκει την κατάσταση της έρευνας σ' αυτό τον τοµέα". 
 
253) "Tο Θέατρο στη µεταπολεµική Eλλάδα", Παρνασσός Λ' (1988), σσ. 386-
398. 
 
     H ανακοίνωση αυτή στο Φιλολογικό Σύλλογο "Παρνασσός" το 1988 αποσκοπεί 
στη διάλυση του µύθου για την ηθογραφική-νατουραλιστική αποτελµάτωση του 
νεοελληνικού έργου. H επιτυχία του ολιγοπρόσωπου, σκηνικά λιτού έργου, που 
στηρίζεται κυρίως στη γλώσσα, στην "αργκό" συνήθως κάποιας περιθωριακής 
οµάδας, έχει επιβληθεί, εν µέρει, από τους ίδιους τους θεατρικούς θιάσους µε την 
επιλογή των ρεπερτορίων τους, όπου προτιµώνται τέτοια "εύκολα" έργα λόγω του 
περιορισµένου οικονοµικού κόστους και της µικρής επένδυσης σε υποκριτική 
ικανότητα και σκηνικές απαιτήσεις. Yπάρχει µια σηµαντική διαφορά ανάµεσα στα 
έργα που έχουν ανεβαστεί στη σκηνή και στα έργα που έχουν απλώς γραφεί (και 
τυπωθεί). Σ' αυτή την έντυπη δραµατική παραγωγή υπάρχει πολύ µεγαλύτερη 
ποικιλία υφολογικών στοιχείων παρ' ό,τι στα έργα που παρουσιάζονται επί σκηνής. 
Διακρίνονται δύο φάσεις: από το Δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο ώς το 1960 και από το 
1960 περίπου ώς σήµερα. Eνώ στην πρώτη µεταπολεµική φάση συνεχίζονται κυρίως 
τα είδη και τα θέµατα του θεάτρου του Mεσοπολέµου, µε την "Aυλή των θαυµάτων" 
το 1957 αναγγέλλεται µια στροφή προς την ανάλυση της σύγχρονης κοινωνίας και 
της πρόσφατης ιστορίας. Ωστόσο η δραµατική παραγωγή ακολουθεί και παλαιούς 
και δοκιµασµένους θεµατικούς κύκλους: την αρχαιότητα, το χριστιανικό κόσµο, το 
Bυζάντιο, ιστορικά θέµατα άλλων λαών και εποχών, το 1821, τη Mικρασιαστική 
καταστροφή, και ως νέες θεµατογραφίες το πλέγµα Kατοχή/Aντίσταση/Eµφύλιος και 
την ανάλυση της µεταπολεµικής ελληνικής κοινωνίας. 'Eντύπωση προκαλεί η 
ποσοτική άνθηση της δραµατολογίας και η ποικιλία των υφολογικών και θεµατικών 
προσανατολισµών, η οποία περιορίζεται σηµαντικά από τις επιλογές των θιάσων. 
"Ποσότητα δεν σηµαίνει ποιότητα. Aλλά συχνά στην ιστορία του θεάτρου το πρώτο 
αποτελεί την προϋπόθεση, το πλαίσιο για το δεύτερο. M' αυτή την έννοια νοµίζω (...) 
πως το σύγχρονο ελληνικό δράµα βρίσκεται σε καλό δρόµο". 
 
254) "O Vsevolod Meyerhold και η βιο-µηχανική υποκριτική", Tέχνη και 
Tεχνολογία,  Aθήνα 1988, σσ. 125-128. 
 
     H σύντοµη αυτή ανακοίνωση στο Συµπόσιο "Tέχνη και Tεχνολογία" του 1987 στα 
Xανιά αναλύει το εξπρεσιονιστικό και φουτουριστικό θέατρο του Pώσου σκηνοθέτη 
Vsevolod Meyerhold και συσχετίζει τα ριζοσπαστικά οράµατά του, κυρίως την 
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αυτοµατοποιηµένη "τεχνητή" υποκριτική του, µε την κυριαρχία της µηχανής στη 
βιοµηχανική παραγωγή της εποχής. H σχέση αυτή προδίδεται ακόµα και από την 
ελληνική µετάφραση του "industrial" ως "βιοµηχανικού". O ίδιος ο Meyerhold 
ονόµασε τη νέα αυτή ηθοποιία "bio-mechanical". 
 
255) "O ρόλος της µουσικής στο Kρητικό Θέατρο", Kρητικά Xρονικά KZ' (1987 
[1988]), σσ. 193-213. 
 
     H ανακοίνωση αυτή στο E' Kρητολογικό Συνέδριο, που έγινε το 1981 στον 'Aγιο 
Nικόλαο (από λάθος δεν συµπεριλήφθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου), εξετάζει το 
ερώτηµα, γιατί το Kρητικό Θέατρο δεν αφοµοίωσε την ιταλική όπερα, αφού 
χρονολογικά κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό (γέννηση της όπερας 1594, πτώση του 
Xάνδακα 1669). Για την εξήγηση του φαινοµένου επεξεργάζοµαι µια υπόθεση, η 
οποία στηρίζεται και σε άλλα δεδοµένα: πρέπει να διακρίνουµε στο Kρητικό Θέατρο 
µια φάση ακµής (γύρω στα 1600), όπου αφοµοιώνονται θεατρικές συµβάσεις από την 
Iταλία (π.χ. η ποιµενική µόδα), από µια δεύτερη φάση, όπου έχει ήδη διαµορφωθεί 
µια εγχώρια θεατρική παράδοση, η οποία αποδεικνύεται σε πολλές περιπτώσεις πιο 
ισχυρή από τα ιταλικά πρότυπα (π.χ. στην κωµωδία). Tο πρώτο µέρος του 
µελετήµατος παρακολουθεί τις εξελίξεις της ιταλικής µουσικής και του θεάτρου, που 
οδηγούν τελικά κατά τα τέλη του 16ου αιώνα στο είδος της όπερας, για να 
διαπιστώσει πως στοιχεία αυτών των εξελίξεων υπάρχουν και στο Kρητικό Θέατρο 
(π.χ. τα ιντερµέδια µε αυξηµένη χρήση της µουσικής). Tο δεύτερο µέρος της µελέτης 
συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία για τη µουσική στις κρητικές παραστάσεις του 17ου 
αιώνα, που µας παρέχουν τα ίδια τα δραµατικά κείµενα, και διαπιστώνει πως 
υπάρχει, όσο περισσότερο προχωρούµε µέσα στο 17ο αιώνα και στην εποχή του 
Mπαρόκ, µια πιο εντατική χρήση της µουσικής (on-stage και off-stage, ενόργανης και 
µη) και του τραγουδιού στις θεατρικές παραστάσεις. Tέλος αυτής της εξέλιξης προς 
µια µερική µελοδραµατοποίηση µπορεί να θεωρηθεί ο "Δαβίδ" από τη Xίο, ο οποίος 
σε µεγάλα τµήµατά του είναι µελοποιηµένος. Oι νεότερες έρευνες για την κρητική 
µουσική της Aναγέννησης δεν µας αφήνουν καµιά αµφιβολία, πως οι µελωδίες που 
ακούστηκαν στο Kρητικό Θέατρο ήταν οι προσφιλείς σκοποί της δυτικής 
αναγεννησιακής µουσικής. 
 
273) Λαϊκό θέατρο στην Eλλάδα και στα Bαλκάνια. Aθήνα, εκδ. Πατάκη 1989, 
402 σελ. 
 
     O τόµος αυτός αποτελείται από τον Πρόλογο και έξι κεφάλαια, τις Σηµειώσεις, 
Bιβλιογραφία και τρία διαφορετικά Eυρετήρια. Για τους σκοπούς και την πορεία της 
µελέτης ενηµερώνει ο πρόλογος: "H µελέτη αυτή αποτελεί το διευρυµένο και 
επεξεργασµένο κείµενο είκοσι ηµίωρων ραδιοφωνικών εκποµπών (Φεβρ.-Iούνιος 
1984) µε τον ίδιο τίτλο. Σκοπεύει από τη µια να δώσει µια εικόνα του µορφολογικού 
πλούτου που έχει το λαϊκό θέατρο των λαών της Xερσονήσου του Aίµου, µε 
επίκεντρο τα ελληνικά φαινόµενα, από την άλλη να κατατάξει το υλικό αυτό σε µια 
ανελικτική σειρά, ξεκινώντας από απλά προδροµικά φαινόµενα και καταλήγοντας σε 
σύνθετες µορφές εξελιγµένου λαϊκού θεάτρου. Θα φανεί ότι οι ελληνικές µορφές του 
παραδοσιακού λαϊκού θεάτρου (σε αντιδιαστολή µε το µοντέρνο λαϊκό θέατρο, που 
δεν το πραγµατεύοµαι εδώ) εντάσσονται αβίαστα σ' έναν ευρύτερο πολιτισµικό 
χώρο, που εκτείνεται ώς τη Bιέννη από τη µια και ώς τα βάθη της M.Aσίας από την 
άλλη. Aπό την άποψη αυτή ο τόµος συµπληρώνει τη µελέτη µου "Παραστατικά 
δρώµενα, λαϊκά θεάµατα και λαϊκο θέατρο στη Nοτιοανατολική Eυρώπη", 
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Λαογραφία 32 (1979-81), σσ. 304-369, όπου η απογραφή των φαινοµένων γινόταν 
κατά χώρες. Eδώ κυριαρχεί η συγκριτική µεθοδολογία, όπου παρόµοια φαινόµενα 
συνεξετάζονται ανεξάρτητα από χώρα και γλώσσα. 'Eτσι θα φανεί ανάγλυφα η 
πολιτισµική διαστρωµάτωση των περιοχών της Bαλκανικής που έχουν, τουλάχιστον 
στο σηµείο που µας ενδιαφέρει, πολλά κοινά στοιχεία. 
     O τόµος αυτός δεν αποβλέπει στην πληρότητα της παρουσίασης του σχετικού 
υλικού, αλλά στη συγκέντρωση δειγµατοληπτικών περιγραφών, χαρακτηριστικών για 
κάθε στάδιο της εξέλιξης, από το δρώµενο στο δράµα, από την παραστατική πράξη 
σε διάφορες ευκαιρίες του λαϊκού εορτολογίου ώς τις ολοκληρωµένες παραστάσεις 
του λαϊκού θεάτρου. Για τη θεωρητική θεµελίωση αυτής της πορείας και τα 
προβλήµατά της βλ. και το έργο µου Θεωρία του λαϊκού θεάτρου, Aθήνα 1985 
(Παράρτηµα "Λαογραφίας", αρ. 9). Mια σχετική πληρότητα παρουσιάζει όµως η 
βιβλιγοραφία που δίνεται στις υποσηµειώσεις σε µορφή βραχυγραφιών, οι οποίες 
αναλύονται στο τέλος του τόµου στη Bιβλιογραφία. 'Eτσι το βιβλίο αυτό, πέρα από 
την ενηµέρωση του αναγνωστικού κοινού για ένα θέµα που σπάνια γίνεται 
αντικείµενο πραγµάτευσης, αποτελεί και χρηστικό εργαλείο για το µελετητή της 
συγκριτικής θεατρολογίας και λαογραφίας. H συγκέντρωση αυτή της βιβλιογραφίας 
ήταν ιδιαίτερα επίπονη και δύσκολη, γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να στηριχθεί σε 
άλλες επιστηµονικές προεργασίες". 
     H "Eισαγωγή" (σσ. 13-18) αποτελείται από τα δύο υποκεφάλαια "Tι είναι το λαϊκό 
θέατρο" (σσ. 14 εξ.) και "Xώρος και χρόνος" (σσ. 19 εξ.), όπου καθορίζονται τα 
θεωρητικά κριτήρια της µορφολογίας του  παραδοσιακού λαϊκού θεάτρου, καθώς και 
ο ιστορικός και πολιτιστικός περίγυρος της Bαλκανικής. Tο B' κεφ. "Προδροµικές 
µορφές" (σσ. 19-59) αποτελείται από τα εξής υποκεφ.: "Xειµωνιάτικοι αγερµοί" (σσ. 
27 εξ.)(αρχαία και χριστιανική προέλευση, τα κάλαντα του δωδεκαηµέρου, 
ρουµανικά κάλαντα, η παράσταση της "Bηθλεέµ" στην Oυγγαρία), "Aνοιξιάτικοι 
αγερµοί" (σσ. 36 εξ.)(του Λαζάρου, Mάρτης, Πρωτοµαγιά), "Mιµητικές πράξεις" 
(σσ. 45 εξ.) (αγωνίσµατα του Aγ. Γεωργίου, το βασάνισµα των σκύλων, η ηµέρα της 
µαµής), "Eκστατικές πράξεις" (σσ. 52 εξ.)(τα ρουσάλια της ανατολικής Σερβίας, oι 
calusarii της Pουµανίας, τα Aναστενάρια). Tο τρίτο κεφ. έχει τον τίτλο "Προς τους 
πρώτους θεατρικούς ρόλους" (σσ. 61-104) και αποτελείται από τα εξής υποκεφ.: 
"Eίδωλα και οµοιώµατα" (σσ. 61 εξ.)(το βουλγαρικό german, το ρουµανικό calojan, 
τον ηπειρώτικο Zαφείρη, το "Λειδινό" της Aίγινας, το "κάνναβο" της Mικρασίας, το 
σκιάχτρο του Iούδα ή του Oβριού µε τις βυζαντινές του καταγωγές), "Kαρναβάλι στις 
πόλεις και στο ύπαιθρο" (σσ. 76 εξ.)(καταγωγή, ονοµασία, µορφολογία, πηγές), 
"Φυτοµορφική και ζωοµορφική µεταµφίεση" (σσ. 81 εξ.)(ο πράσινος Γεώργιος της 
Σλοβενίας, η περπερούνα/ dodola, η µορφή του "αράπη", αρκούδα, καµήλα, τράγος, 
άλογο), "ανθρωπόµορφη µεταµφίεση" (σσ. 94 εξ.)(ονοµασίες, στερεότυποι τύποι: 
γαµπρός, νύφη, αράπης, γιατρός, δικαστής, παπάς κτλ.). Tο τέταρτο κεφ. 
"Πρωτοβάθµιες µορφές λαϊκού θεάτρου" (σσ. 105-140) έχει τα εξής υποκεφ.: 
"Aποκριάτικες και δωδεκαηµερίτικες παραστάσεις" (σσ. 105 εξ.)(οι στερεότυποι 
τύποι και τα δρώµενα, ο Kαλόγερος της Θράκης), "Aπό το δρώµενο στο δράµα" (σσ. 
115 εξ.)(δικαστήριο, ψευδαροτρίωση, "Kιοπέκ-µπέης", τα Mωµογέρια, η δίκη του 
Iούδα στην Kύπρο, το δικαστήριο στην Πελοπόννησο), "H διαµόρφωση του 
διαλόγου" (σσ. 128 εξ.)(παρωδίες γάµου, ο "Bαλµάς", η "Pουµάνα", "O σκύλος 
βρωµίσης"). Tο κεφ. E' έχει τον τίτλο "Tο θρησκευτικό δρώµενο" (σσ. 141-156) και 
αποτελείται από δύο υποκεφ.: "Λειτουργικές σκηνές" (σσ. 141 εξ.)(η έγερσις του 
Λαζάρου στην Kύπρο, η ταφή του Xριστού στους Σαρακατσάνους) και "Tο 
θρησκευτικό θέατρο σε Aνατολή και Δύση" (σσ. 147 εξ.)(το "'Aρατε πύλας"/Tollite 
portas, ο "νιπτήρας", θρησκευτικό θέατρο στην Aυστρία, Oυγγαρία, Pουµανία). Tο 
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τελευταίο κεφ. "Tο εξελιγµένο λαϊκό θέατρο" (σσ. 157-206) αποτελείται από τις εξής 
ενότητες: "Tο κουκλοθέατρο" (σσ. 157)(αναφορά σ'όλες τις χώρες ώς τον ελληνικό 
Φασουλή), "Tο θέατρο σκιών"(σσ.166εξ.)(προϊστορία του ελληνικού Kαραγκιόζη 
στα τουρκοκρατούµενα Bαλκάνια), "Λαϊκές παραστάσεις από τις 'Aλπεις ώς τον 
Kαύκασο" (σσ. 179 εξ.)(Kεντρική Eυρώπη, ζακυνθινές οµιλίες, Pουµανία, το 
τουρκικό "orta oyunu"), "Tο κονταροχτύπηµα κι άλλα παραστατικά αγωνίσµατα" 
(σσ. 190 εξ.)(ως λογοτεχνικό µοτίβο, στη µεσαιωνική Σερβία, στα βενετοκρατούµενα 
Eπτάνησα, το 19ο αιώνα και σήµερα), "Λαϊκές διασκευές του έντεχνου θεάτρου" (σσ. 
196 εξ.)(οι λαϊκές διασκευές της "Eρωφίλης"). 
     Aκολουθούν 1007 υποσηµειώσεις (σσ. 207-254), η βιβλιογραφία µε περισσότερα 
από 1500 έργα (σσ. 255-350)(στο ελληνικό της  τµήµα σε επιλογή, στο ξενόγλωσσο 
όµως παρουσιάζει µεγάλη πληρότητα), ευρετήριο προσώπων (σσ. 352-368), 
ευρετήριο τόπων (σσ. 369-375), ευρετήριο πραγµάτων και όρων (σσ. 376-402). 
 
M. Θεοδωροπούλου, Eκκύκληµα  23 (1989), σσ. 70 εξ. 
 
"Συγκριτική µελέτη που σκοπεύει να παρουσιάσει τις διάφορες µορφές λαϊκού 
θεάτρου στην Eλλάδα και στις βαλκανικές χώρες και να συγκρίνει φαινόµενα του 
ελληνικού λαϊκού θεάτρου µε εκείνα των άλλων βαλκανικών λαών, φανερώνοντας 
έτσι και τις ιδιαιτερότητες του λαϊκου θεάτρου της χερσονήσου του Aίµου. 
   Στο εισαγωγική µέρος της (κεφ. A, σελ.13-19) ορίζεται η ερµηνεία του λαϊκού 
θεάτρου καθώς και τα κατ' εξοχήν χαρακτηριστικά γνωρίσµατά του: "η 
συλλογικότητα της παραγωγής και της αποδοχής, η ενεργός συµµετοχή του κοινού 
στην παράσταση, η κοινή αισθητική, η τυποποίηση και ο αυτοσχεδιασµός και η 
διαµόρφωση, τέλος, µιας από κοινού αποδεκτής παράδοσης", ενώ παράλληλα 
παρουσιάζεται ο βαλκανικός λαϊκός πολιτισµός και οι συντεταγµένες του στο χώρο 
και στο χρόνο. 
     Στα επόµενα πέντε κεφάλαια (σελ. 27-196) που συγκροτούν το κύριο σώµα της 
µελέτης, το γεωγραφικό πλαίσιο: Eλλάδα, Bαλκάνια ώς την ανατολική και νότια 
Aυστρία, οριοθετεί µια εξελικτική θεµατική πορεία: "από τις πιο απλές, προδροµικές 
µορφές του θεάτρου, από τα δρώµενα που έχουν ακόµα εθιµικό χαρακτήρα, στις πιο 
σύνθετες απελευθερωµένες πλέον από κάθε εορτολογική δέσµευση... από τις 
µιµητικές πράξεις των χειµωνιάτικων αγερµών ώς τις επτανησιακές οµιλίες, από το 
'χελιδόνισµα' ώς τις αποκριάτικες παραστάσεις λαϊκών παραλλαγών της 'Eρωφίλης' 
και από το τελετουργικό κάψιµο του Iούδα ώς τον Kαραγκιόζη και το Φασουλή". 
     Eάν θέµατα όπως η 'Φυτοµορφική και Zωοµορφική µεταµφίεση' (σελ. 81) ή 'Tο 
θρησκευτικό θέατρο σε Aνατολή και Δύση' (σελ. 147) ή ακόµα οι 'Λαϊκές διασκευές 
του έντεχνου θεάτρου' (σελ. 196) αποτελούν αναφορές εξειδικευµένου αναγνώστη, 
φαινόµενα όπως οι γιορτές του Δωδεκαηµέρου, τα έθιµα και δρώµενα του 
καρναβαλιού, του Λαζάρου, το κουκλοθέατρο, τα παραστατικά αγωνίσµατα κλπ. 
γίνονται αντικείµενο ενηµέρωσης και γνώσης του ευρύτερου αναγνωστικού κοινού. 
    Tην πραγµατεία του συγγραφέα ακολουθούν σηµειώσεις, πλήρης βιβλιογραφία για 
το βαλκανικό λαϊκό θέατρο (σελ. 255-351) ενώ τα ευρετήρια προσώπων, τόπων, 
πραγµάτων και όρων, πέρα από τη χρηστική τους ιδιότητα, ολοκληρώνουν την 
εικόνα µιας τόσο επίπονης και προσεγµένης έκδοσης". 
 
M. G. Meraklis, Südost-Forschungen 51 (1992), σσ. 505-509. 
 
"Der vorliegende Band ist in seiner Art einzigartig, nicht nur für Griechenland, 
sondern für alle südosteuropäischen Völker, für die Theaterwissenschaft, für die 
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vergleichende Volkskunde sowie für die Erforschung der Volkskulturen allgemein. 
Wie der Verf. im Prolog ausführt, versucht die Arbeit einerseits ein Bild von der 
morphologischen Vielfalt des Volkstheaters im Balkanraum zu geben, wobei die 
einschlägigen griechischen Phänomene jeweils als Ausgangspunkt genommen 
werden, andererseits soll das Material in eine Art Entwicklungsreihe gebracht 
werden, beginnend von einfachen Kernformen bis hin zu entwickelten komplexen 
Formen des Volkstheaters. Nun ist wohl kein anderer kompetenter als der Verf., ein 
solches Unterfangen ins Werk zu setzen, was allein schon aus der Bibliographie 
hervorgeht, wo an die 50 eigene Arbeiten sein Bemühen um dieses Stoffgebiet auch 
in der Vergangenheit dokumentieren (davon sind 21 im Griechischen verfaßt, 25 im 
Deutschen, zwei im Englischen und eine im Bulgarischen). 
     Nach dem Prolog und der Einleitung (S. 13-26), in der der Begriff des 
"Volkstheaters" untersucht wird sowie der geographische Raum "Südosteuropa" und 
die Zeit, in der diese Brauch- und Volkstheaterformen quellenkundig werden, ist das 
Beispielmaterial in fünf Hauptkapitel gegliedert, die von einer eindrucksvollen 
internationalen (und griechischen) Spezialbibiographie (allein 96 Seiten, S. 255-351) 
eingerahmt sind, welche den wissenschaftlichen Apparat zum Text aufschlüsselt (in 
den über 1000 Fußnoten sind die Quellenangaben in Kurzform angegeben, S. 207-
254). Handbuchartigen Charakter verleihen dem Band auch die drei ausführlichen 
Register zu Personen, Orten und Sachen/Begriffen (S. 352-402). 
     Der dermaßen solid verankerte Haupttext kommt mit 200 Seiten aus und ist leicht 
und flüssig lesbar. Das erste Kapitel (S.27-60) behandelt "Vorformen": die 
Brauchumzüge des Winters und des Frühlings mit mimischen, symbolischen und 
ekstatischen Handlungen. Schon in seiner Habilitationsschrift (1977)1 sowie auch in 
seinem Buch zur Theorie des Volkstheaters (1985)2 hat Puchner auf die spezifische 
Bedeutung des Sammelumzugs als entwicklungstragende Struktur des Volkstheaters 
hingewiesen. Die Umzüge von Haus zu Haus während der Periode der "Zwölften" 
(Weihnachten, Neujahr, Epiphanie-Fest) sind mit den im ganzen Balkanraum 
geläufigen kalanda-Liedern verbunden, die gewöhnlich christlich-religiösen Inhalt 
haben, wenn man von den Neujahrs-Kalanda in Ungarn und Rumänien absieht, die 
Themen bringen, die mit der christlichen Religion nichts zu tun haben (der 
Wunderhirsch, der Weltbaum in der Mitte des Meeres usw.). Ein Schritt in Richtung 
Theater ist getan, wenn in Nordgriechenland und am Zentralbalkan die Kalanda-
Sänger, meist kleine Kinder, in der Stube niederknien und wie Schafe blöken oder 
wie Geflügel krähen, und sich hinsetzen, als ob sie brüten würden. Diese mimetische 
Handlung stützt sich auf den Glauben an die Analogie-Magie: es handelt sich um 
einen Versuch des Menschen, sein Überleben zu sichern, das zukünftige 
Naturgeschehen zu seinen Gunsten zu beeinflussen (S.35f.). Während der Zwölften 
kommt es aber in Nordgriechenland, Ostthrakien und im zentralen Balkanraum zu 
wilden martialischen Umzügen3. 
     Von den Umzügen im Frühling sind besonders die Lazarus-Umzüge, beliebt bei 
allen Balkanvölkern, zu erwähnen, wo auch außerchristliche Züge einer 
Verkörperung der wiedererwachenden Vegetation zu beobachten sind (dazu können 
noch weitere Bedeutungen und Funktionen kommen, wie z.B. im zentralen 
Balkanraum, wo die Lieder erotischen Inhalt haben und der Brauch unter anderem 
auch dem Kennenlernen der Jugend dient). Mimetische Handlungen sind in Fülle in 
der Fastnachtszeit zu beobachten. 
     Was die ekstatischen Brauchhandlungen im Balkanraum betrifft, so werden drei 
Fälle diskutiert: 1) der ekstatische Pfingsttanz der Frauen in Duboka, im ostserbischen 
Bergland, 2) der ekstatische und akrobatische Tanz der rumänsichen calusarii, und 3) 
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der Feuertanz der Anastenaria, früher in Ostthrakien (heute Bulgarien) und heute in 
den Flüchtlingssiedlungen in Griechisch-Ostmakedonien (S. 53). Der erste Tanz 
hängt mit dem Termin des Pfingstsamstags zusammen, dem "σάββατο του 
Pουσαλιού", ein komplexer Brauchtermin, der letztlich auf das römische Rosalienfest 
zurückgehen dürfte, in seiner byzantinischen und neuzeitlichen Entwicklung auf der 
Balkanhalbinsel aber ganz verschiedene Inhalte assimiliert und unterschiedliche 
Ausformungen angenommen hat, dem der Verf. eine ausführliche und tiefschürfende 
Studie, vorbildlich in ihrer analytischen Sensibilität, gewidmet hat4. "Es scheint, daß 
der gemeinsame Nenner all dieser Bräuche - von der Ekstase der Frauen in Ostserbien 
bis zum wilden Umzug der Verkleideten während der Zwölften, der Fastnachtszeit 
und am Ersten Mai, sowie dem kollektiven Festschmaus an den Gräbern der 
Verwandten während der Pfingstzeit - der Glaube an die Anwesenheit der Toten auf 
der Oberwelt ist: die Seelen der Verstorbenen kehren während der Zwölften, an den 
"Seelen-Samstagen" (psychosabbata) der Faschingszeit und zu Beginn der 
Quadragesima, ebenso wie im Zeitraum zwischen Ostern und Pfingsten, auf die 
Oberwelt zurück. So ist die Übertragung der "rosalia" auf so viele Termine des 
Winter- und Frühlingsabschnittes zu erklären. In den katholischen Bereichen des 
Balkanraums fällt das entsprechende Fest der "Allerseelen" auf den Allerheiligen-
Termin, und zwar den 2. November, und wird ebenfalls mit Gruppenbesuchen an den 
Gräbern von Verwandten gefeiert" (S.56f.). Besonders zu den Anastenaria gibt es 
eine ungewöhnlich umfangreiche, vor allem griechische Bibliographie5. Es sei hier 
bloß angemerkt, daß die griechische Theaterwissenschaftlerin Katerina Kakuri diesen 
Brauch mit einem anderen in Verbindung gesetzt hat, den "Kalogeros" (dazu noch im 
folgenden), die beide mit den Wurzeln des altgriechischen Dramas in Zusammenhang 
gebracht worden sind6. 
     Im folgenden Kapitel ("Auf dem Weg zu den ersten theatralischen Rollen", S.61-
104) kommen unter anderem auch "Idole und Figuren" zur Sprache, da bei den 
Vorformen des Volkstheaters den verkleideten Menschen auch eine anthropomorphe 
Puppe ersetzen kann (S. 61). Ihr Gebrauch ist anfänglich rituell; die Idole werden auf 
der Balkanhalbinsel hauptsächlich bestattet, und die Idolbestattung ist von den 
"Karpathenvorländern bis zu den ägäischen Inseln und den Weiten des 
kleinasiatischen Hochlandes" anzutreffen, wenn auch die Funktionskontexte variieren 
(S. 62 ff.)7. 
     Idole treffen wir auch in der Karnevalsperiode an. Im Karneval herrscht freilich 
die Maske und die Verkleidung vor, "die ältesten Bestandteile des theatralischen 
Ausdrucks". Der Karneval auf dem Dorf und in den balkanischen Städten umfaßt 
einen wichtigen Teil dieses Kapitels, in dem auch phytomorphe (Grünverkleidungen), 
zoomorphe und anthropomorphe Verkleidungen untersucht werden, die nicht nur in 
der Fastnachtszeit anzutreffen sind, sondern auch zu anderen Gelegenheiten, 
gewöhnlich während Krisenzeiten des Jahreszyklus. Es sei hier nur die 
panbalkanische Grünverkleidung der "perperuna" oder "dodola", wie sie in den 
südslawischen Ländern genannt wird, angeführt, ein "Brauch, der in ausgedehnten 
Trockenperioden im Frühling oder im Sommer ausgeführt wird" (S. 82 ff.), zu dem 
der Verf. ebenfalls schon eine ausführliche Monographie vorgelegt hat8. 
   Generell läßt sich sagen, daß die Faschingsverkleidungen - und die der Zwölften - 
der Entwicklung folgen, die bei den nachdrücklicher theatralisierten Riten zu 
beobachten ist, wo schon "existierende Rollen der ruralen Kleingruppe" dargestellt 
werden "und soziale Ereignisse und gesellschaftliche Institutionen, wie die Hochzeit, 
das Begräbnis, der Brautraub, das Gericht, die ärztliche Untersuchung und ähnliches 
parodiert werden" (S. 104). Diese Szenen untersucht der Verf. für sich im folgenden 
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Kapitel ("Primitivformen des Volkstheaters", S. 105-140). Hier kommt der 
nordgriechische Brauchritus des "Kalogeros" am "Käsemontag" ausführlich zur 
Sprache, der internationale Berühmtheit erlangt hat durch die englische Beschreibung 
von R. Dawkins, der ihn für einen Survival-Rest des Dionysoskults gehalten hat (S. 
113). Im gleichen Kapitel wird auch das vieldiskutierte Thema der Entwicklung vom 
Ritus (dromenon) zum Theater (Drama) wiederaufgerollt. Der Verf. verallgemeinert 
nicht, hält das angebotene Entwicklungsschema nicht für allgemein gültig, so daß 
man es in jedem Fall und auf jede Kultur anwenden könnte. In drei Fällen ist eine 
solche Entwicklung fetzustellen: bei der Frühentwicklung des antiken Dramas aus 
den Riten der dionysischen Religion; bei der Entwicklung des neueren Dramas 
(anfänglich des religiösen) aus der mittelalterlichen christlichen Liturgie; und bei der 
Entwicklung des neueren Volkstheaters aus darstellenden Brauchtumshandlungen bei 
den verschiedenen europäischen Volkskulturen. Der letzte Fall ist jener, der ihn in 
diesem Kapitel beschäftigt, in dem am Schluß auch das Auftauchen von 
improvisierten, einfach strukturierten Dialogen bei jenen Bräuchen behandelt wird, 
die sich von der strengen rituellen Festlegung entfernen. 
     Im darauf folgenden Kapitel, das den Titel "Der religiöse Ritus" trägt (S. 141-
156), ist eine Verlagerung von den griechischen bzw. orthodoxen (oder 
mohammedanischen) Balkangebieten zu den katholisch-protestantischen (bis hin zum 
heutigen österreichischen Staatsgebiet) zu verzeichnen: "Es ist nicht nur die 
Türkenherrschaft, die jede höhere theatralische Ausdrucksform im Volk unterbunden 
hat, sondern auch die byzantinische Orthodoxie, die jede theatralische Manifestation 
als Rest der antiken Idolatrie betrachtete... So gibt es in den zentralen, östlichen und 
südlichen Balkangebieten nur einfach strukturierte Formen, während nordwestlich ein 
großer Reichtum an Volkstheatervorstellungen mit religiöser Thematik auftaucht" (S. 
141). Neben diesem reichen Repertoire des nordwestlichen Balkanraums werden auch 
die wenigen "dromena" der orthodoxen, fast ausschließlich der griechischen Gebiete 
behandelt: die Szene der Lazarus-Erweckung, das "Klopfen an die Vorhölle" ("tollite 
portas"), die Szene der Fußwaschung; letztere darf als "das komplexeste religiöse 
Drama der Orthodoxie" (S. 150) bezeichnet werden. 
     Das letzte Kapitel ("Das entwickelte Volkstheater", S. 157-206) ist jenen 
Volkstheaterformen gewidmet, die die terminmäßige Bindung an den Brauchkalender 
endgültig abgeworfen haben und sich, jenseits des rituellen Wiederholungszwanges, 
frei entwickeln, in einigen Fällen beeinflußt von Formen des bürgerlichen 
Kunsttheaters, so daß sie eine deutlich unterschiedliche Entwicklungsdynamik 
aufweisen zu den sonst in diesem Band behandelten Formen. Es ist das Puppentheater 
behandelt, mit seiner in Griechenland westlichen Herkunft, das Schattentheater, das, 
obwohl aus dem Osten kommend, sich im hellenophonen Raum eingebürgert hat, 
reformiert wurde und zum Medium authentischer Elemente der griechischen 
Volkstradition geworden ist9, eine Reihe von Volksvorstellungen von den Alpen bis 
zum Kaukasus, wobei sich der Verf. einfach von den anthropologischen und 
ästhetischen Zusammenhängen und kulturhistorischen Wechselwirkungen leiten läßt. 
Das Kapitel schließt mit einer Anführung von Volksbearbeitungen von Kunstdramen, 
wobei der Verf. ein wichtiges Beispiel analysiert, die kretische Tragödie "Erophile" 
(17. Jahrhundert) von G.Chortatsis: Kurzfassungen dieser Tragödie werden im 
Rahmen der volkstümlichen Karnevalsunterhaltungen dargestellt. Dieses Paradigma 
hat der Verf. schon in seiner Monographie zur "Theorie des Volkstheaters" (1985) 
benutzt, um die Versuche einer "Reritualisierung" des Theaters durch die 
verschiedenen Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts auf ihre 
Verwirklichungsmöglichkeit hin zu prüfen (er kommt hier zu eher negativen 
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Ergebnissen: das Vorhandensein eines funktionierenden Rahmens von Volkskultur 
und ihrer Institutionen und Werte scheint die Voraussetzung für einen solchen 
Vorgang "vom Drama zum dromenon" zu bilden. Denn an dem beigebrachten 
Brauchmaterial läßt sich nachweisen, daß die "Erophile" in einigen Fällen tatsächlich 
eine solche Re-Evolution zu einem Karnevalsritus durchmacht; es handelt sich um ein 
in der internationalen Bibliographie seltenes Dokument, dem besonderer Wert 
beizumessen ist. Die theoretische Problematik dieses einzigartigen Falles ist hier in 
Kürze dargestellt. 
     Zum Schluß einige Wort zur Präsentationsstruktur des Bandes: viele Beispiele 
werden mehrfach diskutiert, jedesmal aus einem anderen Blickwinkel, nach Maßgabe 
des Vorhandenseins jener Strukturelemente, die für die gerade in Frage stehenden 
Entwicklungsphase zum Theater entscheidend sind, bzw. nach Maßgabe des 
Vorhandenseins verschiedener Funktionen und Bedeutungen (ritueller Gebrauch, 
Theatralisierung, fruchtbarkeitsfördernde Bedeutung, gesellschaftliche oder 
unterhaltende Funktion usw.). Diese Analyse der Einzelheiten und die gleichzeitige 
Synthese der Detailergebnisse bzw. ihre Strukturierung im Hinblick auf das 
Untersuchungsziel, das das Material in einer Art "Entwicklungsreihe" zur 
Theatergenese hin ordnen will, dokumentiert auch das Darstellungsgeschick dieses 
Forschers, der auf einem selten bearbeiteten und schwierigen Sachfeld, dem 
Volksschauspiel, seine Untersuchungen anstellt. Der Band ist nicht zufällig Leopold 
Schmidt in memoriam gewidmet. Er stellt nicht nur einen wichtigen Beitrag für die 
vergleichende Balkanologie und Volkskunde dar, sondern auch für die griechische 
Volkskunde und Theaterwissenschaft. 
1) W. Puchner, Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre 
Beziehungen zum Volkstheater. Theaterwissenschaftlich-volkskundliche 
Querschnittstudien zur südbalkan-mediterranen Volkskultur, Wien, Selbstverlag des 
Österr. Museums für Volkskunde 1977 (Veröffentlichungen des Österr. Museums für 
Volkskunde XVIII). 
2) B. Πούχνερ, Θεωρία του λαϊκού θεάτρου. Kριτικές παρατηρήσεις στο γενετικό 
κώδικα της θεατρικής συµπεριφοράς του ανθρώπου, Athen 1985 (Beiheft zu 
Λαογραφία, 10). 
3) Dazu auch W. Puchner, “Die 'Rogatsiengesellschaften'. Theriomorphe Maskierung 
und adoleszenter Umzugsbrauch in den Kontinentalzonen des Südbalkanraums”, 
Südost-Forschungen 36 (1977), S. 109-158. 
4) W. Puchner, “Zum Nachleben des Rosalienfestes auf der Balkanhalbinsel”, Südost-
Forschungen 46 (1987) S. 197-278. 
5) Vgl. W. Puchner, “Beiträge zum thrakischen Feuerlauf (Anastenaria/nestinari) und 
zur thrakischen Karnevalsszene (Kalogeros/Kuker/Köpek-Bey). Anmerkungen zur 
Forschungsgeschichte und analytische Bibliographie” Zeitschrift für Balkanologie 17 
(1981) H. 1, S. 47-75. 
6) K. Kakuri, Διονυσιακά, Athen 1963. W. Puchner, “Die thrakische Karnevalsszene 
und die Ursprungstheorien zum altgriechischen Drama. Ein Beitrag zur 
wissenschaftsgeschichtlichen Rezeptionsforschung”, Balkan Studies 24 (1983) S. 
107-122. 
7) Vgl. auch W. Puchner, “Primitividole und Idolbestattung auf der Balkanhalbinsel. 
Zur rituellen Frühgeschichte des Puppentheaters”, Acta Ethnographica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 34 (1986/88) S. 229-244. 
8) W. Puchner, “Zur Typologie des balkanischen Regenmädchens”, Schweizer. 
Archiv für Volkskunde 78 (1982) S.98-125 und idem, “Liedtextstudien zur 
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balkanischen Regenlitanei mit spezieller Berücksichtigung der bulgarischen und 
griechischen Varianten”, Jahrbuch für Volksliedforschung 29 (1984) S. 100-111. 
9) Vgl. dazu Puchners letzte Monographie zum Thema: Oι βαλκανικές διαστάσεις του 
Kαραγκιόζη, Athen 1985, wo die Rezeptions- und Aneignungsprozesse der 
Gräzisierung detailliert beschrieben sind. 
 
274) 'Eκδοση: Tοd und Jenseits im europäischen Volkslied. 16. Intern. 
Balladenkonferenz, Kolympari, Kreta, 19.-22. Aug. 1986. Veranstaltet von der 
Kommission für Volksdichtung der Société Intern. d' Ethnologie et Folklore in 
Zusammenarbeit mit Société Hellénique de Laographie und Orthodox Academy 
of Crete. Herausgegeben von Walter Puchner, Iωάννινα 1986 [1989], σελ.362 
(Publications of Folklore Museum and Archives, No 6, Univ. of Jannina, Faculty 
of Philosophy, Department of Folklore). 
 
     Tο βιβλίο αυτό αποτελεί τα πρακτικά του ετήσιου συνεδρίου της Kommission für 
Volksdichtung της Société Intern. d'Ethnologie et Folklore, που έγινε µε την 
οργανωτική µου φροντίδα στην Oρθόδοξη Aκαδηµία στο Kολυµπάρι από τις 19 ώς 
τις 22 Aυγούστου του 1986.  O τόµος των πρακτικών περιλαµβάνει συνολικά 19 
ανακοινώσεις από 24 συµµετέχοντες από 12 ευρωπαϊκές και δύο βορειαµερικανικές 
χώρες. Oι ανακοινώσεις χωρίζονται σε δύο θεµατικούς κύκλους: 1) Tod und Jenseits 
im europäischen Volkslied και 2) Feldforschungsprobleme und Diverses. Aπό 
ελληνική πλευρά συµµετείχαν και οι Δηµ. Λουκάτος, Στ. 'Hµελλος και Mιχ. 
Mερακλής. 
 
L. Röhrich, Jahrbuch für Volksliedforschung 37 (Berlin 1992), σσ. 169-170. 
 
"Der Band faßt die Referate zusammen, die im Sommer 1986 bei der von Walter 
Puchner organisierten internationalen Balladenkonferenz auf Kreta gehalten wurden. 
Den Rahmen bildete das Thema 'Tod und Jenseits im Volkslied', zu dem es bislang 
keine zusammenfaßende Studie gibt - vielleicht mit Ausnahme des älteren Buches 
von L. C. Wimberly, Death and Burial Lore in the English and Scottish Ballad (1927) 
-, obwohl es sonst in den vergangenen Jahren nicht an allgemeinen volkskundlichen 
Beiträgen zur Thanatologie gemangelt hat. Eingegrenzt auf den Volksgesang bleibt 
die Thematik doch noch breit genug, denn Todesbewältigung im Lied reicht vom 
glorifizierten Heldentod der Preislieder bis zum Sterben im christlichen Martyrium, 
zum Begräbnis- und Arme-Seelen-Lied, von den Totenklagen bis zu den 
Wiedergänger- und Vampirballaden. Tod und Sterben als Motivkomplex durchziehen 
jedenfalls mehrere Liedgattungen. Darum war es wichtig, daß W. Puchner seinen 
Grundsatzbeitrag zu einer Typologie der Todesmotivik in den Volksliedern an den 
Anfang stellte... 
     ...Alles in allem ein Band, der sich sehen lassen kann hinsichtlich der Vielfalt der 
angeschlagenen Themen und der methodischen Anregungen, die ihm zu entnehmen 
sind". 
 
 
275) "Tοd und Jenseits im Volkslied", στον τόµο: Tοd und Jenseits im 
europäischen Volkslied, Iωάννινα 1986 [1989], σσ. 13-34. 
 
     H µελέτη αυτή ήταν η βασική και αρχική ανακοίνωση στο παραπάνω συνέδριο 
(βλ. δηµ. αρ. 274) µε θέµα το µοιρολόγι στους ευρωπαϊκούς λαούς. H σύγχρονη 
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"θανατολογία", η συστηµατική ενασχόληση µε το φαινόµενο του ανθρώπινου 
θανάτου από διάφορες επιστηµονικές σκοπιές, αποτελούσε το έναυσµα για την 
επιλογή του θέµατος του συνεδρίου. Mια τυπολογία των µοτίβων 'θάνατος και 
υπερπέραν' δεν µπορεί να ξεκινήσει µόνο από τις ίδιες τις κατηγορίες των δηµοτικών 
τραγουδιών, γιατί το θέµα αφορά σχεδόν το σύνολό τους. 'Eτσι  επελέγη ως 
µεθοδικός άξονας η αλληλουχία των γεγονότων: 1) θάνατος (αιτίες, µυθολογία), 2) 
ταφή (θρήνος, µεταφορικές µορφές), 3) η σχέση του νεκρού µε τους ζωντανούς (το 
'δίκαιο' των νεκρών, επικοινωνία, 'σύµπραξη') και 4) οι αντιλήψεις για το επέκεινα. 
Στην πραγµάτευση των τεσσάρων θεµατικών κύκλων αναφέρονται παραδείγµατα 
από τη Σλοβενία ώς τη Σουηδία, και µε ιδιαίτερη έµφαση, όπως είναι φυσικό, 
παραδείγµατα από την ελληνική παράδοση. Διαπιστώνεται στο τέλος, ότι στο 
ελληνικό δηµοτικό τραγούδι συνυπάρχουν δύο διαφορετικές αντιλήψεις για τον 'άλλο 
κόσµο', η αρχαία του 'Aδη, όπου ο θάνατος είναι οριστικός, και η χριστιανική, όπου 
παραµένει η πιθανότητα της σωτηρίας κατά την κατάβαση του Xριστού στον 'Aδη 
και την απελευθέρωση των προπατόρων και της ανθρωπότητας όλης. Aνάµεσα στα 
µοιρολόγια και τους ύµνους του πασχαλινού κύκλου υπάρχει λοιπόν µια ουσιαστική 
διαφορά κοσµοθεωρίας, αν και οι δύο αντιλήψεις δεν είναι ασυµβίβαστες µέσα στη 
λαϊκή νοοτροπία, όπως αποδεικνύουν τα µοιρολόγια της Παναγίας. Aκολουθούν 129 
υποσηµειώσεις, που καλύπτουν µε λεπτοµερειακές πληροφορίες και τη σχετική 
βιβλιογραφία ένα πλήθος θεµάτων, που θίγονται σ' αυτή την εισήγηση. 
 
276) "Primitividole und Idolbestattung auf der Balkanhalbinsel. (Zur rituellen 
Frühgeschichte des Puppentheaters)", Acta Ethnographica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 34 (1986-88 [1989]) σσ. 229-244. 
 
     Tο συγκριτικό αυτό µελέτηµα καταπιάνεται µε το θέµα της τελετουργικής 
προϊστορίας του κουκλοθεάτρου στα Bαλκάνια, το οποίο εµφανίζεται µε ιδιαίτερο 
πλούτο και ζωντάνια σε διάφορες χώρες. Aυτή η 'τελετουργική προϊστορία' αφορά 
κυρίως τη χρήση, και συχνά ταφή, ειδώλων για λατρευτικούς και µαγικούς σκοπούς, 
οι οποίοι µερικές φορές έχουν µεταβληθεί σε παιδικό παιχνίδι. H προσέγγιση του 
υλικού είναι συστηµατική και γίνεται από διαφορετικές σκοπιές: µορφολογία και 
συµφραζόµενα (σσ. 230 εξ.), τυπολογία και τεχνική (σσ. 232 εξ.), ονοµατολογία και 
µυθολογία (σσ. 233 εξ.), µοιρολόγι και θρηνητική συµπεριφορά (σσ. 234 εξ.), 
τελεολογία και λειτουργικότητα (σσ.235εξ.), από τη νεκρολατρία στην αισθητική του 
κουκλοθεάτρου (σσ. 237 εξ.). Aκολουθούν υποσηµειώσεις (σσ. 239 εξ.), καθώς και η 
εκτενής βιβλιογραφία (σσ. 240 εξ.). Tα φαινόµενα που εξετάζονται και συγκρίνονται 
είναι ο βουλγαρορουµανικός german και calojan, ο ηπειρώτικος Zαφείρης, ο 
'κούκλος του 'Aη' στους Σαρακατσάνους, ο Kραντωνέλλος της Mυκόνου, ο 
'Kάνναβος' στους Ποντίους, καθώς επίσης εξετάζονται και παραπλήσιες µορφές της 
παρωδίας της κηδείας, της περπερούνας σε µορφή ειδώλου, των λαζαρόψωµων, του 
'Λειδινού' της Aίγινας, του σκιάχτρου του Iούδα, της κούκλας του Λαζάρου κτλ. H 
εξέταση της σκοπιµότητας και λειτουργικότητας του εθίµου της ταφής ειδώλου το 
συσχετίζει µε τη νεκρολατρία, τις ποµπές µαγικής πρόκλησης βροχής, τους 
διάφορους 'ήρωες της βλάστησης', καθώς και µε την άσκηση νεαρών κοριτσιών στη 
θρηνητική συµπεριφορά. Tο ύφος κυµαίνεται ανάµεσα σε τελετουργική σοβαρότητα 
και παιδικό παιχνίδι, ειδωλολατρικό ή χριστιανικό χαρακτήρα, τελετουργική 
µετάβαση στον 'άλλο κόσµο' ή απλή καταστροφή του ειδώλου, ενώ η συµµετοχή 
είναι αποκλειστικά γυναικεία ή ουδέτερη ως προς το φύλο των φορέων (παιδική). Tα 
συµπεράσµατα ως προς τη θεατρολογική πλευρά του ζητήµατος είναι ενδιαφέροντα, 
γιατί πουθενά δεν µπορεί να αποδειχθεί άµεση µετάβαση από τις εθιµικές µορφές στο 
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κουκλοθέατρο. Oι µορφές του κουκλοθεάτρου προέρχονται συνήθως από διάδοση 
και κινούνται συχνά σε άλλο πολιτισµικό στρώµα: πρόκειται για επαγγελµατίες 
θεατρίνους. Mόνο το παιδικό παιχνίδι θα πρέπει να αποτελεί γέφυρα: η κούκλα του 
Λαζάρου ως αρχική µορφή της κούκλας µε λαβή, το χελιδόνι που κινείται µε νήµα 
στο χελιδόνισµα  ως αρχική τεχνική της µαριονέτας. H 'εξέλιξη' από το δρώµενο στο 
'δράµα' φαίνεται, όπως έχει αποδείξει άλλωστε και το ελληνικό σχετικό υλικό, ότι 
γίνεται κυρίως µέσω της µεταµφίεσης και των στερεότυπων θεατρικών ρόλων. 
 
277) "Wege der griechischen Liedforschung. Ein Forschungsbericht", Südost-
Forschungen XLVIII (München 1989), σσ. 217-235. 
 
     Πρόκειται για µια κριτική επισκόπηση των τελευταίων µελετών για το ελληνικό 
δηµοτικό τραγούδι, οι οποίες χαρακτηρίζονται από µια αξιοπρόσεκτη µεθοδολογική 
ποικιλία. Mετά την καταγραφή της σχετικής βιβλιογραφίας (υποσηµ.1-25) ακολουθεί 
η κριτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας της Julia E. Miller, Modern Greek Folklore. 
An Annotated Bibliography, New York/London 1985, που κρίνεται εν πολλοίς 
ανεπαρκής (σσ. 219 εξ.). Aκολουθεί µια συζήτηση για το βιβλίο του M. Herzfeld, 
Ours Once More. Folklore, Ideology, and the Making of Modern Greece., Austin 
1982, το οποίο ελέγχεται, σε πολλά σηµεία, για τη σχηµατική πραγµάτευση λεπτών 
θεµάτων της πολιτισµικής ιστορίας: π.χ. για τις έννοιες "'Eλληνας"/"Pωµιός", όπου η 
εφαρµογή του ανθρωπολογικού µεθοδολογικού εξοπλισµού του field-work και η 
συναγωγή συµπερασµάτων µόνο από το υλικό αυτό οδηγεί σε επίπεδες και 
απλουστευτικές κρίσεις (σσ. 222 εξ.). Aκολουθεί µια συζήτηση για το βιβλίου του L. 
Danforth, The death rituals of rural Greece, Princeton 1982, όπου γενικεύονται τα 
αποτελέσµατα µιας επιτόπιας έρευνας στη Θεσσαλία και αναπτύσσεται µεταξύ 
άλλων, µε οµολογουµένως µεγάλη ευαισθησία, ένα σύστηµα αναφορών και 
συσχετίσεων σχετικών µε το έθιµο της εκταφής του κρανίου (σσ. 227 εξ.). 
Aκολουθούν ακόµα παρουσιάσεις επιµέρους εργασιών, όπως του E. Γ. Kαψωµένου 
για το ακριτικό τραγούδι, παρουσίαση του τόµου των Πρακτικών Tέταρτου 
Συµποσίου Ποίησης, που ήταν αφιερωµένο στο δηµοτικό τραγούδι (Πάτρα 1984) 
(σσ. 229 εξ.), συζήτηση της διατριβής του A. Πολίτη, H ανακάλυψη των ελληνικών 
δηµοτικών τραγουδιών, Aθήνα 1984 (µε τη µεθοδολογία της ιστορίας του 
πολιτισµού· από εδώ φαίνονται καθαρά οι αδυναµίες της προσέγγισης του Herzfeld), 
τέλος του βιβλίου του Γ. Σηφάκη, Για µια ποιητική του ελληνικού δηµοτικού 
τραγουδιού, Hράκλειο 1988. H µελέτη δεν µπόρεσε να λάβει υπόψη το παράλληλο 
survey του Γάλλου νεοελληνιστή Guy Saunier, “Πρόσφατες έρευνες στα ελληνικά 
δηµοτικά τραγούδια και προβλήµατα µεθοδολογίας”, Mνήµων 12 (1989), σσ. 67-88, 
ο οποίος καταλήγει σε παρόµοια συµπεράσµατα, κυρίως όσον αφορά τον αυστηρό 
έλεγχο των µεθοδολογικών προσεγγίσεων των Aγγλοσαξόνων ερευνητών. 
 
300) "Zum 'Theater' in Byzanz. Eine Zwischenbilanz", G. Prinzing / D. Simon 
(eds.), Fest und Alltag in Byzanz, München 1990, σσ. 11-16, 169-179 
(υποσηµειώσεις).  
 
     H συνεισφορά αυτή σε τιµητικό τόµο για το µεγάλο δάσκαλο H.-G. Beck 
στηρίζεται στο υλικό που έχει συγκεντρωθεί και αξιολογηθεί στο εκτενές µελέτηµα 
υπ' αρ. 99, συµπληρωµένο και διευρυµένο µε νεότερες βιβλιογραφικές ενδείξεις και 
απόψεις. Aκολουθεί, σε πιο συµπυκνωµένη µορφή, τη διάρθρωση και την 
πραγµάτευση όλων των σχετικών θεµάτων και επιχειρηµάτων που έχουν εξετασθεί 
και στη µελέτη εκείνη και καταλήγει στο συµπέρασµα: "110 Jahre nach Sathas' 
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kühner Vision haben sich die Hoffnungen auf den Nachweis einer theatralischen 
Kontinuität im Europa des ersten Jahrtausends, trotz all der hartnäckigen 
gegenteiligen Versuche, eigentlich nicht erfüllt. Bilanz oder Zwischenbilanz?" (σ. 
16). 
 
W. Hörandner, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 41 (1991), σ.314. 
 
"...W. Puchner ("Zum 'Theater' in Byzanz", 11-16) vertritt im wesentlichen die 
Position, die bereits Krumbacher eingenommen hat, freilich unter Kenntnisnahme 
und Dokumentation all dessen was seitdem zum Thema geschrieben worden ist. 
Zweifellos richtige Grundaussage: "Theater in Byzanz" konnte nur postuliert werden, 
weil man alles zusammenwarf, was nur irgendwie dramatische oder  theatralische 
Züge trägt. So geht es natürlich nicht, und P. weist auf die Verschiedenheit der 
Phänomene hinsichtlich Charakter, Entstehungszeit, Milieu usw. hin. Zum Christos 
Paschon hätte man sich allerdings eine klarere, argumentativ stärker untermauerte 
Stellungnahme aus der Sicht des Theaterwissenschaftlers gewünscht. Den Satz "Für 
die Frage einer eventuellen 'Aufführung' ist es freilich entscheidend, ob der 
griechische κέντρων ins 4./5. oder 11./12. Jahrhundert datiert wird" (S. 15) hätte man 
gern näher erläutert bekommen, der in der Anmerkung dazu gegebene Hinweis auf 
russische und neugriechische Aufführungen hat wohl für das Problem nur marginalen 
Charakter. Die Formulierung, daß "die Gattung, der er angehört, mit Theater nichts zu 
tun hat" (ebd.), ist irreführend: Das Problem wird weniger gelöst als umgangen, wenn 
man lediglich von einem cento-Dialog spricht und davon absieht, daß in der Anlage 
des Stückes sehr wohl antikes Theater nachgeahmt wird". 
 
Ljubomir Maksimovic, Eλληνικά 41 (1990), σσ. 422 εξ. ιδίως σ. 423. 
 
"L' ancienne question concernant l'existence ou non du théâtre à Byzance, est resolués 
par cet auteur dans l'esprit de ses recherches antérieurs (et de celles du nombreux 
autres auteurs): vers la fin de la haute époque byzantine (ou de la basse époque 
romaine) certains éléments du théâtre apparaissent dans les diverses formes de la 
création littéraire, il existe aussi des représentations en public, sur scène, mais il n'y a 
plus de théâtre au sens propre du terme après de concile de 691. Cette constatation 
semble également valable pour le mime (mimos), tandis que le "théâtre 
ecclésiastique" du type liturgique n'est que rarement attesté, et ce beaucoup moins 
souvent qu'on ne la pense habituellement". 
 
Peter Schreiner, Südost-Forschungen L (1991), σσ. 541 εξ., ιδίως σ. 541. 
 
"Walter Puchner, Zum "Theater" in Byzanz. Eine Zwischenbilanz, bringt noch einmal 
alle Argumente, die gegen eine (in letzter Zeit ohnehin kaum mehr angenommene) 
Kontinuität der klassisch-antiken Theatertradition in Byzanz sprechen". 
 
301) "Tο θεατρικό έργο στη µεταπολεµική Eλλάδα. Mια προσέγγιση", 
Eκκύκληµα 24 (1990), σσ. 40-45 (4ο). 
 
Πρόκειται για διευρυµένη µορφή του δηµ. αρ. 253. 
 
302) "Reimstudien zum Kretischen Theater", Aριάδνη 5, Aφιέρωµα στον 
Στυλιανό Aλεξίου (Pέθυµνο 1989 [1990]), σσ. 313-323. 
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     To µελέτηµα αυτό εξετάζει µε τρόπο συστηµατικό τις οµοιοκαταληξίες στη 
στιχουργική των έργων του Kρητικού και Eπτανησιακού θεάτρου, ένα θέµα για το 
οποίο υπάρχουν ώς τώρα µόνο µεµονωµένες και διάσπαρτες παρατηρήσεις. 
Tουλάχιστον για το έργο του Xορτάτση (ιδιαίτερα την "Eρωφίλη") έγινε δυνατό να 
αποδειχθεί, ότι ο Pεθύµνιος δραµατουργός χρησιµοποιεί µε µεγάλη  δεξιότητα τη 
ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία για τη δηµιουργία ειδικών δραµατουργικών εφέ (το 
άκουσµα της ρίµας αποτελεί, εκτός αυτού, και την πιο ουσιαστική µνηµοτεχνική 
βοήθεια στην εκµάθηση και µνηµόνευση της "Eρωφίλης" στην προφορική 
παράδοση). H εξέταση στηρίζεται στο σύνολο των οµοιοκαταληξιών των 
δραµατικών έργων της Kρήτης και της πρώιµης επτανησιακής δραµατουργίας και 
διερευνά: 1) αν υπάρχουν συνδυασµοί που σχετίζονται µε τη γλώσσα (ελληνικά) και 
την εποχή (17ος-18ος αι.) και εµφανίζονται σε όλα τα εν λόγω έργα µε την ίδια 
περίπου συχνότητα (είναι δηλ. συµβατικοί), 2) αν υπάρχουν συνδυασµοί 
χαρακτηριστικοί για ορισµένα δραµατικά είδη (κωµωδία, τραγωδία), 3) αν υπάρχουν 
συνδυασµοί λέξεων χαρακτηριστικοί για έναν ορισµένο ποιητή (προτιµήσεις π.χ. του 
Xορτάτση), 4) αν υπάρχουν συνδυασµοί που εµφανίζονται µόνο σ' ένα έργο (π. χ. 
ρίµες µε ονόµατα). H εξέταση αυτή δεν λύνει κανένα από τα εκκρεµούντα 
φιλολογικά προβλήµατα, προσκοµίζει εντούτοις επιχειρήµατα για ορισµένες λύσεις 
και έχει έτσι µεγάλο ενδιαφέρον καθεαυτήν. Mπορούν π.χ. να εντοπισθούν ρίµες 
αγαπητές στο Xορτάτση, που δεν εµφανίζονται σε άλλους δραµατικούς ποιητές, ή 
µπορεί να αποδειχθεί, και από αυτή την άποψη, η πρωτοτυπία του έργου του 
Tρωΐλου που πλάθει ιδιαίτερα επιτυχηµένες ρίµες, που δεν απαντούν αλλού. Σ' ένα 
δεύτερο µέρος της εργασίας παρουσιάζονται, σε ενδελέχεστερη ανάλυση, τρεις ρίµες 
του Xορτάτση και η δραµατουργική "τύχη" τους στην "Eρωφίλη", από την πρώτη ώς 
την τελευταία αναφορά. Kατ' αυτό τον τρόπο ρίχνεται µια µατιά στο δραµατουργικό 
εργαστήρι του µεγάλου Pεθύµνιου ποιητή, ο οποίος, ακόµα και αυτό το τόσο 
συµβατικό στοιχείο της ποίησης, το εντάσσει στη δραµατουργική τεχνική και το 
χρησιµοποιεί ως θεατρικό µέσο στην οικονοµία του έργου. 'Oπως έδειξε και η 
πρόσφατη δηµοσίευση µιας concordance  της "Θυσίας του Aβραάµ", εκπονηµένη 
από την Nτία Φιλιππίδη, µε την ανάλυση της ρίµας ανοίγεται ένα νέο ερευνητικό 
πεδίο µε χρήσιµα και διαφωτιστικά αποτελέσµατα στην ανάλυση των έργων της 
ελληνικής κλασικίζουσας δραµατουργίας του 17ου και 18ου αιώνα. 
 
303) “Θρησκευτικό θέατρο στο Aιγαίο κατά το 17ο και 18ο αιώνα”, Παρνασσός 
ΛB' (1990), σσ. 236-252. 
 
     Πρόκειται για ανακοίνωση στο "Tριήµερο Aιγαίου" που οργάνωσε ο Φιλολογικός 
Σύλλογος "Παρνασσός" από τις 21 ώς τις 23 Δεκεµβρίου 1989 στην Aθήνα, που 
ασχολείται µε ένα εντλεκώς νέο κεφάλαιο της ιστορίαςνεοελληνικού θεάτρου. Tο 
µελέτηµα περιγράφει σύντοµα τις ιστορικές συνθήκες των δραστηριοτήτων του 
Tάγµατος του Iησού στο Aιγαίο και τη λειτουργία των σχετικών Kολεγίων, 
συγκεντρώνει τις µαρτυρίες για θεατρικές παραστάσεις και προβαίνει, στον κύριο 
κορµό της ανάλυσης, στην εξέταση των εξής αδηµοσίευτων θρησκευτικών έργων: 
από τη Xίο 1) "Tα Eισόδια της Θεοτόκου", 2) "H Aνάσταση του Kυρίου ηµών Iησού 
Xριστού" και 3)"Eις τον Eλεάζαρον και τους επτά παίδας τους Mακκαβαίους" του 
Mιχαήλ Bεστάρχη, 4) "Eις τους τρεις παίδες εν καµίνω" του Γρηγορίου Kονταράτου, 
και 5) "Δράµα περί του γεννηθέντος τυφλού" του Γαβριήλ Προσοψά που θα 
εκδοθούν σε συνεργασία µε τον ακαδηµαϊκό M. I. Mανούσακα, από την Παροναξία 
6) η "Tραγέδια του Aγίου Δηµητρίου" (1723 αγνώστου συγγραφέα) και 7) "H Σφαγή 
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των Nηπίων" που θα εκδίδονταν µε τη συνεργασία του δυστυχώς πρόωρα εκλιπόντος 
N. M. Παναγιωτάκη. Σύντοµες παρατηρήσεις για την αισθητική και τη δραµατουργία 
των έργων αυτών καθώς και τη γενική εξέλιξη του δραµατικού είδος στην Eλλάδα 
του 17ου και 18ου αιώνα ολοκληρώνουν το µελέτηµα. 
 
304) "Zum Quellenwert der Bühnenanweisungen im neugriechischen Drama bis 
zur Aufklärung", Zeitschrift für Balkanologie  26/2 (1990), σσ. 184-216. 
 
     Eξετάζονται και σχολιάζονται συστηµατικά όλα τα δραµατικά έργα του Kρητικού 
και του Eπτανησιακού θεάτρου σχετικά µε τις 'διδασκαλίες' και τις σκηνικές οδηγίες, 
άµεσες και έµµεσες, αν και σε ποιο βαθµό αποτελούν πηγές για την ιστορική 
αναστήλωση της θεατρικής παράστασής τους (σκηνικά δρώµενα, υποκριτική, 
απαιτούµενα αντικείµενα κτλ.). Aπό τα σηµαντικά συµπεράσµατα της έρευνας αυτής 
πρέπει να θεωρηθεί το γεγονός, ότι οι περισσότερες αποδεικνύονται περιττές και όχι 
προερχόµενες από το χέρι του ποιητή· είναι µεταγενέστερες επτανησιακές προσθήκες 
των αντιγραφέων που αποβλέπουν προφανώς στη διευκόλυνση της οργάνωσης µιας 
ερασιτεχνικής παράστασης. Σε διάφορα χειρόγραφα του ίδιου έργου δεν συµφωνούν 
πάντα µεταξύ τους, στις έντυπες εκδόσεις έχουν επεξηγηµατική λειτουργικότητα για 
τον αναγνώστη. 
 
305) "Der Einfluß Österreichs auf die neugriechische Literatur", Greek Letters 5 
(1990), σσ. 35-62. 
 
     Tο µελέτηµα σκιαγραφεί τις επιρροές της αυστριακής λογοτεχνίας και του 
αυστριακού θεάτρου στα ελληνικά γράµµατα από τα τέλη του 18ου αιώνα έως 
σήµερα, ξεκινώντας µε τις ελληνικές εφηµερίδες και τα περιοδικά της Bιέννης 
προεπαναστατικά, τη δράση και την εκδοτική εργασία του Pήγα, τις ιατρικές σπουδές 
και τις µεταφράσεις του Γεώργιου Σακελλάριου καθώς και τις θεατρικές µεταφράσεις 
του Kωνσταντίνου Kοκκινάκη. Tο δεύτερο αποκορύφωµα των λογοτεχνικών 
σχέσεων των δύο χωρών παρατηρείται στις δεκαετίες πριν και µετά το 1900. 
Eξετάζονται µε παραδείγµατα οι µεταφράσεις του Peter Rosegger από το Δροσίνη 
(ένα ποίηµα και ένα διήγηµα), καθώς και η µετάφραση των Tagebuchblätter του 
Kωνσταντίνου Xρηστοµάνου στο "Bιβλίο της Aυτοκράτειρας Eλισάβετ", την οποία 
φιλοτέχνησε ο ίδιος. Oι σχέσεις της Eλλάδας µε την Aυστρία αφορούν κυρίως το 
θέατρο: Θωµάς Oικονόµου, Kωνσταντίνος Xρηστοµάνος, η πρόσληψη του 
Grillparzer και του Hofmannsthal, οπερέτα και βουλεβάρτο ώς το χρονικό διάστηµα 
του Mεσοπολέµου. Tότε ξεκινάει και η πρόσληψη του Franz Kafka και του Stefan 
Zweig (ο οποίος είναι ο περισσότερο µεταφρασµένος Aυστριακός συγγραφέας στην 
Eλλάδα), ενώ η πρόσληψη του εξπρεσιονιστή Franz Trakl και του φιλοσοφικού 
µυθιστορήµατος του Robert Musil θα σηµειωθεί µόλις τις τελευταίες δεκαετίες. 
 
321) Mελετήµατα θεάτρου. Tο Kρητικό θέατρο, Aθήνα, Eκδόσεις Mπούρα 1991, 
σελ.613.   
 
     Tο βιβλίο αυτο συγκεντρώνει 14 µελετήµατα θεατρικής ιστορίας και 
δραµατουργικής ανάλυσης από το χώρο του Kρητικού και του πρώιµου 
Eπτανησιακού θεάτρου, δηµοσιευµένα και αδηµοσίευτα. Tα δηµοσιευµένα είτε έχουν 
µεταφραστεί από τα αγγλικά και τα γερµανικά και εµπλουτιστεί και διευρυνθεί µε 
νεότερα στοιχεία, είτε είναι ελληνικά, τα οποία έχω επεξεργαστεί εκ νέου και 
παρουσιάζονται µε προσθήκες και συµπληρώσεις. Mετά έναν εκτενή πρόλογο, που 
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παρουσιάζει συνολικά την κατάσταση της έρευνας της ιστορίας του νεοελληνικού 
θεάτρου και δίνει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει σ' αυτήν η κρητοεπτανησιακή 
δραµατουργία του 17ου και 18ου αιώνα (σσ. 13-17), ακολουθούν τα επιµέρους 
κεφάλαια, τα οποία ωστόσο έχουν συνεχή αρίθµηση των υποσηµειώσεων, 
συνδέονται µε λεπτοµερειακά κοινά ευρετήρια στο τέλος του τόµου, ενώ 
προτάσσεται µια (ιδιαίτερα περιεκτική) βιβλιογραφία ειδικών µελετηµάτων για το 
θέµα, ώστε στα ίδια τα κεφάλαια να χρησιµοποιούνται συντοµογραφίες. Tο τµήµα 
"Συντοµογραφίες / Bιβλιογραφία" (σσ. 18-52) αποτελείται από τις εξής ενότητες: 
χειρόγραφα,  εκδόσεις,  βιβλιογραφικά βοηθήµατα και  µελετήµατα. 
     Tο πρώτο κεφάλαιο "H έρευνα του Kρητικού και Eπτανησιακού θεάτρου: 
επιτεύγµατα και προοπτικές" (σσ. 53-64) έχει γραφεί ειδικά για τον τόµο αυτό και 
δίνει µια σφαιρική εικόνα για την κατάσταση της σχετικής έρευνας, τόσο γενικά όσο 
και για όλα τα ειδικά θέµατα. Kεφ. 2: "'Eξοδοι και είσοδοι στην κρητική και 
επτανησιακή δραµατουργία" (σσ. 65-108)· αποτελεί διευρυµένη µορφή του δηµ. αρ. 
82, που ήταν γραµµένο στα γερµανικά. Kεφ. 3: "Zητήµατα επικοινωνίας στο Kρητικό 
και Eπτανησιακό θέατρο. H εξέλιξη δύο συµβάσεων" (σσ. 109-152)· είναι µια πιο 
αναπτυγµένη γραφή του δηµ. αρ. 121 (στα γερµανικά). Tο κεφ. 4: "O σκηνικός 
χώρος στο Kρητικό θέατρο" (σσ. 153-178) αποτελεί αναπτυγµένη µορφή του δηµ. 
αρ. 118 (στα αγγλικά) και παραλλαγµένη µορφή του δηµ. αρ. 152 (χωρίς τις εικόνες). 
Kεφ. 5: "O ρόλος της µουσικής στο Kρητικό θέατρο" (σσ. 179-210)· είναι 
αναδηµοσίευση µε προσθήκες του δηµ. αρ. 255. Kεφ. 6: "Mονόλογος και διάλογος 
στην κλασικίζουσα δραµατουργία του 17ου και 18ου αιώνα. Ποσοτικές προσεγγίσεις 
στην ανάλυση του δράµατος" (σσ. 211-260)· αποτελεί διευρυµένη µεταφορά από τα 
γερµανικά του δηµ. αρ. 207. Kεφ.: 7: "O Πέτρος Kατσαΐτης και το Kρητικό θέατρο" 
(σσ. 261-324)· αναδηµοσίευση του δηµ. αρ. 123 µε προσθήκες για τις τελευταίες 
απόψεις του Θ. Γραµµατά σχετικά µε την κωµική διάσταση των τραγωδιών του 
Kατσαΐτη. Kεφ. 8: "O σκηνικός χώρος και ο σκηνικός χρόνος στην "Eυγένα" του 
Mοντσελέζε" (σσ. 325-348)· αποτελεί το κείµενο ανακοίνωσης στο Πανιόνιο 
Συνέδριο το 1985, που είχε δηµοσιευτεί µόνο σε γερµανική µετάφραση (δηµ. αρ. 
155). Kεφ. 9: "H ειρωνεία στον Xορτάτση" (σσ. 349-362)· είναι ανακοίνωση στο ΣT' 
Kρητολογικό Συνέδριο στα Xανιά το 1986 δηµοσιευµένη στο εξωτερικό (δηµ. αρ. 
251). Kεφ. 10: "Oι σκηνικές οδηγίες στο Kρητικό και Eπτανησιακό θέατρο" (σσ. 
363-444)· δηµοσιευµένο ώς τώρα µόνο στα γερµανικά: το πρώτο µέρος (οι άµεσες 
σκηνικές οδηγίες)  στην Zeitschrift für Balkanologie στο Bερολίνο (βλ. δηµ. αρ. 418), 
το δεύτερο µέρος (οι έµµεσες διδασκαλίες) σε τιµητικό τόµο για τον M. I. 
Mανούσακα (βλ. δηµ. αρ. 304). Kεφ.11: "Δραµατουργικές παρατηρήσεις για την 
οµοιοκαταληξία στα έργα του Kρητικού και Eπτανησιακού θεάτρου" (σσ. 445-466)· 
έχει δηµοσιευτεί σε γερµανική παραλλαγή στον τιµητικό τόµο για τον Στ. Aλεξίου 
(βλ. δηµ. αρ. 302). Kεφ.12: "Tο Kροατικό θέατρο της Aναγέννησης και του Mπαρόκ. 
Σύγκριση µε το Kρητικό και Eπτανησιακό θέατρο" (σσ. 467-502)· γράφτηκε ειδικά 
για τον τόµο αυτό και αποτελεί µια συστηµατική σύγκριση των δύο φαινοµένων. 
'Oπως είναι φυσικό, το κυριότερο βάρος πέφτει στην έκθεση της εξέλιξης του 
θεάτρου στις Δαλµατικές ακτές από τις αρχές του 16ου ώς τις αρχές του 18ου αιώνα 
και στην παράθεση ενδεικτικής βιβλιογραφίας. Tο άρθρο αποτελεί τη βάση για κάθε 
παραπέρα ενασχόληση µε τον ενδιαφέροντα αυτό τοµέα της συγκριτικής φιλολογίας 
στα Bαλκάνια. Kεφ. 13:  "Eισαγωγή στα προβλήµατα του "Zήνωνα" (σσ. 503-522)· 
αναπτύσσει το δηµ. αρ.156 µε προσθήκη των νέων στοιχείων για την πιθανότητα της 
συγγραφής του έργου από τον Kαλοµάτη το Φραγκιά. Kεφ. 14: "Προλεγόµενα σε µια 
έκδοση της "Fedra" του Francesco Bozza (1578)" (σσ. 523-533)· αποτελεί την πρώτη 
δηµοσίευση µιας εισαγωγής σε χρηστική έκδοση της πρώτης κρητικής τραγωδίας 
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(στα ιταλικά), η οποία τελικά δεν έγινε.  Aσχολείται µε τον ποιητή, την τύχη της 
έκδοσης, το θέµα της "Φαίδρας" στην αναγεννησιακή δραµατουργία, καθώς και µε το 
θέµα της πιθανής επίδρασης επάνω στην "Eρωφίλη" του Xορτάτση.  
     Aκολουθούν λεπτοµερειακά, χωριστά ευρετήρια: προσώπων και ονοµάτων 
(καθώς και σκηνικών προσώπων) (σσ. 535-551), τόπων (σσ. 551-554), τίτλων (σσ. 
554-560), θεµάτων και όρων (σσ. 560-575) καθώς και ένας index locorum (σσ. 575-
613). 
 
Xάρης Σακελλαρίου, Tα Eκπαιδευτικά 22/23 (Aθήνα 1991), σσ. 269-270. 
 
"Δέκα εργασίες, απ' τις οποίες τρεις στα γερµανικά, και όλες για το θέατρο, 
δηµιουργούν ένα αναµφισβήτητο προηγούµενο που καταξιώνει την οποιαδήποτε 
συνεισφορά του συγγραφέα και καθηγητή στο Πανεπιστήµιο της Aθήνας B.Π. Eίχα 
χρησιµοποιήσει πριν από κάµποσο καιρό µιαν απ' αυτές, συγκεκριµένα τη 
"Σηµειολογία του Θεάτρου" και µου δόθηκε η ευκαιρία να εκτιµήσω την ευρύτητα 
της βιβλιογραφικής ενηµέρωσης, την υπευθυνότητα κι αντικειµενικότητα, µε την 
οποία προσεγγίζει το θέµα του, και την επιστηµοσύνη, µε την οποία το διεξέρχεται. 
     Mε την ίδια επιστηµοσύνη, υπευθυνότητα κι αντικειµενικότητα εξετάζει ο B.Π. 
και το ευρύτατο όσο κι ενδιαφέρον θέµα του "Kρητικού Θεάτρου". Στο βιβλίο τούτο 
εξετάζει στην αρχή πού βρίσκεται σήµερα η έρευνα για το Kρητικό Θέατρο και στη 
συνέχεια εξετάζει µια σειρά επιµέρους ζητήµατα που σχετίζονται µ' αυτό, τόσο 
µορφολογικά όσο και περιεχοµένου ή υφέρπουσας ιδεολογίας σ' αυτό, όπως: για τις 
εισόδους και εξόδους, το σκηνικό χώρο, το ρόλο της µουσικής, για το µονόλογο και 
το διάλογο, για την οµοιοκαταληξία στα θεατρικά έργα. Kι ακόµα, για ζητήµατα 
επικοινωνίας στο Kρητικό - αλλά και στο Eπτανησιακό - θέατρο, για την ειρωνεία 
στο Xορτάτση. Kι επιπλέον για σηµαντικές µορφές του Kρητικού Θεάτρου - πέρ' απ' 
το Xορτάτση και το Kορνάρο - µε προσεγµένη παρουσίση κι ανάλυση των έργων 
τους. Iδιαίτερα εξετάζεται η προσφορά του Πέτρου Kατσαΐτη και του Θεόδωρου 
Mοντσελέζε, του πρώτου σχετικά µε το Kρητικό θέατρο και του δεύτερου µε το 
Eπτανησιακό. 
     Kι ήταν αναγκαία και απαραίτητη αυτή η εργασία του B. Π., γιατί ώς τώρα στις 
σχετικές µελέτες "υπερίσχυαν" τα γλωσσολογικά ή καθαρά φιλολογικά στοιχεία, ενώ 
άλλες θεωρήσεις, "όπως η αισθητική και δραµατουργική αποτίµηση των έργων, η 
παράσταση και οι συντελεστές τους, οι πιθανές σκηνογραφικές λύσεις, 
δραµατουργικές τεχνικές και στρατηγικές πληροφόρησης του κοινού, η έντεχνη 
δηµιουργία έντασης, η χρήση της οµοιοκαταληξίας, οι σκηνικές οδηγίες, οι µορφές 
του διαλόγου" κτλ., είχαν αντιµετωπιστεί "ακροθιγώς µόνο και σκόρπια", όπως λέει ο 
συγγραφέας. Aπ' αφορµή όλα τούτα ο B. Π. προβαίνει σε µιαν "ενδελεχέστερη 
ανάλυση των αριστουργηµάτων της παλαιότερης εποχής του νεοελληνικού θεάτρου 
από θεατρολογική και δραµατουργική άποψη". 
     Kαι, βέβαια, µε την όλη αυτή εργασία, που και επίπονη είναι και απαιτεί προσοχή 
και ικανότητα συγκριτική και αξιολογική, ο συγγραφέας δε νοµίζει πως η έρευνα 
γύρω από το Kρητικό και Eπτανησιακό θέατρο εξαντλείται. Eίναι αναγκαίο, αφού 
συγκεντρωθεί το απαραίτητο υλικό, να "αποτολµηθεί η εµπεριστατωµένη σύνθεση 
της εποχής". Γιατί το θέατρο, σαν κοινωνική λειτουργία, εκφράζει µε τρόπο εποπτικό 
τη δοµή της κοινωνίας µέσα στην οποία δηµιουργήθηκε, σε µια συγκεκριµένη εποχή, 
τις κοινωνικές και οικονοµικές σχέσεις των ανθρώπων, το πολιτιστικό και µορφωτικό 
τους επίπεδο, τις ιδεολογίες ή τα ιδεολογήµατα που προσδιόριζαν τη συµπεριφορά 
τους ή τους συγκινούσαν, το βαθµό ελευθερίας ή ανελευθερίας που κυριαρχούσε, 
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τους οραµατισµούς τους για το µέλλον και µια σειρά αντιλήψεις που ρύθµιζαν την 
καθηµερινή τους ζωή. 
     Kαι αυτή η "σύνθεση", που ο συγγραφέας σίγουρα έχει κατά νου, θ' αποτελεί 
οπωσδήποτε το επιστέγασµα της όλης προσπάθειας. Kι ο B. Π. έχει τα φόντα - ας 
ευχηθούµε και το κουράγιο - να την "αποτολµήσει". 
 
Kυριακή Πετράκου, Διαβάζω 279 (1992), σσ. 65-69. 
 
"O Bάλτερ Πούχνερ είναι γνωστός (και πολυγράφος) µελετητής του θεάτρου. Xώρος 
του ιδιαίτερου επιστηµονικού του ενδιαφέροντος είναι η ιστορία του Θεάτρου της 
Nοτιοανατολικής Eυρώπης, ιδίως της Eλλάδας, η µορφολογία και θεωρία του λαϊκού 
θεάτρου καθώς και η θεωρία του θεάτρου και του δράµατος. 
     Tο Kρητικό Θέατρο, αφού αγνοήθηκε από τους πρώτους ιστορικούς του 
Nεοελληνικού Θεάτορυ, N.Λάσκαρη και Γ.Σιδέρη, εξ αιτίας των Iταλικών του 
προτύπων, αποτελεί πια αντικείµενο εντατικής µελέτης της νεότερης θεατρολογικής 
έρευνας. H εκτίµηση γι' αυτό έχει µεταβληθεί πολύ, και, σαν τµήµα της ώριµης 
Kρητικής λογοτεχνίας, θεωρείται προϊόν της ακτινοβολίας της Aναγέννησης και του 
µανιερισµού, ένα φαινόµενο παράλληλο µε την αγγλική, γαλλική, ισπανική και 
πορτογαλική λογοτεχνία, παρ' όλες τις ευνόητες διαφορές. 
     Στον όρο Kρητικό Θέατρο είναι καθιερωµένο να περιλαµβάνονται και τα έργα του 
πρώιµου Eπτανησιακού Θεάτρου (µέχρι το 1750), που είναι γλωσσικά και 
δραµατουργικά επηρεασµένα από την Kρητική παράδοση. Για το κεφάλαιο αυτό της 
ιστορίας του Nεοελληνικού Θεάτρου, οι εργασίες που έχουν δηµοσιευτεί είναι πάρα 
πολλές και υπάρχει διάλογος (και διαφωνίες) µεταξύ των µελετητών. 
     Kατά την εκτίµηση του B. Πούχνερ, ωστόσο, παρουσιάζουν κάποια µονοµέρεια, η 
οποία επιβάλλει συστηµατικότερη και ενδελεχέστερη ανάλυση των έργων της 
περιόδου αυτής, που έχει δώσει αριστουργήµατα στο Nεοελληνικό Θέατρο. 
Συγκεκριµένα, στη σχετική έρευνα υπερισχύουν οι καθαρά φιλολογικές εργασίες, 
ενώ πλευρές µε περισσότερο θεατρολογικό ενδιαφέρον όπως η δραµατουργική 
ανάλυση, οι συντελεστές της παράστασης, οι δραµατικές τεχνικές και η σκοπιµότητα 
ή η αποτελεσµατικότητά τους έχουν αντιµετωπιστεί κάπως επιφανειακά και 
συµπτωµατικά. 
     Tα µελετήµατα του τόµου αυτού, µε την ποικιλία των θεµάτων τους, καλύπτουν 
ορισµένες από τις ελλείψεις αυτές, ενώ δίνουν πολλά ερευνητικά ερεθίσµατα. 
Aποτελούν πολύτιµο βοήθηµα για τον µελετητή, καθώς διευκρινίζονται πολλά 
σκοτεινά σηµεία της σχετικής έρευνας, αλλά και για το µέσο αναγνώστη (που 
διαθέτει µια σχετική προπαίδεια, η οποία να περιλαµβάνει µια καλή γνώση των 
δραµάτων και κάποιες βασικές εργασίες), καθώς τα έργα αυτά, µε τις ιδιαιτερότητες 
της γλώσσας και των σκηνικών συµβάσεων, δεν είναι ευπρόσιτα. H από πολλές 
πλευρές και απόψεις µελέτη τους, φωτίζει καλύτερα το περιεχόµενο και τελικά 
ολοκληρώνει την αισθητική απόλαυση που µπορούν να χαρίσουν. Yπάρχει άλλωστε 
και η δυνατότητα επιλογής από το άφθονο πληροφοριακό υλικό που προσφέρεται, 
καθώς είναι σαφέστατα καταχωρηµένο σε ξεχωριστά µελετήµατα. 
     Aρχικά γίνεται µια καταγραφή των νέων εκδόσεων (1970-1990) σχετικά µε την 
έρευνα και τα προβλήµατα του Kρητοεπτανησιακού θεάτρου και ιδιαίτερα των 
εργασιών που συµπληρώνουν κενά, λάθη και παρεξηγήσεις που είχαν οι εργασίες 
των πρώτων µελετητών. 
     Tο 2ο κεφάλαιο περνάει στη δραµατουργική τεχνική των αλλαγών της σύστασης 
των σκηνικών προσώπων (configuration) οι οποίες, κατά τους κανόνες της 
κλασικίζουσας δραµατουργίας, σηµατοδοτούν την έναρξη νέας σκηνής. Στα Kρητικά 
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δράµατα και ιδιαίτερα στον Xορτάτση, η σύµβαση της αναγγελίας εισερχοµένου 
προσώπου χρησιµοποιείται επίσης για να πληροφορηθεί ο θεατής την ψυχολογική 
κατάσταση του προσώπου αυτού αλλά και την κοινωνική του θέση και τη µοίρα του. 
Στα Eπτανησιακά έργα η σύµβαση αυτή χρησιµοποιείται συνήθως µηχανικά. 
     Oι αλλαγές αυτές έχουν µελετηθεί πρόσφατα µε µαθηµατική µέθοδο και δίνουν 
µια εικόνα των δοµικών δεδοµένων του έργου. Γίνεται σύγκριση της τεχνικής αυτής 
ανάµεσα στους διάφορους δραµατουργούς (Xορτάτσης, Kατσαΐτης κ.λ.). 
     Στο επόµενο και στο 6ο κεφάλαιο εξετάζονται τα είδη της σκηνικής επικοινωνίας 
και το νόηµά τους. 
    Aρχικά αναλύονται οι τρόποι προβληµατικής (συµβατικής) σκηνικής επικοινωνίας 
ανάµεσα στα πρόσωπα ενός έργου (κρυφάκουσµα/µειωµένη επίκοινωνία λόγω 
ελλειπούς αντιληπτικότητας). 
     Στο K.Θ. το πρόσωπο που κρυφακούει σχολιάζει συνήθως τα δρώµενα, ενώ 
αποκτά περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την εξέλιξη της υπόθεσης. Στο E.Θ. η 
τεχνική έχει τον ίδιο σκοπό, αλλά δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σχόλια. 
     H κατάσταση της µειωµένης σκηνικής επικοινωνίας, όπου ένα πρόσωπο δεν 
αντιλαµβάνεται την παρουσία κάποιου άλλου, ή δύο πρόσωπα µένουν σε αµοιβαία 
άγνοια της ύπαρξης του άλλου, είναι µια πολύσηµη σύµβαση. Oι µονόλογοί τους 
πληροφορούν το θεατή για τις ενδόµυχες σκέψεις και τα βαθύτερα τους αισθήµατα, 
ενώ η υπερβολική απροσεξία οφείλειται ακριβώς στην ενδοσκόπηση και την 
εντατική ενασχόληση µε τον εαυτό τους και το πρόβληµα που τους απορροφά. 
Δραµατουργικά, συνήθως προηγείται µιας σκηνής όπου τα πρόσωπα διαπιστώνουν 
την αµοιβαία τους συνύπαρξη, για την οποία η προηγούµενη αποτελεί την αναγκαία 
πληροφοριακή βάση. 
    Kαι οι δύο τεχνικές έχουν σκοπό να υπηρετήσουν τη διπλή µεταβίβαση 
πληροφοριών, δηλαδή ανάµεσα στα σκηνικά πρόσωπα και προς το θεατή. 
     H οµαλή σκηνική επικοινωνία διεξάγεται µέσω του µονολόγου και του διαλόγου. 
     Aπαριθµούνται τα διάφορα είδη µονολόγου και η λειτουργία τους. Π.χ. ως 
πρόλογος αποσκοπεί στην αυτοπαρουσίαση και αυτοχαρακτηρισµό του οµιλητή, 
καθώς και στην πληροφόρηση του θεατή σχετικά µε το χώρο, χρόνο και πορεία της 
δράσης. Yπάρχουν επίσης µονόλογοι περισυλλογής και έκφρασης συναισθηµάτων, 
κωµικοί συµβατικοί µονόλογοι και µονόλογοι ίντριγκας κ.λπ. Yπολογίζεται η 
αναλογική έκταση των µονολόγων στα διάφορα έργα του K.Θ. 
     O διάλογος, θεωρούµενος το κατεξοχήν µέσο έκφρασης του δραµατικού λόγου, 
είναι το γλωσσικό µέρος (και θεµελιακό) της επικοινωνίας των σκηνικών προσώπων 
και του δραµατικού συστήµατος µετάδοσης πληροφοριών. H µαθηµατική ανάλυση 
του ρυθµού του διαλόγου δίνει τη σχέση της τεχνικής µε το συγκινησιακό και 
νοηµατικό περιεχόµενο του έργου και οδηγεί σε ορισµένες ενδιαφέρουσες 
συγκρίσεις. 
     Aκολουθεί µια µελέτη για το σκηνικό χώρο στο K. Θ. Για το θέµα αυτό δεν 
υπάρχουν realia και αναγκαστικά οι πληροφορίες προέρχονται από έµµεσες πηγές και 
είναι υποθετικές. Παρατίθενται διάφορες από αυτές, όπως συνάγονται από τις 
σκηνικές οδηγίες ή τις φανερές ανάγκες των κειµένων, καθώς και από τις εργασίες 
διαφόρων µελετητών οι οποίοι καταλήγουν στα συµπεράσµατά τους επαγωγικά ή 
συγκριτικά (από πιο τεκµηριωµένες πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν 
στο Aναγεννησιακό θέατρο τον 16ο και 17ο αι. µε τις οποίες παρουσιάζει οµοιότητες  
η πολιτιστική ζωή στην Kρήτη, π. χ. στη Ragusa). 
     Aνιχνεύεται εξονυχιστικά στα κείµενα (αλλά παίρνονται υπόψη και άλλα 
στοιχεία) η χρησιµοποίηση της µουσικής στο K.Θ. 
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     H περίοδος της άνθισης του K. Θ. (1590-1669) είναι επίσης η εποχή που 
εµφανίζεται και εξελίσσεται η όπερα στην Iταλία. Eξετάζονται συνοπτικά οι τάσεις 
της Iταλικής µουσικής που κατέληξαν στη δηµιουργία της όπερας. Eπίσης είναι 
εξακριβωµένη η χρήση της µουσικής στις τραγωδίες και τα ποιµενικά έργα που 
υπήρξαν τα πιθανά πρότυπα των Kρητικών. 
     Iδιαίτερος είναι ο ρόλος της µουσικής στα ιντερµέδια, τα οποία µάλλον 
προέρχονται από µεσαιωνικές παραστάσεις Mυστηρίων. 
     Oρισµένα έργα του K.Θ. έχουν σαφείς µουσικές οδηγίες για µουσική (κιτάρα) και 
τραγούδι (Kατζούρµπος, Zήνων). 'Aλλα έχουν περιγραφές µουσικών εκδηλώσεων 
(Iφιγένεια, Pοδολίνος). Στην Eυγένα σάλπιγγες και τύµπανα αναγγέλλουν τη 
γκιόστρα. 
     H µουσική άλλοτε είναι χαρούµενη και άλλοτε προµηνύει συµφορές και θάνατο. 
Στις θεϊκές εµφανίσεις είναι αθέατη (Πανώρια, Iντερµέδια Eρωφίλης). 
     Tο γενικό συµπέρασµα από την εξέταση των ενδείξεων και των οδηγιών είναι ότι 
τα µουσικά στοιχεία στο K. Θ. είναι συµβατικά και τυποποιηµένα. Oι δραµατουργοί 
δεν προχώρησαν σε µια πιο οργανική ένταξη και µια πιο έντεχη αξιολόγηση και 
εκµετάλλευσή τους (κάτι που όµως γίνεται στο Zήνωνα). Oι µελωδίες ακολουθούν 
τις συµβατικότητες της Iταλικής δραµατικής µουσικής. 
     Aκολουθούν τα µελετήµατα για το Eπτανησιακό Θέατρο, στις περιπτώσεις που 
µιµείται τη δοµή και την αισθητική των Kρητικών δραµάτων. Tέτοια είναι η 
περίπτωση του Kεφαλλονίτη Πέτρου Kατσαΐτη, που έχει αγνοηθεί ή θεωρηθεί 
ασήµαντος από τους περισσότερους µελετητές της ιστορίας του νεοελληνικού 
Θεάτρου. 
     Eξετάζονται οι οµοιότητες των έργων του K. µε τα έργα του K. Θ. (Eρωφίλη), 
αλλά και οι πρωτότυπες αποκλίσεις από αυτά. Oι θεατρικές συµβατικότητες του K. 
Θ. διαφοροποιούνται στα έργα του K. και η µελέτη αυτών των διαφοροποιήσεων 
µπορεί να δώσει πληροφορίες για την εξέλιξη των δραµατουργικών τεχνοτροπιών. 
     Aκολουθούν αναλύσεις της Iφιγένειας και του Θυέστη. 
     Tο θρησκευτικό δράµα Eυγένα, του Θ. Mοντσελέζε, είναι το µοναδικό 
Eπτανησιακό έργο του 17ου αι. Tο έργο αυτό έχει ορισµένα µοναδικά στοιχεία: 
εντάσσεται στο πνεύµα της Aντιµεταρρύθµισης, ανάγεται όµως ουσιαστικά στο 
Mεσαίωνα και σχετίζεται περισσότερο µε τη γραµµική δοµή της Mεσαινωικής 
σκέψης παρά µε τη δοµή του Mπαρόκ. Φανερώνει επίσης την επίδραση της λαϊκής 
θεατρικής παράδοσης των Oµιλιών. 
     Aναλύεται το πρόβληµα του χώρου και του χρόνου (το έργο απαιτεί πολυτοπική 
σκηνή και έχει αλµατώδεις µεταβολές σκηνικού χρόνου) µε τελικό συµπέρασµα ότι 
υπάρχουν επιφυλάξεις για το αν είναι δυνατό να παρασταθεί επί σκηνής. 
     Eπιστρέφοντας στις δραµατουργικές τεχνικές του K. Θ. αναφέρεται η χρήση της 
ειρωνείας από τον Xορτάτση, σαν διαλεκτική στάση απέναντι στην ισχύουσα 
ιδεολογία, που αποκαλύπτει µιαν αµφισβήτηση απέναντι στις επικρατούσες 
συµβατικότητες και αξίες. Eίναι ένα είδος νύξης, που αποκαλύπτει τη διαφορά 
ανάµεσα σε ιδεολογία και πραγµατικότητα. 
     Διερευνώνται οι σκηνικές οδηγίες στα έργα του K. Θ. οι οποίες δίνουν 
πληροφορίες για τις µη-λεκτικές διαστάσεις της παράστασης. (Tο αν ο σκηνοθέτης 
οφείλει ή όχι να ακολουθήσει τις οδηγίες αυτές, είναι ένα άλλο θέµα, επίσης 
αντικείµενο διαφόρων απόψεων και συζητήσεων). 
     Oι µεγάλοι δραµατουργοί του K. Θ. γενικά ενσωµατώνουν τις οδηγίες αυτές στο 
κείµενο, ώστε να µην ενοχλείται η "αληθοφάνεια" της σκηνικής πραγµατικότητας, 
ενώ υπάρχει η υποψία ότι έχουν γίνει πολλές περιττές προσθήκες από αντιγραφείς 
και εκδότες και προέρχονται από τα Eπτάνησα. 
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     Oι οδηγίες αυτές αφορούν αλλαγές στη σύσταση των σκηνικών προσώπων, στη 
σκηνική επικοινωνία, στο χώρο, στα σκηνικά και χρήση αντικειµένων. Eπίσης 
(σπάνια) οπτικά και ακουστικά εφέ, όπως και µουσική. 
     O κώδικας του K. Θ. συµπίπτει µε αυτόν της κλασικίζουσας δραµατουργίας, όπως 
ισχύει στη Γαλλία και Iταλία κατά την Aναγέννηση, µε µετάβαση στα σχήµατα του 
Mπαρόκ. 
     Aνάλυση της τεχνικής της οµοιοκαταληξίας (πολύ αποτελεµατικότερη όταν 
γίνεται µε ηλεκτρονικό υπολογιστή) ως το µέρος του στίχου που χαράζεται 
περισσότερο στη µνήµη. H χρήση της σε δραµατουργικές αποκορυφώσεις και οι 
επαναλήψεις δηµιουργούν σηµασιολογικές και συναισθηµατικές συνδηλώσεις και 
ενισχύουν τη δραµατική ένταση. Tο γεγονός ότι έντεχνα έργα όπως η Eρωφίλη 
έγιναν κτήµα της λαϊκής λογοτεχνίας, οφείλεται ακριβώς στο ότι η ρίµα εξοµαλύνει 
τις δυσκολίες αποµνηµόνευσης ενός έργου συντακτικά περίπλοκου. 
     Δίνονται ορισµένες πληροφορίες για το Kροατικό Θέατρο της Ragusa 
(Dubrovnik) της οποίας οι κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες κατά τον 16ο και 17 
αι. παρουσιάζουν πολλές αναλογίες µε την Kρήτη την ίδια εποχή. Eξετάζονται 
οµοιότητες και διαφορές των σωζοµένων έργων µε τα δράµατα του K. Θ. 
Aναγνωρίζονται κοινές πηγές (Iταλική τραγωδία της Aναγέννησης και Commedia 
erudita, όπως και θρησκευτικά και ποιµενικά δράµατα). Mολονότι υπερτερούν οι 
διαφορές, σαν κεφάλαιο της συγκριτικής Bαλκανολογίας είναι αποκαλυπτικό των 
µηχανισµών της εξέλιξης από τον ουµανισµό ώς τα πρώτα εθνικοαπελευθερωτικά 
κινήµατα. 
     Συνοψίζει τα πορίσµατα της έρευνας για το έργο Zήνων (αγνώστου) και τον 
διάλογο των µελετητών πάνω σ' αυτά. 
     Tο έργο ανήκει υφολογικά (γεωγραφικά δεν είναι εξακριβωµένο) στο K. Θ. και 
έχει λατινικό πρότυπο το Zeno του Joseph Simons, που ανήκει στο Iησουιτικό θέατρο 
της εποχής του Mπαρόκ. Aποτελεί µοναδικό ελληνικό δείγµα του είδους. H Eλληνική 
διασκευή εντάσσεται σε µιαν αλυσίδα διασκευών, εκδόσεων και παραστάσεων 
(Aγγλική, Γερµανική, δύο Iταλικές για libretto όπερας). 
     Παρουσίαση της τραγωδίας Fedra του Kρητικού συγγραφέα Φραγκίσκου 
Mπότσα, που είναι το πρώτο (γνωστό) δραµατικο έργο από Kρητικό συγγραφέα 
(1578) αν και γραµµένο Iταλικά και τυπωµένο στη Bενετία. Tο έργο έχει ορισµένα 
κοινά στοιχεία µε την Eρωφίλη, της οποίας προηγείται στη συγγραφή. 
     Tα κατά παράταξη και σχεδόν ισότιµα αυτά µελετήµατα του B. Πούχνερ είναι µια 
νέα προσέγγιση σε ένα πολυσυζητηµένο αλλά ακόµα όχι αρκετά διερευνηµένο θέµα. 
Δίνουν σηµαντική ώθηση στη διερεύνηση των καθαρά θεατρολογικών προβληµάτων 
του Kρητοεπτανησιακού θεάτρου, που είναι πιθανό να λύσει σκηνοθετικά και 
ερµηνευτικά προβλήµατα της θεατρικής πράξης". 
 
D. Holton, Südost-Forschungen 52 (1993), σσ. 523-526. 
 
"The last twenty or thirty years have seen a welcome growth in research on Cretan 
literature of the 16th and 17th centuries, the period known as the Cretan renaissance. 
Much of this activity has been concerned with producing critical editions, researching 
authorship and dating, identifying sources and models, and in general with matters of 
philological interest. More recently some scholars have initiated more systematic 
research into the literary and aesthetic evaluation of these texts, locating them in the 
Renaissance context to which they properly belong. The extant corpus of Cretan 
literary works is not large: three plays by the Rethymniot dramatist Georgios 
Chortatsis (the tragedy Erofili, the comedy Katzourbos and the pastoral comedy 
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Panoria), the poetic romance Erotokritos by Vitsentzos Kornaros, the religious drama 
The Sacrifice of Abraham (often attributed to Kornaros), the anonymous comedy 
Stathis (preserved only in a Heptanesian three-act abridgement), the some 18 
dramatic interludes by different hands, and finally the tragedy Zenon, variously 
regarded as a Cretan, Kefallonian or Zakynthian work. Among this small but 
distinguished output, drama - and indeed exclusively verse drama - has pride of place. 
Surprisingly, since the time of Sathas's pioneering work (1878), only one book 
(Solomos 1973) has attempted to give a comprehensive and analytical presentation of 
the corpus of dramatic texts, and that cannot be regarded as authoritative. Walter 
Puchner's new book is therefore particularly welcome and it would be difficult to find 
anyone more qualified to undertake this task. His numerous published contributions 
to the subject over a decade and a half have shed new light on many old problems, but 
in particular have introduced a sophisticated dramaturgical approach to the study of 
these texts, enabling us to see them - sometimes for the first time - as living theatre. 
     The subtitle of his book is actually a misnomer. For, as Puchner explains in the 
Preface, he subsumes in the term "Cretan theatre" those dramatic works written in the 
Ionian Islands up to about 1750, by Katsaitis, Montseleze and others, under the 
influence of Chortatsis in particular; he sees a dramaturgical continuity between the 
two regions and groups of writers, notwithstanding the inferior literary and poetic 
qualities of the later texts. This approach enables him to bring into relief the 
distinctive techniques and theatrical conventions employed by the Cretan playwrights. 
     The fourteen chapters of the present volume have a variety of provenances: six are 
based on articles originally published in German; five first appeared in Greek (an 
earlier version of one of these had appeared in English); three are published here for 
the first time. Dates of first publication range from 1981 to 1991. In almost every case 
some revision has taken place, new material has been added and the bibliography has 
been updated. The volume begins with an extensive bibliografy covering manuscripts, 
editions and studies of the works under discussion (pp. 18-51), and  this serves as a 
point of reference for the whole volume. The first chapter (pp. 53-64, written 
specially) provides a concise review of research on Cretan and Heptanesian theatre, 
stressing both what has been achieved and what remains to be done. Some familiarity 
with the materials is assumed - this is not an introduction for the uninitiated - and 
even "experts" may be puzzled by the reference to a forthcoming edition of the 
Neaira, without any further information (p. 54). His conclusions on the "sources" of 
the Cretan plays need to be formulated more cautiously. But Puchner's aim 
throughout this book is to examine dramatic structure and technique (though he does 
not neglect questions of authorship, dating and sources) and this is both laudable and 
timely. An area which, in this reviewer's opinion, receives insufficient treatment is the 
extent to which these play-wrights were acquainted with Renaissance (principally 
Italian) dramatic and literary theory and poetics. While reference is made to the 
practice of Renaissance drama (our knowledge of Cretan and Heptanesian 
performances is negligible), the question of the theoretical background of the Cretan 
writers remains largely unadressed. 
     Most of the chapters deal with specific aspects of dramaturgical technique in 
relation to the whole corpus, or sometimes to a single play (Ch. 8: Scenic space and 
time in the Evgena of Montseleze) or a single playwright (Ch. 9: Irony in Chortatsis). 
There are illuminating and detailed discussions of entrance and exit formulas, 
eavesdropping and other sorts of restricted communication on stage (here some 
comparative data with Italian drama would have been welcome), scenic space, stage 
directions, and the use of music; there ale also a quantitative study of the incidence of 
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monologue and dialogue and a fascinating and suggestive analysis of the 
dramaturgical funcion of rhyme. To his credit, the author is never afraid to admit the 
limitations of the present state of our knowledge and the need for more systematic 
and comparative research on many of the problems he tackles. 
     Of particular interest to many readers of this journal will be the chapter on 
Croatian theatre of the Renaissace and the Baroque and its comparison with 
Cretan/Heptanesian theatre. The two areas seem ripe for comparison, given their 
common cultural dependence on Venice. Since much more is known about theatrical 
activities in the Dalmatian towns, and so many more texts have survived, perhaps we 
can pick up some clues to illuminate our relative ignorance of Greek Renaissance and 
Baroque drama. Puchner first presents a survey of the history of Croatian theatre and 
then draws some preliminary and suitably cautious conclusions from a comparison 
with Crete and the Heptanese. Some important questions remain unanswered: all the 
Greek plays are in verse, but did Croatian theatre use both prose and verse, and if so 
what does that tell us about cultural differences? How does Croatian drama relate to 
the broader literary history of the area? For one would expect the writing of dramatic 
texts to be founded on a cultivation of other literary genres, in which some of the 
important problems attendant on the use of the vernacular would have been resolved 
and an appropriate poetic style developed. In Crete, there is an awkward gap in 
literary production in the 16th century until the sudden emergence of drama in the 
decade or so before 1600. We have a substantial collection of lyric poetry from 
Cyprus to indicate the sort of poetry that must also have been produced in Crete, 
before full-length plays were composed. Can evidence from Dalmatia allow us to 
hypothesise ruther? This is a potentially fruitful area for further research, and 
Puchner's promised more exhaustive study will be eagerly awaited. 
     The two final chapters are each concerned with a single play: the tragedy Zenon, 
of which the first known performance took place in Zakynthos in 1683, and the 
Italian Fedra by Francesco Bozza, the earliest extant play by a Cretan (printed 1578). 
This latter is studied in relation to the dramatic structure of Erofili; from the evidence 
produced here, a new edition of the play, though it is no masterpiece, could facilitate 
further research on the beginnings of drama in Crete. 
     Finally, full and detailed indexes (79 pages) enable the volume to be usefully 
consulted as a work of reference. Though not without some repetitions and overlaps, 
this volume is a nicely structured guide to issues relating to Cretan and Heptanesian 
theatre. In the end, it has to be said, it remains a collection of studies (as its title 
promises) rather than the comprehensive book which we still await. But it is thanks to 
the researches of Puchner, and to the work of inspired directors like Spyros 
Evangelatos (himself the author of important studies), that we can now appreciate 
these dramatic texts as theatrical entertainments of lasting merit". 
 
322) Studien zum Kulturkontext der liturgischen Szene. Lazarus und Judas als 
religiöse Volksfiguren in Bild und Brauch, Lied und Legende Südosteuropas, 
Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1991. 2 τόµ., 
σελ. 397 (4ο) (Österreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-
historische Klasse, Denkschriften, Bd. 216). 
 
H µονογραφία αυτή αποτελεί συµβολή στην ιστορία και την κατανόηση του 
Mεσαιωνικού θεάτρου, στην εξελικτική του φάση από τις ιερές αναπαραστάσεις  
στον εκκλησιαστικό χώρο ώς τις λαϊκές θεατρικές παραστάσεις των πόλεων και της 
αγοράς, που αποτελούν πλέον ηµιεκκοσµικευµένα 'µέσα µαζικής επικοινωνίας'  της 
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εποχής. Ξεκινάει από την παρατήρηση, ότι τα θεατρικά αυτά φαινόµενα δεν µπορούν 
να µελετηθούν χωρίς τα ευρύτερα πολιτισµικά φαινόµενα, της ιερής σφαίρας της 
εκκλησιαστικής δογµατικής από τη µιά και της λαϊκής θρησκευτικότητας από την 
άλλη. Eνώ τα εκφραστικά media της λειτουργίας, λόγος, µουσική, τελετουργία και 
εικονογραφία αποτελούν ένα εναρµονισµένο συνολικό σύστηµα αναφορών και 
συσχετίσεων, που  επιτυγχάνει το δικτυωτό του χαρακτήρα µε διαδικασίες όπως η 
"τυπολογική µεταφορά", η οποία ξεκινάει πάντα από τον ιερό χώρο των χριστιανικών 
πηγών (Γραφή και απόκρυφα), η λαϊκή θρησκευτικότητα στηρίζεται πλέον σε άλλους 
τρόπους σκέψεως, όπως η αρχή similia similibus, pars pro toto, οµοιότητα = ταύτιση, 
γειτνίαση = συνάρτηση κτλ., και δηµιουργεί µε τις στρατηγικές αυτές σκέψεως µια 
κοσµοθεωρία πιο πρακτική, που αποσκοπεί στην εξασφάλιση της επιβίωσης και 
ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες της ζωής και του θανάτου. Eνώ ο πρώτος modus ρυθµίζει 
την "εξέλιξη" της λειτουργικής σκηνής στις αρχικές της φάσεις (αλλά και την 
τελετουργία, την υµνογραφία και οµιλητική, καθώς και την εικονογραφία), ο 
δεύτερος είναι υπεύθυνος για τις θρησκευτικές παραστάσεις της Δύσης στον όψιµο 
Mεσαίωνα, που έχουν πλέον τεράστια έκταση, καθώς και η θρησκευτικότητα είναι 
διαφορετική, λαϊκή (εδώ προστίθενται και άλλα εκφραστικά media, όπως η 
θρησκευτική παράδοση, το θρησκευτικό τραγούδι, το θρησκευτικό έθιµο και η λαϊκή 
παροιµία). Για λόγους µεθοδολογικούς, - α) καλύτερη παρακολούθηση σ' ένα χώρο 
όπου λείπει το θρησκευτικό θέατρο, που καλύπτει τον τρόπο συσχετίσεων των 
διάφορων θρησκευτικών εκφραστικών media, δηλαδή τον ορθόδοξο χώρο των 
Bαλκανίων, β) καλύτερη τεκµηρίωση στους λαϊκούς πολιτισµούς της NA Eυρώπης, 
επειδή υπάρχει  πράγµατι εδώ πληθώρα πηγών, - το θέµα αυτό (η ανάπτυξη των δύο 
µοντέλων σκέψεως και πολιτιστικής διάρθρωσης) αναπτύσσεται µε παράδειγµα τη 
µορφή του Λαζάρου και του Iούδα στους ορθόδοξους πολιτισµούς της Xερσονήσου 
του Aίµου και παρακολουθείται µέσα στις δύο χιλιετηρίδες, από τη συγγραφή των 
Eυαγγελίων έως το σηµερινό λαϊκό πολιτισµό. H επιλογή αυτή αποκαλύπτεται 
ιδιαίτερα πρόσφορη, γιατί υπάρχει πλήθος υλικού για τις δύο αυτές βιβλικές µορφές, 
τόσο στον εκκλησιαστικό χώρο όσο και στο λαϊκό πολιτισµό, οι οποίες αποτελούν, 
κατά κάποιον τρόπο, ως φίλος και εχθρός του Xριστού, αντίθετους πόλους στην 
εκκλησιαστική δογµατική και στο λαϊκό συναίσθηµα. 
     H σύνθετη αυτή εργασία βασίζεται σ' ένα χρηµατοδοτηµένο project του Fonds zur 
Förderung der Wissenschaftlichen Forschung της Aυστρίας, που ξεκίνησα αρχικά το 
1981-83 µαζί µε την καθηγήτρια θεατρολογίας στο πανεπιστήµιο της Bιέννης 
Margret Dietrich, µε οδήγησε σε επιτόπιες έρευνες, αρχειακές σπουδές και 
επιστηµονικές επαφές σε όλες σχεδόν τις χώρες της Xερσονήσου του Aίµου και 
ολοκληρώθηκε µε τη συγγραφή του έργου το 1985. Oι χρονοβόρες διαδικασίες της 
ανεύρεσης εκδοτικού φορέα για µια τόσο εξειδικευµένη εργασία, καθώς και η 
διαδικασία περίληψης στα Denkschriften της Aυστριακής Aκαδηµίας, όπως επίσης 
και οι εγγενείς δυσκολίες της εκτύπωσης και παρουσίασης του κειµένου, 
καθυστέρησαν την εµφάνιση της εργασίας για µια πενταετία  περίπου. 
Bιβλιογραφικές και άλλες προσθήκες µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούσαν να 
γίνουν. Για ειδική βοήθεια που µου προσέφεραν ευχαριστώ πολλούς επιφανείς 
επιστήµονες, όπως το λαογράφο Leopold Kretzenbacher και άλλους, κυρίως όµως 
τον Herbert Hunger, τέως πρόεδρο της Aυστριακής Aκαδηµίας, για τις υποδείξεις του 
στο χώρο της Bυζαντινολογίας, τη διόρθωση όλου του κειµένου και την εισήγησή 
του στην Aκαδηµία να συµπεριληφθεί στη σειρά των Denkschriften. 
     Toυς σκοπούς της εµπεριστατωµένης αυτής µελέτης εξηγεί και η εισαγωγή: "Auf 
den ersten Blick scheinen Titel und Untertitel der Arbeit wenig miteinander zu tun zu 
haben. Darin spiegelt sich jedoch das doppelte Ziel dieser Untersuchung, einen 
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Problemkreis der mediävistischen Theaterwissenschaft aufzugreifen im Sinne, daß 
Strukturmodelle erarbeitet werden sollen, die den "Entwicklungen" religiöser 
Theaterformen im besagten Zeitraum zugrundeliegen, sowie einen Beitrag zu leisten 
zur vergleichenden Balkanologie, indem zwei religiöse Vorstellungskomplexe in Bild 
und Brauch, Lied und Legende zwischen orthodoxer Hochreligion und 
südosteuropäischer Volksfrömmigkeit in Phänomenologie und Morphologie, Struktur 
und Verkettung untereinander untersucht werden. Gemeinsames Ziel beider 
Methoden ist die Gewinnung von Erkenntnissen über die Abhängigkeitsformen und 
gegenseitigen Einflüsse der liturgischen bzw. volksreligiösen Ausdrucksmedien 
untereinander, von denen die Herausbildung und der Werdegang des geistlichen 
Schauspiels wesentlich abhängen. Die Berechtigung der Übertragung von Modellen 
und Ergebnissen orthodoxer Volkskultur ins lateinische Mittelalter bedarf noch 
ausführlicherer Bergründung. 
     Die Frage nach den eigentlichen Regulativen in den Schwellprozessen des 
mittelalterlich-religiösen Dramas vom liturgischen Kirchenraumspiel zur mehrtägigen 
Marktplatzinszenierung, in ihrem Zusammenspiel von dogmatischer Reform und 
weiterdichtender Volksfrömmigkeit, gehört, trotz der intensiven Diskussion der 
Zwischenkriegszeit, immer noch zu den offenen Fragen der Mediävistik und 
Theatergeschichte. Zur Lösung dieser komplexen Frage will vorliegende Arbeit einen 
Beitrag leisten, indem sie Metamorphose und Konstanz christlich-dogmatischer 
Typik und Tοpik, die den Inhalt der liturgischen Szenen bestimmen, in der 
Volkskultur eines dem lateinischen Mittelalter vergleichbaren Kulturfeldes, mit 
besseren Zugangsmöglichkeiten und höherer Quellendichte, nachzeichnet. Ein 
solches Kulturfeld stellt die Volkskultur Südosteuropas bis zum Ausgang der 
Osmanischen Herrschaft dar, wo sich unter deren konservierendem Einfluß Enklaven 
"mittelalterlich"-patriarchalischer Kultur- und Gesellschaftsschichten z.T. bis ins 20. 
Jh. hinein intakt erhalten haben. 
     Die byzantinische Orthodoxie kannte allerdings kein strukturiertes 
Kirchenraumspiel im lateinisch-westlichen Sinn, aber doch "liturgische Szenen", d.h. 
rituelle Verkörperungen in der christlichen Meßliturgie, die unter Vorbehalten der 
theatralischen Gattung zugerechnet werden können und z.T. heute noch geübt 
werden. Der Ritus, wie auch die anderen Ausdrucksmedien der Liturgie (Predigt, 
Ikonographie, Hymnos usw.) geht dabei direkt auf die kanonisierten Schriften (bzw. 
Apokryphen) zurück, während die Entwicklungsdynamik der Ausdruckmedien der 
Volksfrömmigkeit (wie Lied, Brauch, Legende, Sprichwort usw.) auch anderweitige 
thematische Veränderungen und motivische Anreicherungen sowie eine 
beeinflussende Interdependenz nicht ausschließen. Christliche Glaubensdogmatik und 
Volksfrömmigkeit scheinen sich demnach in ihren Entwicklungsdynamiken 
grundsätzlich zu unterscheiden; die motivische Anpassung und 
Amalgamierungsbereitschaft der Topik der Volksfrömmigkeit hat im Gegensatz zur 
hermetischen Konstanz der dogmatisch abhängigen Ausdrucksmedien (die nur durch 
sanktionierende Reform geändert werden können) entscheidend zur Ausformung des 
mittelalterlich-religiösen Dramas aus der Liturgie beigetragen. 
     Der Übergang von der strengen dogmatischen Gebundenheit der Ausdrucksformen 
zur assoziativen und akkumulativen Struktur der Topik der religiösen Volkskultur 
(noch vor jeder individualkünstlerischen Gestaltung) ist komplex und kontinuierlich, 
zudem vom lokalhistorischen und sozialen Kontext der jeweiligen Pastoralpraxis 
abhängig. Hier weist die südosteuropäische Orthodoxie mit ihrem byzantinisch-
osmanischen Kulturfundament doch bedeutende Kohärenz auf (im Gegensatz zu 
Mittel- und Westeuropa), so daß man vielleicht eher zu einer Typologie der 
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Relationen der einzelnen Ausdrucksmedien (sakralen und volksfrommen) zueinander 
vorstoßen kann als aus dem analogen Quellenbefund der spätmittelalterlichen und 
vorreformatorischen Sakral- und Volkskultur Zentraleuropas. 
     Die These von der Übertragung der liturgischen Szene aus der Sphäre 
dogmatischer Gebundenheit in die assoziative Vorstellungswelt der 
Volksfrömmigkeit (und erst später in die Profanierung), die zu der Entstehung des 
nachantiken Europäischen Theaters Anlaß gegeben hat und eng mit anderen 
religiösen Ausdrucksformen christlicher Thematik verbunden ist, soll am Schicksal 
zweier zentraler antithetischer Figuren des Heilsgeschehens aufgezeigt werden: 
Lazarus und Judas. Ihr Schicksal wird, von der Heiligen Schrift an, in den 
verschiedenen Ausdrucksformen der christlichen Liturgie und der Volksfrömmigkeit 
bis in die Kunstliteratur des 20. Jhs. hinein verfolgt, wobei sich Konkordanz und 
Diskrepanz (dogmatische Identität bzw. volkstümliche Umformung und 
Weiterdichtung) der einzelnen Ausdrucksmedien an ihrer jeweiligen Gestaltung und 
Bewertung wird ablesen lassen. Die erreichbare Belegdichte in den einzelnen Sparten 
ergibt nicht nur vertiefte Einblicke in die Kulturgeschichte des in Frage stehenden 
Raumes, sondern nähert sich auch einer Typologie der Entsprechungen volksfrommer 
und liturgischer Erscheinungsformen mit gleicher Thematik, die auch neue Einsichten 
in die ähnlich gelagerte Entwicklungsdynamik des lateinischen Hoch- und 
Spätmittelalters vermitteln kann, vor allem aber auch in die Strukturmuster im 
Werdegang des mittelalterlich-religiösen Theaters von der liturgischen Szene zu 
umfassenden Kompositionen. Das Fehlen solcher theatralischer Schwellformen 
(sowie geistiger Strömungen wie Reformation, Gegenreformation und Aufklärung, 
die einschneidend in solche Entwicklungen eingegriffen haben) im orthodoxen 
Südosteuropa gibt den Blick frei auf die anfänglichen Zusammenhänge zwischen 
liturgischer Szene und den übrigen Glaubensmanifestationen innerhalb und außerhalb 
der Kirche. Die Vorstellungsgehalte rund um Lazarus und Judas erweisen sich dabei 
als erstaunlich vielfältig und langlebig" (σσ. 7-8). 
     H εργασία απαρτίζεται από µια "1. Einleitung" (σσ. 7-16) µε υποκεφάλαια "1.1. 
Die "Entwicklung" im mittelalterlichen religiösen Theater" (σσ. 9 εξ.), "1.2. Zum 
Begriff der "liturgischen Szene"" (σσ. 12 εξ.), "1.3. Lateinisches Mittelalter und 
orthodoxer Südosten" (σσ. 14 εξ.). Tο κύριο σώµα της εργασίας απαρτίζεται από δύο 
κεφάλαια, για το Λάζαρο και τον Iούδα, και τελικά συµπεράσµατα για την ιστορία 
του θρησκευτικού θεάτρου κατά το Mεσαίωνα. "Lazarus" (σσ. 17-60), µε το υποκεφ.: 
"2.1. Einleitung" (σ. 17), "2.2. Kanonisches und apokryphes Fundament" (σσ. 17 εξ.), 
"2.3. Predigt und Hymnos" (σσ. 20 εξ.), "2.4. Ekklesiale Ikonographie" (σσ. 23 εξ.), 
"2.5. Kirchlicher Ritus und liturgische Szene" (σσ. 30 εξ.), "2.6. Kultlegende und 
Volksüberlieferung" (σσ. 34 εξ.), "2.7. Volkslied" (σσ. 37 εξ.), "2.8. Volksbrauch" 
(σσ. 48 εξ.), "2.9. Sprichwort und Volksrede" (σσ. 54 εξ.), "2.10. Nachleben in 
Dichtung und Literatur" (σσ. 56 εξ.), "Zusammenfassung" (σσ. 57 εξ.). Aκολουθεί το 
οµόλογο κεφάλαιο για τον Iούδα (σσ. 61-114): "3.1. Einleitung" (σσ. 61 εξ.), "3.2. 
Kanonisches und apokryphes Fundament" (σσ. 62 εξ.), "3.3. Predigt und Hymnos" 
(σσ. 68 εξ.), "3.4. Ekklesiale Ikonographie" (σσ. 71 εξ.), "3.5. Kirchlicher Ritus und 
liturgische Szene" (σσ. 82 εξ.), "3.6. Lehrlegende und Volksüberlieferung" (σσ. 87 
εξ.), "3.7. Volkslied" (σσ. 103 εξ.), "3.8. Volksbrauch" (σσ. 105 εξ.), "3.9. Sprichwort 
und Volksrede" (σσ. 108 εξ.), "3.10. Nachleben in Dichtung und Literatur" (σσ. 109 
εξ.), "3.11. Zusammenfassung" (σσ. 111 εξ.). Aκολουθούν τα συµπερασµατικά 
κεφάλαια µε τίτλο "Kirchlicher Glaube und Volksfrömmigkeit" (σσ. 115-124) µε τα 
υποκεφ. "4.1. Die Figurentopik: Freund und Feind des Herrn" (σσ. 115 εξ.), "4.2. 
Sternmodell und Netzmodell" (σσ. 116 εξ.), "4.3. Sakralität und Profanität" (σσ. 122 
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εξ.) και "4.4. Kοntextstrukturen in der religiösen Theatergeschichte des Mittelalters" 
(σσ. 123 εξ.). 
     O δεύτερος τόµος συγκεντρώνει τις 1751 υποσηµειώσεις (σσ. 129-297), το 
ευρετήριο προσώπων και συγγραφέων (σσ. 299 εξ.), το ευρετήριο έργων και τίτλων 
(σσ. 310 εξ.), το ευρετήριο τόπων (σσ. 312 εξ.), το ευρετήριο όρων και εννοιών (σσ. 
318 εξ.), καθώς και τη βιβλιογραφία χειρογράφων και εντύπων (περισσότερο από 
1700 µελετήµατα, σσ. 334-397). 
 
L. Kretzenbacher, Zeitschrift für Volkskunde 88 (1992), σσ. 303-305. 
 
"Hier wird ein monumentales Werk der Theaterwissenschaft, der Kulturgeschichte 
und vor allem der vergleichenden religiösen Volkskunde Südosteuropas, bewußt im 
Vergleich zu Mittel- und Westeuropa, in zwei Quartbänden, getrennt nach einem 
Textband und einem Band für 1751 Anmerkungen, vorgelegt. Zusätzlich noch ein 
Anhang für minutiös erstellte Register für Personen und Autoren, für Werke und 
Titel, für eine überaus reiche Bibliographie griechischer und anderssprachiger Werke, 
für die (griechischen) Sammelhandschriften des Volkskunde-Seminars der 
Universität Athen. Damit sind erstmals Schätze für eine international breitere 
Forschung zur Liturgie der byzantinisch-griechischen wie der orthodoxen slawischen 
(bulgarisch-slawomakedonisch-serbischen; im Vergleichausgriff auch rumänischen, 
aromunischen) Weiterentwicklung von Szenenansätzen in der Überschau für einen 
(der mittel- und westeuropäischen Forschung nicht nur aus Gründen der 
Sprachbarrieren) schwer zugänglichen Raum gegeben, in dem es eigenartige 
Interdependenz-Dynamiken gibt, die für eine vergleichende gesamteuropäische 
Theaterwissenschaft und Komparativ-Volkskunde/Ethnologie so etwas wie eine 
"Kontrollgruppe" abgeben, "weil es hier eben zu keiner Weiterentwicklung 
'liturgischer Szenen' zum Theater hin gekommen ist" (S. 5). 
      Das aber ist der wesentlich unterschiedene Ansatz der Liturgie-, Theater-
(Mysteriendrama-) und Volksschauspielforschung im schon mittelalterlich an sich 
ungemein formenreichen und traditionsträchtigen Balkanraum gegenüber den 
Entwicklungsbahnen im sogenannten "lateinischen" Westen abendländischer 
Theaterkultur und szenischen Brauchtumslebens. Walter Puchner, 1947 in Wien 
geboren, hatte dort mit Schwerpunkt Theaterwissenschaft, eng damit verbunden auch 
Volkskunde studiert, bereits 1972 bei Leopold Schmidt (1912-1981) mit einer 
Dissertation promoviert, die 1977, nach Jahren der Forschung als Humboldt-
Stipendiat auch in München, zu Wien als "Brauchtumserscheinungen im griechischen 
Jahreslauf und ihre Beziehungen zum Volkstheater. Theaterwissenschaftlich-
volkskundliche Querschnittstudien zur südbalkan-mediterranen Volkskultur" 
erscheinen durfte. Dabei wurde der - außerhalb von Griechenland fast unbekannt 
gebliebene - überaus reiche Bestand meist nur handschriftlich vorliegender 
Archivmaterialien aus den regional auffallend stark in den strukturell unterschiedenen 
Traditionsbereichen des vor allem szenisch geprägten Brauchtums zwischen Hellas, 
Byzanz und dem Neugriechentum von Festland und Inseln und den anatolischen wie 
den pontischen Überlieferungsräumen breit dargelegt. Das mußte sich für den 
Theaterwissenschaftler wie für den Volksschauspiel- und Brauchtumsforscher 
gleichsam verdichten auf zwei typologisch, auch im Westen, bei uns aber auch 
mittelalterlich sich nie so sehr wie im mediterranene Südosten, profilierende 
Leitgestalten der Heilsgeschichte. So tritt zunächst in den Vordergrund der Liturgie-
Schau-"Spiele" der vom Tode erweckte "Freund Jesu", Lazarus redivivus. Dessen 
Kult bin ich selber mehrmals und am stärksten zu Larnaka auf Cypern begegnet. Er 
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soll ja, des Landes verwiesen, aus Judäa hierher gekommen sein, hier als 1. Bischof 
von Kition (Alt-Larnaka) bis zu seinem "zweiten Tod" gewirkt haben. Sein Grab in 
der (heute zugänglichen) Krypta der unter Kaiser Leon VI (886-912) eigenartigen, 
jetzt byzantinisch und venezianisch sich gebenden Lazarus-Kirche gilt heute mit ihrer 
berümten "Wiedererweckungs-Ikone" als bedeutendste Wallfahrt Cyperns. Man will 
seine "Reliquien" erst 1972 dort gefunden haben. Die Legenden um diese Heilsgestalt 
sind nicht nur dort, sondern weithin zwischen Athos und Kreta umittelbar abfragbar 
(Vgl. M. G. Michailides, griech. Larnaka 1981, deutsch 1989). 
     Die zweite heilsgeschichtlich bedeutsame Gestalt ist - im Gegensatz zu Lazarus als 
"Freund Jesu" - Judas Iskarioth als der "Feind des Herrn", Verräter durch seine 
(heilsgeschichtlich gesehen) "felix culpa". Bild (Buchmalereien, Ikonen, Fresken) 
und Brauch, Lied und Legende, durch lange Jahrhunderte reich dokumentiert bei 
regional vielfältiger Ausprägung in einem weiten Vergleichsraum lassen das 
gegensätzliche Paar in der Heilsgeschichte eine bedeutsame Stellung zwischen der 
orthodoxen Hochreligion und der mit und neben ihr in besonderer Formenfülle 
einhergehenden südosteuropäischen Volksfrömmigkeit erkennen. Es ist, auch im 
Vergleich zum anders sich entwickelnden "Westen" mit seinen liturgischen, 
keimhaft-dramatischen Kleinszenen und ihrer Schwelltendenz zum Kirchenraumspiel 
wie zur (oft mehrtägigen) Marktplatz-Inszenierung sakraler Texte und ihrer 
Beeinflussung durch Apokryphes, Naiv-Volkstümliches und dem langen Nachleben 
in Renaissance-Spiel, Barocktheater, Volksschauspiel, auf dem südlichen Balkan 
doch ein anderes Kulturfeld. Das hat sich durch besondere geschichtliche 
Gegebenheiten (500 Jahre "Tourkokratia"!), bis über die Schwelle zu unserem 
Jahrhundert eben weitgehend anders als im Westen erhalten. Für den Südostkundigen 
ist es deshalb auch immer noch in der Feldforschung erstaunlich ergiebig ablesbar, 
unmittelbar abfragbar. 
     Kanonisches und Apokryphes, Predigt und Hymnos, Ekklesiale Ikonographie, 
kirchlicher Ritus und liturgische Szene, Kunstlegende und Volksüberlieferung, 
Volkslied, Volksbrauch, Sprichwort und andere Kleinformen der sogenannten 
"Volksdichtung" wie das im Südosten recht bedeutsame Nachleben in Dichtung und 
Literatur werden anhand von überaus reichlich in Archiven und in Bibliotheken und 
zumal in der Feldforschung des Sprachenkundigen Eingebrachtes für Lazarus wie für 
Judas aufbereitet. "Freund" und "Feind" des Herrn stehen als Figurentopoi 
gegeneinander. Aus dem so reichen Daten-"Fundus" Südosteuropa lassen sich 
Modelle von Abhängigkeit und Verknüpfung von Ausdrucksmedien als Hilfen zur 
Vorstellbarkeit teilweise recht komplizierter Prozesse in den Kontextstrukturen zur 
liturgischen Szene erstellen. Sie sind (bes. S. 116-122 und in drei Modell-Figuren) 
schematisch dargetan, unterscheidbar hinsichtlich der Expansionen typologischer 
oder vorwiegend assoziativer Übertragungen in den Sakralmedien von Liturgie, 
Brauchtum und Volksfrömmigkeit. Beispiele in den oft seltsamen "pastoralen" 
Aspekten der Dogmatik in der gelegentlich sehr drastisch "lebensbezogenen" 
Kirchenpraxis (zumal in den meist eng in sich geschlossenen dörflichen 
Gemeinschaften) durch die (wie man weiß, fast bis zur unmittelbaren Gegenwart 
theologisch meist nur wenig gebildeten) Popen und Mönche der Orthodoxie werden 
bei W. Puchner in Fülle ebenso gegeben, wie sie mir in meiner eigenen 
"Feldforschung im Alleingang" dort als seltsame Relikte mit Tieropfersegnungen, 
Kranken-"Betreuung" durch Untertauchen im an bestimmten Tagen "geheiligten" 
See-Wasser, in den rituellen Wahlverbrüderungen, in ergreifenden Riten einer 
Krebsvorsorgesalbung an dreimal neun Stellen des gefährdeten oder schon befallenen 
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Leibes usw. begegnet waren bei Neugriechen und orthodoxen Slawen. "Sakralität" 
und "Profanität" lassen sich dabei nicht als Kriterien anwenden. 
     Daß bei einem so umfangreichen Werk, in Antiqua, in Kursiv und in griechischen 
Buchstaben gedruckt, nur aus der Ferne dabei überwacht, einige Fehler stehen 
blieben, daß die zwei die Thematik in der Buchmalerei des 11. Jahrh. anzeigenden 
farbigen Umschlagbilder (Erweckung des Lazarus und Judaskuß aus dem 
Evengelienlektionar des Athosklosters Dionysiou, Codex 587, anno 1050) zu blaß 
geraten sind, fällt beim wissenschaftlichen Wertzuwachs für eine vergleichende 
Forschung nicht ins Gewicht. Nach meiner festen Überzeugung werden von diesem 
Werk W. Puchners, der nach Jahren einer Professur an der Drei-Städte-Universität 
Kreta (Iraklion, Rethymno, Chania) nun die Theaterwissenschaft zu Athen neu 
aufbaut, viele Impulse zur Vergleichsforschung des anders strukturierten 
mittelalterlichen Dramas und seines Weges bis zum Volksschauspiel der Gegenwart 
ausgehen, insgesamt die vergleichende Volkskunde zu einer Ethnologia Europaea 
bereichern". 
 
L. Kretzenbacher, Südost-Forschungen  (1992), σσ. 501-504. 
 
"Walter Puchner, geboren zu Wien 1947, derzeit nach seinem Wirken an der 
Dreistädte-Universität auf Kreta Ordinarius für Theaterwissenschaft am 
neugegründeten Institut dieses Faches an der Universität Athen, ist seit vielen Jahren 
Mitarbeiter an unseren Südost-Forschungen. Er hatte 1972 in Wien beim 
Volkskundler Leopold Schmidt (1912-1981) promoviert mit einer erst 1977 in Wien 
im Druck vorgelegten Dissertation über "Brauchtumserscheinungen im griechischen 
Jahreslauf und ihre Beziehungen zum Volkstheater. Theaterwissenschaftlich-
volkskundliche Querschnittstudien zur südbalkan-mediterranen Volkskultur" 
(Veröffentlichungen des Österreichischen Museums für Volkskunde. 18, 437 Ss.). 
Damit war aus der fruchtbare Einsichten bringenden Zusammenschau von 
Volkskunde (Ethnologie), Theaterwissenschaft, Theologie und Kulturgeschichte die 
Grundlage für eine Forschungsrichtung der Geisteswissenschaften geschaffen, die für 
den "Westen" oft behandelt, aber nie auf den Südosten so durch Archivquellen und 
unmittelbare Feldforschung gestützt ausgeweitet wurde, daß sie nunmehr in einem 
krönenden Abschluß eben von Walter Puchner im Rahmen der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften für eine europaweit Vergleichende Volkskunde und 
Theaterwissenschaft und ihre wesenhaften Zusammenhänge im Sakralbereich von 
Liturgie, Volksbrauch und Kunstdarstellung für Südosteuropa überhaupt erstmalig 
zustande gebracht wurde. Das Werk in zwei Quartbänden, einen für den Text, den 
anderen für 1751 Anmerkungen, vermehrt noch um mühsam erstellte Register zu 
Personen und Autoren, für eine erstaunlich reiche Bibliographie griechischer und 
anderssprachiger Werke, zumal auch bislang kaum zugänglicher 
Sammelhandschriften des Volkskunde-Seminars der Universität Athen, bietet einen 
wahren Schatz für eine international breitere Forschung zur Liturgie der byzantinisch-
griechischen wie der orthodox-slawischen (bulgarisch-slawomakedonischen-
serbischen, ausgriffsweise auch rumänisch-aromunischen) Entfaltung von 
Szenenansätzen für einen Raum, in dem es eigenartige Abhängigkeits-Dynamiken 
gibt. Die aber ergeben ihrerseits für eine vergleichende gesamteuropäische 
Theaterwissenschaft und Komparativ-Ethnologie so etwas wie eine "Kontrollgruppe", 
"weil es hier eben zu keiner Weiterentwicklung 'liturgischer Szenen' zum Theater hin 
gekommen ist" (S.5). Dies also zum Unterschied des an sich schon mittelalterlich 
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ungemein formenreichen und traditionsträchtigen Balkanraumes gegenüber den 
Entwicklungsbahnen im sogenannten "lateinischen" Westen. 
     Daß hier zwei evangelienbezeugte Gestalten der Heilsgeschichte einander 
gegenübergestellt werden: der Freund Christi Lazarus und der "Feind" Judas Isakrioth 
(ohne dessen "felix culpa" es aber auch kein "Heil" geben konnte), ist die 
Grundvoraussetzung der Frage, warum es im Westen zu einem liturgischen Drama 
zumal in der passio Domini gekommen ist, im "Osten" aber nicht oder jedenfalls 
nicht ohne "westliches" Zutun (z.B. durch Venedig!). Gewiß könnte man sagen: 
Lazarus spielt auch im Westen keine besondere Rolle, trotz des legendären "Lazarus-
Grabes" zu Autun/Burgund (R. H. L. Hamann, Das Lazarusgrab in Autun, Marburger 
Jb. f. Kunstwissensch. 8/9 (1936) S.182-328); trotz auch früher, aber vereinzelt 
bleibender Kunstdenkmäler wie ein Flachrelief an der Südmauer des Chor-
Seitenschiffes von Chichester (Sussex), 2. V. d. 12. Jh.s; eine Abb. jüngst bei 
François Souchal, Das Hohe Mittelalter. Deutsche Ausgabe München o.J. (um 1988), 
S.88); eine gewisse Anzahl von Bilddokumenten bei Louis Réau, Iconographie de 
l'art chrétien III, Teil II, S.793-795. Ein ernst blickender, greiser Bischof St.Lazarus 
zusammen mit dem hl. Simeon (Lukas 2, 25-35) auch auf Albrecht Dürers 
"Jabachschem Altar" (Alte Pinakothek, München). Dazu: D.-R. Moser, 
Passionsspiele des Mittelalters in mündlich überlieferten Liedern. Die Auferweckung 
des Lazarus. Jb. f. Ostdeutsche Volkskunde 13 (Marburg/L. 1970), S. 7-103). Hierher 
gehört - allerdings in der Spätzeit - auch ein kaum je aufgeführtes, übrigens nicht für 
die Kirche geschriebenes "Geistliches Drama", als "azione sacra" von August 
Hermann Niemeyer schon 1778 nach Pietro Metastasio als Vorbild getextet, von 
Franz Schubert 1820, in seinen so frühen Todes-Vorahnungen komponiert, jedoch 
Fragment geblieben. (Vgl. Walter Dürr, Erläuterungen zum Text von Franz Schubert, 
Lazarus D 689, München 1982, MC Orfeo M 011822). Nicht unmittelbar hierher 
bzw. spät (um 1700) als "Brauch" (des fastnächtlichen "Prellens" einer Strohfigur) 
übertragen D.-R. Moser, Lazarus Strohmanus Jülich. Ein christlicher Volksbrauch zur 
Lehre von der 'satisfactio vicaria'. Jülich 1975. Auch vom Bestehen einer 
"Bruderschaft des Lazari" an der Pfarrkirche zu Tragöß, Steiermark, im 18. Jh. wissen 
wir zu wenig. (Johann Sepperer, Die kirchlichen Bruderschaften in der Steiermark. 
Graz 1969, ungedruckt, Anhang S. IV, 17, Nr. 52). 
     Das ist im "Osten" von vornherein wesentlich anders. Man denke an die 
Traditionen um den vom Tode auferweckten (im zweiten Leben "nie mehr 
lachenden") zum Bischof von Kition (Alt-Larnaka) auf Cypern erhobenen Lazarus. 
Sein Grab ist heute zugänglich in der weiten Krypta der unter Kaiser Leon VI (886-
912) erbauten, jetzt byzantinisch und venezianisch sich gebenden Lazarus-Kirche. Sie 
gilt heute mit ihrer berühmten "Wiedererweckungs"-Ikone als die weitaus 
bedeutendste Wallfahrt Cyperns. Dabei will man die "Reliquien" dieses aus Judäa, 
dort des Landes Verwiesenen, eben des Lazarus nach Joh. 10,40 - 11,45 erst 1972 
hier gefunden haben (Vgl. M. G. Michailidis, griech. Larnaka 1981, deutsch 1989), 
indes die Legenden um Lazarus als Heilsgestalt nicht nur auf Cypern, sondern 
weithin zwischen dem Athos und Kreta unschwer abzufragen sind. 
     Die typologisch wie insgesamt heilsgeschichtlich als Gegengestalt zu Lazarus 
verstandene Figur des Judas Iskarioth als des "Feindes Christi" durch seinen "Verrat" 
ist insgesamt überreich dokumentiert im Bilde (Buchmalerei, Fresken, Ikonen) wie in 
Brauch, Lied und lebendig weiter wuchernder Legende. Dies durch so viele 
Jahrhunderte des abend- wie des morgenländischen Christentums mit jeweils regional 
vielfältig erscheinenden Sonderprägungen. Es war zu erwarten, daß sich hier ein ganz 
besonderer Formenreichtum sowohl in der orthodoxen Hochreligion und ihrer 
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symbolerfüllten Liturgie wie in der formenreich neben ihr einhergehenden 
südosteuropäischen Volksfrömmigkeit, erkennbar aus ihren regional 
unterschiedlichen Brauchprägungen, feststellen lassen würde. Das aber nicht sofort 
vergleichbar mit dem "Westen" mit seinen liturgischen, meist schon keimhaft-
dramatischen Kleinszenen und ihrer so deutlichen Schwelltendenz zum Kirchenspiel 
wie bis zum (oft genug mehrtägigen!) Marktplatz-Inszenieren sakraler Texte, die so 
gerne Apokryphes, auch Naiv-Volkstümliches, ja Derbes aufnehmen und es in einem 
auffallend langen Nachleben weitertragen über das Renaissance-Theater, die 
Spielleidenschaft des auf "Darstellung" geradezu versessenen Barock und - szenisch 
eingedämmt, ja fast verkümmert - bei gleichwohl glaubensinnigen "Volksschauspiel" 
der Passion zwischen Leidensbeginn, Auferstehung, ja Himmelfahrt. Das liegt auf 
dem südlichen Balkan wesentlich anders. Hier wurden in der gesamten von uns 
einigermaßen überschaubaren "Volkskultur" vor allem durch geschichtliche 
Gegebenheiten wie jene oft zitierten 500 Jahre Tourkokratia regional wie in Enklaven 
abgeschlossene Überlieferungs-Kleinräume geschaffen, die bei allen, vor allem den 
orthodoxen Südost-Nationen auffallend oft "Mittelalterliches" erhalten, wie bis in 
unser Jarhhundert konserviert erkennen lassen. 
    Dem allen geht Walter Puchner hier nach und beobachtet Kanonisches wie 
Apokryphes (im Südosten fast nirgends so wie im "lateinischen" Westen geradezu 
ängstlich streng im Religions-Alltag geschienden!). Predigt und Hymnos zählen 
hierher, die ekklesiale Ikonographie mit ihren manchmal seltsam starren 
Formzwängen, der kirchliche Ritus, geprägt und überliefert in "vom Volke 
verstandener" Liturgie; dazu als Erkenntnisquellen die Elemente des Religiösen in 
Volkslied, Volksbrauch, im Sprichwort und in anderen Kleinformen der sogenannten 
(schwer definierbaren, aber formenreich-aussagegeprägten) "Volksdichtung". Hier 
werden aus Archiven und aus Bibliotheken erstaunliche Reichtümer herangetragen, 
vom überaus sprachkundigen Feldforscher Walter Puchner noch 
"gegenwartsbestätigt" vorgeführt, aufbereitet eben für die Heilsgestalten Lazarus und 
Judas im "Kulturkontext der liturgischen Szene". Die so reiche (auch noch 
Gegenwarts-) Überlieferung über diese beiden Figuren-topoi lassen in der Überschau 
über den so überraschend reichen Daten-Fundus aus Südosteuropa sozusagen 
"Modelle" von Abhängigkeit und Verknüpfung (Interdependenz-Dynamik) von 
Ausdrucksmitteln zur Vorstellbarkeit teilweise recht komplizierter Prozesse in den 
Kontext-Strukturen der liturgischen Szene erstellen. Solche "Modelle" (vgl. S.116-
122, Schemata) lassen hinsichtlich der Ausbreitungen Unterschiede erkennen, je 
nachdem ob es typologische oder vorwiegend assoziative Übertragungen sind. Sie 
begegnen in den Sakralmedien von Hochliturgie, Volksbrauch und gelebter, 
sinnennahe dargestellter "Frömmigkeit". Daß hier manchmal recht seltsame 
"pastorale" Aspekte der Dogmatik mitunter sehr drastisch besonders in den kleineren, 
dörflichen Gemeinschaften als "Kirchenpraxis" gelten, offenbar sehr bewußt von 
(zumeist ja nicht besonders theologisch hochgebildeten) Mönchen oder Dorf-Popen 
eingesetzt erscheinen, vermag W.Puchner ebenso im Rahmen der gelebten 
Orthodoxie darzustellen wie sie mir immer wieder in Jahrzehnten meiner Südost-
Wanderungen zu volkskundlicher Feldforschung (zumeist im Alleingang) begegnet 
sind. Hier denke ich an seltsame Relikte von Tiersegnungen im Opfergang bei Serben 
und Slawo-Makedonen, an "Kranken-Betreuung" durch deren volles Untertauchen in 
dem an bestimmten Tagen (z. B. 8. IX.) besonders "gesegneten" Wasser des 
Ohridsees auf einem concursus populi am West(!)-Ufer. Ich denke da an mehrmals 
miterlebte, ergreifende Szenen sozialer Kirchengläubigkeit bei rituellen 
"Wahlverbrüderungen" (pobratimstvo, posestrimstvo) in serbischen Klöstern oder an 
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eine geradezu mit Erschütterung miterlebte rituelle Krebsvorsorge-(oder Heil-
)salbung an dreimal neun Stellen des gefährdeten oder schon vom Unheil befallenen 
Leibes einer Frau durch den Dorfpopen in einem Kleinst-Manastir der serbischen 
Sumadija. Auch für mich ließen und lassen sich bei solchem Mit-Erleben wie bei W. 
Puchner Begriffe wie "Sakralität" und (ihr entgegengestellt) "Profanität" absolut eben 
nicht als Kriterien anwenden. 
     Wie groß der Wertzuwachs für eine vergleichende Volkskunde, die in der 
"Ethnologia Europaea" den Südosten (nicht nur aus Gründen der Sprachbarrieren und 
des gegenwärtig von uns allen erlebten, schaudernd geschauten Nationalitäten-
Balkan-Wahnsinnes) zumeist ausklammert, läßt sich noch gar nicht abschätzen. Viele 
Impulse werden zur notwendigen Vergleichsforschung des anders strukturierten 
mittelalterlichen Dramas und seines Weges bis zum lebendigen Volksschauspiel der 
Gegenwart im "Westen" ausgehen von dieser so bedeutenden und an Materialien und 
Erkenntnissen so reichen Ernte aus dem mediterran-balkanischen Südosten, wie ihn 
ein wirklicher Kenner aufschließt". 
 
L. Cale Feldman, Narodna Umjetnost 29 (1992), σσ.362-363 (στα κροατικά). 
  
G. Tüskés, Fabula 33 (1992), σσ. 360-362. 
 
"Spätestens seit den Publikationen L.Kretzenbachers zur Legendenforschung und 
religiösen Volkskunde Südosteuropas gilt als bewiesen, daß dieses Gebiet einen 
zusammenhängenden Traditionsraum ersten Ranges, einen 'Schmelztiegel' und 
zugleich ein wichtiges Durchgangsgebiet bei der Wanderung von Stoffen von Ost 
nach West und umgekehrt darstellt. Trotzdem sind vergleichende Untersuchungen, 
die die südosteuropäischen Erscheinungen ins Zentrum der Aufmerksamkeit stellen, 
auch weiterhin relativ selten. 
     W. Puchner ist ein typischer 'Grenzgänger', indem seine Arbeiten zum 
Jahresbrauchtum, Volksschauspiel und Volkstheater in Griechenland und auf dem 
Balkan für Theaterwissenschaft und Volkskunde in gleicher Weise relevant sind. Nun 
hat er eine Art Doppelmonographie vorgelegt, in der die komparative Methodik - mit 
Kommunikationstheorie und kontextueller Betrachtungsweise kombiniert - noch 
konsequenter angewandt wird. Die Vielfalt und der Formenreichtum der 
volksreligiösen Vorstellungskomplexe 'Lazarus' und 'Judas' in Südosteuropa sowie 
die heilstypologische Spannung beider Figuren (Freund und Feind des Herrn) boten 
ihm Anlaß, die Stellung der Kirchenraumspiele im Kontext der verschiedenen 
liturgischen Ausdrucksformen und ihre 'Entwicklung' zur städtischen 
Marktplatzinszenierung hin in Abhängigkeit von den anderen Bereichen religiöser 
Volkskultur zu untersuchen und ein Strukturmodell für die Beziehungen der 
einzelnen Medien zu erarbeiten. Komparativ ist die Vorgehensweise Puchners auch in 
dem Sinne, daß Modelle und Ergebnisse orthodoxer Volkskultur ins lateinische 
Mittelalter übertragen werden. 
     In der Einleitung wird eine einheitliche Begriffsbildung im gesamten Bereich des 
mittelalterlichen religiösen Theaters angestrebt und die Verwendung der 'liturgischen 
Szene' als kleinste, im strukturellen Sinne ursprüngliche Begriffseinheit des 
geistlichen Schauspiels vorgeschlagen. Liturgisch meint demnach die thematische 
Verankerung in der Meßliturgie und allen ihren Formen (Wort, Bild, Ritus). Szene 
bezeichnet die begrenzte Episode aus dem Heilsgeschehen, die einer Ritualhandlung 
der Messe, einer Predigt, einem ikonographischen Bildtypus etc. entspricht. 
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     In zwei parallelen Abschnitten über Lazarus und Judas werden jeweils 
kanonisches und apokryphes Fundament sowie die Traditionsdynamik in Predigt und 
Hymnos, ekklesialer Ikonographie, kirchlichem Ritus und liturgischer Szene, in 
Legende, Volksüberleferung, Volkslied, Volksbrauch, Sprichwort, Volksrede und 
deren Nachleben in Dichtung und Literatur dargestellt. Der zweite Abschnitt stellt 
insofern eine Ergänzung zum 1977 erschienenen Buch zur Judasfigur von 
P.Dinzelbacher dar, als dort der orthodoxe Bereich und Südosteuropa kaum 
berücksichtigt werden konnten. Im Schlußkapitel wird versucht, in dem thematischen 
Anreicherungsprozeß der Schriftgrundlage zwei verschiedene Strategien, die 
typologische Übertragung der Dogmatik und die freie Assoziation des volksfrommen 
Bereichs, auseinanderzuhalten, die die spätmittelalterliche Theaterentwicklung auf 
verschiedene Weise steuern und regulieren. 
     Neben einer umfangreichen Fachliteratur wird unveröffentlichtes Archivmaterial 
aufgearbeitet, oft stützt sich der Autor auf eigene Feldforschung. Freilich sind die 
einzelnen Kapitel auf unterschiedlichem Niveau ausgearbeitet, ein Vergleich des 
südosteuropäischen Materials mit den entsprechenden west- und mitteleuropäischen 
Formen unterbleibt manchmal. Gemeinsames Charakteristikum beider Teile ist die 
phänomenologische Auflistung der relevanten Ausdrucksformen, die 
Gegenüberstellung der Forschungsergebnisse, die Typisierung der Motive und eine 
zeit- bzw. räumliche Differenzierung. Dem Autor gelingt es, die sehr unterschiedliche 
Forschungslage an den beiden Figuren in den verschiedenene Disziplinen 
auszugleichen und ein zusammenhängendes Bild zu entwerfen. 
     Die Ergebnisse der Untersuchung sind in erster Linie für Theater-, Frömmigkeits- 
und Kunstgeschichte sowie für die Volkskunde von Belang. Für die Erzählforschung 
können neben narrativen Strukturen der übrigen Ausdrucksformen vor allem jene 
Ausführungen von Interesse sein, die sich mit der besonders umfangreichen 
Legendenüberlieferung des Judasthemas beschäftigen (p.87-103). Nach Puchner 
lassen sich etwa sechs große Motivgruppen unterscheiden: (1) die Judasvita mit den 
Ödipusverbrechen als Vorgeschichte zum Verräterdasein im Neuen Testament, (2) 
die Legenden um die Vorgeschichte des Blutgeldes, des Verratslohnes der 30 
Silberlinge, (3) die Flucht- und Metamorphoselegenden bei der Verhaftung Christi 
nach dem Judaskuß, (4) die Legende vom auffliegenden Hahn als 
Auferstehungszeichen, das Judas in den Selbstmord treibt, (5) die Legenden um das 
Galgenbaum-Ende des unseligen Jüngers und (6) die Visionen von des Judas 
schrecklichem Jenseitsschicksal mit dem Motiv der Straferleichterung 
(Brandanlegende). 
     Beim Blutschuldmotiv der Judasvita geht Puchner auf die komplizierte 
Abhängigkeitsfrage der Legenden untereinander und auf ihre Stellung zur 
Ödipusüberlieferung ein. Er plädiert für eine Übertragung der antiken Ödipussage ins 
hochmittelalterliche Abendland durch die in den Westen zurückziehenden 
Kreuzzugsheere und nimmt östlichen Ursprung der Judasvita an. Ferner stellt Puchner 
die Bedeutung der einzigartigen Motivkombination Schicksalsspruch - Aussetzung - 
Vatermord - Mutterehe und das gegenseitige Durchdringen der mündlichen und 
schriftlichen Überlieferung in einem ausgedehnten Motiv- und Beziehungsgeflecht 
(AaTh 930-934) heraus und versucht zugleich, die komplizierte 
Entwicklungsgeschichte von AaTh 931 wenigstens zum Teil zu klären. Dabei kommt 
er zu dem Ergebnis, daß der Schicksalsspruch in den südosteuropäischen Varianten 
von AaTh 931 fast niemals fehlt, so daß für den Balkanraum ein organischer 
Zusammenhang von AaTh 930 und 931 besteht, "das 'Ödipusmärchen' als eine 
Sekundärvariante der Schicksalprophezeiung erscheint, vom Tisch aus nach der 
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Ödipusfabel (bzw. der Judasvita) konstruiert, eine teilweise mißglückte 
Kategorienbildung, die an der lebenden Erzählwirklichkeit vorbeigeht". Wenn das 
Thema auch noch eingehender Untersuchungen bedarf, wird der Vergleich von 
südosteuropäischen Volkskulturen mit dem lateinischen Spätmittelalter gerade auf 
dem Gebiet der Erzählforschung erneut gerechtfertigt". 
 
Dagmar Burkhart, Jahrbuch für Volksliedforschung 37  (1992), S. 198-199. 
 
"Die vorliegende Untersuchung hat sich ein doppeltes Ziel gesetzt, nämlich einen 
"Problemkreis der mediävistischen Theaterwissenschaft aufzugreifen" und 
Strukturmodelle zu erarbeiten, die den religiösen Theaterformen zugrunde liegen, und 
andererseits einen Beitrag zu leisten zur Balkanologie, indem "zwei religiöse 
Vorstellungskomplexe in Bild und Brauch, Lied und Legende zwischen orthodoxer 
Hochreligion und südosteuropäischer Volksfrömmigkeit" morphologisch und 
interstrukturell analysiert werden. Als gemeinsame Intention beider Ansatzpunkte 
nennt der Verf. "die Gewinnung von Erkenntnissen über die Abhängigkeitsformen 
und gegenseitigen Einflüsse der liturgischen bzw. volksreligiösen Ausdrucksmedien 
untereinander, von denen die Herausbildung und der Werdegang des geistlichen 
Schauspiels wesentlich abhängen" (S. 7). 
      Daß hier ein Themenkomplex umrissen ist, der Vertreter einer ganzen Reihe von 
Disziplinen wie Religionswissenschaft und Theologie, Volkskunde und 
Theaterwissenschaft, Balkanologie und Slawische bzw. Griechische Philologie 
anspricht und zu interessieren hat, steht außer Zweifel. Und es steht ferner außer 
Zweifel, daß derzeit nur eine Person existiert, die aufgrund ihres vielseitigen Wissens 
einen Problemkreis von derartiger Extension überschauen und adäquat, nämlich 
interdisziplinär behandeln kann, und das ist Walter Puchner. In der bei ihm 
gewohnten Gründlichkeit bei der Behandlung des Quellenmaterials und der 
Souveränität im Umgang mit einer schier unglaublichen Materialfülle erschöpft sich 
jedoch diese Arbeit nicht. Das Wesentliche scheint mir zu sein, daß der Verf. mit 
glücklicher Hand einen äußerst attraktiven Stoff gewählt hat: die Prototypen Lazarus 
und Judas, deren Polarisierung als Freund bzw. Verräter Christi, als Erlöster bzw. 
Verdammter eine von genuiner Interessiertheit getragene Spannung beim Leser 
erzeugt. Und wann sonst kann man das schon bei einer wissenschaftlichen 
Abhandlung sagen? 
     Ausgehend jeweils von dem kanonischen und apokryphen Fundament der 
Lazarus- bzw. Judas-Topik werden ihre Entfaltung in Predigt und Hymnos, in der 
ekklesialen Ikonographie sowie im kirchlichen Ritus und in der liturgischen Szene 
behandelt und dann mit südosteuropäischen Ausdrucksformen der Volksfrömmigkeit 
in der Kultlegende, im Volkslied, im Brauchtum, in Sprichwort und Volksrede 
verglichen sowie ihr Nachleben in Dichtung und Literatur skizziert. Dabei zeigt sich, 
daß die evolutionären Verläufe der jeweiligen Figuren-Topik durchaus nicht gleich 
sind: Während die Lazarus-Tradition auf einer engen und homogenen Bibelgrundlage 
basiert, zu der nur wenige apokryphe Motive hinzutreten und die allmählich 
angereichert wird, fußt die Judas-Tradition auf einer vielfältigen biblischen 
Grundlage, "zu der eine Fülle apokrypher Motive tritt, und die erst in der 
hochmittelalterlichen Theologie nach einer schubweisen Motivanreicherung eine 
einheitliche Redaktion erfährt" (S. 117). Wie W. Puchners Analyse und Interpretation 
des komplizierten Gegenstands weiter ergeben, sind in dem "Anreicherungsprozeß", 
der ring- und schichtenförmig um die kanonische Schriftgrundlage verläuft, zwei 
unterschiedliche Strategien am Werk: die "typologische Übertragung" nach dem 
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Weltbild des christlichen Heilsgeschehens im kirchlichen Bereich und die "freie 
Assoziation" nach einem nicht mehr nur christozentrischen, sondern auch 
naturmythologisch bzw. sozialpsychologisch bestimmten Weltbild im volksfrommen 
Bereich. So kommt es, daß zum Beispiel (vgl. das Kap. "Volkslied" S. 37-48) im 
Falle der mehr als 1000 Varianten des Lazarusliedes auf dem Balkan der ausgedehnte 
religiöse Liedtypus, der auf einer metrischen Bearbeitung der Johannesperikope 11 
basiert, nur im hellenophonen Raum besteht, während ein kürzerer, profaner 
Liedtypus (Loblieder auf Familienmitglieder, reine Heischelieder, Frühlings-, Liebes- 
oder Hochzeitslieder) in den orthodoxen Kontinentalzonen des Balkans von Epirus 
bis hinauf zum Karpathenbogen anzutreffen ist. Lazarus, dies zeigt auch das folgende 
Kapitel über "Volksbrauch", ist als redivivus einerseits Vorläufer der christlichen 
Auferstehung, gleichzeitig aber auch paganer Frühlings- und Vegetationsheros. So 
kommt in Lazarus-Ritualumzügen "Altchristliches neben Neosäkularisiertes" (S. 47) 
und - getreu den magischen Denkprinzipien wie similia similibus und pars pro toto - 
Archaisch-Heidnisches neben dysfunktional Übertragenes oder Neoutilitaristisches zu 
stehen. Im Falle des Judas-Themas zeigt der Verf. demgegenüber, daß auf dem 
südosteuropäischen Liedsektor keine speziellen Ausprägungen, sondern nur 
Partialformen, integriert in Marienklagen - und dies auch nur in Thrakien -, zu finden 
sind. Volksbrauch ("Judasverbrennen" etc.) und Sprichwort greifen das Thema indes 
reichlich auf, und auch in der intellektuell geprägten Kunstliteratur wird die Dialektik 
des Judas-Stoffs (Judas als Mensch und Judas als Werkzeug des Heilsgeschehens) 
goutiert. - Der Verf. schließt seine Untersuchung mit der Vorführung dreier seine 
Argumentation verdeutlichenden Modelle, die das Zusammenspiel ekklesial-
liturgischer und volksfrommer Ausdrucksmittel in ihrer typologischen bzw. 
assoziationslogischen Vernetzung visualisieren. 
     Daß W.Puchner in der vorliegenden Untersuchung den Anmerkungsapparat vom 
Fließtext getrennt und in einem eigenen zweiten Band veröffentlicht hat, macht seine 
Darlegungen gut lesbar. Andererseits fragt man sich, ob die Gelehrsamkeit sich so 
ausdrücken muß, daß der Haupttext (120 S.) von dem über doppelt so umfangreichen 
(268 S.) Anmerkungs- und Registerteil buchstäblich überwuchert zu werden droht. 
Einige Ausdrucks- und Übersetzungsfehler sind noch zu monieren: Ein Volkskundler 
sollte nicht, wie es bei W.Puchner mehrfach der Fall ist, den doch eher folkloristisch 
konnotierten Ausdruck "volkstümlich" verwenden, wenn eine neutrale adjektivische 
Ableitung von Volk gemeint ist und dies sprachlich durch die Kompositumsbildung 
"Volks-" zu bewältigen wäre, denn - wie Bert Brecht es formuliert hat - das "Volk ist 
nicht tümlich". Beim Ausdruck vergleichende Balkanologie (S. 7) handelt es sich um 
eine tautologische Formulierung, denn die Balkanologie ist per se komparatistisch. 
Von raja, einem Kollektivwort, das in seiner persisch-arabischen-türkischen 
Herkunftssprache "Herde" bedeutet, gebt es keinen Plural (S. 14), das vielbändige 
Sammelwerk bulgarischer Volksdichtung "Bulgarsko narodno tvorcestvo" heißt 
übersetzt nicht "Bulgarischer Nationalschatz" (S. 346), sondern "Bulgarisches 
Volksschaffen", und "obredni chljabove" (S. 347) bedeuten nicht "Brotbräuche", 
sondern "Ritualbrote". 
      Aber diese kleinen Monita wirken geringfügig angesichts der großen Meriten, die 
das interdisziplinär fundierte und erkenntnisreiche zweibändige Werk W. Puchners 
auszeichnen. Sie können den auch in ihrer Ausstattung so schönen Bänden keinen 
Abbruch tun". 
 
W. Gessel, Oriens Christianus 76 (1992), σ. 287. 
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"Band 1 (S.1-124) bietet die Darstellung, Band 2 (S.125-397) bringt den sehr 
umfänglichen Anmerkungsteil und einen Anhang mit diversen Registern. Der 
Verfasser ist Theaterhistoriker, dessen Publikationen sich dem Bereich der 
Theaterwissenschaft und der Volkskunde Südosteuropas widmen. 
     Ein offenes Problem der Mediävistik und der Theatergeschichte ist die Frage nach 
den eigentlichen Regulativen in den Schwellprozessen des mittelalterlichen religiösen 
Dramas vom liturgischen Kirchenraumspiel zur mehrtägigen Marktplatzinszenierung. 
Die vorliegende Arbeit möchte einen Lösungsbeitrag vorlegen, indem sie 
Metamorphose und Konstanz christlich-dogmatischer Typik und Topik, die den Inhalt 
der liturgischen Szene bestimmen, in der Volkskultur eines dem lateinischen 
Mittelalter vergleichbaren Kulturfeldes, nämlich Südosteuropa, nachzeichnet. Die 
Gestalten von Lazarus und Judas im Gegenlicht bieten sich hierfür paradigmatisch an. 
Die Johannesperikope (Joh 11) bietet für den Freund Jesu das kanonische Fundament, 
das die Überlieferung auf weite Strecken hin steuert, bis sie sich in die 
Volksreligiosität verzweigt. Bei Judas fügt sich die relativ disparate 
Traditionsgrundlage in der Volkskultur durch soziale Sündenbockmechanismen zu 
einem einigermaßen konsolidierten Bild erst nachträglich zusammen. In den 
Szenenspielen bleibt Lazarus als positiver Held des Heilsgeschehens unschärfer 
gegenüber Judas, der als negativer Gegenspieler auch als Werkzeug der Vorsehung 
fungiert". 
 
Susan L.Ward, Speculum 70/1 (1995), σσ. 195-197. 
 
"Walter Puchner's book considers the cultural contexts of medieval "liturgical scenes" 
of southeastern Europe. He relates these liturgical scenes, ritual enactments of certain 
biblical and apocryphal episodes contained within the liturgy of the mass, to Western 
liturgical drama. Although Puchner acknowledges fundamental differences between 
the two, he suggests that a study of the context of southeastern European liturgical 
scenes has particular value for understanding the origins of European religious drama 
as a whole. This is, according to Puchner, because folk culture in southeastern Europe 
has a particularly conservative nature, as a result of the period of Ottoman hegemony, 
and therefore can reveal more accurately than other available sources the cultural 
conditions under which all medieval liturgical drama evolved. Puchner has chosen as 
his exemplars two biblical characters, Lazarus, the friend whom Christ brought back 
to life, and Judas, Christ's betrayer. The study of these characters' treatment in 
liturgcal scenes and a variety of related cultural phenomena will elucidate, according 
to Puchner, the basic components of his larger thesis. 
 In his introduction Puchner presents the broad scope to be taken by his study. 
Puchner's analysis of liturgical scenes includes both high and popular cultural 
elements because, according to his thesis, it is in the nexus between the orthodox 
church and folk piety that the origins of eastern medieval drama are to be 
comprehended. Puchner further believes that grasping the principles behind the 
movement of scenes from the church to a theater in the marketplace continues to be 
of cardinal importance for understanding medieval drama. His intention is to 
reexamine this widely studied shift from a broadly cultural perspective, which will 
provide new data to reconsider the topic. 
 The two major sections of Puchner's text are devoted to a study of Lazarus and 
Judas. Each figure is examined in a long chapter (Lazarus in chapter 2 and Judas in 
chapter 3), which considers the figure's treatment in the Bible and the Apocrypha, 
sermons and hymns, ecclesiastical iconography, church ritual and liturgical scenes, 
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cult and folk traditions, folk songs, folk customs, proverbs and folk speech, and 
literature. Puchner ranges very expansively in his examination of the high-culture 
elements. In his discussion of artistic representations of dramatic personae, an area 
close to that of my own expertise, he includes the appearance of Lazarus in works as 
remote as early Christian sarcophagi and the Rossano Gospels in addition to works 
produced in the Balkans during the Middle Ages. He does not clarify the precise 
relationship between the imagery and the liturgical scenes, assuming them to be 
plainly interdependent. However, the connection between visual representation and 
contemporary drama, which has been thoroughly studied for the Western Middle 
Ages, seems in that region to be subtle, complex, and, in spite of tantalizing apparent 
similarities, usually indirect. It is likely that a similar situation also originally existed 
in southeastern Europe. The use of wide-ranging examples coupled with his 
straightforward acceptance of apparent interconnections sometimes makes Puchner's 
discussion of high culture appear both abbreviated and encyclopedic. Puchner's 
primary strength, however, is as a folklorist, and this is evident in his discussions of 
these two figures. His presentation of folk song that interweave themes about Lazarus 
and his study of puppet figures of Judas burned on the Easter fire are particularly 
interesting. Such information does suggest the broad cultural nexus he is striving for 
in his study and makes the reader reconsider the popular elements that may have 
affected the creation of medieval drama. 
 Puchner concludes that the different high and low elements in the characters 
of Lazarus and Judas as viewed by people of the Balkans during the Middle Ages, 
liturgy and sermons, folk songs and images were all part of a connected net 
emanating ultimately from the Bible and apocryphal texts. The text therefore would 
be the original base from which all the subsidiary manifestations werde derived. He 
suggests further that additional connections also exist between the high and low 
cultural manifestations produced in a given region at a given time, and he posits that a 
similar interrelated complex also existed elsewhere in Europe, although elements for 
its reconstruction have disappeared. 
 The second volume of Puchner's study contains a detailed scholarly apparatus, 
including copious footnotes, lists of manuscripts of Greek folklore material and 
folklore seminars at the University of Athens, and a lengthly bibliography. The 
bibliography has some curious omissions, including recent articles in English on 
Byzantine and Balkan art. Also absent from Puchner's bibliography are works by the 
Russian structuralist interpreters of folk culture, such as M. Bakhtin's study of 
Rabelais or V. Propp's seminal writings. Puchner's book is unillustrated except for the 
cover illustrations and a few diagrams of typological expansion. Some additional 
plates, either or artistic works or folk ceremonies, might have been helpful. 
 Puchner is not primarily a medievalist. His scholarly research has 
concentrated on later theater in the Byzantine and post-Byzantine world. His writings 
include numerous articles on drama, puppet theater, and folk songs, especially in the 
fifteenth century and later. For the understanding of the post-Byzantine work 
produced under Ottoman domination, Puchner has concentrated on its interpretation 
through ritual and folklore. According to Puchner, folk culture is a constant 
ideological system with great continuity, which continues to integrate new elements. 
In the present study he has applied this method to the earlier material of Balkan 
liturgical scenes. In the survivalist interpretation of Greek and Balkan folklore 
Puchner is indebted to Stilpon Kyriakides and his student George Megas of the 
Folklore Archives in Athens. An important basic tenet in the writings of those two 
scholars is the theory that there was a continuity between classical Greece and later 
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Greek culture in folkloric elements. The idea that essential Greek culture was 
somehow preserved under Turkish domination in the traditions of the people has, of 
course, significant twentieth-century political overtones. The analogous idea that 
missing information about medieval Balkan culture may be preserved in 
contemporary folklore may be valid for the reasons cited by Puchner. However, such 
methodology remains somewhat slippery and problematic. 
 As non-Balkan specialists readily perceive from a perusal of Slobodan 
Curcic's Art and Arhcitecture in the Balkans: An Annotated Bibliography, much of 
the critical work in this field has beed completed in languages not usually in the 
linguistic arsenal of the gerenal medievalist. One of the values of Puchner's book is 
that it makes available in German information previously available in Serbo-Croatian, 
Bulgarian, and Greek. This is particularly important as Puchner, following a theory 
ultimately derived from Joseph Strzygowski, would like to see the Balkans as an 
integral link between the Byzantines and the West and would like the reader to use 
the considerable wealth of information about folk culture in the Balkans presented in 
the book to come to a more general understanding of medieval drama. 
 
Susan L. Ward, Rhode Island School of Design". 
 
323) Chapter 6: “Tragedy”, στον τόµο: D. Holton (ed.), Literature and society in 
Renaissance Crete,  Cambridge 1991, σσ. 129-158, 288-291 (bibliographical 
guide). 
 
Συστηµατική εισαγωγή στις κρητικές τραγωδίες "Eρωφίλη", "Bασιλεύς ο Pοδολίνος" 
και "Zήνων" µε όλη τη σχετική βιβλιογραφία και παρουσίαση της τελευταίας 
κατάστασης της ειδικής έρευνας. Oι αναλύσεις χωρίζονται σε θεµατικές ενότητες: a) 
Basic information, b) Dramaturgical analysis, c) Aesthetics of language and metrics, 
d) Staging, e) Ideological message and historical background, f) Nachleben. 
 
D. Ricks, “A Cretan Rochester?”,  Times Literary Supplement, 10. 1. 1992, σ. 19. 
 
"...Walter Puchner, writing on tragedy, has the imposing task of discussing three 
ambitious plays in under thirty pages. Even so, his account is at times needlessly 
schematic. We find it divided into very brief subsections headed, for instance, 
"Aesthetics of language and metrics", or "Ideological message and historical 
background"; and statistical tables do little to illuminate questions of plot, theme and 
motivation. To say, for example, that in Troilos's King Rodolinos, Aretas refuses to 
give Trosilos his daughter's hand "because of an old enmity" is rather an 
understatement when the grievance was the killing of Aretas's son by Trosilos. We 
may go further: the sister's obsession with her brother suggests that the playwright, 
instead of simply removing the incest plot that he found in Tasso, has subtly 
transplanted it. Puchner's proper concern with strictly dramaturgical questions - and 
here his account breaks new ground - leaves little room for the human questions; and 
this is one reason why he, with earlier critics, uses the better-known tragedy Erofili as 
a stick with which to beat King Rodolinos. Yet the later play, though in places 
derivative, exhibits not just the weaknesses of Senecan drama but also its seriousness 
of subject and its intellectual power. And it is no mean achievement to have written 
Cretan Greek with the nerve and gravity of Latin. Puchner's chapter is a reliable 
introduction to Cretan tragedy, but we still stand in need of fuller and perhaps more 
rounded studies..". 
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Riccardo Maisano, Iταλοελληνικά III (Napoli 1990), σ. 301. 
 
"Walter Puchner (pp. 129-158) parla della tre celebri tragedie cretese (Eρωφίλη, 
Bασιλεύς ο Pοδολίνος, Zήνων), analizzate dal punto di vista sia letterario che 
drammatico e messe in relazione con i loro modelli italiani..." 
 
Στ. Kακλαµάνης, “H ανθηρή λογοτεχνία της Kρήτης κατά την εποχή της 
Aναγέννησης”, "Kαθηµερινή" 6. 10. 1992, σ. 14. 
 
"...6. του Walter Puchner για την τραγωδία (Tragedy: 128-158)...". 
 
L. Garland, Modern Greek Studies Yearbook 8 (1992), σσ. 422-432. 
 
"...The three extant tragedies in Greek, however, can not be so easily compared to 
each other, and Puchner, after a detailed discussion of the dramaturgical structure and 
other features of each play, including aesthetics of language and meter, staging and 
(for the Eρωφίλη, in particular) its survival in popular tradition (for which see also 
chapter 10), concludes by emphasizing the ways in which all three works creatively 
adapt Western models and the differences between them in terms of quality of 
language and structure. He is also the first to make clear the importance in his area of 
discussion of further research and new critical editions, needed before a full 
appreciation of Cretan tragedy can be achieved...". 
 
Peter Mackridge, Modern Language Review 88/1 (1993), σσ. 225-226. 
 
"...Each of the six following chapters is devoted to a single genre or mode: comedy, 
tragedy, pastoral, religious drama, romance, and the fascinating - and hitherto 
insufficiently studied - genre represented by the interludes (intermedia): that is, the 
playlets that were written to be performed, in instalments, in the intervals between the 
five acts of both comedies and tragedies. Of these chapters I would single out Walter 
Puchner's study of the tragedies for its concentration on the plays as works of 
dramatic art rather than as texts. The technical information he provides (concerning 
staging, scenery, props, entrances and exits, and also the proportion of dialogue to 
monologue, and the relative amount of speech allotted to each character) is highly 
illuminating, demonstrating as it does the sophisticated awareness of stagecraft of the 
authors of the Cretan plays, despite the paucity of evidence for their performance at 
the time. Puchner also provides fascinating information about the Nachleben of some 
of these plays in Greek oral tradition, and shows how works written by learned 
authors following sophisticated Western models could gain popular appeal through 
their use of the spoken language and through their compelling scenes of frustrated 
love, unjust punishment, and retribution...". 
 
H. Eideneier, Südost-Forschungen 51 (1992), σσ.500-501. 
 
"...W.Puchner, Tragedy, mit den Schwerpunkten auf der Erofili, dem Rodolinos und 
Zenon...". 
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Str. Constantidinis (ed.), Greece in Modern Times. An Annotated Bibliography of 
Work Published in English in Twenty-Two Academic Disciplines during the 
Twentieth Century, vol.1, Maryland 2000, σσ. 100 εξ., αρ. 683. 
 
“Puchner surveys three five-act tragedies that range in style from late Renaissance to 
Jesuit baroque. These are Georgios Chortatzis’s Erofili (ca.1590), Ioannis Andreas 
Troilos’ King Rodolinos (1647), and an anonymous dramatist’s Zeno (1631) [sic]. 
Puchner provides fundamental historical information for each tragedy, including a 
plot summary, a plot analysis, a metrical analysis, and, when applicable, a production 
record. Erofili (3205 verses), the most frequently published and performed of the 
three, is fashioned after Giraldi Cinthio’s tragedy Orbecche (1547) and Torquato 
Tasso’s tragedy Il re Torrismondo (1587). Erofili uses character psychology, dramatic 
action, and theatrical language more effectively than its models. It also bridges 
literary and oral culture in modern Greece. King Rodolinos (3230 verses) is modeled 
after Torquato Tasso’s Il re Torrismondo. However, it moves dramatic action from 
Northern Europe to Northern Africa, while it drops ten scenes from the last three acts 
of its model, and focuses on the main character. It was probably never performed. 
Zeno (2195 verses) is a historical tragedy about the Byzantine Emperor Zeno (474-
491). It was modeled after a tragedy by the same title written in Latin by the English 
Jesuit Joseph Simon (1594-1671) in Rome. Zeno and his cousin Longinos perpetrate 
many crimes in order to gain and secure power. When the wheel of Fortune turns, 
Longinos is fatally wounded by his victim’s ghosts, and Zeno is walled into his grave 
alive. Spectacle, not language, is the strongest element in this tragedy. It was 
performed in Zakynthos in 1683, and it connects the seventeenth-century Cretan 
drama with the eighteenth-century Heptanesian drama of Petros Katsaitis. Puchner 
mentions, but does not discuss, Francesco Bozza’s tragedy Fedra (1578), which was 
written in Italian”. 
 
324) "Παραλογή και δράµα (Aπό το δηµοτικό τραγούδι στο θεατρικό έργο)", 
Λαογραφία ΛE' (1987-1989 [1991]), σσ. 129-146. 
 
     To µελέτηµα αυτό δίνει µια πρώτη συστηµατική σύνοψη για δραµατικά έργα της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, τα οποία βασίζονται σε δηµοτικά τραγούδια, ιδίως σε 
παραλογές, από τη "Γαλάτεια" του Σπ. Bασιλειάδη ώς "Tο παιχνίδι της τρέλας και 
της φρονιµάδας" το Γ. Θεοτοκά. Στην περίπτωση του "Γεφυριού της 'Aρτας" 
προσφέρεται και µια βαλκανική σύγκριση, γιατί η παραλογή δεν ενέπνευσε µόνο έξι 
ελληνικά δραµατικά έργα, αλλά και βουλγαρικά και κυρίως ρουµανικά. 
Πραγµατοποιείται τέλος µια εµπεριστατωµένη σύγκριση ανάµεσα στο "Γιοφύρι της 
'Aρτας" του Hλία Bουτιερίδη (1905), "Tο ανεχτίµητο" του Παντελή Xορν (1906) και 
τη "Θυσία" ή τον "Πρωτοµάστορα" του Nίκου Kαζαντζάκη (1908). 
 
325) "Körpersprache. Am Beispiel Griechenlands", D.Burkhart (ed.),  Körper, 
Essen und Trinken im Kulturverständnis der Balkanvölker (Beiträge zur Tagung 
vom 19.-24.Nov. 1989 in Hamburg), Berlin 1991, σσ. 149-155. 
 
Tο σύντοµο µελέτηµα αποτελεί ανακοίνωση σε διεθνές βαλκανολογικό συνέδριο στο 
Aµβούργο το 1989 µε θέµα: "Σώµα, βρώση και πόση στην πολιτισµική αντίληψη των 
βαλκανικών λαών" και καταπιάνεται µε σηµαίνουσες χειρονοµίες ως µέρος µιας µη 
λεκτικής επικοινωνίας. Συγκεκριµένα 1) µε το ελληνικό "όχι" (σήκωµα του κεφαλιού 
ή και των φρυδιών), που είναι διαδοµένο στα νότια Bαλκάνια, την Aνατολική 
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Mεσόγειο και την Kάτω Iταλία, 2) µε τη µούντζα ή τα φάσκελα, αποτρεπτικό και 
υβριστικό σχήµα ήδη της αρχαιότητας, που µπορεί να τεκµηριωθεί και σε όλα τα 
βυζαντινά χρόνια, και 3) µε τον ασπασµό (αγκαλιά και δύο φιλιά στο µάγουλο) ως 
ιερατική χειρονοµία του χαιρετισµού/ αποχαιρετισµού και την καθηµερινή 
εκκοσµικευµένη χρήση του. 
 
326) "H ειρωνεία στον Xορτάτση", Πεπραγµένα του ΣT' Διεθνούς Kρητολογικού 
Συνεδρίου, τόµ. B', Xανιά 1991, σσ. 533-540. 
 
Bλ. δηµ. αρ. 251. 
 
327) "Σκηνικός χώρος και χρόνος στην "Eυγένα" του Mοντσελέζε", Πρακτικά 
του E' Διεθνούς Πανιονίου Συνεδρίου (Aργοστόλι-Ληξούρι, 17-21 Mαΐου 1986), 
Tόµος  4: Φιλολογία - Γλωσσολογία - Λαογραφία – Φιλοσοφία, Aργοστόλι 1991, 
σσ. 69-84. 
 
Eλληνική εκδοχή του δηµ. αρ. 155 (βλ. και κεφ. 8 του δηµ. αρ. 321), που αποτέλεσε 
και ανακοίνωση το E' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο το 1986. 
 
358) To θέατρο στην Eλλάδα. Mορφολογικές επισηµάνσεις, Aθήνα, Παϊρίδης 
1992, σελ.405. 
 
     O τόµος αυτός συγκεντρώνει δέκα θεατρολογικά µελετήµατα από το χρονικό 
διάστηµα 1982-1992, κατά το πλείστον δηµοσιευµένα στα αγγλικά, γερµανικά ή και 
ελληνικά, ανανεωµένα και συµπληρωµένα µε τα πρόσφατα πορίσµατα της σχετικής 
έρευνας και την τελευταία σχετική βιβλιογραφία. H σειρά των κεφαλαίων ακολουθεί 
χονδρικά χρονολογική σειρά και καλύπτει ένα θεµατικό φάσµα από την αρχαιότητα 
ώς τον 20ό αιώνα. Tο πρώτο κεφάλαιο, "Θεατρικοί κώδικες στην Aθήνα, την αρχαία 
και τη νέα· µια εκτίµηση" (σσ. 11-20) αποτέλεσε το κείµενο µιας ανακοίνωσης στο 
Συµπόσιο "Aθήνα πόλις θεάτρου" (1988) και εξετάζει συνοπτικά τους θεατρικούς 
κώδικες των παραστάσεων στην αρχαία και νέα Aθήνα του 19ου και του 20ού αιώνα 
και διαπιστώνει πως και οι δυο βασίζονται κυρίως στο λόγο. Aυτό, ίσως, αποτελεί 
και κάποια ιδιαιτερότητα του νεοελληνικού θεάτρου, σε αντιδιαστολή µε το ξένο, 
που χρησιµοποιεί, ολοένα περισσότερο, σχεδόν αποκλειστικά το καθαρό θέαµα ως 
εκφραστικό µέσο, και αντικαθρεφτίζει µια κοινωνική πραγµατικότητα, της αρχαίας 
Aγοράς και της νέας στην τηλεόραση, ότι η ρητορική και η λεκτική επικοινωνία εν 
γένει δεν έχει υποχωρήσει στον καθηµερινό βίο, όπως αυτό παρατηρείται στο δυτικό 
κόσµο γενικότερα. Tο δεύτερο κεφάλαιο, "Tο βυζαντινό "θέατρο"· ένας 
απολογισµός" (σσ.  21-43), αποτελεί ελληνική απόδοση του δηµ. αρ. 300. Tο τρίτο 
κεφάλαιο, "Oι πρώτες νεοελληνικές τραγωδίες· µια ανάλυση" (σσ. 45-143), είναι 
ελληνική µετάφραση από τα αγγλικά του δηµ. αρ. 323 µε τροποποιήσεις και την 
προσθήκη µιας εισαγωγής (σσ. 47-53), όπου επισηµαίνεται η τοµή, που παρατηρείται 
στη νεοελληνική δραµατουργία γύρω στα 1800, όταν η αναβίωση της ελληνικής 
κλασικιστικής δραµατογραφίας των Φαναριωτών για γλωσσικούς, κυρίως, λόγους 
δεν στηρίχθηκε στην εγχώρια παράδοση της κλασικίζουσας δραµατουργίας, που είναι 
το Kρητικό και το πρώιµο Eπτανησιακό Θέατρο, αλλά προσέτρεξε σε ξένα πρότυπα 
της ιταλικής και γαλλικής κλασικιστικής σχολής, που είχε µοντέλο την αρχαία 
δραµατουργία. O βιβλιογραφικός οδηγός, στην έκδοση του Holton ξεχωριστός, έχει 
ενσωµατωθεί στο κύριο µελέτηµα σε µορφή υποσηµειώσεων. Tο κείµενο του 
τέταρτου κεφαλαίου, "Θρησκευτικό θέατρο στο Aιγαίο του 17ου και 18ου αιώνα· µια 
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αναπλήρωση" (σσ. 145-168), αποτέλεσε ανακοίνωση στο "Tριήµερο Aιγαίου" το 
1989 κι έχει δηµοσιευτεί στο δηµ. αρ. 303. Tο πέµπτο κεφάλαιο, "Θεατρικές 
παραστάσεις στη Θεσσαλία του 18ου αιώνα· µια υπόθεση" (σσ. 181-221), αποτελεί 
ταυτόχρονη δηµοσίευση του δηµ. αρ. 360 (για ανάλυση βλ. εκεί). 
 Tο έκτο κεφάλαιο, "Eυρωπαϊκές επιδράσεις στο θέατρο, ελληνικό και 
βαλκανικό, τον 19ο αιώνα· µια σύγκριση" (σσ. 181-221) είναι ελληνική διασκευή του 
γερµανικού δηµ. αρ. 378 (για ανάλυση βλ. εκεί). Tο έβδοµο κεφάλαιο, "H Aυστρία 
στα ελληνικά γράµµατα και το ελληνικό θέατρο· µια παρουσίαση" (σσ. 223-282) 
προέρχεται από το γερµανικό κείµενο του δηµ. αρ. 305, ενώ το όγδοο, "Tο παιδικό 
θεάτρο στην Eλλάδα· µια προσέγγιση" (σσ. 283-305) βασίζεται στο δηµ. αρ. 250. Tο 
ένατο κεφάλαιο, "H παραλογή και το δράµα· µια προτίµηση" (σσ. 307-330), 
αναπαράγει µε τροποποιήσεις το δηµ. αρ. 324 και το δέκατο, "Tο θέατρο στην 
ελληνική επαρχία· µια επισήµανση" (σσ. 331-371), αποτελεί ταυτόχρονη δηµοσίευση 
του δηµ. αρ. 361 (για ανάλυση βλ. εκεί). O τόµος κλείνει µε ευρετήρια προσώπων και 
ονοµάτων (σσ. 373-387), τίτλων και έργων (σσ. 387-395), τόπων (σσ. 395-398) και 
πραγµάτων και όρων (σσ.398-405). 
 
Kρίση: Rosemary E.Bancroft-Marcus, Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 
597-599. 
 
"The Austrian scholar Prof. Walter Puchner lectures on theatrical history in Vienna, 
Athens, and Crete. He is well known among Neohellenists and students of 
comparative drama as an accomplished linguist, an indefatigable collator of 
international (even Serbo-Croatian) theatrical analogies, and an exponent of 
interesting new ideas on the performance conditions particularly of Cretan and 
Heptanesian drama of the 16th to the 18th centuries. His bibliographies and footnotes 
are goldmines, meticulously updated when studies are revised or translated. His far-
ranging syntheses, correlations, and original ideas are always stimulating. 
 The present volume, like others produced by the same author, assembles ten 
studies of the Greek theatre, originally published between 1982 and 1992 in other 
languages, and now translated with additional information into Greek. Most of these 
concern the modern period, though the first chapter riskily postulates a survival in 
Athens of an ancient focus on the spoken word which favours theatricals, while the 
second deals more convincingly with the vexed existential question of a Byzantine 
dramatic tradition. Topics covered in the remaining eight chapters included the first 
modern Greek (Creto-Heptanesian) tragedies (3), 17th-18th c. religious drama in the 
Aegean (4), 18th c. theatrical performances in Thessaly (5), 19th c. European 
influences on Greek and Balkan drama (6), Austria in Greek literature and drama (7), 
children's theatre in Greece (8), folk-drama (9), and provincial drama (10). Puchner is 
to be congratulated for the astonishing investigative ability he displays in amassing 
solid facts on subjects never before systematically examined. 
 Chapter 3, mainly about the Cretan Theatre, was thoroughly competent, if a 
little mechanistic in its approach to the texts. There are a few inaccuracies and hasty 
conclusions, as when the author implies (p. 77) that the 1637 Kigalas edition contains 
no interludes (it does, each headed in learned style Στροφή του Δράµατος); he also 
makes some silly points about insignificant facile rhymes (pp.94-96), and does 
injustice to the second citation on p.98 by wrongly equating έρχεται with τρέχει and τ' 
αµµάτια θαµπωµένα ("eyes dimmed" by past weeping) with ξεσπώντας σε δάκρυα. 
Far from bursting into tears and running at Panaretos, the Princess Erophile 
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approaches him with her customary dignity and grace at the outset of a scene 
designed to highlight her steadfast courage. 
 Modern Greek is poorly supplied with critical terminology, leading to some 
semantic obscurities in Puchner's renderings of Western European concepts. For 
example, most scholars would interpret θεατρικοί κώδικες (Ch. 1) as MS collections 
of plays, rather than (to paraphrase p. 13) "the set of rules governing the creation of 
scenic notions rendered by different means of expression in theatrical performance". 
Definitions of non-Greek terms like this in the other wise compendious Index would 
have been helpful, as well as an indication of their provenance. 
 Puchner's adventurous sorties into less familiar manifestations of modern 
Greek dramatic history have the effect of challenging his readers to extend their own 
research boundaries. The great achievement of this book is its overturning of the 
notion of a theatrical vacuum between the Cretan "Golden Age" and the modern era. 
Post-Cretan Greek drama is admittedly of a relatively mediocre standard, and Puchner 
correctly draws attention to a progressive abandonment of older dramatic 
conventions; but the extant theatrical texts are by no means to be ignored or limited to 
purely philological circles. Previous studies by Puchner inspired me to discover in the 
18th-century dramatist Petros Katsaitis many dialogues evincing real feeling, and 
some delightful pastoral lyricism. The present book provides an invaluable foretaste 
(Ch 4) of the Aegean religious plays, whose appearance in print I anticipate with 
relish. I also look forward to more excellent studies by Walter Puchner; he should 
write a history of modern Greek drama. 
 To supplement some incomplete information on pp.78-79: my forthcoming 
bilingual edition of the plays of Georgios Chortatsis (plus twelve interludes and 
Stathis) will provide not only an English parallel translation and literary-theatrical 
interpretation, but new critical editions of all the Greek texts, with a detailed 
apparatus criticus giving the chief variants in original spelling. The edition of 
Erophile will make far greater use of the vitally important readings of the 
Birmingham MS than the handy student editions of M. Aposkiti and S. Alexiou, 
which like Puchner I have found frustratingly undocumented as to variants, with 
several silent emendations. 
 In Puchner's citations from my own published and unpublished work, for 
which I am for the most part very grateful, I sometimes wish for greater contextual 
accuracy; e.g. an attempt in my 1978 thesis to establish the earliest date by which 
Chortatsis could have begun to compose his plays has been misrepresented (p. 71, n. 
27; p. 75, n. 33) as an unduly  early proposed terminus post quem for the finished 
works. To set the record straight, I have now ascertained from recent source research 
that he completed the full-length plays between 1590 and 1596, but read for them 
(and no doubt sketched partial drafts) in the 1580s". 
  
359) Michael G. Meraklis, Studien zum griechischen Märchen. Eingeleitet, 
übersetzt und bearbeitet von Walter Puchner, Wien 1992 (Raabser Märchenreihe, 
Bd.9), σελ. 244. 
 
     O τόµος αυτός, εκδεδοµένος από το Aυστριακό Mουσείο Λαογραφίας στη Bιέννη, 
µεταφράζει στα γερµανικά και διασκευάζει κατάλληλα 12 µελετήµατα του Mιχάλη 
Mερακλή σχετικά µε το ελληνικό παραµύθι και τη λαϊκή αφήγηση γενικότερα, 
προσφέροντας έτσι για τη Διεθνή Συγκριτική 'Eρευνα της Λαϊκής Aφηγηµατολογίας 
πολύτιµα συµπεράσµατα και προβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο την Eλλάδα ως κατ' 
εξοχήν παραµυθολογικό χώρο. H εισαγωγή (σσ.7-11), που δίνει µια 
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εµπεριστατωµένη ανάλυση του συνολικού έργου του Mιχάλη Mερακλή και 
απαριθµεί και σχολιάζει σύντοµα τα κυριότερα δηµοσιεύµατά του, επισηµαίνει, πως 
πρόκειται για ένα είδος Festschrift για τα 60 χρόνια του. Tο πρώτο κεφάλαιο, "Das 
griechische Märchen" (σσ. 15-26) αποτελεί µετάφραση του κεφαλαίου "Tο ελληνικό 
παραµύθι" από τον τόµο: Tα παραµύθια µας, Θεσσαλονίκη 1973, σσ. 47-74· το 
δεύτερο, "Byzantinisches Erzählgut" (σσ. 27-44) αποτελεί µια ανατύπωση από την 
Enzyklopädie des Märchens 2 (1977-79) στ. 1096-1122. Tο τρίτο κεφάλαιο, 
"Rationalität im Märchen" (σσ. 45-50), µεταφράστηκε από τη Λαογραφία 30 
(1975/76), σσ. 11-16, το τέταρτο, "Zur Ästhetik des Märchens" (σσ.51-64), από την 
Eπιθεώρηση παιδικής λογοτεχνίας 1922, σσ. 20-32. Tο πέµπτο κεφάλαιο, 
"Märchenthemen und Märchenmotive. Drei erläuternde Beispiele" (σσ. 65-80) 
προέρχεται από τον τόµο Σύµµεικτα εις µνήµην Iάσονος Xατζηδίνα, Tόµ. A', Πειραιάς 
1989, σσ. 228-245, το έκτο, "Verwandlung und Totenauferstehung als 
Gattungselemente in der griechischen Volksliteratur" (σσ. 81-98) από τη Λαογραφία 
24 (1966), σσ. 94-112 (και Tα παραµύθια µας, ό. π., σσ. 144-177 "Tα θέµατα της 
µεταµορφώσεως και της αναστάσεως νεκρού ως ειδολογικά στοιχεία του πεζού και 
του ποιητικού λόγου του λαού"). Tο έβδοµο κεφάλαιο, "Lieder in griechischen 
Märchen" (σσ. 99-114), προέρχεται από τον τόµο Tα παραµύθια µας, ό. π., σσ. 178-
205, όπως και το όγδοο, "Mechanik im Märchen" (σσ. 115-124), ό. π., σσ. 206-222. 
Tο ένατο κεφάλαιο, "Anmerkungen zu einer kleinasiatischen Märchensammlung" 
(σσ. 125-208) βασίζεται στα σχόλια της συλλογής της K.Mουσαίου-Mπουγιούκου, 
Παραµύθια του Λιβισιού και της Mάκρης, Aθήνα 1976, σσ. 251-277 (και γαλλικη 
µετάφραση σσ. 279-308), στα οποία όµως έχουν προστεθεί από µένα λεπτοµερειακές 
περιλήψεις του περιεχοµένου των συνολικά 42 παραµυθιών που αναλύονται. Tο 
δέκατο κεφάλαιο, "Orale Autobiographien von Dorfbewohnern" (σσ. 209-216) είχε 
δηµοσιευτεί στα ελληνικά στα Πρακτικά του Δ' Συµποσίου Λαογραφίας του 
Bορειοελλαδικού Xώρου. Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 181-187, ενώ αδηµοσίευτο ήταν το 
ενδέκατο κεφάλαιο, "Lebenserzählungen messenischer Bäuerinnen" (σσ. 217-232). 
Tο τελευταίο κεφάλαιο, "Zum griechischen Märchenkatalog von Georgios A. Megas" 
(σσ. 223-226), αποτελεί µια διασκευή της γερµανικής βιβλιοκρισίας για το πρώτο 
τεύχος του καταλόγου των ελληνικών παραµυθιών του Γεωργίου A. Mέγα στη 
Fabula 23 (1982), σσ. 330 εξ. Aκολουθούν ένας κατάλογος των πρώτων 
δηµοσιεύσεων (σ. 227), ένας κατάλογος των παραµυθιακών τύπων κατά το σύστηµα 
των Aarne και Thompson (σσ. 229 εξ.), ένα ευρετήριο ονοµάτων και συγγραφέων 
(σσ. 231 εξ.), έργων και τίτλων (σσ. 235 εξ.), τόπων (σσ. 237 εξ.), όρων και εννοιών 
(σσ. 239 εξ.). 
 
F. Karlinger, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLVII/96 (1993), σσ. 216-
218. 
 
"Das Buch stellt den raren Glücksfall dar, daß das hervorragende Werk eines 
führenden fremdsprachigen Gelehrten kongenial übersetzt worden ist. So, wie 
Meraklis mit der deutschen Volkskunde absolut vertraut ist, hat umgekehrt Puchner 
auch wie wenig andere eine tiefe Kenntnis der griechischen Materialien, ja darüber 
hinaus ein Gespür für die richtige Nuancierung bei der Übertragung der 
wissenschaftlichen wie der volkstümlichen Texte. 
 Den Lebenslauf von Meraklis skizziert Puchner in seiner Einleitung, worin er 
auch von den Studien und der Assistententätigkeit in Deutschland des heutigen 
Ordinarius für Volkskunde an der Universität Athen (als Nachfolger von Megas) 
berichtet. 
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 Zu den Vorzügen des Bandes gehört, daß es über den vielen scharfsinnigen 
Analysen von Märchenmotiven und grundlegenden Fragen der Erzählforschung nicht 
die Synthese schuldig bleibt, sondern daß neben dem Mosaik der 
Einzeluntersuchungen das große Gesamtbild der griechischen Märchenwelt ersteht. 
Ein solcher Überblick wird gleich mit dem ersten Kapitel "Das griechische Märchen" 
geboten; damit wird zugleich der Einstieg in die dann folgenden Spezialthemen - 
Byzantinisches Erzählgut, Rationalität im griechischen Märchen, Zur Ästhetik des 
Märchens, Märchenthemen und Märchenmotive: drei erläuternde Beispiele, 
Verwandlung und Totenaufersehung als Gattungselemente der griechischen 
Volksliteratur, Lieder im griechischen Märchen, Mechanik im Märchen, 
Anmerkungen zu einer kleinasiatischen Märchensammlung, Orale Biographien von 
Dorfbewohnern, Lebenserzählungen von messenischen Bäuerinnen, Der griechische 
Märchenkatalog von Georgios A.Megas - vermittelt. 
 Das Buch bietet sowohl eine Hinführung zur lebendigen Praxis oralen 
Erzählens wie mit Akribie durchgeführte Auflösungen theoretischer Fragen und 
Probleme. Es wiederholt sich nicht, auch wenn manchmal ein Thema zum 
zweitenmal ins Gesichtsfeld tritt, sondern erweitert den Aspekt, unter dem manche 
Frage bereits aufgegriffen worden war. Vor allem aber vermeidet der Autor jegliche 
Einseitigkeit in seiner Betrachtungsweise, er wägt sorgsam Deutungsmöglichkeiten 
ab, berücksichtigt wohl vorliegende Ergebnisse anderer Forscher, ohne jedoch seine 
eigene Meinung dominierend zur Geltung zu bringen. 
 Es ist hier nicht möglich, im Detail die Forschungsaspekte von Meraklis 
anzuschneiden. Als pars pro toto soll lediglich ein kurzes Zitat stehen, das dem 
Rezensenten wichtig erscheint: "Vieles ist über den Inhalt und die Funktion des 
'Motives' geschrieben worden, ... Die vielfachen Diskussionen zum Thema, die 
geführt worden sind und immer noch anhalten, haben aber doch gezeigt, daß die 
beiden Begriffe von Erzähleinheiten bedeutungsmäßig nicht genau übereinstimmen. 
Man kann vielleicht sagen, daß das Motiv ein Thema ist, das schon eine typische oder 
stereotype Form angenommen hat, die in den einzelnen Erzählgattungen (Märchen, 
Ballade usw.) oder den verschiedenen Typen der gleichen Gattung (z.B. des 
Märchens) ständig wiederholt wird. Das erste bezieht sich auf ein Motiv 'strictu 
sensu', die beiden andern auf Themen: beim Motiv geht es um ein typisches 
Kleidungsstück, von den Themen behandelt das erste die erotische Beziehung des 
Menschen zu Gegenständen, die er selbst geschaffen hat, das andere die erotische 
Bindung des Menschen an Tiere" (S. 65). 
 Vieles an diesem Buch geht zwar von griechischen Materialien aus, reicht 
aber weit über die lokale Situation hinaus. Nur einzelne Kapitel - wie die zu 
kleinasiatischen Volkserzählungen, die über orale Biographien und die über 
Lebenserzählungen messenischer Bäuerinnen - akzentuieren räumliche 
Gegebenheiten. Trotz der breiten Streuung der Thematik des Buches wirkt sich keine 
zentrifugale Tendenz aus; der Zusammenhang ergibt sich selbst bei weit auseinander 
liegenden Kapiteln, die ihre Entstehung verschiedenen Zeiten und Funktionen 
verdanken. 
 Man erhält manche Erleichterung beim Studium dieses Buches durch die 
exakten und sinnvoll angelegten Register. Neben einem Register der Märchentypen 
stehen ein "Namens- und Autorenregister", "Werke und Titel", "Ortsregister" und 
schließlich ein "Register der Sachen und Begriffe". 
 Einen beachtlichen Anteil haben im Gegensatz zu anderen Landschaften 
religiöse Themen, sodaß manche Geschichten als Legendenmärchen betrachtet 
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werden dürfen. Das mag cum grano salis für einen Großteil des Balkans gelten, wird 
jedoch öfters von den Märchensamlungen übersehen. 
 Dankbar begrüßt man die gute Lesbarkeit des Buches, die zweifellos auch ein 
Verdienst des Übersetzers ist. Man kann so dieses Werk nicht nur als 
fachwissenschaftliches Handbuch benützen, sondern es kann auch Interessierten 
außerhalb der Volkskunde aufschlußreiche Information liefern". 
 
L. Kretzenbacher, Zeitschrift für Volkskunde 89 (1993), σσ. 317-318. 
 
"Der nunmehr schon seit dem Frühjahr 1991 fortdauernde, immer noch grauenhafter 
werdende Wahnsinn des brudermörderischen Krieges auf dem Balkan wird auch die 
Bemühungen der Geisteswissenschaften, spät genug auch die Traditionen und die 
stürmischen Neuerungen der Kulturentwicklung im Südosten stärker in eine ersehnte 
"Ethnologia Europaea" einzubringen, empfindlich stören. Waren es bisher schon die 
schwer übersteigbaren Barrieren der Vielzahl der Sprachen, Religionen, 
Konfessionen, zumal der so sehr verschiedenen "Mentalitäten", so sind gerade heute 
diese durch Wirtschaftsnöte und grenzüberschreitendende Kriegswirren angeheizten, 
vereinzelt bis zu messianistisch manipuliertem Chauvinismus übersteigert, weitere 
Hindernisse für den Südosten auf einem "Weg nach Europa". Man muß dies tief 
bedauern, darf anererseits über jeden Versuch auch unserer Wissenschaft froh sein, 
Zeugnisse der Volkskultur, in einer der Südost-Sprachen wissenschaftlich erarbeitet, 
nunmehr in Übersetzungen und kenntnisreich kommentiert auch in deutscher Sprache 
verfügbar zu haben. Das gilt z.B. für das wertvolle, bei uns kaum zur Kenntnis 
genommene Werk von Gheorghe Vrabie (+ 1992) "Zur Volkskunde der Rumänen", 
Bukarest 1989, neuerdings auch für jene "Studien zum griechischen Märchen", die M. 
G. Meraklis (geb. 1932 zu Kalamata, Peloponnes; derzeit Prof. für "Soziale 
Volkskunde" an der Fakultät für Pädagogik der Universtiät Athen) mit einer einzigen 
Ausnahme zwischen 1973 und 1989 griechisch veröffentlicht hatte und nun durch 
Walter Puchner (geb. zu Wien 1947; o. Prof. für Theaterwissenschaft zu Athen; habil. 
f. Theaterwissenschaft und Volkskunde in Wien) ins Deutsche übersetzt der 
internationalen Erzähl-, zumal der Märchen-Forschung vorlegen kann. 
 M. G. Meraklis hatte als Humboldt-Stipendiat 1967-1969 bei meinem Freund 
Kurt Ranke (1908-1985) zu Göttingen an der "Enzyklopädie des Märchens" (EM) 
mitgearbeitet, dort auch mit der Dissertation "Das Basilikummädchen, Eine 
Volksnovelle" (AT 879,  gedr. 1970),  promoviert (EM I, Sp. 1308-11). Er kann sich 
auf unglaublich reiche Hss.-Archive der neugriechischen "Volksdichtung" 
(einschließlich des Brauchtums usw.), gesammelt von Nikolaos G. Politis (1852-
1921), vermehrt durch Georgios Megas (1893-1976) und andere stützen. Als 
Assistent bei G. Megas (1956-1961), als Nachfolger von Dimitrios Loukatos zu 
Joannina/Epirus und wiederum ab 1990 als Hochschullehrer zu Athen galt seine 
Hauptaufmerksamkeit neben dem Wirken als Literaturkritiker, Philologe und als 
Volkskundler (1973: Die griechische Volkskultur der Gegenwart; 2. Aufl. 1983; 
Griechische Volkskunde, 3 Bde. 1983, 1986, 1992) eben dem Märchen als einer 
vielschichtigen, weit verbreiteten Sondergattung. Dazu nun hier übersetzt, reich 
kommentiert, mit Quellennachweisen, AT-Registertypen, gesondert Registern für 
Namen und Autoren, für Werke und Titel, für Sachen und Begriffe (S. 229-244) 
zwölf sorgfältig ausgewählte Aufsätze über das griechische Märchen im allgemeinen, 
über das Erbe an byzantinischem Erzählgut, über Rationalität, Ästhetik, über Lieder 
und Mechanik im neugriechischen Märchen, über seinen Bestand im Pontischen 
(Kleinasiatischen, 1922 größtenteils untergegangenen) Griechentum mit seiner 
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besonderen Motivik, "Verwandlung und Totenauferstehung als Gattungselemente der 
griechischen Volksliteratur" (über den Bereich "Märchen" hinaus) sind ebenso 
vorgetragen wie der nicht unbeträchtliche, ursprünglich noch wesentlich stärkere 
Gehalt von Liedern im griechischen Märchen, vergleichbar den Beobachtungen von 
Felix Karlinger (damals Salzburg) über "Die Funktion des Liedes im Märchen der 
Romania", Salzburg-München 1968. Mündlich vorgetragene Biographien von 
Dorfbewohnern und Lebenserzählungen von messenischen Bäuerinnen, in der 
Feldforschung mit Studenten seit 1975 in der SW-Peloponnes, also in der eigenen 
Heimat um Kalamata aufgenommen, folgen einem sehr wesentlichen Bestreben 
heutiger Erzählforschung. Den Abschluß der "Studien" bilden nur knappe, aber sehr 
nachdenklich stimmende Bemerkungen zum "Griechischen Märchenkatalog von 
Georgios A.Megas" (S. 223-225). Das liest sich wie die Passionsgeschichte der 
Märchenforschung nicht nur in Griechenland, vielmehr seit A. Aarne 1910 und K. 
Krohn 1913, St. Thompson 1928 und 1961, M. de Meyer 1921 und 1968. Als St. 
Thompson 1957 auch nach Athen gekommen war, konnte ihm G.Megas in seinem 
Zettel-Katalog seit 1910 (damals 2000 Varianten) die "Fülle" griechischen Eigens 
zeigen. Doch nur die Tierfabeln sind von G. Megas als "Mythoi zoon" Athen 1978 
veröffentlicht worden, auch das posthum (Megas + 1976). Volle 23000 Varianten 
lagen bei der Drucklegung vor. M. G. Meraklis bemüht sich um die Weiterführung 
und muß nun zweifeln, "ob die Drucklegung des gesamten Werkes überhaupt jemals 
vor sich gehen wird"...". 
 
D. Burkhart, Südost-Forschungen 52 (1993), σσ. 552-553. 
 
"Von Walter Puchner einfühlsam und äußerst sachkundig eingeleitet, übersetzt und 
für eine deutschsprachige Leserschaft bearbeitet, wird hier anläßlich des 60. 
Geburtstags von M. Meraklis eine Auswahl seiner Arbeiten aus den siebziger und 
achtziger Jahren vorgestellt. 
     M. Meraklis, in der Tradition der großen griechischen Folkloristen N. Politis und 
G. A. Megas stehend, hat 1970 in Deutschland über den Märchentypus des 
"Basilikummädchens" (AaTh 879) promoviert, und dem Märchenthema ist er sein 
Leben lang treu geblieben. Von den zwölf Kapiteln des vorliegenden Bandes sind 
deshalb auch zehn dem Märchen gewidmet: Sie thematisieren entweder allgemein 
normativ-strukturelle Prinzipien (wie zum Beispiel Kap. 4 "Zur Ästhetik des 
Märchens", Kap. 5 "Märchenthemen und Märchenmotive") oder aber spezielle 
Problemkreise (wie beispielsweise Kap. 3 "Rationalität im griechischen Märchen", 
Kap. 6 "Verwandlung und Totenauferstehung", Kap.7 "Lieder im griechischen 
Märchen", Kap.8 "Mechanik im Märchen" und Kap. 12 "Der griechische 
Märchenkatalog von G. A. Megas"). Das mit über 80 Seiten umfangreichste Kapitel 9 
"Anmerkungen zu einer kleinasiatischen Märchensammlung" bietet sämtliche 43 
Märchentexte, die Kaliope Musaiu-Bujuki und ihr Vater von Griechen aus dem Süden 
der kleinasiatischen Ägäisküste gesammelt haben (erschienen Athen 1976), in 
deutscher Übersetzung dar, versehen mit den von M.Meraklis erarbeiteten historisch-
vergleichenden Kommentaren und einer Klassifikation nach dem internationalen 
Typensystem von Aarne und Thompson. Und in Kap. 2 werden unter der Überschrift 
"Byzantinisches Erzählgut" die hochkomplexen Beziehungen von mündlichen und 
schriftlichen narrativen Texten der byzantinischen Überlieferung zwischen 
griechischer Antike und europäischem Mittelalter dargestellt. Daß sich Meraklis in 
zwei Beiträgen (Kap. 10 und 11) schließlich mit den oralen Autobiographien von 
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griechischen Dorfbewohnern befaßt, zeigt einmal mehr, wie weit gespannt sein 
Forschungsinteresse an historischem wie rezentem Erzählgut ist. 
 Insgesamt beeindrucken die ausgewählten Abhandlungen vor allem 
methodisch durch den vorurteilsfrei-synthetischen Gebrauch verschiedener 
wissenschaftlicher Ansätze: Meraklis gelingt es - und mit dieser Arbeitsweise steht er 
(auch laut W. Puchner, s. Einleitung S.7) in der heutigen griechischen 
Kulturanthropologie ziemlich vereinzelt da -, philologisch-literaturwissenschaftliche 
mit soziologisch-anthropologischen Methoden in der Märchenforschung - und 
darüber hinaus - zu verbinden und produktiv alle Arten von Quellen zu nutzen, 
welche die moderne Volkskunde zu einer kulturwissenschaftlichen Disziplin par 
excellence machen. 
 M. Meraklis hat sich mit sämtlichen Genres der Volksdichtung (Schwank, 
Volkslied, Parömien etc.) beschäftigt, am intensivsten aber mit dem Märchen. So 
kann sich sein profundes Wissen auf diesem Gebiet in dem 1992 edierten Band, wo 
seine altphilologischen, byzantinistischen und narratologisch-folkloristischen 
Kenntnisse komparatistisch voll zum Tragen kommen, vor dem faszinierten Leser 
entfalten. Gewissen Unstimmigkeiten (S. 95 wird dem Märchen, im Gegensatz zum 
Volkslied, Rationalität abgesprochen, S. 45 ff. und S. 109 aber ausdrücklich 
attestiert!) und Auslassungen (im 1. Kap. "Das griechische Märchen" wäre das 
Verhältnis von Mythos und Märchen zu problematisieren gewesen, und in Kap. 10 
und 11 hätte an sich eine Auseinandersetzung mit der neueren Autobiographie-
Forschung im Stile A. Lehmanns u.a. sowie der Oral-history-Theorie gewünscht) 
fallen dabei nur unerheblich ins Gewicht. 
 Daß M. Meraklis nicht nur als  d e r  griechische Erzählforscher der 
Gegenwart, sondern auch als einer der bedeutendsten griechischen Volkskundler (cf. 
seine bahnbrechende Monographie zur griechischen Volkskultur 1973, 1983 etc.) 
sowie Literaturwissenschaftler und -kritiker (man vgl. etwa seine Arbeiten über 
Plutarch, Kalvos, Kavafis und Elytis) gelten darf, kommt in dem vorliegenden 
Sammelband zwar nicht explizit zum Ausdruck, die Tatsache seiner umfassenden 
kulturwissenschaftlichen Aktivitäten und Publikationen wird aber in der informativen 
und zugleich als Laudatio gedachten Einleitung gebührend belegt. So erhebt sich 
beim neugierig gemachten Leser der Wunsch nach mehr: Wird er in möglichst naher 
Zukunft einmal den "ganzen Meraklis" auf deutsch präsentiert bekommen?". 
 
360) "Θεατρικές παραστάσεις στη Θεσσαλία του 18ου αιώνα;", Eπιστηµονική 
Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών KΘ' (1986-1991 
[1992]), σσ. 289-295. 
 
     Tο µελέτηµα παρουσιάζει την περίεργη απόφαση της εκκλησιαστικής αρχής στα 
Tρίκαλα πριν απ' το 1738/39, που σώζεται σε κώδικα του Nικολάου Kριτία, µε τίτλο 
"καθαίρεσις ιερέως κωµωδοποιού", όπου αναφέρεται πως "κακοπαπάς τις 
Δηµήτριος" στιχούργησε σατιρικά ποιήµατα και "δραµατουργεί" "αντί του ιερού 
θυσιαστηρίου εις την σκηνήν καταβάς". Aπό τους θερµούς αναθεµατισµούς του 
εγγράφου δεν γίνεται σαφές, τι ακριβώς συµβαίνει· η σχετική ορολογία προέρχεται 
από τις καταδικαστικές αποφάσεις των πρώτων συνόδων, οι οποίες 
επαναλαµβάνονται σχεδόν κατά λέξη ακόµα και ώς το 18ο αιώνα. Aν πράγµατι 
πρόκειται για θεατρικές παραστάσεις, - στα τουρκοκρατούµενα Tρίκαλα του 18ου 
αιώνα είναι κάπως απίθανο, - ίσως να συνδέονται µε παρόµοιες εκδηλώσεις στο 
νησιωτικό χώρο την ίδια εποχή. 
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361) "Tο θέατρο στην ελληνική επαρχία. Mια επισήµανση", Παρνασσός ΛΔ' 
(Aθήνα 1992), σσ. 200-231. 
 
     Tο ερασιτεχνικό επαρχιακό θέατρο, που εµφανίζεται από τα µέσα του 19ου αιώνα, 
στις περισότερες περιοχες όµως γύρω στα 1880, αποτελεί ένα από τα µεγάλα κενά 
της έρευνας του νεοελληνικού θεάτρου, που δεν το καλύπτει καµιά από τις 
υπάρχουσες θεατρικές ιστορίες. Oι επιλεκτικές παρουσιάσεις των εξελίξεων στα 
µεγάλα αστικά κέντρα αφήνουν µεγάλες άσπρες κηλίδες στο χάρτη της θεατρικής 
δραστηριότητας· µια τέτοια χαρτογράφηση συνιστά όµως αναγκαίο εργαλείο της 
θεατρικής ιστοριογραφίας, για να αποφευχθεί µια "ελιτίστικη" και αθηνοκεντρική 
εικόνα, η οποία παραπλανητικά κυριάρχησε τόσα χρόνια στις ιστορίες του 
νεοελληνικού θεάτρου και παραµορφώνει τη συνολική δυναµική των θεατρικών 
εξελίξεων, όπου, στο χώρο της υπαίθρου τουλάχιστον, το ερασιτεχνικό θέατρο συχνά 
δεν είναι άλλο από µια "προοδευτική" µετεξέλιξη (µε φορέα τη "µορφωµένη" 
νεολαία) του πρωτοβάθµιου λαϊκού θεάτρου των αποκριάτικων µεταµφιέσεων και 
άλλων παραδοσιακών δρωµένων. Στο εκτενές αυτό µελέτηµα γίνεται για πρώτη φορά 
µια προσπάθεια συγκέντρωσης του σχετικού υλικού (µε ελλείψεις βέβαια), από τις 
Σαράντα Eκκλησίες ώς την Iεράπετρα και από το Λιβίσι και την Kύπρο ώς τα 
Eπτάνησα. Xάρη στα πολυάριθµα µελετήµατα του Φ. N. Bογιατζή ο θεσσαλικός 
χώρος είναι σήµερα ο καλύτερα διερευνηµένος από αυτή την άποψη. Aλλά η υποψία, 
πως και σε άλλους χώρους και περιοχές υπήρχε µια παρόµοια άνθηση του 
ερασιτεχνικού θεάτρου (στα τουρκοκρατούµενα Xανιά π.χ. πρωταγωνιστεί ο νεαρός 
Bενιζέλος σε τέτοιο θέατρο), επιβεβαιώνεται σχεδόν καθηµερινά µε νέα τοπικά 
δηµοσιεύµατα (πρόσφατα πληροφορήθηκα για τη Σύµη). Kατ' αυτόν τον τρόπο το 
µελέτηµα αποβλέπει στο να λειτουργεί ως σηµείον αναφοράς για παρόµοιες 
προσπάθειες σε τοπική κλίµακα. Aποδεικνύεται εξάλλου, ότι η αποκέντρωση του 
θεατρικού βίου δεν είναι φαινόµενο καινούργιο. Tο µελέτηµα τελειώνει µε µια 
προτροπή: "O 'καταστατικός χάρτης' για τη θεατρική δραστηριότητα στη χώρα 
χρειάζεται ακόµα συστηµατική έρευνα" (σ. 371). 
 
362) "'Hündisches' aus griechischer Tradition", Österreichische Zeitschrift für 
Volkskunde XLVI/95 (Wien 1992), σσ. 495-510. 
 
     Tο µελέτηµα αυτό, σε εορταστικό αφιέρωµα για το 80 χρόνια του Leopold 
Kretzenbacher, συγκεντρώνει διάφορα στοιχεία της ελληνικής λαογραφίας σχετικά 
µε τους σκύλους. Eπιµένει, κάπως πιο διεξοδικά, σε τρία φαινόµενα: στις 
αποκριάτικες µεταµφιέσεις µε το όνοµα "σκυλαραίοι" σε διάφορους τόπους της 
Eλλάδας, στο βασανισµό των σκύλων ("κυνοµαρτύριον") σε µια ιδιότυπη "κούνια" 
την Kαθαρή Δευτέρα (και στη Bουλγαρία), και στο παραστατικό έθιµο "Σκύλος 
Bρωµίσης" στην ορεινή Kύπρο, το οποίο αποτελεί αυτοσχεδιαζόµενη αποκριάτικη 
παράσταση που σατιρίζει την ηρωική συµπεριφορά. Eιδικά το έθιµο αυτό περιέχει 
αρχαϊκά στοιχεία: σφάξιµο και γδάρσιµο µε µαχαίρι του δεύτερου Σκύλου Bρωµίση 
(όπως στον "Kαλόγερο" της Θράκης) και (δήθεν) δηµοπρασία του κρέατός του (που 
η τιµή του ολοένα ανεβαίνει). Tα δρώµενα αυτά περιγράφονται και σχολιάζονται στα 
επιµέρους στοιχεία τους και διατυπώνονται, µε φειδώ και προσεκτικά, κάποιες 
υποθέσεις σχετικά µε το όνοµα και το ρόλο των σκύλων σ' αυτά. 
 
363) "Griechisches Schul- und Ordenstheater der Gegenreformation und der 
Orthodoxie in der Ägäis (1580-1730). Ein Forschungsbericht", Südost-
Forschungen 51 (München 1992), σσ. 259-268. 
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     Πρόκειται για µια λεπτοµερειακή ενηµερωτική αναφορά προς τη Συγκριτική 
Bαλκανιολογία για την πορεία των ερευνών των σχετικών µε το κεφάλαιο του 
Aιγαιοπελαγίτικου θεάτρου του 17ου και του πρώτου µισού του 18ου αιώνα, όσον 
αφορά τόσο τη δραµατουργία µε τα νέα έργα σε χειρόγραφη µορφή που έχουν 
ανακαλυφθεί, όσο και την τεκµηρίωση νέων θεατρικών παραστάσεων στην 
Kωνσταντινούπολη, τη Xίο και τις Kυκλάδες από τα αρχεία της Propaganda Fide στο 
Bατικανό. 
 
372) H ιδέα του Eθνικού θεάτρου στα Bαλκάνια του 19ου αιώνα. Iστορική 
τραγωδία και κοινωνιοκριτική κωµωδία στις εθνικές λογοτεχνίες της 
Nοτιοανατολικής Eυρώπης. Συγκριτική µελέτη, Aθήνα, "Πλέθρον" 1993, σελ. 
264. 
 
     H µονογραφία αυτή ετοιµάστηκε αρχικά για το Συνέδριο Mελετών της 
Nοτιοανατολικής Eυρώπης στη Σόφια, το 1989. Tο θέµα όµως αποδείχθηκε τόσο 
"εκρηκτικό", ώστε δεν µπορούσε πια να χωρέσει στα πλαίσια µιας απλής 
συνεδριακής ανακοίνωσης. Eπειδή έγινε φανερό πως ήταν αδύνατο να αποδοθεί η 
ουσία της συγκριτικής αυτής µελέτης περιληπτικά (µε τη µορφή µιας εισήγησης των 
30 σελίδων), παρέµενε αδηµοσίευτη, ώσπου, στις αρχές του 1992, υπό το φως των 
ραγδαίων πρόσφατων εξελίξεων στα Bαλκάνια, αποφάσισα να τη δηµοσιεύσω, γιατί, 
ίσως, διαφωτίζει ορισµένες πτυχές από τις καταβολές των εξελίξεων που 
διαδραµατίζονταν (οπωσδήποτε κάπως όψιµα και ετεροχρονισµένα) από τις αρχές 
της δεκαετίας του '90 στη Bαλκανική χερσόνησο. Πιο συγκεκριµένα αναφέροµαι στις 
καλλιτεχνικές εκφάνσεις των εθνικισµών στη φάση της εθνικής "παλιγγενεσίας" των 
βαλκανικών λαών του 19ου αιώνα. 
 "H παρούσα µελέτη αποτελεί µια απόπειρα σύγκρισης ορισµένων φάσεων της 
εξέλιξης των διάφορων εθνικών λογοτεχνιών της νοτιοανατολικής Eυρώπης κατά το 
19ο αιώνα και έχει στόχο να προσεγγίσει µια τυπολογία των πολιτικών και 
κοινωνικών λειτουργιών του θεάτρου στην ευρύτερη διαδικασία της εθνικής 
αφύπνισης και της εθνικής αποκατάστασης των βαλκανικών λαών. Ξεκινάει από τη 
βασική υπόθεση ότι είναι δυνατό να αποδειχθεί, πως στη φάση της εθνικής 
συγκρότησης και ανεξαρτητοποίησης των διάφορων βαλκανικών λαών από την 
Oθωµανική Aυτοκρατορία και την Aψβουργική Mοναρχία, παρατηρείται η 
διαµόρφωση και καλλιέργεια ορισµένων τύπων δραµατικών έργων και, επίσης, την 
εποχή εκείνη υπάρχει άµεση συσχέτιση µεταξύ δραµατουργικής παραγωγής και 
δηµόσιου βίου. Στην  ιστορική τραγωδία και το ιστορικό δράµα ανατίθεται ο ρόλος 
της καλλιέργειας και εξύµνησης του εθνικού "µύθου" στο (απώτερο) παρελθόν. Στην 
κοινωνιοκριτική κωµωδία ανατίθεται η επισήµανση εκείνων των δηµόσιων και 
ιδιωτικών "κακώς κειµένων" στο νεογέννητο κράτος, καταστάσεων που δεν 
συµβιβάζονται µε τα διακηρυγµένα ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας... 
Tο εθνικό θέατρο, ως πρώτη και αντιπροσωπευτικότερη σκηνή ενός λαού, είναι, κατ' 
αρχάς, ο χώρος της δηµόσιας καλλιέργειας της εθνικής (λογοτεχνικής) γλώσσας, η 
οποία, στα Bαλκάνια του 19ου αιώνα, έπρεπε εν πολλοίς να διαµορφωθεί πρώτα σε 
ικανό όργανο λογοτεχνικής και θεατρικής έκφρασης, και, επίσης, ο θεµατοφύλακας 
της εθνικής παράδοσης από την ιστορία του κάθε λαού. Aυτό τον τύπο θεάτρου 
υπηρετούν και τα δύο αναφερόµενα δραµατικά είδη και σε τέτοιες σκηνές 
παριστάνονται. Δεν είναι χωρίς ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε πως αυτή η διπλή 
λειτουργικότητα, δηλαδή 1) η θεµατοποίηση και µυθοποίηση του εθνικού 
παρελθόντος και 2) η κριτική του παρόντος σύµφωνα µε ηθικά κριτήρια, που 
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προέρχονται συνήθως από το ιδεολογικό οπλοστάσιο του Διαφωτισµού (Γαλλική 
Eπανάσταση, η "επανάσταση εκ των άνω" του Iωσήφ B'), παρουσιάζεται και 
διατηρείται σε διαφορετικά υφολογικά στρώµατα καθ' όλο το 19ο αιώνα, αρχίζοντας 
από το Διαφωτισµό και το Pοµαντισµό, συνεχίζοντας µε το Pεαλισµό, Nατουραλισµό 
και Συµβολισµό, έως το µοντέρνο θέατρο της στροφής του αιώνα και του 
Mεσοπολέµου... H συγκρισιµότητα αυτών των εξελίξεων βασίζεται στην ιστορική 
διαδικασία της "παλιγγενεσίας": της εθνικής αφύπνισης και συγκρότησης, της 
διαµόρφωσης εθνικής συνείδησης µε τις προγραµµατικές της εκφράσεις σε εθνικές 
ιδεολογίες, οι οποίες ωθούν στην εδαφική ανεξαρτησία, την κρατική αυτοκυριαρχία, 
την αυτοδιάθεση και αυτοδιοίκηση, ιστορικές και πολιτικές διαδικασίες που ξεκινούν 
παράλληλα στην Oθωµανική Aυτοκρατορία και στην Aυστροουγγρική Mοναρχία 
από το 18ο αιώνα έως τη νεοτουρκική επανάσταση το 1908 και τον Πρώτο 
Παγκόσµιο Πόλεµο. Kαι στις δύο πολυεθνικές αυτοκρατορίες, που µετά την πτώση 
της Bενετίας στους Nαπολεόντιους Πολέµους, στα τέλη του 18ου αιώνα, ήταν οι 
µοναδικοί κληρονόµοι ολόκληρης της βαλκανικής χερσονήσου, είναι τελικά αυτά τα 
εθνοαπελευθερωτικά κινήµατα του 19ου αιώνα, που οδηγούν στην αποσύνθεσή τους. 
Mαζί µε τις πολύ βασικές και βαρυσήµαντες διαφορές ανάµεσα στα διοικητικά 
συστήµατα και τις πολιτισµικές παραδόσεις της Hµισελήνου και του Δικέφαλου 
Aετού, αποτελεί επίσης θεµελιώδες γεγονός για την ιστορία του θεάτρου, ότι η µία 
σφαίρα επιρροής είχε µεγάλη παράδοση στο θέατρο, ενώ ή άλλη δεν είχε ουσιαστικά 
καµιά. Στις βαλκανικές περιοχές υπό αυστριακή επίδραση, το εθνικό θέατρο και 
δράµα εξελίσσεται µέσα από τους αγώνες για τον περιορισµό των γερµανόφωνων 
σκηνών και υπέρ της αναπτύξεως των εθνόγλωσσων σκηνών. Aντίθετα, στις περιοχές 
της Oθωµανικής Aυτοκρατορίας, θέατρο και δράµα, στην εθνική και εθνικιστική 
τους λειτουργικότητα, δηµιουργούνται εν πολλοίς από το τίποτα. Σ' αυτή τη σφαίρα ο 
ελληνικός Διαφωτισµός παίζει σπουδαίο µαιευτικό ρόλο, ως διαµεσολαβητής των 
"πεφωτισµένων" ιδεών και ιδανικών από τη Γαλλία και το γερµανόφωνο χώρο. Aπό 
την εποχή αυτή θέατρο σηµαίνει ηθική διδαχή, η σκηνή είναι ο ναός της µόρφωσης, 
και το δράµα αποτελεί πατριωτική υπόθεση" (σσ. 13 εξ.). 
 H σύγκριση της εθνικής δραµατολογίας αναφέρεται σε οκτώ συνολικά 
εθνικές λογοτεχνίες: στους Σλοβένους, Kροάτες, Σέρβους, Oύγγρους, Pουµάνους, 
Bουλγάρους, 'Eλληνες και Tούρκους (αποκλείστηκαν οι Aλβανοί, όπου παρόµοια 
φαινόµενα εκδηλώνονται µόλις τον 20ό αιώνα). H µονογραφία χωρίζεται σε δέκα 
κεφάλαια: 1) Eισαγωγή (σσ. 13-16), 2) Zητήµατα ορολογίας (σσ. 17-23, "NA 
Eυρώπη", εθνισµός και εθνικισµός), 3) H ιστορική, πολιτική και πολιτισµική 
κατάσταση των βαλκανικών λαών κατά το 19ο αιώνα (σσ. 25-42), 4) Θεατρικές 
παραδόσεις και επιδράσεις (σσ. 43-132), όπου συζητούνται εκτενώς οι πολύ 
διαφορετικές (π.χ. ανάµεσα σε Kροάτες και Σέρβους) θεατρικές ιστορίες και οι 
ειδικές µεταφραστικές παραδόσεις στις γλώσσες αυτές δραµατογράφων της 
ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, οι οποίες οδηγούν και σε διαφοροποιήσεις της τυπολογίας 
των λειτουργιών της εγχώριας δραµατογραφίας. Tο πέµπτο κεφάλαιο ασχολείται µε 
την ιστορική τραγωδία (σσ. 133-164) στις οκτώ εθνικές λογοτεχνίες, το έκτο µε την 
κοινωνιοκριτική κωµωδία (σσ. 165-194), το έβδοµο µε την επιστροφή στη 
θεµατογραφία του χωριού (σσ. 195-202 "ηθογραφισµός"), το όγδοο µε την εισβολή 
του  µοντέρνου θεάτρου (σσ. 203-214), όπου κυριαρχούν πλέον οι διαφορές, ενώ η 
πολιτική λειτουργικότητα του θεάτρου έχει σβήσει. Tο ένατο κεφάλαιο επισηµαίνει 
τις διαφορές που παραµένουν (σσ. 215-220) και στο δέκατο παρουσιάζονται τα 
συµπεράσµατα (σσ. 221 εξ.). 
 H σχετική πλούσια και συχνά δυσεύρετη βιβλιογραφία έχει δοθεί σε εκτενείς 
υποσηµειώσεις. Aκολουθούν λεπτοµερειακά ευρετήρια: ονοµάτων και συγγραφέων 
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(σσ. 223-229), µελετητών (σσ. 231-243), έργων και τίτλων (σσ. 243-250), τόπων (σσ. 
251 εξ.), πραγµάτων και όρων (σσ. 254-264). Λόγω της λεπτοµερειακής 
ευρετηρίασης το έργο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως εγχειρίδιο βαλκανικής 
δραµατολογίας. 
 
M. Γ. Mερακλής, "'Eθνος" 6. 9. 1993, σ. 7. 
 
"'Στη βαλκανική φιλία' αφιερώνει το πρόσφατο, εκπληκτικό σε τεκµηρίωση βιβλίο 
του ο καθηγητής θεατρολογίας στο Πανεπιστήµιο της Aθήνας κ.Bάλτερ Πούχνερ, 
που θέµα του έχει την "Iδέα του εθνικού θεάτρου στα Bαλκάνια του 19ου αιώνα". 
Σκοπός του βιβλίου είναι να επισηµανθούν ορισµένες κοινές πολιτικές και 
κοινωνικές λειτουργίες, που διαδραµάτισε το βαλκανικό θέατρο κατά την περίοδο 
της εθνικής αφύπνισης και εθνικής αποκατάστασης των βαλκανικών λαών µε την 
ελπίδα, πως θα ρίξει κάποιο φως στο σκοτεινό δράµα που εκτυλίσσεται άλλη µια 
φορά στα Bαλκάνια. Tο φως αυτό είναι, όπως θα έλεγε ο ποιητής, "χαροποιό", γιατί 
φωτίζει συγκλίσεις και συµπόρευση λαών, που σήµερα αλληλοσφάζονται. Kαι 
µάλλον δεν είναι τυχαίο, ότι πίσω από το νέο αλληλοσπαραγµό της Bαλκανικής 
βρίσκονται στην ουσία οι ίδιες πάλι δυνάµεις (Γερµανία, Tουρκία, οι HΠA 
προστέθηκαν στη συνέχεια ως υστερόβουλος πανεπόπτης "διαιτητής"), που τη 
δυνάστευσαν και άλλοτε. 
 'Oπως και άλλοτε έχει συµβεί, το θέατρο έπαιξε τότε ρόλο εναρµονισµένο µε 
την κοινωνική και εθνική ζωή. Kαλλιεργήθηκε από τη µία µεριά το είδος της 
ιστορικής τραγωδίας, που είχε σκοπό να αναπαραστήσει τον αρχαίο εθνικό µύθο. 
 Kαι από την άλλη µεριά, αργότερα, καλλιεργήθηκε το είδος µιας κωµωδίας, 
που καυτηριάζει νοσηρές καταστάσεις στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα των 
νεοσύστατων κρατών, οι οποίες "δε συµβιβάζονται µε τα διακηρυγµένα ιδανικά της 
ελευθερίας και της ανεξαρτησίας", ενώ είναι απροκάλυπτες και οι επεµβάσεις των 
Mεγάλων Δυνάµεων. Kαταγγέλλονται "ο ηθικός εκφυλισµός ολόκληρων στρωµάτων 
του πληθυσµού, ο νεποτισµός, η κοινωνική αναρρίχηση και ο αριβισµός, ο 
τυχοδιωκτισµός της καριέρας και της κατάληψης κρατικών θέσεων, η δωροδοκία και 
η φαυλότητα των αρχών, η κατάχρηση της ελευθερίας και της εξουσίας, η υπεροψία 
των θεσµών απέναντι στον απλό πολίτη, η φαυλότητα της δικαιοσύνης, ο 
µικρονοϊκός και στενόκαρδος µικροαστισµός και ο κοµπορρηµονικός 
ψευδοπατριωτισµός στα ηγετικά στρώµατα". H κωµωδία αυτή ακµάζει κατεξοχήν 
στις ηγεµονίες της Σερβίας, της Mολδαβίας και Bλαχίας, στο βασίλειο της Eλλάδας 
και αργότερα της Bουλγαρίας. O "ηθογραφισµός", που παρατηρείται στις τελευταίες 
δεκαετίες του αιώνα, συνεχίζει µερικές φορές την κοινωνική κριτική της κωµωδίας, 
στον αγροτικό πληθυσµό. 
      H µελέτη του κ.Πούχνερ εξετάζει το θέατρο των Σλοβένων, Kροατών, Σέρβων, 
Oύγγρων, Pουµάνων, Bουλγάρων, Eλλήνων και Tούρκων. 'Eξω από τη µελέτη 
µένουν οι Aλβανοί και οι "Mακεδόνες" της Γιουγκοσλαβίας, γιατί δική τους εθνική 
λογοτεχνία συγκρότησαν µόλις µέσα στον 20όν αιώνα, οι δεύτεροι µάλιστα "µόλις 
µετά το Δεύτερο Παγκόσµιο πόλεµο". 
     Kοινή είναι η τάση των λαών αυτών για την απαλλαγή τους είτε απ' την 
Aψβουργική Mοναρχία είτε από την Oθωµανική Aυτοκρατορία, οι οποίες µπορεί να 
διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την εξέλιξη ή ανάπτυξη, όµως συµπίπτουν κατά το 
ότι "πνίγουν" τους λαούς: H εθνική και πολιτική ετερότητα των λαών αυτών 
πραγµατοποιεί το θαυµαστό φαινόµενο της ιδεολογικής και ιστορικής ενότητας, 
προφανώς γιατί ο εθνικισµός τους δεν ήταν στερηµένος από ένα (ριζοσπαστικά 
µάλιστα εννοούµενο) κοινωνικό περιεχόµενο: οι λαοί ήθελαν να αποκτήσουν την 
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εθνική τους ανεξαρτησία, όχι για να την εκτρέψουν σε σοβινιστικό επεκτατισµό, 
αλλά για να µπορέσουν, σε οµόρρυθµη εξέλιξη, να περάσουν σε ανώτερα επίπεδα 
αυτόνοµης κοινωνικής και πολιτισµικής ανάπτυξης. Σ' αυτό συντελούσε και η 
ύπαρξη ενός υποστρώµατος βαθύτερα συγγενούς λαϊκού πολιτισµού, που ήδη 
ανακαλυπτόταν, σύµφωνα µε τις αρχές του "πνευµατικού πατέρα της εθνικής 
ιδεολογίας" Γιόχαν Γκότφριντ Xέρντερ. O Xέρντερ προέβαλλε συγχρόνως δύο 
αιτήµατα: της ανάδειξης αφενός της εθνικής ιδιοπροσωπίας των υποταγµένων στους 
αυτοκρατορικούς δεσποτισµούς λαών και αφετέρου της πολιτισµικής κοινότητάς 
τους, που ήδη την αναγνώριζε στα δηµοτικά τους τραγούδια. Πράγµατι η ανακάλυψη 
και αποκάλυψη των δηµοτικών τραγουδιών των βαλκανικών λαών αποκτά τη 
σηµασία ενός µεγάλου πατριωτικού - πνευµατικού κινήµατος στις πρώτες δεκαετίες 
του 19ου αιώνα. Aλλά και για τις ιστορικές τραγωδίες χρησιµοποιήθηκαν ως πηγή 
έµπνευσης οι λαϊκοί θρύλοι και παραδόσεις. 
      H τελευταία φράση του κ. Πούχνερ, που δικαιολογεί και την αισιόδοξη αφιέρωση 
του βιβλίου του, που µνηµόνευσα στην αρχή, είναι η ακόλουθη: "Για τη συγκριτική 
βαλκανολογία διανοίγεται ένα πεδίο έρευνας, που ώς τώρα µόνο από την οπτική 
γωνία των επιµέρους λογοτεχνιών έχει εκτεθεί. H παρούσα µελέτη συµβάλλει σε µια 
τέτοια σφαιρική βαλκανική προοπτική, υπογραµµίζοντας ένα από τα πολλά κοινά 
σηµεία των βαλκανικών λαών". 
 
Γεώργιος Γαλάντης, “Για το θέατρο των Bαλκανίων”, Διαβάζω 316 (1993), σσ. 104-
105. 
 
"Στη σειρά των αξιόλογων µελετών για το θέατρο που έχει προσφέρει στο 
αναγνωστικό κοινό ο Bάλτερ Πούχνερ προστίθεται ακόµα µια: η "Iδέα του Eθνικού 
θεάτρου στα Bαλκάνια του 19ου αιώνα". Πρόκειται για µια συγκριτική εργασία στην 
οποία επεξεργάζονται τα κοινά στοιχεία στη δραµατουργική παραγωγή των χωρών 
της NA Eυρώπης. H σύγκριση αυτή γίνεται κυρίως ανάµεσα σε δύο τύπους 
θεατρικών έργων: της ιστορικής τραγωδίας και της κωµωδίας, η οποία ασκεί 
κοινωνική κριτική. H περίοδος που εντοπίζονται αυτές οι παράλληλες πορείες είναι ο 
19ος αιώνας, όπου και οι βίοι αυτών των χωρών ήταν παράλληλοι (Eθνική 
Παλιγγενεσία). 
     Mε τον τρόπο που οργάνωσε το πλούσιο υλικό του και µεθόδευσε το θέµα του ο 
Πούχνερ καταθέτει ένα χρήσιµο για το θέατρο βιβλίο, αλλά και ένα ευχάριστο 
ανάγνωσµα για τον απαιτητικό αναγνώστη". 
 
Δηµ. Λουκάτος, “Λαογραφική βιβλιογραφία (µε σύντοµες κρίσεις) των ετών 1989-
1992”, Λαογραφία 36 (1990-92 [1993]), σσ. 343-429, ιδίως σ. 402. 
 
"... Στο τέλος Eυρετήρια: Oνοµάτων και Συγγραφέων, Mελετητών (διεθνώς), 'Eργων 
και τίτλων, Tόπων, Πραγµάτων και όρων (σ. 223-264), που αποτελούν σαφή και 
ανακεφαλαιωτική ενηµέρωση των θεµάτων του βιβλίου. 
     H Eλλην. Λαογρ. Eταιρεία, ήδη από την ίδρυσή της (1909) συνιστά την έρευνα 
και σπουδή του λαϊκού ελληνικού θεάτρου, παράλληλα προς παρόµοια των άλλων 
λαών της [Bαλκανικής] χερσονήσου ("Λαογρ." A', σ. 163). Mας ενδιαφέρει λοιπόν 
λαογραφικώς και η παρούσα θεατρολογική Mελέτη του B. Π., πολύ περισσότερο που 
την αφιερώνει, επικαίρως, "στη Bαλκανική φιλία"". 
 
Kυριακή Πετράκου, Διαβάζω 331 (1994), σσ. 27-28. 
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"Πολιτιστική επικοινωνία ανάµεσα στους λαούς και η ανίχνευση των αµοιβαίων ή 
µονοµερών επιδράσεων ανάµεσά τους, είναι ένας κλάδος της φιλολογίας, στα 
πλαίσια του οποίου η συγκριτική βαλκανολογία ενδιαφέρει ιδιαίτερα, τόσο γιατί 
αφορά άµεσα στην Eλλάδα, όσο και εν όψει των πρόσφατων εξελίξεων που ευνοούν 
την αντιπαράθεση και την αντίθεση αντί την αρµονία και τη συµφιλίωση. 'Eστω και 
στην εξειδίκευσή της, µια µελέτη που τονίζει την κοινότητα ορισµένων πολιτιστικών 
στοιχείων, άµεσα συνδεµένων µε την ιστορία καθενός από τους λαούς αυτούς, δεν 
µπορεί παρά να παίζει θετικό ρόλο στη γεφύρωση του αισθήµατος της αποξένωσης 
και της διαφοράς µεταξύ τους. Συγκρίνονται ορισµένες φάσεις στην εξέλιξη της 
εθνικής λογοτεχνίας των χωρών της NA Eυρώπης κατά τον 19ο αι. που γι' αυτές τις 
χώρες ήταν ο αιώνας της εθνικής αφύπνισης και παλιγγενεσίας. Oι φάσεις αυτές 
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά, ακριβώς εξαιτίας της οµοιότητας των 
ιστορικών συνθηκών. 
     H µελέτη ασχολείται µε δύο εννοιολογικές δέσµες και τη σύνδεσή τους: τις ειδικές 
ιστορικοπολιτικές συνθήκες που επικρατούσαν στα Bαλκάνια του 19ου αι. 
(υποτέλεια και εξάρτηση από τη φθίνουσα Oθωµανική αυτοκρατορία ή την 
Aψβουργική µοναρχία και εθνικοαπελευτερωτικά κινήµατα) και το ιδεολογικό 
δίδυµα εθνισµός / εθνικισµός. O εθνικισµός των λαών αυτών, που τον 19ο αι. είναι 
υπό διαµόρφωση κράτη, βρίσκει τη στήριξή του σε ένα στέρεο ιδεολογικό 
οικοδόµηµα, το οποίο έχει ή αποδίδει τις ρίζες του σε ένα απώτερο παρελθόν. Tα 
πολιτικά και πολιτισµικά κινήµατα της εποχής αυτής, αποτυπώνονται φυσικά και στο 
θέατρο, δίνοντας έµφαση στην ιστορική και κοινωνιοκριτική δραµατουργία και την 
ιδέα της ίδρυσης εθνικού θεάτρου ως θεµέλια για την απόκτηση εθνικής συνείδησης, 
εκπληρώνουν δηλαδή µια σηµαντική πολιτική και κοινωνική λειτουργία. Παρά τις 
επιµέρους πολιτικές και ιστορικές διαφορές τους, τα βαλκανικά κράτη, τα οποία στη 
διάρκεια του 19ου αι. ανεξαρτητοποιούνται είτε από την Oθωµανική αυτοκρατορία 
είτε από την Aυστροουγγρική, παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες, που οδηγούν 
το θέατρο σε οµοειδή καλλιτεχνική έκφραση, που υπό διαφορετικές συνθήκες δεν θα 
ευνοείτο από τη διαφορετική θεατρική τους παράδοση. 
     Tα πρώην υποτελή κράτη, µετά την επιτυχία των εθνικοαπελευθερωτικών τους 
κινηµάτων, παραµένουν σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένα από τις Mεγάλες Δυνάµεις και 
έχουν ξένους ηγεµόνες, προερχόµενους από αυστριακούς ή γερµανικούς οίκους, οι 
οποίοι δεν προωθούν την πολιτική τους αυτοτέλεια. O αγώνας για την εδαφική 
επιβίωση συνεχίζεται, ενώ ταυτόχρονα κυριαρχεί µια έλλειψη πολιτισµικών αξιών, 
καθώς απορρίπτεται ο λαϊκός πολιτισµός. O άκριτος τροπισµός προς τη Δύση και η 
ακατέργαστη µίµηση των δυτικών τάσεων, δηµιουργούν τη λεγόµενη ξενοµανία, µε 
αποτέλεσµα τον ηθικό εκφυλισµό ολόκληρων στρωµάτων του λαού και τη διαφθορά 
στους µηχανισµούς της πολιτικής ζωής. Mαζί µε τον τύπο, οι ποιητές και οι 
κωµωδιογράφοι ασκούν κοινωνική κριτική και αναζητούν αξίες και ιδανικά στο 
ένδοξο παρελθόν. Παράλληλα, η µελέτη της λαϊκής γλώσσας και του λαϊκού 
πολιτισµού αποτελούν την αντίρροπη τάση στην αναζήτηση εθνικής ταυτότητας. 
     H εµφάνιση της ιστορικής τραγωδίας σε όλα σχεδόν τα βαλκανικά κράτη και η 
στροφή προς το ένδοξο παρελθόν, είναι ακριβώς, µια από τις εκφάνσεις της κοινής 
τους τάσης προς απόκτηση εθνικής συνείδησης, στη σταθερή βάση ενός σταθερού 
εθνικού παρελθόντος, σε αντίθεση (και προσπάθεια εξισορρόπησης) ενός άστατου 
και ταλαντευόµενου ανάµεσα σε διαφορετικές εξαρτήσεις παρόντος. H 
κοινωνιοκριτική κωµωδία, µε την ανελέητη κριτική της σύγχρονης πραγµατικότητας, 
καλείται να εκπληρώσει συµπληρωµατικά τον ίδιο ρόλο. H συγκριτική θεατρολογία 
έχει µελετήσει το θέµα αυτό µόνο στους νοτιοσλαβικούς λαούς, στην 
πραγµατικότητα όµως το φαινόµενο εµφανίζεται επίσης στις χώρες της Kεντρικής 
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Eυρώπης (Bοηµία, Σλοβακία, Πολωνία, ακόµα και σε ρωσικό έδαφος). Σε όλες αυτές 
τις χώρες, οι γενικές πολιτισµικές επιδράσεις στη φάση αυτή είναι είτε γερµανικές 
είτε γαλλικές, ενώ στα Eπτάνησα ιταλικές. H µετάφραση προµηθεύει το κύριο σώµα 
του ρεπερτορίου αλλά και τα πρότυπα για την εγχώρια δραµατική παραγωγή. 
(Συνοπτικά αλλά εξαντλητικά παρουσιάζονται οι εγχώριες παραδόσεις και οι 
ευρωπαϊκές επιδράσεις στο θέατρο όλων των χωρών της NA Eυρώπης και τα 
αισθητικά ρεύµατα που µεταφέρθηκαν και κυριάρχησαν σ' αυτές στον 19ο αλλά και 
το πρώτο µισό του 20ού αι.). 
     H ιστορική τραγωδία σε όλες αυτές τις χώρες, έµµετρη συνήθως, αποτελεί µια 
από τις βασικές καλλιτεχνικές εκφράσεις της τάσης για εθνική συσπείρωση και, 
φυσικά, σχετίζεται στενά µε τα ιστορικά γεγονότα, ενώ εξαιτίας της γεωγραφικής 
γειτνίασης και της ιστορικής αλληλεξάρτησης, σε ορισµένες περιπτώσεις τα θέµατα 
επικαλύπτονται (π.χ. ο Σκεντέρµπεης, τον οποίο διάφοροι βαλκανικοί λαοί 
διεκδικούν σαν δικό τους). H φαινοµενολογία της ιστορικής τραγωδίας (και του 
ιστορικού δράµατος) στη NA Eυρώπη την εποχή αυτή χαρακτηρίζεται από 
περιορισµένη ποικιλία αλλά σταθερή λειτουργικότητα. Tο είδος αυτό της 
δραµατουργίας αποτελεί µάθηµα εθνικής ιστορίας (µολονότι δεν χαρακτηρίζεται 
πάντα από απόλυτη ιστορική πιστότητα) και έρευνας του παρελθόντος, ικανού να 
νοηµατοδοτήσει το παρόν, να του προσδώσει αξιοπρέπεια και η µελέτη του να 
οδηγήσει σε βαθύτερη εθνική αυτογνωσία. 
     H κοινωνιοκριτική κωµωδία αποτελεί µατιά στην πραγµατικότητα του έθνους: δεν 
συµβάλλει στη σταθεροποίηση της κρατικής ιδεολογίας, αλλά ασκεί κριτική και 
σκοπός της είναι να στηλιτεύσει και διορθώσει τα κακώς κείµενα. Συνήθως πρόκειται 
για κωµωδία ηθών και χαρακτήρων και κινείται µέσα στα ιδεολογικά πλαίσια του 
Διαφωτισµού, µε πρότυπα τον Mολιέρο και τον Γκολντόνι. 
     Eκτός από τα παραπάνω, γράφονται επίσης έργα µε θέµατα από τη ζωή της 
υπαίθρου. Hθογραφικά στην πλειοψηφία τους τα έργα αυτά, αποτελούν ένα 
ενδιάµεσο στρώµα ανάµεσα στην ιστορική τραγωδία και την κοινωνιοκριτική 
κωµωδία και είναι, συγχρόνως, το υπόστρωµα όπου αναπτύσσεται το µοντέρνο 
θέατρο, δηλαδή οι διάφοροι "-ισµοί" που κάνουν την εµφάνισή τους στο τέλος του 
19ου αι. Oι επιδράσεις τους στη δραµατουργία των εν λόγω χωρών διαφοροποιούνται 
έντονα στη δραµατική παραγωγή του 20ού αι. οπότε παρουσιάζονται ξανά οι 
αποκλίσεις που προϋπήρχαν του 19ου, κατά τον οποίο και µόνο εµφανίζεται η κοινή 
τυπολογία. O 19ος αι. αποτελεί για τις χώρες αυτές περίοδο εθνικής συγκρότησης, 
που δίνει στη δραµατουργία µια πολιτική και κοινωνική λειτουργικότητα, µια εθνική 
αποστολή και δηµιουργεί θέατρο µε κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία µπορούν να 
γίνουν αντικείµενο µιας συγκριτικής µελέτης. ('Eνα παρόµοιο αλλά τοπικά πιο 
περιορισµένο θεατρικό φαινόµενο, υπάρχει στην εποχή της Aναγέννησης και του 
Mπαρόκ). 
     Στο τέλος του 19ου αι. µε τη διάλυση των πολυεθνικών αυτοκρατοριών της 
Aυστροουγγαρίας και της Yψηλής Πύλης, η στενή λειτουργική σχέση µεταξύ 
κράτους, κοινωνίας, θεάτρου και δράµατος ατονεί, ενώ κυριαρχεί η αισθητική έναντι 
του περιεχοµένου. Kατά τα άλλα, οι δραµατουργίες των χωρών αυτών επηρεάζονται 
κυρίως από τα αισθητικά ρεύµατα των µεγάλων ευρωπαϊκών και ελάχιστα η µία από 
την άλλη. Oι συγκρίσιµες φάσεις που δηµιουργήθηκαν στην περίοδο της 
προσπάθειας χειραφέτησης, κοινής σε όλους τους λαούς της NA Eυρώπης, αξίζει να 
µελετηθούν, εφόσον συµβάλλουν σε µια σφαιρική βαλκανική προοπτική και 
υπογραµµίζουν κοινά στοιχεία των βαλκανικών λαών. Για τον αναγνώστη που 
ενδιαφέρεται βαθύτερα για τα επιµέρους θέµατα παρατίθεται µια σχεδόν εξαντλητική 
βιβλιογραφία". 
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Anastasia Markomihelaki, Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 409-412. 
 
"Walter Puchner's latest book, on the idea of the national theatre in the 19th-century 
Balkans, fills a serious gap in drama bibliography, especially in the comparative study 
of drama, which is always an interesting and fascinating field of research. Moreover, 
it familiarizes the reader, especially the Greek reader, with the history of drama and 
culture of peoples who, although so geographically close to him, are at the same time 
remote and unknown. In addition, it makes known a very wide spectrum of 
bibliographical data on Balkan drama, that is difficult to collect and find out about. 
 The author's proposition in this book is that the similarity of the historical 
experience of the various Balkan peoples encourages us to compare the role their 
theatrical production played in the shaping of their national consciousness. In his 
Introduction, he explains the reasons why he leaves out of his study Albania, Cyprus 
and the former Yugoslav Republic Macedonia, and focuses his interest on the other 
eight Balkan peoples (Slovenians, Croatians, Serbs, Hungarians, Rumanians, 
Bulgarians, Greeks and Turks, whom he will be examining in this order). 
 His second and third chapter ("Questions of terminology" and "The historical, 
political and cultural situation of Balkan peoples during the 19th century") are also 
introductory. Ch. 3 begins with the group of Balkan peoples that were under the 
Austro-Hungarian Empire and continues with the liberation wars of the peoples under 
Ottoman Rule, and also the situation in Serbia, Rumania, Bulgaria and Turkey. The 
author concludes, from the comparable situations and conditions observed among the 
peoples examined so far, that similar historical conditions gave rise to, and were 
expressed by, common forms of drama. 
 The fourth chapter ("Theatrical traditions and influences"), with its 
subchapters ("The heritage of the history of drama" and "The translation traditions of 
drama"), is the biggest chapter of the book and the most descriptive one. From a 
cursory glance at the book, one realises that the central chapters (5 and 6), which 
examine the two dramatic forms on which the author bases his comparative study - 
that is, historical tragedy and sociocritical comedy, which appear also in the title of 
the book - are desproportionately short as compared with chapter 4, which is 
supposed to bear less emphasis. This fact is also incompatible with the statement of 
the author that ch. 5 and 6 form the main body of the book (p. 16). The length of ch. 4 
is probably due to its descriptive nature: it includes details on names of playwrights, 
on plays, dates, performances, stages, and troupes of the Balkan theatres (the author 
examines each people separately, one after the other), things never collected before, 
as far as I know, in Greek bibliography. So here we realise the importance of the book 
as to the access it offers to bibliography written in Balkan languages, and, if we judge 
from his references to Modern Greek drama, the author must have carried out a very 
thorough and detailed research for this book. 
 This chapter is also a specimen of the author's extended network of references 
(the author has stated in his Preface that he put a lot of emphasis on the 
bibliographical documentation of his study). Puchner puts his notes at the bottom of 
the page - which is always most convenient for the reader - but their length is very 
often disproportional to that of the main text; this makes the book seem rather 
inaccessible to wider reading public, breaks the continuity of the text (frequently the 
main text occupies less than half the page) and makes its reading somewhat tiring. 
And as entire footnotes are devoted to bibliographical data only, this negative 
impression could have beed cured by the inclusion of a bibliography at the end of the 
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book and by making references to it by author's name and date of publication only. 
The inclusion of a bibliography (whose ommission here is difficult to explain, 
although partly remedied by the index of scholars) would also have made more 
obvious the importance of the contribution of this book as well as its originality. 
 Ch. 5 ("Historical tragedy") opens the main body of the book, as promised by 
the author, and examines one ot the two drama forms in which it is possible to make 
comparisons between Balkan peoples. The author follows the order of peoples we 
already know, gives playwrights and titles of plays belonging to historical tragedy, 
describes their plots, but does not clearly place all this information in the wider frame 
work of the history of each people's drama given in ch. 4. This latter approach is 
probably deliberately chosen by the author so as not to repeat himself. 
 In the conclusions of the chapter, he mostly sums up the common elements of 
the tragedies of the eight peoples and does not make the detailed comparisons that 
one would expect according to both the sub-title of the book and the weight given to 
this chapter in the author's Preface. A reader would expect to be reminded of specific 
examples which illustrate what the author means by the general statements he makes, 
especially when he wants to relate this dramatic form to the shaping of national 
consciousness. (For instance, the phrase "η λειτουργικότητά της [e.g. of the historical 
tragedy] στις διαδικασίες της εθνικής συγκρότησης είναι σχεδόν παντού σταθερή", p. 
161, remains in the air as the author does not show with examples what he means by 
this). 
 The same objections as far as the brevity of the conclusions apply also to the 
conclusions of chapter 6 ("The sociocritical comedy", which follow the same pattern 
of structure as ch. 5) and to the final conclusions of the book. One would expect the 
conclusions of ch. 5 and 6 to carry the main weight of this study, because the original 
aim of the book is precisely to show the comparability of the eight peoples' drama as 
far as tragedy and comedy are concerned. Yet this by no means indicates that the 
author's task is either incomplete or insufficient, or that his conclusions are not 
consistent with the rest of his description every time; it is just a remark from the point 
of view of the reader, who has to deal at one go with a whole lot of new, rich and 
interesting material. 
 The book continues with two brief chapters on the forms of drama having to 
do with "The village motif" (ch. 7) or belonging to "Modern drama" (ch. 8). The 
author, as a consistent researcher, does not want to leave his examination of Balkan 
dramaturgy incomplete, so he refers to these forms of drama as well, although they do 
not permit comparisons among the various Balkan peoples' dramatic traditions. 
 The last chapter before the Conclusions ("The differences") is a very useful 
one as it recaps the non-common points of the eight peoples' dramaturgies; here, the 
author gives us specific examples when he wants to illustrate his arguments, and so 
he makes it easier for the reader to follow him. Perhaps this well structured chapter 
could have been part of the conclusions, thus enriching them and contributing to the 
pointing out of the similarities among the eight dramatic traditons. 
 Before closing the review, I would like to stress the very good, useful and 
detailed indexes of the book, compiled by Konstantinos Bouras. There are in all four 
indexes: of names and authors; of scholars; of plays and titles; of things and terms, 
covering about 40 pages. 
 To conclude: despite the minor objections (or rather suggestions) pointed out 
on some subjects, the book does not lose in the eyes of the reader anything of its 
value as a well documented and original contribution to the relevant bibliography". 
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G. Emrich, Zeitschrift für Balkanologie 31/1 (Berlin 1995), σσ. 101-104. 
 
"Unter den Opfern des 'Hieros Lochos', jener 'Heiligen Schar', die unter ihrem Führer 
Alexandros Ypsilantis den griechischen Befreiungskampf unglücklich begann, und 
welche in der Schlacht bei Dragasani ihr Leben ließen oder verwundet wurden, waren 
auch der Protagonist der griechischen Amateurbühne in Odessa, Spyridon 
DRAKULIS, sowie der des griechischen Schultheaters in Bukarest, Konstantinos 
ARISTIAS. Zufall? Keineswegs, wie Puchner in seiner o.a. Monographie zeigen 
kann. Denn derlei liegt in der Konsequenz des Verständnisses von Theater und von 
dessen Funktion in Staat und Gesellschaft, wie es alle daran Beteiligten, vom Autor 
bis zum Schauspieler und dem Publikum, in einer bestimmten Epoche hatten. 
 Was den Verfasser der Studie, Walter Puchner, Inhaber eines der nicht nur in 
Griechenland eher seltenen Lehrstühle für Theaterwissenschaft, auszeichnet, ist der 
Blick über den Tellerrand. Schon seine frühesten Veröffentlichungen weisen diese 
erfreuliche Tendenz auf. In ihnen rückt er gesamtbalkanische Erscheinungen in 
Brauchtum und Theater ins Blickfeld, liefert zuverlässige Daten, weist den je eigenen 
Charakter in den einzelnen Ländern nach, aber auch die Stränge gegenseitiger 
Abhängigkeit. 
 So auch in diesem Falle, wo es darum geht, eine Typologie der politischen 
und gesellschaftlichen Funktionen des Theaters in den Balkanländern zu beschreiben 
in der Zeit ihrer nationalen Selbstfindung. Wie namentlich die historische Tragödie 
bzw. das historische Drama und die sozialkritische Komödie im 19. Jh. ein 
Instrument dieser Selbstfindung nach außen und nach innen wurden, in welchen 
literarischen Formen und mit welcher Thematik sich das äußerste - mit verblüffenden 
Parallelen in allen Ländern der untergehenden Habsburger Monarchie wie des 
untergehenden Osmanischen Reiches - , das ist der Kern der Untersuchung. 
 Vorgeschaltet ist nach einer Einleitung in das Sujet und einem etwas knappen 
begriffstheoretischen Kapitel eine zusammenfassende Beschreibung der politischen 
und gesellschaftlichen Verhältnisse in den einzelnen Ländern im 19. Jh. (in 
Slowenien, Kroatien, Serbien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Griechenland, der 
Türkei. Albanien und die Republik Mazedonien werden ausgenommen, weil sich die 
Dinge, um die es hier geht, bei ihnen erst im 20. Jh. abspielen). Daß der historisch 
interessierte Leser sich hier an einigen Stellen eine größere Ausführlichkeit 
gewünscht hätte, ist fast natürlich; doch war dies nicht die Aufgabe des Autors. 
Dagegen läßt die sich anschließende ausgiebige Darstellung der jeweiligen 
Theatergeschichte einschließlich des teilweise sehr mächtigen Einflusses auf sie aus 
dem deutschsprachigen Raum (in den Ländern der Donaumonarchie), aus Italien, 
Frankreich, England (Shakespeare), später auch Rußland, kaum Wünsche offen. Wo 
doch, sind sie durch den Überblickscharakter dieses Kapitels bedingt und durch den 
äußerst gewissenhaften Anmerkungsteil (leserfreundlich unter den Text gesetzt) leicht 
zu befriedigen. Daß hier der neugriechischen der vorrevolutionären wie der 
Revolutions- und der ersten nachrevolutionären Zeit mit Ausblicken auf die weitere 
Entwicklung im späteren 19.Jh. bis hinein in die Anfänge des 20.Jh.s ein besonderer 
Raum zugemessen wird, verwundert nicht, und doch verwundert, wie wenig 
aufdringlich dies geschieht. 
 Das Genus der historischen Tragödie bzw. des historischen Dramas spielt in 
dem zur Untersuchung anstehenden Gesamtkomplex die wichtigste Rolle. Sie hat die 
Aufgabe, die Existenz als eigene Nation aus der - möglichst weit entfernten - 
Vergangenheit zu beweisen: aus dem Mittelalter für die Südslaven und Ungarn, aus 
dem römischen Altertum für die Rumänen, aus dem noch ferneren griechischen 
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Altertum für die Neugriechen; sie will das Bewußtsein der Angehörigen des Ethnos 
für das, was das Besondere an ihm ausmacht und es vom anderen Ethnos 
unterscheidet, wecken, sie will in der Sprache des eigenen Volkes und nicht im von 
der Obrigkeit geförderten Deutsch oder im kulturhistorisch tradierten Italienisch oder 
Französisch die Zuschauer, Zuhörer oder Leser mit starker Gefühlsbindung aufrufen, 
die eigene Staatwerdung vorzubereiten, zu erkämpfen oder zu erhalten und zu 
festigen. 
 Die Lage des Theaters in Griechenland zeichnet sich gegenüber dem in den 
anderen Balkanländern durch eine besondere Vielfalt der historischen Themen aus 
(aus Altertum, byzantinischem Mittelalter, Vor- und Nachrevolutionszeit und 
natürlich auch aus der Zeit des Befreiungskampfes selbst), vor allem aber durch den 
hausgemachten Sprachenstreit, wie er selbstverständlich auch die Wahl der 
Sprachform des einzelnen Theaterstückes betrifft, von der archaisierend-
attikisierenden über Zwischenstufen (Katharevussa) bis zur volkssprachlichen Form 
(Dimotiki). Mit allen dazugehörigen politischen Intentionen und Folgen, die nicht 
zuletzt durch die staatliche Politik der Ausrichtung dramatischer Wettbewerbe mit 
entsprechender Preisverleihung gefördert wurde. Nicht von ungefähr fielen über lange 
Zeit die Preise an die Schöpfer von Stücken mit dezidiert nationalem Vorwurf, 
abgefaßt in der Amtssprache, der Katharevussa. Das Vortreten von Dramen mit 
byzantinischen Themen stand in engem Kontext mit der die griechische Außenpolitik 
bis in die ersten zwei Jahrzehnte unseres Jahrhunderts hinein prägenden sogenannten 
Megali Idea. 
 Während die historische Tragödie bzw. das historische Drama im Rückgriff 
auf die Vergangenheit ihre bzw. seine staatsbildende und ideologiestabilisierende 
Funktion ausübt, bildet den Hintergrund der sozialkritischen Komödie die jeweilige 
Realsituation in den Balkanländern, in der Regel nach der Staatwerdung. Mit den 
Mitteln der satirischen Überzeichnung alltäglicher politischer Mißstände und 
charakterlichen Fehlverhaltens zielt sie auf Korrektur und Besserung, mit einigen 
Ausnahmen durchaus wieder im staatstragenden Sinne der gerade geltenden oder 
idealisierter früherer Wertvorstellungen (z. B. aus der Revolutionszeit). Wegen der in 
vielen Zügen sehr ähnlichen innenpolitischen Strukturen in den Balkanstaaten 
gleichen sich die Komödie in Form und Inhalt häufig in einem Maße, daß sie gleich 
in mehreren Ländern mit derselben Relevanz hätten aufgeführt werden können. 
 Eine griechische Besonderheit in der Thematik der Komödie ist wieder der 
Sprachenstreit. Die unter dem bezeichnenden Titel "Babylonia" erscheinende und mit 
großem Erfolg aufgeführte Komödie von Dimitrios K.CHATZIASLANIS/ 
BYZANTIOS, der die Schauspieler in den verschiedenen Regionalidiomen sprechen 
läßt, glaubt damit den Beweis erbringen zu können, daß die Volkssprache, die 
Dimotiki, zur offiziellen Staatssprache nicht tauge. Sie wird es im übrigen endgültig 
erst vor zwanzig Jahren. Als nationales Theater im Sinne der Darstellung des 
unverfälscht Eigenen, wie es sich angeblich im Leben auf dem Lande zeigt, gilt 
schließlich auch die folkloristisch-realistische Komödie, die im weiteren Verlauf der 
Theatergeschichte neben die sozialkritische tritt, deren erzieherischen Anspruch sie 
freilich in der Regel aufgibt. Im Übergang zum Drama des Realismus und 
Naturalismus erreicht sie bereits das moderne Theater. Dessen Kennzeichen ist in 
dem in der Studie behandelten Zusammenhang gerade das fast völlig Fehlen einer 
staatstragenden ideologischen Befrachtung. Es gehorcht mehr ästhetischen 
Forderungen als national-erzieherischen. Seine Autoren sind keine Nationalhelden, 
ideologische Führer und Siegelbewahrer der nationalen Identität mehr, sondern 
Künstler naturalistischer, symbolistischer, im- und expressionistischer Couleur. Die 
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Vorbilder mit dem größten Einfluß sind jetzt Ibsen, Strindberg, Hauptmann, 
v.Hofmannsthal u.a. 
 Mit der Vielzahl der Richtungen nehmen die Gemeinsamkeiten des Theaters 
der Balkanländer ab. Die Aufnahme dieser Richtungen ist unterschiedlich intensiv, 
die Reihenfolge durchaus verschieden. So gehen die Wege eines im weiteren Sinne 
politisch motivierten Theaters mit dem Ende des 19. und dem beginnenden 20. Jh. 
wieder auseinander, so wie es vor der jeweiligen Staatsfindung gewesen ist. 
Dawischen liegt die Epoche, in der bei der Ausbildung eines Nationalbewußtseins, 
teilweise bei einer Staatsgründung und -erweiterung, bei allen Unterschieden im 
Stand der (literarischen) Sprachentwicklung, im Ausmaß der Übernahme 
traditioneller fremdsprachlicher Vorbilder, in der Ausbildung einer realen 
Theaterpraxis und deren Vorgeschichte, das Theater in den einzelnen Balkanländern, 
das sich der Schaffung und Erhaltung einer nationalen Ideologie verflichtet wußte, 
geradezu verblüffende Parallelen aufweist. Daß hierbei die zeitlichen Eingrenzungen 
innerhalb einer weiten Bandbreite stattfinden müssen, ist bei der Verschiedenheit der 
jeweiligen Geschichte selbstverständlich. 
 Komplettiert wird Puchners gründliche Untersuchung durch einen 
umfangreichen Verzeichnisteil (S. 223-264) mit zwei Namensregistern, einem 
Titelkatalog der erwähnten Theaterstücke - der freilich besser mit dem 
Autorenverzeichnis kombiniert worden wäre - und einem Sach- und 
Begriffsverzeichnis. Die Liste der Verfasser einschlägiger Sekundärliteratur gibt in 
ihrer Schlichtheit (Familienname, abgekürzter Vorname, Angabe der Seite, auf der er 
erscheint) allerdings Rätsel auf. Wozu ist sie da, wenn sie allenfalls dem Kundigen 
etwas sagt. Was fehlt, ist ein gesondertes - und keinesfalls überflüssiges - 
Verzeichnis, das Autoren und Titel aus dem Anmerkungsteil noch einmal aufnimmt. 
 Dieser Anmerkungsteil ist freilich vorzüglich. Mit seinen exakt 1000 
Bemerkungen mit Kommentaren und/oder reichen bibliographischen Angaben auf 
222 Textseiten erlaubt er es einem, die Monographie mit Gewinn von Anfang bis 
Ende durchzulesen oder sie als eine Art Handbuch zu benutzen. 
 So nützlich das Buch für das griechische Publikum ist, dem vor allem der 
slavisch-balkanische Raum häufig ganz fremd ist, ist ihm doch zu wünschen, daß es 
rasch auch in eine gängigere Sprache übersetzt wird, damit es mehr Interessierten 
zugänglich wird. Der Aufsatz des Autors in der 1993 im Peter Lang-Verlag in 
Frankfurt erschienenen Festschrift für Pavlos Tzermias (hrsg. von Gunnar HERING) 
mit der Überschrift "Europäische Einflüsse auf die griechische Dramatik des 19. 
Jahrhunderts" vermag mit seiner Beschränkung auf Griechenland und einigen kurzen 
Ausblicken auf die balkanischen Nachbarn die ausgeführte Studie nicht zu ersetzen. 
Zudem liegt sie für den Nichtgräzisten vielleicht auch ein wenig fernab". 
 
373) "Zur Raumkonzeption der Mimiamben des Herodas", Wiener Studien 106 
(Wien 1993), σσ. 9-34. 
 
     Tο µελέτηµα αφορά την Kλασική Φιλολογία και Θεατρολογία και δηµοσιεύεται 
στο έγκυρο περιοδικό "Wiener Studien", το οποίο εκδίδει το Iνστιτούτο Kλασικής 
Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Bιέννης και η Aυστριακή Aκαδηµία Eπιστηµών. 
Aφορά τους επτά (και έναν όγδοο αποσπασµατικά) µιµιάµβους του Hρώνδα, που 
ανακαλύφθηκαν σε παπύρους το 1891 και αποτελούν έκτοτε, όσον αφορά τη 
σκοπιµότητα των ηθογραφικών αυτών διαλογικών κειµένων, έναν πονοκέφαλο της 
Kλασικής Φιλολογίας. Oι αντιθετικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί, αποφαίνονται 
από τη µια πως πρόκειται για "Buchpoesie", δηλαδή κείµενα που γράφτηκαν για 
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ανάγνωση, και από την άλλη πως αποτελούν µικρά δραµατικά έργα που 
προορίζονταν για θεατρική παράσταση. H δυσκολία ακριβέστερου προσδιορισµού 
έγκειται στο γεγονός, ότι βασικές πληροφορίες για το σκηνικό χώρο, χρόνο, δρώµενα 
ή και παραµονή και θέση προσώπων στη "σκηνή" παραµένουν, όλα, συχνά 
αδιευκρίνιστα. Πρόσφατη µονογραφία του Iταλού κλασικού φιλολόγου Giuseppe 
Mastromarco (1984), που αποτελεί µια λεπτοµερειακή συζήτηση αυτών των 
προβληµάτων, καταλήγει στο συµπέρασµα, ότι αυτά τα στοιχεία θα τα διευκρίνιζε η 
σκηνοθεσία της ίδιας της παράστασης. Aλλά πέρα από το γεγονός, ότι οι σύντοµες 
αυτές καθηµερινές σκηνές από το λαό των ελληνιστικών πόλεων θα ήταν µάλλον 
ανιαρές ως θεατρική παράσταση, παραγνωρίζεται η φύση ενός δραµατικού κειµένου 
ως παρτιτούρας µιας σκηνικής συγκεκριµενοποίησης: στο κείµενό του πρέπει να 
προσδιορίζεται χώρος και χρόνος, παρουσία/απουσία και δρώµενα των σκηνικών 
προσώπων. H επιχειρηµατολογία του Mastromarco πρέπει δηλαδή να αντιστραφεί: 
ακριβώς επειδή οι µιµίαµβοι δεν προσδιορίζουν επαρκώς εκείνα τα στοιχεία, 
ενδέχεται να µην προορίζονταν για θεατρική παράσταση. H λεπτοµερειακή ανάλυση 
των επτά διαλόγων υπό το πρίσµα του χώρου, του χρόνου και των δρωµένων 
(απουσιών/παρουσιών) των σκηνικών προσώπων οδηγεί στο συµπέρασµα, ότι οι 
διάλογοι αυτοί προορίζονταν για δηµόσια απαγγελία/διάβασµα από ένα µίµο (µε 
συνοδευτικές χειρονοµίες) µπροστά σε κοινό, όπου τα προσδιοριστικά στοιχεία της 
σκηνικής πραγµατικότητας δεν είναι τόσο αναγκαία όσο σε µια θεατρική παράσταση. 
Στις αντιρρήσεις ορισµένων φιλολόγων, ότι αναγνωστική παρουσίαση διαλόγου από 
έναν και µόνο µίµο θα ήταν δυσπαρακολούθητη από το κοινό, αντιτάσσεται η 
εµπειρία των δηµόσιων αναγνώσεων ολόκληρων θεατρικών έργων από έναν ηθοποιό 
ή και η ύπαρξη και τεχνική του θεάτρου σκιών. 
 
374) "Theaterwissenschaftliche und andere Anmerkungen zum 'Christus 
Patiens'", Anzeiger der phil.-hist. Klasse der Österr. Akademie der Wissenschaften 
129 (1992 [1993]), σσ. 93-143. 
 
     H εκτενής µελέτη που δηµοσιεύεται στο Anzeiger της Tάξεως Φιλοσοφίας και 
Iστορίας της Aυστριακής Aκαδηµίας Eπιστηµών καταπιάνεται µε λεπτοµερειακό 
θεατρολογικό έλεγχο των ισχυρισµών µέρους των Bυζαντινολόγων, πως ο διαλογικός 
"κέντρων", που αποδιδόταν παλαιότερα στο Γρηγόριο το Nαζιανζηνό, αποτελεί 
"χριστιανική τραγωδία" ή και Πάθη του Xριστού, συγκρίσιµα µε τα µεσαιωνικά 
δυτικά Πάθη, µάλιστα σηµειώνει και την απαρχή τους. H σύνδεση του έργου µε την 
αρχαία τραγωδία γίνεται όχι µόνο λόγω των "δανείων" από τραγωδίες του Eυριπίδη 
και του Aισχύλου, αλλά και εξαιτίας των συνειδητών χρήσεων ορισµένων 
δραµατουργικών συµβάσεων του αρχαίου θεάτρου, όπως είναι η τειχοσκοπία, η 
αγγελική ρήση και τα χορικά. Mια ποσοτική ανάλυση των "ρόλων" διαπιστώνει 
αρχικά, πως από άποψη δοµής πρόκειται για διαλογικό Θρήνο της Θεοτόκου 
(περισσότερο από τους µισούς στίχους εκφωνεί η Mαρία και ο χορός, που λειτουργεί 
ως alter ego της), και πως, αν συνυπολογίσουµε και τις εκτενείς αγγελικές ρήσεις, για 
τους υπόλοιπους "ρόλους" δεν παραµένει ούτε το ένα τρίτο του έργου. Ωστόσο ο 
planctus Mariae εξελίσσεται στο δεύτερο µέρος µορφολογικά και θεµατογραφικά 
προς την κατεύθυνση σκηνών από τα Πάθη του Xριστού. Eξονυχιστική ανάλυση 
ωστόσο, σχετικά µε το σκηνικό χώρο, το χρόνο και τα δρώµενα των προσώπων, 
µπορεί να αποδείξει, πως ο άγνωστος ποιητής δεν εννοεί το έργο του ως "δράµα" 
ούτε ως αρχαία τραγωδία ούτε ως µεσαιωνικά Πάθη του Xριστού: οι δραµατουργικές 
συµβάσεις της αρχαίας τραγωδίας χρησιµοποιούνται µε τρόπο καθαρά µιµητικό σε 
ένα κειµενικό επίπεδο, δηλαδή δεν συνυπολογίζονται οι σκηνικές συνέπειες που 
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έχουν· έτσι συγχέεται η αγγελική ρήση µε την τειχοσκοπία, µάλιστα υπάρχει και 
εκτενές σηµείο (αφήγηση του µαντατοφόρου της σκηνής του στρατιωτών, που 
εξιστορούν στον Πιλάτο τα γεγονότα της Aνάστασης), όπου η αγγελική ρήση 
µετατρέπεται σε διαλογική σκηνή, πράγµα που υποδηλώνει την ελλιπή γνώση, εκ 
µέρους του ποιητή, της αρχαίας σκηνής (γνώριζε µόνο τα κείµενα). Yπάρχει επίσης 
ένα άλλο σηµείο, που συνηγορεί υπέρ της άποψης, πως το κείµενο δεν νοείται ως 
"δράµα": οι εµφανίσεις του Xριστού µετά την Aνάσταση και οι σκηνές των γυναικών 
στον τάφο αναφέρουν συστηµατικά όλες τις διάφορες και διαφορετικές εκδοχές των 
Eυαγγελίων και των απόκρυφων πηγών, χωρίς να δίνεται προσοχή στην 
αντιφατικότητα που δηµιουργείται ως προς την ενότητα της σκηνικής δράσης: άλλα 
βλέπει ο θεατής, άλλα αφηγούνται σκηνικά πρόσωπα πως έχουν γίνει off stage, και 
µάλιστα µε αντιφατικές µεταξύ τους δηλώσεις. Στο σηµείο αυτό φανερώνεται η φύση 
του "κέντρωνος": πιο σηµαντική είναι για τον ποιητή η πληρότητα των σχετικών 
αναφορών στις πηγές παρά η ενότητα της σκηνικής δράσης (τα δυτικά Πάθη π.χ. 
επιλέγουν, ποιον ευαγγελιστή θα ακολουθήσουν στη σκηνική υπόθεση). 
 H συστηµατική αυτή θεατρολογική εξέταση οδηγεί σε δύο συµπεράσµατα: 1) 
ότι ο άγνωστος ποιητής δεν γνώριζε τη σκηνική λειτουργία των δραµατουργικών 
συµβάσεων της αρχαίας τραγωδίας που χρησιµοποιεί (τις συγχέει και τις 
χρησιµοποιεί µε τρόπο "λανθασµένο"), και 2) το διαλογικό κείµενο δεν εννοείται ως 
"δράµα", παρτιτούρα δηλαδή για θεατρική παράσταση· υπερέχει η κειµενική φύση 
του "κέντρωνος", το puzzle των αναφορών που πρέπει να αναγνωρισθούν από το 
µορφωµένο κοινό. Aυτή η διάγνωση όµως έχει κάποιες ενδεικτικές συνέπειες για τη 
διένεξη που υπάρχει ως προς τη χρονολόγηση του κειµένου, και σήµερα ακόµα 
(4ος/5ος αιώνας ή 11ος/12ος): η παρεξήγηση των δραµατουργικών συµβάσεων της 
αρχαίας τραγωδίας και η έλλειψη γνώσεως της σκηνικής τους λειτουργίας 
παραπέµπουν µάλλον στο βυζαντινό Mεσαίωνα, όπου θέατρο και σκηνή µε την 
αρχαία έννοια ήταν άγνωστα, παρά στα όψιµα ελληνιστικά και πρώιµα βυζαντινά 
χρόνια, όπου η θεατρική δραστηριότητα ακόµα δεν είχε υποχωρήσει παντού. 
 Tη χρονολογική αυτή διάγνωση στηρίζουν και δύο άλλες επιχειρηµατολογίες: 
η µια αφορά την εικονογραφία, η άλλη τις κατάρες που απευθύνει η Θεοτόκος στον 
Iούδα. Oι κεντρικές σκηνές του "Xριστού πάσχοντος", η Σταύρωση, η Aποκαθήλωση 
και ο Θρήνος ακολουθούν υπαρκτούς εικονογραφικούς τύπους του βυζαντινού 
Δωδεκαεόρτιου (ιδιαίτερα εµφανώς στην Aποκαθήλωση), οι οποίοι όµως 
διαµορφώνονται µόλις στην µεταεικονοκλαστική περίοδο. Oι δεινοί αναθεµατισµοί 
κατά του Iσκαριώτη εκ µέρους της Παναγίας αρµόζουν καλύτερα στη 
µεταεικονοκλαστική περίοδο, όταν οι µορφές του Xριστού και της Mαρίας αποκτούν 
πιο "ανθρώπινο" χαρακτήρα, παρά στην ιερατική αντίληψη των αγίων προσώπων, 
που κυριαρχεί στους πρωτοχριστιανικούς αιώνες. Tο δεύτερο επιχείρηµα είναι απλώς 
σχετικό, το πρώτο όµως αρκετά ισχυρό. Kαι η θεατρολογική εξέταση του κειµένου 
διαλύει οριστικά το "µύθο" της χριστιανικής τραγωδίας και ενισχύει τη χαµηλή 
µεσαιωνική χρονολόγηση. Aυτό σε τίποτε δεν περιορίζει την αξία και τη σηµασία 
του κειµένου, ως του εκτενέστατου κέντρωνα της ελληνικής γραµµατολογίας, που 
ενώνει τους δύο στύλους του ευρωπαϊκού πολιτισµού: την αρχαιότητα και το 
Xριστιανισµό. 
 Tο µελέτηµα τελείωνει µε την επισήµανση: "Doch dies nimmt dem 
dialogischen Centogedicht nichts von seiner Großartigkeit: in "unaussprechlicher 
Zeit" (Krumbacher) unternimmt der Gelehrten- und Schulbetrieb Konstantinopels in 
der bewährten und beliebten Cento-Technik die umfangreichste Stellenkompilation 
aus den antiken Tragödien (vor allem vom beliebtesten der drei Tragiker), die jemals 
unternommen worden ist, indem die literarische Tradition der Marienklage als 
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Formkonvention dazu verwendet wird. Zum Genuß eines humanistisch gebildeten 
Leserpublikums wird die höchste "Hypothesis", das österliche Heilsgeschehen, in das 
schönste Sprachgewand der Welt (nach Auffassung der Zeit) gekleidet. Die Aura der 
"christlichen Tragödie" klingt in der Sekundärliteratur vielfach noch bis heute nach. 
Daß daraus keine eigentliche Tragödie entstanden ist, hat die damalige Zeit weder 
erkannt, noch hätte es sie sonderlich gestört: die Cento-Rezeption verläuft 
sprachimmanent über das Aha-Erlebnis. Doch von einem tieferen Verständnis der 
Cento-Ästhetik scheint unsere Epoche weit entfernt zu sein" (σ. 143). 
 
375) "Tο ελληνικό θέατρο σκιών και το παραδοσιακό του κοινό: συµβολή στην 
έρευνα για το κοινό του θεάτρου", στον τόµο: Στ. Δαµιανάκος (επιµ.), Θέατρο 
σκιών. Παράδοση και νεωτερικότητα, Aθήνα 1993, σσ. 173-190. 
 
Mετάφραση στα ελληνικά του δηµ. αρ. 208. 
 
376) "Die "Repraesentatio figurata" der Präsentation der Jungfrau Maria im 
Tempel von Philippe de Mézières (Avignon 1372) und ihre zypriotische 
Herkunft", Θησαυρίσµατα 23 (Bενετία 1993), σσ. 91-129. 
 
     Tο εκτενές αυτό µελέτηµα ασχολείται µε µιαν από τις πιο λεπτοµερειακές 
περιγραφές θεατρικής παράστασης του Mεσαίωνα, που αφορά τα Eισόδια της 
Θεοτόκου και παραστάθηκε για πρώτη φορά το 1372 στην Avignon, έδρα του Πάπα 
τότε. Tο λατινικό κείµενο είναι γνωστό στην ιστορία του θεάτρου χάρη στις έρευνες 
του Karl Young και προέρχεται από τη γραφίδα του Philippe de Mézières, µιας από 
τις πιο σηµαντικές µορφές του 14ου αιώνα, µεταξύ άλλων καγκελάριου της Kύπρου 
από το 1360 ώς το 1368, που είχε θέσει δύο στόχους στην πολυκύµαντη στρατιωτική, 
διπλωµατική, συγγραφική και θεολογική ζωή του: την οργάνωση µιας νέας 
Σταυροφορίας για την απελευθέρωση των Aγίων Tόπων (προϋπόθεση γι' αυτό θα 
ήταν η ένωση των δύο Eκκλησιών) και τη διάδοση της λατρείας της Παναγίας, 
συγκεκριµένα την εισαγωγή της εορτής των Eισοδίων της Θεοτόκου στη Δύση. Tο 
κείµενο της περιγραφής της ποµπής µε συµβολικές φιγούρες και πράξεις και της 
θεατρικής παράστασης µέσα στην εκκλησία επάνω σε πατάρι συνοδεύεται από άλλα 
σχετικά κείµενα: συνοδευτικές επιστολές, το κήρυγµα της εορτής, τη σχετική 
λειτουργία κτλ. Σηµείο εκκίνησης του ερευνητικού προβληµατισµού ήταν η 
σηµείωση του Philippe de Mézières, και στη συνέχεια των ιστορικών του 
ευρωπαϊκού θεάτρου, ιδίως του µεσαιωνικού θρησκευτικού, ότι η παράσταση αυτή 
προέρχεται από την Kύπρο. Eξετάζεται η δηµιουργία και διάδοση του εορτασµού 
των Eισοδίων στο Bυζάντιο: στα κηρύγµατα, τα κοντάκια και άλλα εκκλησιαστικά 
κείµενα καθώς και στην εικονογραφία, και διερευνάται η πιθανότητα της ύπαρξης 
τέτοιας συµβολικής αναπαράστασης σε σχέση µε τον Kύκλο των Παθών της Kύπρου, 
µε τις αυλικές εορτές των Lusignans κτλ. Tο αποτέλεσµα είναι αρνητικό. Tο σχετικό 
χωρίο του Philippe de Mézières πρέπει να αναφέρεται στην ύπαρξη του εορτασµού 
των Eισοδίων στο ορθόδοξο εορτολόγιο, όχι στην παράσταση. H παράσταση αυτή 
άλλωστε, µε τους επεξεργασµένους θεολογικούς της συµβολισµούς, τους 
πολυπρόσωπους ρόλους και τα αυστηρά συµβολικά δρώµενα αποτελεί µιαν από τις 
εκτενέστερες και λεπτοµερέστερες περιγραφές θεατρικών θρησκευτικών 
παραστάσεων του δυτικού Mεσαίωνα που διαθέτουµε και δεν µπορεί να υπήρχε σ' 
αυτή τη µορφή ούτε στη λατινική ούτε στην ορθόδοξη Eκκλησία της Kύπρου. 
Λεπτοµερειακή ανάλυση του κειµένου άλλωστε φανερώνει, πως συγγραφέας της 
"διάταξης" πρέπει να είναι χωρίς άλλο ο ίδιος ο Philippe de Mézières, ο οποίος 
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υπήρξε σηµαντικός συγγραφέας θεολογικών πραγµατειών και λογοτεχνικών 
ηθικοδιδακτικών συνθεµάτων. Προς έρευνα µένει το ζήτηµα, µήπως ορισµένες 
"σκηνές" της σύνθεσης αυτής έχουν, πιθανώς, επηρεαστεί από τη βυζαντινή 
εικονογραφία των Eισοδίων. Στην Kύπρο υπάρχουν µια σειρά από εκκλησίες, όπου 
οι τοιχογραφέις χρονολογούνται σε µιαν εποχή πρίν από το 1360 και που θα 
µπορούσε να τις έχει µελετήσει ο Kαγκελάριος του Πέτρου A'  και να έχει 
εµπνευστεί από αυτές για το έργο του. 
 
377) "Oι τύχες των δραµατικών έργων των Kρητικού Θεάτρου", Kρητικά 
Xρονικά Λ' (Hράκλειο 1990 [1993]), σσ. 103-118. 
 
     Πρόκειται για συστηµατική µελέτη της πρόσληψης και της ύπαρξης απηχήσεων 
των δραµατικών έργων του Kρητικού Θεάτρου στη νεοελληνική λογοτεχνία. H 
επίδραση αυτή φτάνει περίπου ώς το 1800, κατά το 19ο και 20ό αιώνα µόνο στην 
επτανησιακή λαϊκή λογοτεχνία. Tα πρωτεία έχει η "Eρωφίλη", η οποία θεωρήθηκε 
στην εποχή της σπουδαίο έργο και κατέχει τη θέση µιας µητρικής αρχικής µορφής 
του νεοελληνικού θεάτρου· τα ίχνη της γνώσης της τραγωδίας του Xορτάτση 
συναντώνται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχεδόν σε κάθε λογοτεχνικό έργο του 
17ου και του 18ου αιώνα και φτάνουν ώς τον "Xάση" του Γουζέλη (κατόπιν µόνο 
στις επτανησιακές "οµιλίες" πια), αν και η σηµασία της, ίσως λόγω της διαφορετικής 
γλώσσας, δεν φτάνει αυτήν του "Eρωτόκριτου". 'Eτσι δεν έχουµε καµιά φαναριώτικη 
διασκευή της "Eρωφίλης", ο 20ός αιώνας δεν την προσέχει όπως πρόσεξε το 
στιχουργικό µυθιστόρηµα του Kορνάρου. Iδιότυπη περίπτωση αποτελεί και η "Θυσία 
του Aβραάµ": δεν επηρεάζει το οµώνυµο ιντερµέδιο στο έργο του Mιχαήλ Bεστάρχη 
για τους Eπτά Παίδες Mακκαβαίους, ούτε το ποίηµα που παραθέτει ως στιχουργικό 
παράδειγµα ο Xαρίσιος Mεγδάνης (1819, αντίθετα προς την άποψη του Σαββίδη), 
παρουσιάζεται όµως ως οµιλία τον 20ό αιώνα στα Eπτάνησα (ακόµα και από τους 
Eβραίους της Kέρκυρας) και εµπνέει στίχους του Eµπειρίκου. Aν υπολογίσει κανείς 
το σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα από τη συγγραφή των έργων ώς την εκτύπωσή 
τους (µερικά σηµαντικά, όπως η "Πανώρια" και ο "Kατζούρµπος" δεν είχαν βρει 
ποτέ το δρόµο στο τυπογραφείο) και τον περιορισµένο αριθµό των χειρογράφων και 
αντιγραφών, στη διάδοση των έργων αυτών πρέπει να έχουν συµβάλει οπωσδήποτε 
και οι θεατρικές παραστάσεις, οι οποίες όµως ρητά τεκµηριώνονται µόνο στην 
περίπτωση της "Eρωφίλης". 
 
378) “Europäische Einflüsse auf die griechische Dramatik des 19. Jahrhunderts. 
Im südosteuropäischen Kontext”, G. Hering (ed.), Dimensionen griechischer 
Literatur und Geschichte. Festschrift für Pavlos Tzermias zum 65. Geburtstag, 
Franktfurt/M. etc. 1993, σσ. 53-82. 
 
     Tο περιεκτικό αυτό µελέτηµα στον τιµητικό τόµο για τον Παύλο Tζερµιά 
αποσκοπεί στο να δώσει µια σφαιρική εικόνα των ευρωπαϊκών επιδράσεων στην 
ελληνική δραµατογραφία του 19ου αιώνα και επεκτείνει συγχρόνως την εξεταστική 
σκοπιά στο σύνολο του βαλκανικού χώρου, γιατί µόνο έτσι γίνονται κατανοητές 
ορισµένες επιλογές, µεταφραστικές και προσληπτικές, του νεοελληνικού θεάτρου, το 
οποίο, εν γένει, παρουσιάζει συγκρίσιµους µηχανισµούς πρόσληψης µε τους άλλους 
βαλκανικούς λαούς. Eπίσης παρουσιάζονται ορισµένες ιδιαιτερότητες της 
πρόσληψης, π.χ. µεταφραστικές προτιµήσεις που δηµιουργούν πολύχρονες 
παραδόσεις, οι οποίες υφίστανται ακόµα σε εποχές όπου ο συγκεκριµένος 
συγγραφέας είναι πλέον "εκτός κλίµατος"· κάτι τέτοιο συµβαίνει π.χ. µε τα λιµπρέτα 
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του Mεταστάσιου κατά το 19ο αιώνα. Oι προσληπτικές αυτές διαδικασίες ανάµεσα 
στην "έµπνευση" και τη δουλική µίµηση φανερώνουν διάφορους αγωγούς: από την 
ανάγνωση ή την προσωπική επαφή στη θεατρική παράσταση στο πρότυπο, στη 
µετάφραση ή τη διασκευή. Kριτήρια των προσληπτικών µηχανισµών είναι η επιτυχία 
στην "Eυρώπη", που προτρέπει τους εκδότες να προτιµήσουν ορισµένα ονόµατα εις 
βάρος άλλων, και στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα η ανάγκη των περιοδευόντων 
θιάσων για συνεχή ανανέωση του ρεπερτορίου. Mικρότερο ρόλο, τουλάχιστον για τις 
µεταφράσεις, παίζουν οι ποιητικοί και δραµατικοί διαγωνισµοί. 
 Σταθερή είναι η µεταφραστική παράδοση του Mολιέρου και του Γκολντόνι, 
καθώς και του Mεταστάσιου· πιο περιορισµένη του Kotzebue, του Lessing και του 
Γκαίτε, σε αντίθεση µε το Σίλλερ, ο οποίος εκλαµβάνεται ως ροµαντικός πολιτικός 
δραµατουργός, όπως ο Victor Hugo, και τελικά και ο Σαίξπηρ (ο οποίος φτάνει στην 
Eλλάδα µέσω του γερµανικού Pοµαντισµού). Στον αντίποδα του "µη κανονικού" 
δράµατος βρίσκοναι ο Kορνήλιος, ο Pακίνας και ο Bολταίρος. Oι πολιτικές 
τραγωδίες του τελευταίου αποτελούν µαζί µε εκείνες του Alfieri το προεπαναστατικό 
ρεπερτόριο των Παραδουνάβεων ηγεµονιών. Στη συνέχεια της µελέτης 
παρακολουθούνται οι επιρροές των δραµατογράφων αυτών και των δραµατουργικών 
τους προτύπων στην εγχώρια δραµατική παραγωγή, όπου παρατηρείται, όπως και 
στους άλλους βαλκανικούς λαούς, η δηµιουργία της ιστορικής πατριωτικής 
τραγωδίας και της σύγχρονης κοινωνιοκριτικής κωµωδίας µε τις συγκεκριµένες 
πολιτικές και εθνικές τους λειτουργικότητες. Στο τέλος γίνεται µια συστηµατική 
σύγκριση µε τα δραµατικά πρότυπα των άλλων βαλκανικών λαών και 
διαπιστώνονται ορισµένες συγγένειες, οι οποίες βέβαια σταµατούν µε την εισβολή 
του "µοντέρνου" θεάτρου, οπότε και στην Eλλάδα αλλάζουν τα πρότυπα. H 
συγκριτική µατιά και η εµπέδωση των προσληπτικών µηχανισµών σε µιαν ευρύτερη 
βαλκανική διάσταση εξηγούν ωστόσο µερικά φαινόµενα, που θα έµεναν κατά τα 
άλλα κάπως περίεργα: π.χ. η πρόωρη πρόσληψη του August von Kotzebue ήδη το 
1801 (έργο του παίζεται και στα Aµπελάκια το 1803 ως πρώτη "ελλαδική" 
παράσταση) εξηγείται από τη συγκεκριµένη λειτουργικότητα που είχαν τα ρηχά κι 
εύκολα για το ερασιτεχνικό θέατρο έργα του σήµερα ξεχασµένου συγγραφέα 
κωµωδιών και δακρύβρεχτων δραµάτων σχεδόν για όλους τους βαλκανικούς λαούς, 
στις πρώτες φάσεις της οργάνωσης του "εθνικού" τους θεάτρου. Eπίσης 
παρατηρούνται όµοιες στρατηγικές διασκευής ξένων δραµάτων στα "καθ' ηµάς" κτλ. 
 
Kρίση: Ekkehard Kraft,  Südost-Forschungen 53 (München 1994), σσ. 558 εξ. 
 
"Entsprechend den Interessen des Jubilars lassen sich die Beiträge grob in einen 
philologischen und einen historischen Teil gliedern. Walter Puchners Beitrag 
"Europäische Einflüsse auf die griechische Dramatik des 19. Jahrhunderts. Im 
südosteuropäischen Kontext" überschreitet jedoch in gewisser Weise diese Grenzen, 
ist er doch zugleich kultur- und mentalitätsgeschichtlichen Aspekten gewidmet. Wie 
immer auf der Höhe des Forschungsstandes, vermerkt Puchner, was die enge 
nationale Ausrichtung der Philologien in den südosteuropäischen Ländern übersehen 
hat, daß nämlich trotz aller noch existenten Forschungslücken darauf geschlossen 
werden kann, daß "sich gewisse Erscheinungen der griechischen Rezeptionsvorgänge 
in der Dramatik des 19. Jahrhunderts ohne weiteres einreihen lassen in 
gesamtbalkanische Rezeptionsmechanismen und auch nur unter einem solchen 
großräumigen Gesichtspunkt fruchtbar und aussagehaltig zu untersuchen sind"..." (σ. 
559). 
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379) "The Influence of Ancient Greek Drama in Europa from the Renaissance to 
the Early Twentieth Century", Greek Classical Theater. Its Influence in Europe. 
Aρχαίο Eλληνικό θέατρο. H επίδρασή του στην Eυρώπη, Aθήνα 1993 (4ο), σσ. 53-
67 (14 εικ., αγγλικά και ελληνικά). 
 
     Tο δίγλωσσο αυτό άρθρο δίνει περιληπτικά την ιστορία της αναβίωσης του 
αρχαίου δράµατος από την εναρκτήρια παράσταση του Teatro Olimpico της Vicenza 
το 1585 µε τον "Oιδίποδα τύραννο" και την ιταλική Aναγέννηση εν γένει ώς τις 
αρχές του 20ού αιώνα, όπου µε τις θεαµατικές παραστάσεις του Max Reinhardt το 
αρχαίο ελληνικό δράµα πολιτογραφείται και στα σύγχρονα ρεπερτόρια και ως 
εισπρακτική επιτυχία και οδηγεί σε µιαν ουσιαστικότερη ενασχόληση των 
θεατρανθρώπων µε την αρχαία δραµατική κληρονοµιά. H πορεία της πρόσληψης 
κινείται σε τρία διαφορετικά επίπεδα, τα οποία ωστόσο διαπλέκονται: 1) την 
επιστηµονική ενασχόληση και σχολική ανάγνωση (αρχαιολογία, φιλολογία, σχολικές 
µεταφράσεις, ερµηνευτική και φιλοσοφία), 2) τη µετάφραση και διασκευή (που πριν 
από το 19ο αιώνα δύσκολα ξεχωρίζουν) και 3) τη θεατρική παράσταση (που άµεσα 
συνδέεται µε το επίπεδο 1 και 2). Eπισηµαίνεται πως υπάρχουν ακόµα µεγάλα κενά 
στη διεθνή έρευνα γύρω από το θέµα. 
 
380) “Byzantinische und westliche Einflüsse auf die religiöse Dichtung Kretas 
zur Zeit der venezianischen Herrschaft. Das Beispiel der apokryphen Judasvita 
in dem Gedicht "Altes und Neues Testament"”, "Aρχές της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας". Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου "Neograeca Medii 
Aevi", τόµ.B', Bενετία 1993, σσ. 278-312. 
 
     Tο εκτενές µελέτηµα, που αποτέλεσε, στην ελληνική του µορφή, ανακοίνωση στο 
Διεθνές Συνέδριο "Neograeca Medii Aevi" µε θέµα-πλαίσιο "Aρχές της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας" το 1991 στη Bενετία, - εδώ παρουσιάζεται σε επεξεργασµένη µορφή 
και σε γερµανική µεταγραφή (κατά την επιθυµία του αείµνηστου Nικ. Παναγιωτάκη), 
- καταπιάνεται µε την ανίχνευση των πηγών ενός εκτενούς χωρίου του ανέκδοτου 
ακόµα κρητικού ποιήµατος "Παλαιά και Nέα Διαθηκη" (15ος/16ος αι.), το οποίο 
αφηγείται τον απόκρυφο βίο του Iούδα Iσκαριώτη (στ. 2496-2575) και το έχει 
δηµοσιεύσει ο Γεώργιος Mέγας το 1941. O ίδιος είχε επισηµάνει τη συσχέτιση του 
κειµένου µε το ανάλογο κεφάλαιο της "Legenda aurea" στη Δύση (13ος αι.), το 
tertium comparationis όµως αποτελεί η ελληνική συναξαριακή παράδοση µε 
διάφορους τίτλους: "Περι του παρανόµου Iούδα", "Bίος και κακουργήµατα του 
παρανόµου Iούδα" κτλ., η οποία µπορεί να παρακολουθηθεί προς τα πίσω ώς το 15ο 
αιώνα, προέρχεται όµως πιθανότατα από τη βυζαντινή µετεξέλιξη του µύθου του 
Oιδίποδα. Φαίνεται πως ο Mέγας είχε δίκαιο διατυπώνοντας την άποψη, πως και η 
δυτική και η ελληνική/σλαβική παράδοση του θέµατος προέρχονται από άγνωστο 
βυζαντινό πρότυπο, που συσχετίζεται µε την πρόσληψη του θέµατος του Oιδίποδα 
στη βυζαντινή γραµµατεία. Λεπτοµερειακή σύγκριση όλων των µοτίβων του 
ποιήµατος "Παλαιά και Nέα Διαθήκη" µε την ελληνική συναξαριακή παράδοση, τη 
λατινική της "Legenda aurea" και την προφορική παράδοση (το παραµύθι του Iούδα/ 
Oιδίποδα, AaTh 931) µπορεί να αποδείξει πως ο άγνωστος κρητικός ποιητής (µέτριας 
µορφώσεως) αντλεί και από τις τρεις κατηγορίες πηγών. Tο δεύτερο µέρος του 
µελετήµατος ασχολείται µε την εξέλιξη της προφορικής παράδοσης περί 
Iούδα/Oιδίποδα στην Eυρώπη και τη συσχέτισή της µε τη "Legenda aurea", 
τεκµηριώνει την ξεχωριστή ύπαρξη ανατολικής παράδοσης του θέµατος, σχολιάζει 
εκτενώς χωρίο του Ωριγένη (PG 11, 836 εξ.), όπου συγκρίνεται η προφητεία της 
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προδοσίας του Iούδα µε το χρησµό των Δελφών, που προλέγει την πατροκτονία του 
Oιδίποδα, παρακολουθεί, βάσει των βυζαντινών κειµένων  (Mαλάλας, Λεξικό της 
Σούδας, Kεδρηνός), την εξέλιξη του θέµατος του Oιδίποδα στη βυζαντινή 
γραµµατολογία, που πλησιάζει αρκετά (σε ορισµένα σηµεία και λεκτικά) τον 
απόκρυφο βίο του Iούδα Iσκαριώτη στην ελληνική συναξαριακή παράδοση, χωρίς 
ωστόσο να ταυτίζεται (λείπουν ακόµα ορισµένοι "κρίκοι"). 'Eτσι οι τρεις κατηγορίες 
πηγών, που είχε υπόψη του ο κρητικός ποιητής της "Παλαιάς και Nέας Διαθήκης" 
(και που ανταποκρίνεται γενικά στον "συγκρητικό" χαρακτήρα του ποιήµατος), 
"Legenda aurea", ελληνική (σλαβική) συναξαριακή παράδοση και προφορική 
παράδοση, φαίνεται πως προέρχονται από την ίδια αρχική πηγή, η οποία στο πέλαγος 
της θρησκευτικής γραµµατολογίας του Bυζαντίου ακόµα δεν έχει εντοπισθεί. 
 
Γ. Kεχαγιόγλου, Eλληνικά 44 (1994), σσ. 533 εξ. 
 
"Tµήµα του ίδιου έργου αφορά και η ανακοίνωση του θεατρολόγου Walter Puchner, 
Byzantinische und westliche Einflüsse auf die religiöse Dichtung Kretas zur Zeit der 
venezianischen Herrschaft. Das Beispiel der apokryphen Judasvita in dem Gedicht 
"Altes und Neues Testament" (σσ. 278-312), που στρέφει την προσοχή του - µε τη 
γνωστή συστηµατικότητα και την εξαιρετική βιβλιογραφική του ενηµέρωση -  στο 
πολύπλοκο ζήτηµα των δυτικών και βυζαντινών πηγών µιας από τις περίεργες, και 
πολύ αγαπητές στον Mεσαίωνα και σε νεότερα λαϊκά κείµενα, ιστορίες της Παλαιάς 
και Nέας Διαθήκης, για τη ζωή του Iούδα του Iσκαριώτη (στ. 2496-2575)". 
 
381) "Griechisches Schul- und Ordenstheater der Gegenreformation und der 
Orthodoxie in der Ägäis (1580-1730). Ein Forschungsbericht", Orientalia 
Christiana Periodica 59 (1993), σσ. 511-521. 
 
     Συνοπτική παρουσίαση των τελευταίων ερευνών γύρω από το κεφάλαιο του 
αιγαιοπελαγίτικου θεάτρου του 17ου και του πρώτου µισού του 18ου αιώνα µε 
σύντοµη ανάλυση των ανέκδοτων κειµένων και την τεκµηρίωση παραστάσεων στην 
Πόλη, τη Xίο και τις Kυκλάδες, η οποία απευθύνεται στους θεολόγους, ιστορικούς 
της δυτικής εκκλησίας και του τάγµατους των Iησουϊτών. Bλ. και δηµ. αρ.363. 
 
382) "Tο πρώιµο θεατρικό έργο του Nίκου Kαζαντζάκη", Παρουσία Θ' (1993), 
σσ. 63-160 [Deutsche Zusammenfassung]. 
 
     H µελέτη αυτή, σε έκταση µονογραφίας,  συνιστά µια λεπτοµερειακή 
δραµατουργική ανάλυση του πρώιµου θεατρικού έργου του Nίκου Kαζαντζάκη από 
το 1906 ώς το 1908, όπου παρουσιάζονται συνολικά πέντε δραµατικά έργα, από τα 
οποία τα τρία έχουν δηµοσιευτεί µόλις τελευταία (1977): 1) "Ξηµερώνει", 2)"'Eως 
πότε;", 3) "Φασγά", 4) "Kωµωδία: τραγωδία µονόπρακτη" και 5) "Θυσία" ή 
"Πρωτοµάστορας". Mε τα έργα αυτά, εκτός από το τελευταίο και παρεµπιπτόντως 
µόνο µε το τέταρτο (Πρεβελάκης, Kerényi), δεν έχει ασχοληθεί κανείς διεξοδικά και 
ο ίδιος ο συγγραφέας φαίνεται να τα έχει ξεχάσει και δεν τα αναφέρει σχεδόν 
πουθενά. Ωστόσο αξίζουν τη µελέτη και το σχολιασµό για δύο λόγους: 1) δείχνουν το 
νεαρό φοιτητή της Nοµικής στην Aθήνα ταλαντούχο δραµατογράφο, που δοκιµάζει 
τις δυνάµεις του σε διάφορα δραµατικά είδη - άρα η επιλογή του, όπως τη διατυπώνει 
συχνά στους προλόγους των τραγωδιών του, ότι δεν γράφει "για το θέατρο" είναι 
συνειδητή επιλογή, όχι δραµατουργική αδυναµία, και η άποψη πως ο Kαζαντζάκης 
δεν είναι κανονικός θεατρικός συγγραφέας είναι αυθαίρετη και στηρίζεται σε 
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παρεξηγήσεις ως προς το τι είναι το "θεατρικό" - , και 2) αποδεικνύουν ότι ο 
Kαζαντζάκης, πριν ο ήρωας του µοναχικού desperado στην ανηφορική του πορεία 
προς το βουνό και την αυτοκαταστροφή γίνει και µοναδικός του δραµατικός 
πρωταγωνιστής, µε το µανδύα διάφορων µυθολογιών, θρησκειών και λογοτεχνικών 
θεµάτων, υπήρξε ένας ευαίσθητος φορέας πρόσληψης του µοντέρνου ευρωπαϊκού 
θεάτρου, πράγµα που χαρακτηρίζει όλη την οµάδα του "θεάτρου των ιδεών", και τον 
αναδεικνύουν ως ένα από τα σηµαντικά της µέλη, έστω και αν ο ίδιος δεν 
καλλιέργησε ιδιαίτερες σχέσεις µαζί τους. 
     Oι αναλύσεις των έργων ακολουθούν τη µικροδοµή και είναι λεπτοµερέστατες: 
"Ξηµερώνει", αστικό δράµα για την απελευθέρωση της γυναίκας,  µε αξιοπρόσεκτη 
χρήση της τραγικής ειρωνείας και εµφανή τα ίχνη του 'Iψεν (σσ. 69 εξ.),"'Eως πότε;", 
ενδιαφέρουσα αντιστροφή του πατριωτικού δράµατος στο συρµό των "Kρητικών 
Γάµων" του Σπ. Zαµπέλιου (1871) µε συνεχή κινητικότητα µαζών στη σκηνή κι ένα 
φοβερό φινάλε στο βενετσιάνικο δικαστήριο (σσ. 80 εξ.), "Φασγά", το δράµα του 
καλλιτέχνη και "υπεράνθρωπου" (θεατρικού συγγραφέα/ιατρού/κοινωνικού ηγέτη), 
που υπερβαίνει τα αστικά όρια και καταστρέφεται από τη φιλοδοξία "δυνατής" 
γυναίκας (µε επιρροές του 'Iψεν και του Στρίντµπεργκ, Bάγκνερ, αν και τίτλος και 
συµβολισµός παραπέµπουν στον Mωϋσή της Παλαιάς Διαθήκης, που βλέπει από το 
όρος Φασγά τη Γη της Eπαγγελίας)(σσ. 98 εξ.). Παρεµβάλλεται ένα κεφάλαιο, που 
αναλύει τα αυτοβιογαφικά στοιχεία των έργων, τα οποία ιδιαίτερα στο τελευταίο 
είναι έντονα και εµφανή· ο νεαρός συγγραφέας καταγράφει και παριστάνει το δικό 
του δράµα (στο σπίτι, στη σχέση µε τη Γαλάτεια, στην καλλιτεχνική του καριέρα· το 
θέµα του πατέρα ακόµα δεν το θίγει)(σσ. 124 εξ.). "Kωµωδία: τραγωδία 
µονόπρακτη", πρωτοποριακό έργο για την εποχή του, που έχει συγκριθεί µε το 
"Kεκλεισµένων των θυρών" του Σαρτρ και το "Περιµένοντας τον Γκοντώ" του 
Mπέκετ (επιδράσεις ωστόσο αποκλείονται για χρονολογικούς λόγους), ενώ η 
ανάλυση µπορεί να αποδείξει συγκεκριµένες επιδράσεις από τα µονόπρακτα του 
Maurice Maeterlinck (σσ. 137 εξ.). Tο τελευταίο κεφάλαιο αναλύει τον 
"Πρωτοµάστορα", ο οποίος συνδέεται τόσο µε τα προηγούµενα έργα, όσο και µε τα 
επόµενα, όπου θα κυριαρχήσει πλέον η ηρωική θεµατογραφία. Ωστόσο υπάρχουν και 
σταθερά µοτίβα µέσα σε όλα αυτά τα έργα, όπως η µαυροφορεµένη γυναίκα/µάνα, η 
δυνατή απελευθερωµένη γυναίκα και ο ελεύθερος (προγαµιαίος) έρωτας, στοιχεία 
που έχουν, όπως είδαµε, αυτοβιογραφική αναφορικότητα. H ανάλυση των πρώιµων 
έργων του Kαζαντζάκη εδραιώνει την πεποίθηση, πως πρόκειται για σπουδαίο 
θεατρικό συγγραφέα, που έχει αδικηθεί από την κριτική έως τώρα , και ότι το 
δραµατικό του έργο κατέχει πολύ πιο σηµαντική θέση µέσα στο σύνολο του έργου 
του, απ' ό,τι έχουµε αντιληφθεί έως σήµερα, υπό την επήρεια της πρόσληψης της 
πεζογραφίας του στην αλλοδαπή. 
 
383) "Σύγχρονοι προβληµατισµοί για τα λαογραφικά µουσεία της Eυρώπης (H 
περίπτωση της Aυστρίας)", Λαογραφία  36 (1990-92 [1993]), σσ. 135-144. 
 
     Aντιφωνικός λόγος στην τιµητική εκδήλωση που διοργάνωσε η Eλληνική 
Λαογραφική Eταιρεία το 1992, τιµώντας την προσφορά µου για την Eλληνική 
Λαογραφία. Aναλύει στο πρώτο µέρος το ιστορικό της ίδρυσης και της εξέλιξης του 
Aυστριακού Mουσείου Λαογραφίας στη Bιέννη, που ξεκίνησε, όπως όλα τα 
Λαογραφικά Mουσεία, αρχικά µε τη "θήρα του ωραίου" (αλλά ήδη και από όλο το 
Bαλκανικό χώρο), για να καταλήξει στο δεύτερο µέρος στον προβληµατισµό της 
"λαϊκής τέχνης" και της εκθεσιακής πολιτικής ενός σύγχρονου µουσείου, που δεν 
µπορεί πια να επιλέγει τα εκθέµατά του βάσει αισθητικών κριτηρίων, αλλά οφείλει 
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να υπολογίσει και να εξηγεί στον επισκέπτη και τη χρηστικότητα των αντικειµένων 
αυτών, τα οποία, στην πρώτη τους ύπαρξη, ήταν αισθητικά και χρηστικά (µε 
διαφοροποιήσεις από το εργαλείο ώς το κόσµηµα), στη δεύτερή τους ύπαρξη, στο 
µουσείο, είναι αισθητικά και ιστορικά, τεκµήρια ενός τρόπου ζωής που δεν υπάρχει 
πια. 
 
384) "H πρόσληψη του Kάρλο Γκολντόνι στην Eλλάδα", Θεατρικό πρόγραµµα 
Θεάτρου Tέχνης, Kάρλο Γκολντόνι, "Oι Δίδυµοι της Bενετίας". Xειµερινή 
περίοδος 1993-94, σσ.39-49. 
 
      Tο άρθρο αποτέλεσε και εισήγηση στο Συνέδριο "O Γκολντόνι και η Eλλάδα", 
που διοργάνωσε το Eθνικό Θέατρο, το Iταλικό Iνστιτούτο στην Aθήνα και το Tµήµα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστήµιου των Aθηνών το 1993, και δίνει το ιστορικό 
της πρόσληψης των κωµωδιών "χαρακτήρων και ηθών" του Kάρλο Γκολντόνι στην 
Eλλάδα. Tελευταίες έρευνες και ανακαλύψεις έχουν εµπλουτίσει σηµαντικά την ώς 
τώρα σχετική εικόνα. H πρόσληψή αυτή κινείται αρχικά στο επίπεδο των 
µεταφράσεων για ηθικοδιδακτικούς λόγους σε φαναριωτικούς κυρίως κύκλους. 
Παραστάσεις παρατηρούνται πρώτα, από τις αρχές του 19ου αιώνα, στα Eπτάνησα, 
πολύ αργότερα και στην Aθήνα. Eίναι επίσης ενδιαφέρον, πως έργα όπως ο 
"Yπηρέτης δύο αφεντάδων", που κυριαρχούν στο ρεπερτόριο του Γκολντόνι στις 
ελληνικές σκηνές του 20ού αιώνα, προηγουµένως δεν είχαν προσεχθεί καθόλου. Mε 
την είσοδο στον 20ό αιώνα το προσληπτικό ενδιαφέρον µετατοπίζεται από την ηθική 
διδαχή στο θέαµα του théâtre théâtral, γι' αυτό προτιµούνται και εκείνα τα έργα του 
που βρίσκονται πιο κοντά στον αυτοσχεδιασµό και στους κωµικούς τύπους της 
commedia dell'arte. 
 
415) Bαλκανική Θεατρολογία. Δέκα µελετήµατα για το θέατρο στην Eλλάδα και 
τις γειτονικές της χώρες, Aθήνα, Eκδόσεις Kαρδαµίτσα 1994, σελ. 362. 
 
     O τόµος αποτελεί το τελευταίο µέρος του τρίπτυχου για τη συγκριτική Bαλκανική 
Θεατρολογία (βλ. δηµ. αρ. 273 και 372) και συγκεντρώνει δέκα µελετήµατα της 
Συγκριτικής θεατρολογίας και της Iστορίας του θεάτρου στη Xερσόνησο του Aίµου 
µε ιδιαίτερο επίκεντρο την Eλλάδα. "Tα µελετήµατα αυτά φανερώνουν, στο σύνολό 
τους και το καθένα ξεχωριστά, την πολλαπλή σύνδεση του ελληνικού θεάτρου µε τον 
ευρύτερο χώρο της Nοτιανατολικής Eυρώπης και τεκµηριώνουν την υπόθεση, ότι 
πολλά από τα φαινόµενα αυτά µπορούν να αναλυθούν τότε µόνο σωστά, όταν 
συνεξεταστούν µε τα παράλληλά τους στον ευρύτερο πολιτισµικό χώρο των 
Bαλκανίων και ενταχθούν στις καθολικότερες πολιτισµικές διαδικασίες στην περιοχή 
της Bαλκανικής, η οποία έχει πολλαπλώς επηρεασθεί από το νεοελληνικό πολιτισµό 
και το νεοελληνικό θέατρο" (σ. 13). 
     "Tο κείµενο πολλών από τις µελέτες αυτές, δηµοσιευµένων και µη, είναι 
ανανεωµένο και συµπληρωµένο σύµφωνα µε τα πρόσφατα πορίσµατα της σχετικής 
έρευνας. Nέα και πρόσφατη βιβλιογραφία έχει προστεθεί στις υποσηµειώσεις οι 
οποίες λειτουργούν κατ' αυτόν τον τρόπο ως βιβλιογραφικός οδηγός και καθοδηγούν 
τον ενδιαφερόµενο και το µελετητή στα επιµέρους θέµατα. Oι θεµατικές ενότητες 
των κεφαλαίων ακολουθούν, από τα µεταµεσαιωνικά χρόνια έως το 19ο αιώνα, 
χρονολογική σειρά" (σ.13). 
     Tο πρώτο κεφάλαιο, "Tο θέατρο της Aναγέννησης και του Mπαρόκ στις 
δαλµατικές ακτές. H σύγκριση µε το Kρητικό και Eπτανησιακό Θέατρο" (σσ. 15-39) 
αποτελεί διευρυµένη µορφή του κεφ. 12 του δηµ. αρ. 321 (έχει διευρυνθεί σηµαντικά 
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η σχετική βιβλιογραφία και προστέθηκαν αναλύσεις περιεχοµένου των κυριότερων 
αναφερόµενων δραµατικών έργων), το δεύτερο κεφάλαιο,  "O Σκεντέρµπεης στην 
ελληνική και βαλκανική δραµατουργία" (σσ. 40-102), έχει δηµοσιευτεί περίπου σ' 
αυτή τη µορφή στο δηµ. αρ. 175. Tο τρίτο κεφάλαιο, "Tο κονταροχτύπηµα στην 
Eλλάδα και στα Bαλκάνια. Aπό το πολεµικό αγώνισµα στη θεατρική παράσταση" 
(σσ. 103-150) δηµοσιεύεται ταυτόχρονα στο δηµ. αρ. 427 (για ανάλυση βλ. εκεί), το 
τέταρτο κεφάλαιο, "Δρώµενα και λαϊκό θέατρο στη Nοτιοανατολική Eυρώπη" (σσ. 
151-200), αποτελεί ανανεωµένη και διευρυµένη µορφή του δηµ. αρ. 97. Tο ίδιο 
ισχύει για το πέµπτο κεφάλαιο, "Tο παραδοσιακό λαϊκό θέατρο του Πόντου στον 
εθνολογικό του συσχετισµό" (σσ. 201-213), που αποτελεί ανανεωµένη µορφή του 
δηµ. αρ. 122, όπως και το έκτο κεφάλαιο, "Tρεις 'Eλληνες θεατράνθρωποι στα 
Bαλκάνια του 19ου αιώνα" (σσ. 214-252), που αποτελεί διευρυµένη εκδοχή του δηµ. 
αρ. 172. Tο έβδοµο κεφάλαιο, "Tο θέατρο σκιών στα Bαλκάνια. H προϊστορία του 
ελληνικού Kαραγκιόζη" (σσ. 253-288) αποτελεί νέα γραφή του δηµ. αρ.170, το 
όγδοο κεφάλαιο, "Eίδωλα και η ταφή τους στη βαλκανική χερσόνησο. Για την 
προϊστορία του κουκλοθεάτρου στα Bαλκάνια" (σσ. 289-304) είναι η ελληνική 
µετάφραση του γερµανικού δηµ. αρ. 276. Tο ένατο κεφάλαιο, "Tο λαϊκό 
παραδοσιακό κουκλοθέατρο στη Nοτιοανατολική Eυρώπη" (σσ. 305-310), έχει 
δηµοσιευτεί περίπου σ' αυτή τη µορφή στο δηµ. αρ. 151, ενώ το δέκατο κεφάλαιο, "O 
Pietro Metastasio και ο August von Kotzebue στο θέατρο της Nοτιοανατολικής 
Eυρώπης" (σσ. 311-319), γράφτηκε ειδικά για τον τόµο αυτό. Πρόκειται για µια 
σκιαγράφηση της πρόσληψης του Iταλού λιµπρετίστα στην αυλή της Bιέννης στην 
Eλλάδα και την Kροατία, και για µια ανάλυση του ρόλου που έπαιξαν τα έργα του 
Kotzebue στην Eλλάδα και στους νοτιοσλαβικούς λαούς. H µελέτη καταπιάνεται 
επίσης µε την ανάλυση των στρατηγικών του "εξελληνισµού" τεσσάρων έργων του 
στη µετάφραση του Kωνσταντίνου Kοκκινάκη, που εκδόθηκαν στη Bιέννη το 1801. 
     Aκολουθούν ευρετήρια ονοµάτων και συγγραφέων (σσ. 320 εξ.),  τίτλων και 
έργων (σσ. 328 εξ.), τόπων (σσ. 335 εξ.), όρων και πραγµάτων (σσ. 340 εξ.), καθώς 
και µελετητών (σσ. 347 εξ.). 
 
Δηµ.Σταµέλος, "Eλευθεροτυπία" 4. 5. 1994, σ. 30. 
 
"Πολλά από τα µελετήµατα που περιλαµβάνει η έκδοση αναφέρονται στο λαϊκό 
θέατρο τόσο στην Eλλάδα όσο και στο βαλκανικό χώρο ευρύτερα. Kαι παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µια που ο συγγραφέας τους έχει διεξοδικά ασχοληθεί µε το 
θέατρο ως έκφραση του ελληνικού λαϊκού πολιτισµού. 
     Kαι τα άλλα µελετήµατα (συνολικά είναι δέκα) έχουν ξεχωριστή σηµασία, καθώς 
αναφέρονται στις γενικότερες πολιτισµικές διαδικασίες στην περιοχή των 
Bαλκανίων. 
     Mε διεξοδική βιβλιογραφική τεκµηρίωση, διαφωτιστική ιστορική εποπτεία κι 
εποικοδοµητικά συµπεράσµατα, όσο και διεισδυτική κριτική σκέψη, ο συγγραφέας 
εντοπίζει τόσο τις ιδιοµορφίες του νεοελληνικού θεάτρου όσο και την πολλαπλή του 
σύνδεση µε τον ευρύτερο χώρο της Nοτιοανατολικής Eυρώπης. 'Eργο 
σηµαντικότατο, καρπός πολύχρονων ερευνητικών αναζητήσεων του συγγραφέα στον 
τόµεα της συγκριτικής θεατρολογίας και της ιστορίας του θεάτρου στα Bαλκάνια. 
     Πέρα από την επισήµανση των πολιτιστικών διαδικασιών στα Bαλκάνια, ιδιαίτερο 
επίκεντρο παραµένει η Eλλάδα, όπου η έρευνά του προσκοµίζει καινούργια και 
ξεχωριστά διαφωτιστικά στοιχεία". 
 
Στ. Λαµπάκης, Bυζαντινός Δόµος  7 (1994) σ. 190. 
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"Δέκα θεατρολογικές µελέτες, µε κοινό άξονά τους τις σχέσεις του ελληνικού 
θεάτρου προς το θέατρο γειτονικών βαλκανικών χωρών, ανατυπώνονται βελτιωµένες 
και επαυξηµένες στον τόµο αυτόν. Aναλυτικά στο βιβλίο περιέχονται οι µελέτες: "Tο 
θέατρο της Aναγέννησης και του Mπαρόκ στις Δαλµατικές ακτές. H σύγκριση µε το 
κρητικό και επτανησιακό θέατρο" (σσ. 15-39). "O Σκεντέρµπεης στην ευρωπαϊκή και 
βαλκανική δραµατουργία" (σσ. 40-102). "Tο κονταροχτύπηµα στην Eλλάδα και στα 
Bαλκάνια. Aπό το πολεµικό αγώνισµα στη θεατρική παράσταση" (σσ. 103-150). 
"Δρώµενα και λαϊκό θέατρο στη νοτιοανατολική Eυρώπη" (σσ. 151-200). "Tο 
παραδοσιακό λαϊκό θέατρο του Πόντου στον εθνολογικό του συσχετισµό" (σσ. 201-
213). "Tρεις 'Eλληνες θεατράνθρωποι στα Bαλκάνια του 19ου αι." (σσ. 214-252). 
"Tο θέατρο σκιών στα Bαλκάνια. H προϊστορία του ελληνικού Kαραγκιόζη" 
(σσ.253-288). "Eίδωλα και η ταφή τους στη Bαλκανική Xερσόνησο. Για την 
προϊστορία του κουκλοθεάτρου στα Bαλκάνια" (σσ. 289-304). "Tο λαϊκό 
παραδοσιακό κουκλοθέατρο στη νοτιοανατολική Eυρώπη" (σσ. 305-310). "O Pietro 
Metastasio και ο August von Kotzebue στο θέατρο της νοτιοανατολικής Eυρώπης" 
(σσ. 311-319). Στην συγκεντρωτική αυτή επανέκδοση αξιοποιήθηκε και η νεώτερη 
βιβλιογραφία, ενώ τα ευρετήρια διευκολύνουν σηµαντικά την χρήση του τόµου. Aπό 
τις δέκα µελέτες ειδικώτερα στα ενδιαφέροντα του BΔ  εµπίπτουν οι 3 πρώτες, για τις 
οποίες προστίθενται λίγα λόγια κατατοπιστικά. H πρώτη (σσ. 15-39) αναφέρεται στο 
θέατρο των δαλµατικών ακτών του 16ου, 17ου και 18ου αι. Eπιχειρείται σύντοµη 
επισκόπηση των θεατρικών συγγραφέων και των έργων τους και εντοπίζονται 
οµοιότητες και διαφορές προς το κρητικό και το επτανησικό θέατρο. Στην δεύτερη 
(σσ.40-102) εξετάζονται έργα εµπνευσµένα από την θρυλική  µορφή του Γεωργίου 
Kαστριώτη Σκεντέρµπεη από τους αγώνες του εναντίον των Tούρκων. Aπό το 1548, 
που εντοπίζεται η πρώτη αναφορά στον Σκεντέρµπεη (σε νοβέλλα της συλλογής "Il 
flagello de' Turchi" του Antonio Possenti) ώς και πρόσφατα (στα 1973 συνετέθη στα 
αλβανικά σχετικό δραµατικό χρονικό του M.Markaj), υπάρχει συνεχής χρήση του 
θέµατος και σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες. H τρίτη µελέτη (σσ.103-150), 
µε αφορµή σύγχρονες αναπαραστάσεις της γκιόστρας του Eρωτόκριτου στην 
Zάκυνθο, εξετάζει συνθετικά τις µνείες για το κονταροκτύπηµα στα µεσαιωνικά 
ελληνικά κείµενα και σκιαγραφεί την πορεία της σταδιακής θεατρικοποίησής της στα 
πλαίσια λαϊκών εορτών". 
 
Mηνάς Aλ.Aλεξιάδης, Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]), σσ. 218-220. 
 
"O καθηγητής Bάλτερ Πούχνερ, διακεκριµένος θεατρολόγος αλλά και µελετητής της 
Eλληνικής Λαογραφίας, συγκεντρώνει, στον καλαίσθητο αυτόν τόµο των εκδόσεων 
Kαρδαµίτσα, δέκα µελετήµατα από τις ερευνητικές αναζητήσεις του στη συγκριτική 
θεατρολογία και την ιστορία του θεάτρου στα Bαλκάνια. Oι µελέτες επικεντρώνουν 
το ενδιαφέρον του στον Eλληνικό χώρο. Oι πρώτες εννέα δηµοσιεύτηκαν παλαιότερα 
(1979-1994) σε ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά, ενώ η δέκατη 
δηµοσιεύεται εδώ, για πρώτη φορά. Tα µελετήµατα αυτά αναδηµοσιεύονται 
αναθεωρηµένα και συµπληρωµένα µε την πρόσφατη βιβλιογραφία. 
     O τόµος, που διαρθρώνεται σε δέκα αντίστοιχα κεφάλαια, περιλαµβάνει τα εξής 
µελετήµατα: 1) Tο θέατρο της Aναγέννησης και του Mπαρόκ, στις Δαλµατικές 
ακτές. H σύγκριση µε το Kρητικό και Eπτανησιακό θέατρο (σ. 14-39)· 2) O 
Σκεντέρµπεης στην ευρωπαϊκή και βαλκανική δραµατουργία (σ. 40-102)· 3) Tο 
Kονταροχτύπηµα στην Eλλάδα και στα Bαλκάνια: Aπό το πολεµικό αγώνισµα στη 
θεατρική παράσταση (σ. 103-150)· 4) Δρώµενα και λαϊκό θέατρο στην 
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Nοτιοανατολική Eυρώπη (σ. 151-200)· 5) Tο παραδοσιακό λαϊκό θέατρο του 
Πόντου, στον εθνολογικό του συσχετισµό (σ. 201-213)· 6) Tρεις 'Eλληνες 
θεατράνθρωποι στα Bαλκάνια του 19ου αιώνα (σ. 214-252)· 7) Tο θέατρο σκιών στα 
Bαλκάνια: H προϊστορία του Eλληνικού Kαραγκιόζη (σ. 253-288)· 8) Eίδωλα και η 
ταφή τους, στη Bαλκανική χερσόνησο: Για την προϊστορία του κουκλοθεάτρου στα 
Bαλκάνια (σ. 289-304)· 9) Tο λαϊκό παραδοσιακό κουκλοθέατρο στη 
Nοτιοανατολική Eυρώπη (σ. 305-310) και 10) O Pietro Metastasio και ο August von 
Kotzebue, στο θέατρο της Nοτιοανατολικής Eυρώπης (σ. 311-319). 
     Oλες αυτές οι µελέτες είναι πρωτότυπες, επιστηµονικά τεκµηριωµένες, και 
ενηµερωµένες µε την παλαιότερη και σύγχρονη βιβλιογραφία. 'Aλλωστε ο κ. 
Πούχνερ είναι γνωστό ότι γράφει πάντα τις εργασίες του µε εντυπωσιακά 
εξαντλητική λεπτοµέρεια. 
     Iδιαίτερο ενδιαφέρον, για τα λαογραφικά µας, παρουσιάζουν τα κεφάλαια-
µελετήµατα 4, 7 και 9. Tο πρώτο απ' αυτά, που πρωτοδηµοσιεύτηκε στη 
"Λαογραφία" [Mε τίτλο: “Παραστατικά δρώµενα, λαϊκά θεάµατα και λαϊκό θέατρο 
στη Nοτιοανατολική Eυρώπη”, Λαογραφία 32, 1982, σ. 304-369], εξετάζει τα 
παραστατικά "δρώµενα", τα λαϊκά θεάµατα και το λαϊκό θέατρο (Folk-Drama ή 
Volksschauspiel) στην ευρύτερη περιοχή της Nοτιοανατολικής Eυρώπης. (H περιοχή 
αυτή, εκτός από τη Bαλκανική Xερσόνησο, περιλαµβάνει την οροσειρά των 
Kαρπαθίων (στον Bορρά) και φτάνει βορειοδυτικά µέχρι τη Bιέννη). O συγγρ., αφού 
διευκρινίζει τον όρο "θέαµα" (καθετί που παριστάνεται ενώπιον θεατών, οι οποίοι 
παρακολουθούν χωρίς ενεργό συµµετοχή στην εκτέλεση), δίνει χρησιµότητατες 
πληροφορίες για την εξελικτική πορεία των λαϊκών δρωµένων, των παραστατικών 
εθίµων και του λαϊκού θεάτρου, γενικότερα στις χώρες της NA. Eυρώπης. Oι 
πληροφορίες αυτές οδηγούν ασφαλώς σε συναφή παραδείγµατα και έργα, τα οποία 
παραθέτει ο συγγραφέας. 
     Tο δεύτερο µελέτηµα (κεφ. 7 του τόµου), που πρωτοδηµοσιεύτηκε αυτοτελώς το 
1985, µε άλλον τίτλο [Bαλκανικές διαστάσεις του Kαραγκιόζη. Eκδόσεις Στιγµή, 
Aθήνα 1985], και εδώ αναδηµοσιεύεται µε συµπληρώσεις και τροποποιήσεις, είναι 
αποτέλεσµα ερευνητικών αναζητήσεων του συγγρ. στον χώρο του βαλκανικού 
λαϊκού θεάµατος. ('Eνα τµήµα του ανακοινώθηκε στο "Δεκαήµερο αφιέρωµα στο 
λαϊκό θέατρο σκιών", που έγινε στα Iωάννινα: 25 Nοεµβρίου - 5 Δεκεµβρίου 1984). 
H µελέτη αυτή αποβλέπει στη διεύρυνση των πηγών, που σχετίζονται µε την 
παρουσία του Oθωµανικού Kαραγκιόζη στον Bαλκανικό χώρο κατά την περίοδο της 
Tουρκοκρατίας, και παράλληλα προσκοµίζει νέα στοιχεία για τις πρώτες φάσεις του 
εξελληνισµού του είδους, πριν από τις µεταρρυθµίσεις που έκανε ο Mίµαρος, περί το 
1890 στην Πάτρα. 'Eτσι αποδεικνύεται ότι η λεγόµενη "Hπειρωτική παράδοση" του 
Eλληνικού Kαραγκιόζη σχετίζεται µε ιστορικά δεδοµένα, αφού έργο της παράδοσης 
αυτής είναι και η ουσιαστική αφοµοίωση του θεάµατος των Oθωµανών, από τον 
νεοελληνικό παραδοσιακό πολιτισµό. Aυτό άλλωστε οδήγησε και στη δηµιουργία 
του σηµαντικού έργου του νεοελληνικού λαϊκού θεάτρου σκιών "O Mεγαλέξαντρος 
και το καταραµένο φίδι" [Bλ. το κείµενο στου Παναγιώτη Mιχόπουλου, Πέντε 
κωµωδίες και δύο ηρωικά, Eκδόσεις Eρµείας, Aθήνα 1972, σ. 17-80], το οποίο έχει 
πηγές του τα παραµύθια µε τον δρακοντοκτόνο ήρωα [Για τα παραµύθια αυτά βλ. 
Mηνά Aλ. Aλεξιάδη, Oι Eλληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο ήρωα, Aarne-
Thompson 300, 301 A και 301 B, παραµυθολογική µελέτη, διδακτορική διατριβή, 
Iωάννινα 1982] και τη "Φυλλάδα" του Mεγαλέξαντρου [Bλ. σχετικά Γιώργου 
Bελουδή, Διήγησις Aλεξάνδρου του Mακεδόνος, Eρµής, Aθήνα 1977]. 
     H τρίτη µελέτη (κεφ. 9 του τόµου) πραγµατεύεται το θέµα του λαϊκού 
παραδοσιακού κουκλοθεάτρου, στον χώρο της NA. Eυρώπης. Eδώ γίνεται λόγος για 
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τις τεχνικές, τους ήρωες, τις διάφορες µορφές του κουκλοθεάτρου, αλλά και για τον 
Eλληνικό "Φασουλή", που, όπως είναι γνωστό, έχει δυτική προέλευση, µε άµεσο 
πρότυπό του τον Fagiolino ή Fasulein της Bologna (πρώτο µισό του 19. αι.). 
     O τόµος, άψογος, µολονότι τυπογραφικά δύσκολος, εξ αιτίας κυρίως των 
στοιχείων των Bαλκανικών γλωσσών (θα έπρεπε ωστόσο να τυπωθούν κεφαλίδες, 
για τη διευκόλυνση των αναγνωστών), ολοκληρώνεται µε τα πάντοτε απαραίτητα και 
ανακεφαλαιωτικά ευρετήρια: α) ονοµάτων και συγγραφέων (σ. 320-327), β) τίτλων 
και έργων (σ. 328-334), γ) τόπων (σ. 335-339), δ) όρων και πραγµάτων (σ. 340-346) 
και ε) µελετητών (σ. 347-362)". 
 
Rosemary Bancroft-Marcus, Südost-Forschungen 55 (1996), σσ. 372-373. 
 
"This volume of ten studies makes available in Greek a collection of comparative 
studies of drama in the Balkans and Modern Greece, all of which, except the last 
short chapter, were published in books and articles between 1979 and 1993. The 
chapters are rich in parallels and contrasts between works of various national cultures 
and periods. Each is provided with the far-ranging bibliographical notes so 
characteristic of this researcher. The topics covered are: (Ch. 1, 24 pp.) Dalmatian 
theatre in the Renaissance and Baroque periods, with Creto-Heptanesian parallels; 
(Ch. 2, 62 pp.) Ideological evolution in Balkan and West European plays written 
between the 16th and 20th centuries about the Albanian hero Gjergj Kastrioti 
Skanderbeg (1405-1468), famous for resisting Ottoman invasions; (Ch. 3, 47 pp.) 
Jousting as a martial art and theatrical display in East Europe; (Ch. 4, 49 pp.) Folk-
drama in South-Eastern Europe; (Ch. 5, 12 pp.) Pontic folk-theatre; (Ch. 6, 38 pp.) 
Three 19th-century men of the theatre with Greek connections active in the Balkans: 
Jovan Sterija Popovic, Demetrius Demeter, Ioannis Karatzas; (Chs. 7-9, 35 + 15+ 5 
pp.) The prehistoric origins and precursors of Karagiozis shadow theatre and puppet 
theatre in the Balkans; (Ch. 10, 8 pp.) Greek translations of librettos and melodramas 
from the Italian of Pietro Metastasio and the German of August von Kotzebue. 
     The mulitfarious range of tοpics is hardly covered by the umbrella title (is the 
Pontus a 'neighbouring country'?), and the distinction often drawn by the author 
between Greek and Balkan is an obvious artificiality; cf. his own account of the 
shifting nationality of Skanderbeg (Albanian, Christian, Greek-Epirote, etc.) in 
different eras. The non-Greek Balkans are culturally too disparate for a single label, 
and Greece is geographically part of the Balkan peninsula. Perhaps the safest course 
for the literary historian is to group works and authors by the language used. 
     Ch. 1 was especially useful in view of a real dearth of material on Dalmatian 
drama; perhaps the author could find a collaborator to produce a complete series of 
analyses - preferably in English, for maximum utility - of the chief texts, with 
references to any translations (e.g. those produced as part of the Dubrovnik Festival). 
Chs. 2 and 3 were likewise of great interest and thoroughly researched. I shall 
certainly recommend Ch. 3 to any student tackling the joust sequence in 
"Erotokritos". The articles on shadow and puppet theatre, connecting primitive 
fertility rites with theatrical performances in a new way, were fascinating, though 
possibly less authoritative. The diagramms illustrating the interrelationship of 
dramatis personae in Ch. 2 were not very helpful, despite the key given on p. 49; that 
of the Balkan idol-burial custom (for rainmaking) on p. 297 was frankly cabalistic, 
and I searched the text and index in vain for an explanation of the obscure term 
αµφισηµία. 
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     As an artefact, the book has deficiencies. The print quality is poor, quite blurred in 
small type; Latin-script e looks like c. The positioning of notes between chapters, 
instead of as footnotes or at the end of the book, makes cross-reference cumbersome. 
There are careless errors, especially in punctuation and numerals; attempting to 
follow up the reference in n. 7 on p. 30, I discovered that the periodical date was 
1899, not 1889. Citations in foreign languages have too many misspellings not 
explicable as archaisms, e. g. (English) 'restauration play', 'motettes'; (French) 'd' on 
prince', 'ce que pounaient'; (Italian) 'si distringuoso' (for 'distinguono'), 'puotrebbono', 
'se faccia', 'la felica vittoria', 'Clomo Provveditore' (misreading of an abbreviation for 
'Clarissimo'?), etc. I appreciated reading these passages in the original language, but 
Greek readers might wish for a literal translation. The ultimate source of the jacket 
illustration, a woodcut of Rotokritos fighting Drakokardos form the MS in the British 
Library, ought to have been acknowledged. 
     These, however, are small quibbles, outweighed by the value and interest of the 
content. The volume provides new insights and sidelights on the more familiar topics, 
and fundamental information, with useful suggestions for futher reading, on the less 
familiar. Perhaps I could offer a few items for future bibliographies: English-speaking 
readers interested in Balkan drama can consult the articles on 'Yugoslavia' in "The 
Oxford Companion to the Theatre" (OUP, 1967) and "The Cambridge Guide to 
World Theatre" (CUP, 1988), as well as the biographical notes and literary histories 
in "The Everyday Companion to East European Literature" (London: Dent, 1993). On 
Pontic drama, the Oxford D. Phil. thesis of Paricia Fann(-Boutenev), The 
Reconstruction of Homeland in Modern Pontic Greek Theatre (Trinity term, 1991) is 
available for consultation in the Bodleian Library. 
     Professor Puchner's book is an excellent demonstration of the fact that a 
knowledge of theatrical practice in one culture can illuminate phenomena, perhaps 
less well documented or understood, in contiguous and associated cultures. The old 
habit of dividing up literature into nationalistic reserves, not to be poached upon or 
shared with 'outsiders', is no longer appropriate in an age when comparative literary 
studies and inter-cultural cooperation among scholars are at last producing such 
wonderful and mutually beneficial results". 
 
416) Historisches Drama und gesellschaftskritische Komödie in den Ländern 
Südosteuropas im 19. Jahrhundert: vom Theater des Nationalismus zum 
Nationaltheater, Frankfurt/M., Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang 
1994, σελ. 155 (Europäische Hochschulschriften, Series XXX, Theater-, Film- 
und Fernsehwissenschaften, 57). 
 
Γερµανική εκδοχή του δηµ. αρ. 372. 
 
Kρίση:  Dragan Klaic, The Slavonic and East European Review 74/3 (1996) σσ. 519-
521.   
 
     "In most Central and Eastern European countries in the nineteenth century theatre 
layed a substantial role in the articulation of the national identity, the affirmation for 
the national language as a medium of public communication and the creation of a 
historic consciousness. Walter Puchner's study outlines this process by focusing on 
two distinct and dominant genres: historical drama and socio-critical comedy. A 
South-Eastern European perspective, traditionally entrenched in the German 
scholarship from which Puchner comes, includes here the Hungarian cultural space 
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and accommodates specific developments on some Greek islands while imposing a 
considerable heterogeneity of languages, cultures and political circumstances. As a 
Professor of Theatre Studies at the University of Athens the author is well at home in 
Greek theatre and drama, but as a Balkanologist he competently covers not only the 
developments in distinct national literatures and languages of Slavic peoples but other 
non-Slavs as well - Hungarians, Romanians, Albanians. 
     Puchner argues that these distinct cultural realms have some common features in 
the development of theatre life and its gradual professionalization throughout the 
nineteenth century, in the consolidation of a national repertory, dominated by 
historical drama and socio-critical comedy, despite all the obvious and less obvious 
differences in political and cultural conditions, foreign cultural, literary and theatrical 
influences. Historical drama was a convenient vehicle for the politicization of the 
masses, the maturing of national élites and the assertion of their particular political 
agendas culminating in struggles for national independence. Inasmuch as theatre 
often served as an ersatz political institution at least as much as a place of 
entertainment of enlightenment, historical drama helped popularize episodes of 
historic triumphs and defeats and cultivate a national pantheon of heroes and martyrs, 
thus contributing to the definition of national identity through myth-making versions 
of a glorious past. At the same time the urbanization of social life, the emergence of 
the middle class and the recruitment of a stable theatre public from its members made 
socio-critical comedy a popular genre, one that could deal with the clashes between 
tradition and innovation, old values and new customs, moral integrity and tempting 
opportunities, while castigating snobbishness, excess of entrepreneurial spirit and 
rapid social stratification. The two genres are in many ways complementary: one 
deals with the idealized past, the other with the problematic present; one glorifies and 
mystifies, the other offers social criticism, even satire, and finally, one upholds a set 
of exceptional moral standards as characteristic of the nation while the other reflects 
the distortions and decay perceivable in the social practice. Both genres are ultimately 
moralistic and seek to achieve a corrective impact on a still fragile notion of national 
character. 
     In its strucure, Puchner's study is thorough, systematic and consistent but rather 
uninspiring. The author analyses the political and historic situation among different 
peoples of the region, then their theatrical tradition and development, follows this 
with foreign influences and translation trends, and then traces the emergence and 
growth of the two dominant genres. This is the structure in each chapter, and for each 
of these subjects starting from the West und moving in the same manner to the East 
and from the North to the South in a pattern that soon becomes predictable and almost 
tedious in its extensiveness. Amateur groups and professional theatre institutions, 
translators, and authors, educators and actors and hundreds of titles of plays are duly 
noted and all named (with numerous misspellings), supported with ample notes on 
critical and historiographic works, without much attention to possible ties, mutual 
influences and parallels or contrast among distinct cultural and theatrical realms. The 
approach is inductive and cumulative, the aim is to offer an exhaustive survey. No 
author, work or company receive particular attention nor are any treated as 
emblematic cases. The links with the modern repertoire and the influence of the 
dramatic pioneers on subsequent generations of authors are noted only superficially. 
A method which would opt to analyse common threads among a small, well selected 
number of works coming from different literary and theatrical traditions of the region 
would probably yield more gripping reading but would also test the interpretative 
capacity of the author. 
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     Despite these shortcomings the book is a valuable resource for students seeking a 
point of entry into the obscure genre history of several dramatic literatures of the 
South Slaves and non-Slavs. It might come in handy now that the current nationalist 
wave in all countries of the region, often inspired by poets, linguists and 
historiographers, might prompt a revival of historical drama, for the same purpose as 
in the nineteenth century: to mobilize and inspire the nation and make it coalesce 
through the reinvention of history. Simultaneously, profound socio-economic changes 
in the former Communist countries, set to introduce a market economy, create the 
conditions for the revival of socio-critical comedy dealing with social stratification, 
newly made riches, moral distortions in the entrepreneurial fever, speculation and 
corruption. Authors, theatre administrators and directors between Maribor and Sliven 
might find a cue in Puchner's book". 
 
Drammaturgia 3/1996. 
 
"Indagando le caratteristiche culturali e la funzione sociale svolta dal teatro nelle 
nazioni dell'Europa sud-orientale durante il XIX secolo, l'A. sostiene la tesi che si 
sarebbe sviluppata una stretta connessione tra il processo nazionalistico e la 
produzione drammaturgica impegnata a confrontarsi con le trasformazioni della vita 
pubblica alimentando ideali di libertà e indipendenza". 
 
417) Bυζαντινά θέµατα της ελληνικής λαογραφίας. H Pωµαϊκή Γιορτή των Pόδων 
στη Bαλκανική Xερσόνησο - Bυζαντινός Oιδίπους και Mεσαιωνικός Iούδας (AaTh 
931) - 'Eτυµον και 'Eθιµον: Tρεις περιπτώσεις, Aθήνα 1994 (Λαογραφία, 
παράρτηµα 11), σελ. 157. 
 
"O τόµος αυτός συγκεντρώνει τρία µελετήµατα που ασχολούνται µε τη βυζαντινή 
"κληρονοµιά" της ελληνικής λαογραφίας και σκοπεύει να αναδείξει, για άλλη µια 
φορά, τη σηµασία που έχει η έρευνα της βυζαντινής γραµµατολογίας, 
εκκλησιαστικής και κοσµικής, η ιστορία των βυζαντινών θεσµών και εορτών, ακόµα 
και των ονοµασιών, για τη διαφώτιση των ιστορικών διαστάσεων του ελληνικού 
λαϊκού πολιτισµού της Tουρκοκρατίας και της µετεπαναστατικής Eλλάδας, έως το 
πρόσφατο παρελθόν, πέρα και εκτός από ιδεολογικές και "εύκολες" 
σχηµατοποιήσεις, συµβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο σε µια βαθύτερη κατανόηση 
της δυναµικότητας της ελληνικής παράδοσης ή καλύτερα των διαφόρων ελληνικών 
παραδόσεων, που δεν περιορίζονται στον ελλαδικο χώρο, αλλά επεκτείνονται σε 
ολόκληρη τη Bαλκανική" (σ. 9). 
     H πρώτη µελέτη, "Eπιβιώσεις της ρωµαϊκής γιορτής των Pόδων στη Bαλκανική 
Xερσόνησο" (σσ. 11-95), αποτελεί ελληνική απόδοση του γερµανικού δηµ. αρ. 222· 
η δεύτερη, "Bυζαντινός Oιδίπους και Mεσαιωνικός Iούδας. Aνιχνεύσεις στον 
παραµυθολογικό τύπο AaTh 931" (σσ. 96-128), βασίζεται σε τρία διαφορετικά 
µελετήµατα: στο κεφ. 8 του δηµ. αρ. 139, στο γερµανικό δηµ. αρ. 230, καθώς και σε 
κεφάλαιο της γερµανικής µονογραφίας δηµ. αρ. 322 (σσ. 88-98 και 259-272). H τρίτη 
µελέτη, "'Eτυµον και 'Eθιµον. Tρεις περιπτώσεις" (σσ. 129-142), γράφτηκε ειδικά για 
τον τόµο αυτό κι έχει ονοµατολογικό και ετυµολογικό χαρακτήρα. Kαταπιάνεται µε 
τη λύση τριών ετυµολογικών προβληµάτων, που έχουν απασχολήσει τη σχετική 
έρευνα, ελληνική και ξένη, και αφορούν ονοµασίες εθίµων: 1) τα "ρουγκάτσια" (σσ. 
130 εξ.), που ετυµολογούνται τώρα από τη βυζαντινή "ρόγα", την έκτακτη αµοιβή 
των στρατιωτών (σώζεται και στο δηµοτικό τραγούδι), την "περπερούνα" (σσ. 134 
εξ.), που ετυµολογείται τώρα από τα "πέρπερα" - υπέρπυρα (ήδη στο Kρητικό θεάτρο 
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και σε παλαιότερα κείµενα), και 3) το ρουµανικό-βουλγαρικό "kalojan"  ή "scalojan" 
(σσ. 139 εξ.), που προέρχεται από τον Tσάρο Kαλογιάννη ή Σκυλογιάννη, τον 
πολιορκητή της Θεσσαλονίκης 1207, ο οποίος φαίνεται και ως ηττηµένος, 
ξαπλωµένος στη γη στην εικόνα του Aγίου Δηµητρίου. 
     Aκολουθεί ένα English summary (σσ. 143 εξ.) κι ένα γενικό ευρετήριο (σσ. 144-
157). 
 
Kρίση: Δ. Λουκάτος, Λαογραφία 37 (1993-94 [1996]), σ. 342. 
 
"Mε τη γνωστή διαχρονική (Pώµη, Bυζάντιο, Nεώτερος Eλληνισµός) και 
διαβαλκανική (µε γειτνιάζοντες χώρους) ερευνητικότητά του, ο σ. δείχνει επιβιώσεις 
ρωµαϊκών εθίµων στον βαλκ. χώρο, συσχετίζει αρχαία, βυζαντινά και µεσαιωνικά 
στοιχεία, µε παραµυθολογικόν τύπο, και προχωρεί σε ετυµολογικές ερµηνείες της 
ονοµατολογίας εθίµων. Tο λεπτοµερές Eυρετήριο θεµάτων και όρων του βιβλίου 
γίνεται πολύτιµος µνηµονευτής εθιµικών περιπτώσεων. (Mερικά από τα κεφάλαια 
του βιβλίου έχουν γραφεί στη γερµανική γλώσσα (1987-1991), όπου επίσης τονίζεται 
η διαχρονική "δυναµικότητα των ελληνικών παραδόσεων"). 
 
Π. B. Πάσχος,  Θεολογία ΞΣT' (1995), σ. 850. 
 
"O γνωστός θεατρολόγος και λαογράφος κ. B. Πούχνερ, διδάσκει - εδώ και κάµποσα 
χρόνια - θεατρολογία στα ελληνικά Πανεπιστήµια (σήµερα είναι καθηγητής του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών). Διακεκριµένος ερευνητής, ακάµατος συγγραφέας και 
λαµπρός διδάσκαλος, µπολιάστηκε κι αγάπησε τόσο πολύ τον τόπο µας, την ιστορία 
του, τον πολιτισµό του, που νοµίζει κανείς, ακούγοντάς τον ή διαβάζοντας κείµενά 
του, ότι γεννήθηκε στη χώρα µας κ' έκαµε ύστερα λαµπρές σπουδές στην Aυστρία, 
στη Γερµανία κ.α.! 'Eξοχη απόδειξη τούτο το βιβλίο, που κυκλοφόρησε πρόσφατα ως 
Παράρτηµα της "Λαογραφίας", δηλ. του επισήµου "Δελτίου της Eλληνικής 
Λαογραφικής Eταιρείας" (αριθ. 11). Aφιερωµένο τιµητικά στο µεγάλο έλληνα 
λαογράφο, καθηγ. κ.Δηµ.Σ.Λουκάτο, το βιβλίο περιέχει τρία µελετήµατα: 1) 
"Eπιβιώσεις της Pωµαϊκής Γιορτής των Pόδων στη Bαλκανική Xερσόνησο" (σελ. 11-
95), 2) "Bυζαντινός Oιδίπους και Mεσαιωνικός Iούδας" (σελ. 96-128) και 3) "'Eτυµον 
και 'Eθιµον. Tρεις περιπτώσεις" (σελ. 129-142). Στην τελευταία τρίπτυχη µελέτη 
εξετάζει ή προτείνει νέες ετυµολογικές ερµηνείες της ονοµατολογίας συγκεκριµένων 
εθίµων: α) τα "ρουγκάτσια" ή "ρουγκατσιάρια", β) η "περπερούνα" και γ) ο "Kalojan ή 
"skalojan". 
     Eκπλήσσει η εξαντλητική βιβλιογραφία και η ενηµέρωση του κ. Πούχνερ, που 
κινείται µε θαυµαστή άνεση όχι µονάχα στη σύγχρονη, αλλά και στην κλασσική και 
βυζαντινή γραµµατεία, για να θεµελιώσει στέρεα τις απόψεις και τα συµεράσµατά 
του. Θα µπορούσα να πω, ακόµη, ότι και στην Πατερική Φιλολογία κινείται µε την 
άνεση του ειδικού κρίνοντας και διακρίνοντας τα γνήσια από τα πλαστά και ψεύτικα 
των λεγοµένων "παραδόσεων" κ.λπ. - ιδίως στα δυο πρώτα µεγάλα µελετήµατα. 
Πολλά, µάλιστα, θα έχουν να διδαχθούν οι κληρικοί και οι θεολογούντες άνθρωποι 
της Eκκλησίας, διαβάζοντας τις παραπάνω µελέτες του κ. Πούχνερ, όπου η βυζαντινή 
γραµµατεία, εκκλησιαστική και κοσµική, η ιστορία των βυζαντινών θεσµών και 
εορτών κ.λπ., βοηθούν στην κατανόηση των διαφόρων ελληνικών παραδόσεων. Mας 
δείχνουν τη βυζαντινή κληρονοµιά µας 'εν τοις πράγµασι'". 
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418) "Implizite Bühnenanweisungen in den Sprechtexten der kretischen 
Dramaturgie", Pοδωνιά. Tιµή στον M. I. Mανούσακα, Tόµ. 2. Pέθυµνο 1994, σσ. 
483-492. 
 
     Tο µελέτηµα αυτό στον τιµητικό τόµο για τον Mανούσο I.Mανούσακα αναλύει τις 
"έµµεσες" σκηνικές οδηγίες στα δραµατικά κείµενα του Kρητικού Θεάτρου (και του 
πρώιµου Eπτανησιακού ώς το 1800), δηλαδή εκείνες τις πληροφορίες για τη σκηνική 
δράση, που δεν παρέχονται σε µορφή διδασκαλιών, αλλά εγγράφονται στο ίδιο το 
διαλογικό κείµενο. Tέτοιες πληροφορίες αφορούν εισόδους και εξόδους (που 
πραγµατοποιούνται ή και όχι), τεχνικές της λεκτικής επικοινωνίας (παύση, "κατ' 
ιδίαν", σχόλια στις σκηνές κρυφακούσµατος, προσφώνηση κτλ.), χειρονοµίες και 
στάσεις/κινήσεις  του σώµατος, εκφράσεις του προσώπου (υποκριτική), την 
ενδυµασία, το σκηνικό χώρο (σκηνικά και απαιτούµενα αντικείµενα), ακουστικά και 
οπτικά εφέ, καθώς και τη χρήση µουσικής (off-stage, on-stage). Aναλύονται όλα τα 
σχετικά χωρία των εν λόγω δραµατικών έργων και διατυπώνεται το συµπέρασµα, ότι 
οι περισσότερες "έµµεσες" διδασκαλίες αφορούν τις εισόδους και εξόδους ή 
σχετίζονται µε τη σκηνική επικοινωνία. Aυτό ανταποκρίνεται στις σκηνικές 
συµβάσεις της Aναγέννησης, ενώ περισσότερες πληροφορίες για δράση, οπτικά εφέ 
και µουσική, βρίσκονται στο "Zήνωνα" και τα ιντερµέδια, δραµατικά έργα δηλαδή 
που ανήκουν πλέον στο υφολογικό στρώµα του Mπαρόκ. 
 
M. Stassinopoulou, Byzatinische Zeitschrift 92 (1999), σ. 195 αρ. 159. 
 
"Unterteilung der impliziten Bühnnenanweisungen in acht Gruppen mit zahlreichen 
Stellenangaben und weiterer Kategorisierung. Der Großteil der Anweisungen 
beschäftigt sich mit dem Konfigurationswechsel oder reguliert die 
Bühnenkommunikation. Angaben zu Gebärden und Mimik sowie Hinweise auf 
Bühnenraum, Bühnenbild und Requisiten sind eher selten. Die Ergebnisse stimmen 
im allgemeinen mit dem Aufführungscode der klassizistischen italienischen und 
französischen Dramaturgie seit der Renaissance überein". 
 
419) "Groteskkörper und Verunstaltung in der Volksphantasie. Zu Formen und 
Funktionen somatischer Deformation", Innovation und Wandel. Festschrift für 
O. Moser, Graz 1994, σσ. 337-352. 
 
     Tο µελέτηµα αυτό στον τιµητικό τόµο για τα 80 χρόνια του καθηγητή της 
Λαογραφίας του Graz, Oskar Moser, ασχολείται µε την παραµορφωτική δυσπλασία 
του σώµατος στη λαϊκή δαιµονολογία και αναλύει παραδείγµατα από όλες τις 
κατηγορίες του ελληνικού λαϊκού πολιτισµού. H έκφραση της δαιµονοποίησης, που 
και στο σηµερινή µαζικό πολιτισµό από τους εξωγήινους των ταινιών επιστηµονικής 
φαντασίας ώς το παιδικό παιχνίδι "καλά κρατεί", εκδηλώνεται συνήθως µε τη 
σωµατική δυσπλασία και είναι η αρνητική πλευρά της εξιδανίκευσης του ανθρώπου 
µέσω της σωµατικής εµφάνισης (κυπαρίσσι για το λεβέντη, λυγερή για την κοπέλα). 
H σωµατική τερατοµορφία οδηγεί είτε στη γελοιοποίηση είτε στη δαιµονοποίηση και 
το φόβο. H ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα ώς τον πρόσφατο λαϊκό 
πολιτισµό είναι ιδιαίτερα πλούσια σε όντα µε ανώµαλη σωµατική διάπλαση. 
Aναλύεται και η σχέση του monstrum µε τον ήρωα, στην περίπτωση  π. χ. του 
Πορφύρη, που είναι τυπικός ήρωας, αλλά έχει και κανιβαλικά χαρακτηριστικά. Tην 
αντιστροφή του ιδανικού του ήρωα βρίσκουµε και σε έθιµα, όπως ο θρακικός 
"Kαλόγερος" και ο κυπριακός "Σκύλος βρωµίσης". Nάνοι και ανάπηροι έχουν 
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µαγικές ιδιότητες στο ελληνικό παραµύθι: ο Tρισπιθαµίτης τρώει τον άδικο βασιλιά 
και όλη την ακολουθία του, οι κουτσοί και οι στραβοί είναι αυτοί που βρίσκουν το 
θησαυρό κτλ. Στις ευτράπελες διηγήσεις και στις παροιµίες ωστόσο η αναπηρία τους 
δεν εξισορροπείται µε κάποια θαυµαστή ιδιότητα, αλλά απλώς γελοιοποιείται. Στο 
παραµύθι και τις παραδόσεις οι δράκοι, οι αράπηδες, οι τριόµµατοι, η µονοβύζα, ο 
Mισοκώλιας κτλ. έχουν µαγικές ικανότητες, όπως και στρίγγλες και µάγοι, νεράιδες 
και κουτσοδαίµονες, καλικάντζαροι και βρικόλακες στη λαϊκή πίστη. Tα όντα αυτά 
συµπεριφέρονται συχνά επιθετικά και είναι εν γένει επικίνδυνα για τον άνθρωπο, 
καθώς εκείνος συµπεριφέρεται συχνά απάνθρωπα στους ανάπηρους και 
καθυστερηµένους (στο λαϊκό πολιτισµό η αναπηρία εκλαµβάνεται ως κληρονοµική 
αµαρτία και θεϊκή τιµωρία, και τον "σηµαδεµένο" κρύβουν από τη δηµοσιότητα· ήδη 
η Kαινή Διαθήκη στρέφεται ενάντια στις δεισιδαιµονίες αυτέ, βλ. π. χ. Iωάνν. 9, 2 και 
τα θαύµατα του Xριστού). 
 
420) "To παιδικό θέατρο στην Eλλάδα", Φιλεκπαιδευτική Eταιρεία/Θέατρο 
Tέχνης K. Kουν, Tο Θέατρο στο σχολείο, Aθήνα 1994, σσ. 31-48. 
 
Aναδηµοσίευση του δηµ. αρ. 250. 
 
421) "Tο θέµα της 'Aλωσης στην ευρωπαϊκή και τη νεοελληνική 
δραµατολογία". E. Xρυσός (επιστ. επιµ.), H 'Aλωση της Πόλης, Aθήνα 1994, σσ. 
295-307, 376-385 (υποσηµειώσεις). 
 
     Tο µελέτηµα αναλύει δραµατικά έργα της ελληνικής και ευρωπαϊκής 
δραµατολογίας µε θέµα την 'Aλωση του Bυζαντίου το 1453 και στέκεται ιδιαίτερα 
στον "Kωνσταντίνο Παλαιολόγο" του Iωάννη Zαµπέλιου (1818), που παραστάθηκε, 
κατά τη µαρτυρία 'Aγγλου ταξιδιώτη, το 1821, λίγους µήνες από την έκρηξη της 
Eπανάστασης, στην Kωνσταντινούπολη, αλλά οι Tούρκοι διέλυσαν την παράσταση 
και αποκεφάλισαν τον ιδιοκτήτη της αίθουσας. Tο θέµα, που εµφανίζεται συχνά στην 
ελληνική δραµατογραφία του 19ου αιώνα, την προερχόµενη από τους Δραµατικούς 
Διαγωνισµούς, παρακολουθείται και στη δραµατογραφία του 20ού αιώνα· 
λεπτοµερέστερη ανάλυση γίνεται του "Kωνστ. Παλαιολόγου" του Nίκου Kαζαντζάκη 
(1944), που διαθέτει µιαν εντυπωσιακή και θεαµατική τέταρτη πράξη. 
 
422) "O Kαραγκιόζης και η παιδευτική του διάσταση", Πρακτικά ογδόου 
διηµέρου εκπαιδευτικού προβληµατισµού "O λαϊκός πολιτισµός και το σχολείο" 
Eισηγήσεις και συζητήσεις. Aθήνα, 22-23 Mαΐου 1993 (Aπόψεις, παρ.8), Aθήνα 
1994, σσ. 67-73 [κείµενο οµιλίας]. 
 
     Πρόκειται για µια εισήγηση σε εκπαιδευτικό συνέδριο, η οποία συζητεί τους 
παιδαγωγικούς προβληµατισµούς γύρω από τη "νιχιλιστική" και "ακοινώνητη" 
µορφή του Kαραγκιόζη, ο οποίος ωστόσο έχει "παιδευτική" σηµασία για τα παιδιά, 
κυρίως όταν τον παίζουν τα ίδια, λόγω του αυτοσχεδιαζόµενου διαλόγου. Oι 
ευεργετικές συνέπειες του παιδικού και σχολικού θεάτρου για την αυτοπραγµάτωση 
και εξέλιξη, κοινωνικότητα και ωρίµανση του νέου ατόµου είναι γνωστές στη διεθνή 
βιβλιογραφία. Στην περίπτωση του θεάτρου σκιών προστίθενται ως θετικά και η 
παραδοσιακή και γνωστή µορφή µε τις δεδοµένες φιγούρες και η υπόθεση και ο 
διάλογος που δηµιουργούνται κάθε φορά εκ νέου κι έχουν µιαν ανεξάντλητη 
προσαρµοστικότητα προς τις εκάστοτε ψυχικές και διανοητικές ανάγκες των παιδιών. 
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'Aλλωστε η ριζοσπαστική αµφισβήτηση του Kαραγκιόζη για τα πάντα αρµόζει εν 
πολλοίς στους προβληµατισµούς της εφηβικής ηλικίας. 
 
423) "Δραµατικά πρότυπα στο πρώιµο θεατρικό έργο του Nίκου Kαζαντζάκη", 
Nέα Eστία 136, τεύχ. 1616 (1/11/1994), σσ. 1398-1405. 
 
     Στη διερεύνηση του πρώιµου θεατρικού έργου του Nίκου Kαζαντζάκη (βλ. δηµ. 
αρ. 382) προστίθεται ένα άλλο µελέτηµα, που δίνει έµφαση σε ελληνικά πρότυπα: 
τον "Tρίτο" του Ξενόπουλου (1895) για το "Ξηµερώνει" (1906), την "Tρισεύγενη" 
του Παλαµά (1903) για τον "Πρωτοµάστορα" (1908). 
 
424) "Θεατρική παράσταση στην Kωνσταντινούπολη το 1623 µε έργο για τον 
'Aγιο Iωάννη Xρυσόστοµο", Θησαυρίσµατα 24 (Bενετία 1994), σσ. 235-262. 
 
     Στο µελέτηµα δηµοσιεύεται γαλλικό έγγραφο του Aρχείου των Iησουιτών στη 
Pώµη, του Laurent D' Aurillac ("Relation d'un Dialogue et action publique qui a été 
représentée en notre Eglise en l'honneur de S.Jean Chrisostome"), που τεκµηριώνει 
θεατρική παράσταση στην εκκλησία της µονής του Aγίου Bενεδίκτου στο Γαλατά, 
στις 13 Nοεµβρίου 1623, µε άγνωστο θεατρικό έργο στα ελληνικά για τον 'Aγιο 
Iωάννη Xρυσόστοµο (πώς προσηλυτίζει, µικρός ακόµη, όλη την οικογενειά του, 
βγαίνοντας κερδισµένος από ένα φιλοσοφικό combat µε εκπρόσωπο του µαντείου 
του Aπόλλωνα στην Aλεξάνδρεια). Tο εκτενές έγγραφο δεν αναλύει µόνο τα 
προσηλυτιστικά κίνητρα της εκδήλωσης, ανήµερα στη γιορτή του Aγίου Iωάννη 
Xρυσόστοµου κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο, αλλά δίνει και µια σειρά από 
λεπτοµέρειες, που εντάσσουν την παράσταση στο διπλωµατικό παιχνίδι γύρω από 
την επιρροή των ξένων δυνάµεων στην ενθρόνιση του ορθόδοξου Πατριάρχη. 
Πρωταγωνιστής ήταν ο µικρός γιος του Γάλλου πρέσβυ De Césy, που ήξερε πολύ 
καλά τα ελληνικά και κράτησε τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε µια παράσταση δύο 
ωρών· παρόντες στις δύο παραστάσεις ήταν ο Γάλλος, ο Oλλανδός και ο 
Aυτοκρατορικός πρεσβευτής µε την ακολουθία τους, ενώ σε ερώτηση του πατριάρχη 
Kύριλλου Λούκαρη, αν θα µπορούσε να παρακολουθήσει κι αυτός την παράσταση, ο 
Γάλλος πρεσβευτής απάντησε αρνητικά. Διερευνώνται λεπτοµερειακά οι συνθήκες 
του περίεργου αυτού διαβήµατος του ορθόδοξου πατριάρχη, γνωστού εχθρού του De 
Césy, και διερευνάται η πιθανή πηγή του άγνωστου δράµατος. Oι υπόλοιποι ηθοποιοί 
ήταν µαθητές της σχολής των Iησουιτών. Συσχετίζεται επίσης η παράσταση αυτή µε 
παρόµοιες, που είχαν γίνει στην Kωνσταντινούπολη ήδη από το 1612, καθώς και στη 
Xίο και στις Kυκλάδες. Πιθανώς συγγραφέας του άγνωστου έργου ήταν ο Xιώτης 
ιησουίτης Δοµήνικος Mαυρίκιος (1585-1665), ο µόνος της γαλλικής αποστολής που 
κατείχε την grecque vulgaire, ο οποίος, ως ηγούµενος της µονής του Aγίου Aντωνίου 
του Eξωµερίτη στη Xίο (1630-1660), θα αναπτύξει έντονη θεατρική δραστηριότητα. 
 
M. A. Stassinopoulou, Byzantinische Zeitschrift 88 (1995), σσ. 496 εξ. αρ. 2052. 
 
"Aufgrund eines Dokuments aus dem Archiv der Jesuiten in Rom detaillierte 
Rekonstruktion eines im Rahmen der Jesuitenmission aufgeführten Dialogs über 
Johannes Chrysostomos in der griechischen Volkssprache, bei der sich tout 
Constantinople  traf, um den achjährigen Sohn des französischen Gesandten in der 
Hauptrolle zu bewundern. Die Quelle erwähnt auch die Bemühungen des an einer 
Annäherung interessierten Patriarchen Kyrillos Loukaris, der Aufführung 
beizuwohnen, die jedoch vom französischen Gesandten nicht erwidert wurde". 
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425) "H κληρονοµιά του Kρητικού θεάτρου στη Nάξο (17ος / πρώτο µισό του 
18ου αιώνα)", Πρακτικά του A' Πανελλήνιου Συνεδρίου µε θέµα "H Nάξος δια 
µέσου των αιώνων", Φιλώτι 3-6 Σεπτ. 1992. Aθήνα 1994, σσ. 589-596 (Deutsche 
Zusammenfassung). (Eπίσης στον τόµο: Λοιβή. Eις µνήµην Aνδρέα 
Γ.Kαλοκαιρινού, Hράκλειον 1994, σσ. 301-308). 
 
     Tο µελέτηµα αποτελεί ανακοίνωση στο A' Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα "H 
Nάξος διά µέσου των αιώνων" στο Φιλώτι της Nάξου το 1992. Στα αρχεία της 
Iησουιτικής µονής της Σύρου "Σύρος" φυλάσσεται ένα χειρόγραφο µε το κείµενο 
ενός ιησουιτικού θεατρικού έργου: "Tραγέδια του Aγίου Δηµητρίου", το οποίο 
παραστάθηκε, όπως πληροφορεί το τελευταίο του φύλλο, στις 29 Δεκεµβρίου 1723 
στη "Nαξία". Mαζί µε το πεντάπρακτο δράµα µε παραπάνω από 2000 
οµοιοκατάληκτους δεκαπεντασύλλαβους στίχους για το µαρτύριο του 
µεγαλοµάρτυρα Aγίου Δηµητρίου σώζονται και τα "Διλούδια", κωµικά ιντερµέδια 
ανάµεσα στις πράξεις, µε τον µπράβο Πολέµαρχο, τον υπηρέτη του Kάσσανδρο και 
τον Δοττόρε. Tο πρώτο ιντερµέδιο είναι σχεδόν πιστή αντιγραφή αντίστοιχης 
κωµικής σκηνής του "Kατζούρµπου", στο δεύτερο υπάρχουν χωρία, που προέρχονται 
από άλλα σηµεία της κωµωδίας του Xορτάτση. H ανακάλυψη αυτή οδηγεί σε 
σηµαντικά συµπεράσµατα: 1) υπήρχε ένα χειρόγραφο του "Kατζούρµπου" στη Nάξο 
του 18ου αιώνα, στη βιβλιοθήκη της ιησουιτικής µονής· 2) οι αντιστοιχίες δεν είναι 
απλώς απηχήσεις, υποσυνήδειτες ή ασυνήδειτες, αλλά πρόκειται για συστηµατική 
αντιγραφή και χρήση, που µεταβάλλει το κείµενο µόνο σε εκείνα τα σηµεία, όπου 
είναι αναγκαίο λόγω της διαφορετικότητας της πλοκής ή για ηθικοδιδακτικούς 
λόγους· 3) στο αθηναϊκό χειρόγραφο της "Πανώριας" χρησιµοποιούνται κωµικές 
σκηνές του "Kατζούρµπου" ως ιντερµέδια - δεν µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο 
ότι και άλλες στερεότυπες κωµικές σκηνές της κωµωδίας του Xορτάτση ή και άλλων 
κρητικών κωµωδιών έχουν χρησιµοποιηθεί και κυκλοφορούσαν ως ιντερµέδια· 4) 
υπάρχει και κάποια πιθανότητα, ο άγνωστος ποιητής να έχει γνωρίσει το αθηναϊκό 
χειρόγραφο της "Πανώριας", γιατί η σκηνή B' 1-90, που χρησιµοποιείται εδώ ως 
πρώτο ιντερµέδιο, χρησιµοποιείται και στην "Πανώρια" ως A' ιντερµέδιο· δεδοµένου, 
ότι η "Πανώρια" ήταν γνωστή στις Kυκλάδες, θα µπορούσε ο ποιητής να έχει 
εµπνευστεί από αυτό το χειρόγραφο τη χρήση σκηνών του "Kατζούρµπου", ως 
κωµικών ιντερµεδίων (αυτό όµως παραµένει υπόθεση). Tο Iησουιτικό θέατρο των 
Kυκλάδων χρησιµοποιεί λοιπόν ενσυνείδητα την εγχώρια θεατρική παράδοση και η 
ύπαρξη κωµικών ιντερµεδίων ανάµεσα στις πράξεις µιας θρησκευτικής τραγωδίας 
µαρτυρεί την προσπάθεια θεατρικής διασκέδασης του κοινού, τον υπολογισµό της 
ψυχολογίας των θεατών, που είναι αποτέλεσµα θεατρικής εµπειρίας και ρουτίνας. 
Kαι πράγµατι η πρώτη θεατρική παράσταση στη Nάξο µαρτυρείται ήδη από το 1628. 
 
426) "Zur Herkunft der mittelalterlichen Judaslegende", Fabula 35 (Berlin/ New 
York 1994), σσ. 305-309. 
 
      Στο έγκυρο περιοδικό της διεθνούς λαϊκής Aφηγηµατολογίας (Erzählforschung) 
και της διερεύνησης των παραµυθιών, "Fabula", συνοψίζω τα συµπεράσµατα 
διάφορων µελετηµάτων σχετικά µε την προέλευση του απόκρυφου βίου του Iούδα 
Iσκαριώτη, όπως εµφανίζεται στη "Legenda aurea" και µαρτυρείται για πρώτη φορά 
στην Provence στα µέσα του 12ου αιώνα. Yποστηρίζεται πως πρόκειται για 
µεταφορά (µέσω των σταυροφόρων) ανατολικής παράδοσης, στην οποία βασίζεται η 
ελληνική και σλαβική συναξαριακή παράδοση για τον Iούδα, η οποία παρουσιάζει 
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κάποιες διαφορές από τη λατινική και φανερώνει µια πιο λογική πλοκή. Aυτή η 
παράδοση µπορεί να τεκµηριωθεί προς τα πίσω ώς το 15ο αιώνα. Tο άγνωστο 
βυζαντινό πρότυπο της ιστορίας του Iούδα, πριν συναντήσει το Xριστό και γίνει 
απόστολος, πρέπει να έχει σχέση µε το "βυζαντινό Oιδίποδα", δηλαδή τη µετατροπή 
του µύθου του Θηβαίου βασιλιά στους βυζαντινούς ιστοριογράφους, µυθογράφους 
και παραδοξογράφους από τον 6ο ώς το 11ο/12ο αιώνα (Mαλάλας, Excerpta 
Salmasiana, Λεξικό της Σούδας, Kεδρηνός). Oι οµοιότητες δεν αφορούν µόνο βασικά 
στοιχεία της πλοκής, αλλά και ορισµένα χωρία. Ωστόσο υπάρχουν κάπoια missing 
links για τον ταυτισµό των δύο κειµένων και η προέλευση παραµένει υποθετική, αν 
και αποτελεί την πιο λογική λύση στο πρόβληµα της προέλευσης του µεσαιωνικού 
Iούδα, επιφορτισµένου και µε τα "αµαρτήµατα" του Oιδίποδα. Tο µελέτηµα 
απευθύνεται στη διεθνή Mεσαιωνολογία, τη Θεολογία και τη συγκριτική Λαογραφία. 
 
427) “H "γκιόστρα" στην ελληνική παράδοση”, Hπειρωτικά Xρονικά 31 
(Iωάννινα 1994), σσ. 107-163. 
 
     Tο θέµα του κονταροχτυπήµατος ως κοινωνικής πραγµατικότητας, βενετσιάνικου 
θεσµού και λογοτεχνικού µοτίβου του ιπποτικού και ερωτικού µυθιστορήµατος µε 
έχει απασχολήσει και στο γερµανικό δηµ. αρ. 45. 'Eκτοτε όµως (από το 1978) έχουν 
αλλάξει πολλά δεδοµένα και πολλά νέα στοιχεία είδαν το φως της δηµοσιότητας. 
Aρχικά δίνεται µια σύνοψη της εξέλιξης του θεσµού σε ευρωπαϊκή κλίµακα, που 
ξεκίνησε από ασκήσεις των ρωµαϊκών στρατιωτών πάνω σε ένα "εχθρικό" οµοίωµα 
στην πέµπτη οδό του ρωµαϊκού στρατοπέδου (γι' αυτό λέγεται quintana), στη 
συνέχεια από αριστοκρατική εκδήλωση των ιπποτών σε λαϊκή διασκέδαση στα 
νεώτερα χρόνια, και από επικίνδυνο αιµατηρό αγώνισµα σε σκηνοθετηµένο θέαµα µε 
προκαθορισµένο τέλος. Σχολιάζονται και οι βυζαντινες µαρτυρίες της εποχής των 
Kοµνηνών και των Παλαιολόγων και εξετάζεται το µοτίβο στο βυζαντινό ιπποτικό 
µυθιστόρηµα. 'Yστερα παρακολουθείται η εξέλιξη του θεσµού στη Bενετία και την 
terra ferma, τις Δαλµατικές ακτές και την ενδοχώρα από τα µεσαιωνικά χρόνια ώς τις 
πρόσφατες αναβιώσεις. Στις βενετικές κτήσεις στην ελληνόφωνη Mεσόγειο το 
θεαµατικό αγώνισµα, για το οποίο η Σύγκλητος της Γαληνοτάτης ενέκρινε κάθε 
χρόνο τα βραβεία, - είχε δηλαδή τη λειτουργικότητα της πολιτιστικής προπαγάνδας 
και επίδειξης υπεροχής, - τεκµηριώνεται και για την Kύπρο, τόσο των Lusignans όσο 
της βενετικής περιόδου. Στην Kρήτη εµφανίζεται πρώτα ως σατιρικό µοτίβο στην 
"Γκιόστρα των πολιτικών" του Στέφανου Σαχλίκη (14ος αι.). Aπό τα τέλη του 16υ αι. 
σώζονται διάφορα ποιήµατα περιγραφικά, µε εξέχον "La nobilissima barriere de la 
Canea posta in ottava rima da Gio: Carlo Persio", που αναφέρεται στα Xανιά 1594. 
Eδώ η θεατροποίηση του θεσµού έχει ήδη ολοκληρωθεί· παριστάνονται και tableaux 
vivants και θεατρικά ιντερµέδια µε µυθολογικό ή βουκολικό περιεχόµενο.  
 Mεγάλο µέρος του µελετήµατος ασχολείται µε την "γκιόστρα" στο δεύτερο 
µέρος του "Eρωτόκριτου", που παρουσιάζει µια σειρά από ερµηνευτικά προβλήµατα 
σχετικά µε την προέλευση των 14 ιπποτών, το συµβολισµό των εµβληµάτων τους και 
την πορεία και έκβαση του αγώνα· χαρακτηριστικά δεν κερδίζει πια ο πιο δυνατός (ο 
Kρητικός), αλλά ο πιο τυχερός στον έρωτα (Eρωτόκριτος). Mια καθαρά πολιτική 
ερµηνεία της µυθικο-ιστορικής γεωγραφίας της Aνατολικής Mεσογείου, που 
παρουσιάζουν οι τόποι προέλευσης των ιπποτών, δεν φαίνεται να ικανοποιεί, γιατί 
παραµένουν πολλές αντιφάσεις. Nεώτερες απόψεις προτείνουν και τη λύση της 
µεταγενέστερης προσθήκης ενός υπαρκτού πανηγυρικού ποιήµατος για µια γκιόστρα 
στη µυθιστόρηµα σε µια δεύτερη φάση επεξεργασίας, - µια γοητευτική υπόθεση, η 
οποία θα εξηγούσε ορισµένες λογικές ασυνέπειες στη διοργάνωση του αγωνίσµατος. 
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 Tο µοτίβο της γκιόστρας υπάρχει και στην προϊστορία της "Eρωφίλης" και 
του "Bασιλέα Pοδολίνου", σε µερικά κρητικά ιντερµέδια, όπως και στη ζακυνθινή 
"Eυγένα" (1646). Στα Eπτάνησα εντοπίζονται περισσότερες πηγές από το 16ο αιώνα, 
που δίνουν και µια εικόνα της "παρακµής" του θεσµού ανάλογα µε την µείωση της 
στρατιωτικής δύναµης και πολιτισµικής αίγλης της Γαληνοτάτης: πρόκειται για την 
giostra dei stradiotti, πιο ανεπίσηµη παραλλαγή του επίσηµου εθίµου για τα 
στρατεύµατα, και την giostra degl' arlioti, καρναβαλική πλέον λαϊκή παρωδία της 
giostra publica. Περιγράφονται και οι προσπάθειες των 'Aγγλων για αναβίωση του 
εθίµου στο 19ο αιώνα, καθώς και η οριστική εξαφάνισή του. Aπό τα µέσα του 19ου 
αιώνα όµως παριστάνεται στο χωριό Σκουλικάδο της Zακύνθου το δεύτερο µέρος του 
"Eρωτόκριτου" σε µορφή θεατρικής παράστασης στα πλαίσια των αποκριάτικων 
"οµιλιών", παράστασης που επαναλαµβάνεται κάθε γενεά µία ή δύο φορές έως 
σήµερα. Tο ιπποτικό αγώνισµα έχει γίνει οριστικά "θέατρο". 
 
M. A. Stassinopoulou, Byzantinische Zeitschrift 88 (1995), σ. 494. 
 
"Überblicksartikel, in dem der Autor das Thema des Ritterturniers in der griechischen 
literarischen Tradition sowie in der Volkskultur erneut aufnimmt. Vergleiche zu 
anderen europäischen Theatertraditionen des Barock und die bei P. gewohnte 
bibliographische Ausführlichkeit runden den Aufsatz ab. Im Falle des Erotokritos 
vertritt der A. wie in früheren Arbeiten die Meinung, die auch Alexiu geäußert hat, 
daß die Herkunft der teilnehmenden Ritter nicht als Zeichen eines bereits 
vorhandenen ethnischen Bewußtseins interpretiert werden sollte". 
 
428) "Griechisches zur 'adoptio in fratrem'", Südost-Forschungen 53 (München 
1994), σσ. 187-224. 
 
     Tο πυκνά τεκµηριωµένο µελέτηµα συµπληρώνει τις µελέτες του Leopold 
Kretzenbacher για την αδελφοποιΐα στο βαλκανικό χώρο, συγκεντρώνοντας υλικό 
από την ελληνική παράδοση και συµπληρώνοντας και δύο άλλες λειτουργικότητες 
που δεν έχουν επισηµανθεί: η αδελφοποιΐα µε εκκλησιαστική τελετουργία και όρκο 
ως µέσο στενότερης σύνδεσης των επαναστατικών οµάδων των αγωνιστών κατά τη 
διάρκεια της Tουρκοκρατίας (στην Kρήτη ώς τα τέλη του 19ου αιώνα), και ως µέσο 
κοινωνικής δικτύωσης και αλληλοβοήθειας µε τη µορφή "πνευµατικής συγγένειας", 
όπως η κουµπαριά. Tο µελέτηµα ξεκινάει µε το κληρονοµικό δίκαιο των 
πρωτοβυζαντινών χρόνων, που δεν αναγνωρίζει την αδελφοποιΐα ως νοµική σχέση· 
σε εκκλησιατικά έγγραφα και πατριαρχικές εγκυκλίους επαναλαµβάνεται αυτή η 
αρνητική θέση της Eκκλησίας ώς το "Πηδάλιον" (περ. 1800) και το 19ο αιώνα 
ακόµα. Aπό την άλλη όµως ειδική εκκλησιαστική τελετή τεκµηριώνεται στα 
Eυχολόγια και τις Aκολουθίες από το 10ο αιώνα ώς το πρόσφατο παρελθόν. Eιδικό 
κεφάλαιο ασχολείται µε την ονοµαστική µορφολογία των "αδελφοποιητών" ή 
σταυραδελφών, που εµφανίζονται και στη µεταβυζαντινή λογοτεχνία έως και την 
ηθογραφία του 19ου και του 20ού αιώνα, στο δηµοτικό τραγούδι και σε άλλα 
κείµενα. Περιγράφονται και οι εκκλησιαστικές τελετές δύο ή και οµαδικών 
αδελφοποιητών (µαζί µε τη σταυραδελφή), οι οποίες παρουσιάζουν αρκετές 
παραλλαγές στο τελετουργικό τους. Συγκεντρώνονται µε συστηµατικότητα 
λαογραφικές πληροφορίες από διάφορες περιοχές της Eλλάδας σχετικά µε τη 
µορφολογία του εθίµου (απλή µείξη του αίµατος και αποµάκρυνση από το χωριό, η 
εκκλησιαστική ευλογία µε τελετή· υπάρχουν και µεικτές µορφές). Για την καλύτερη 
τεκµηρίωση των λειτουργικοτήτων που µπορεί να προσλάβει το έθιµο, εξετάζεται 
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ιδιαίτερα η περίπτωση της Mέσα Mάνης, όπου η αδελφοποιΐα οδηγεί στον 
πολλαπλασιασµό της βεντέτας, γιατί οι αδελφοποιητοί αναλαµβάνουν αµοιβαία και 
όλα τα καθήκοντα "γδικιωµού" - γι' αυτό εξαφανίζεται το έθιµο και στον 20ό αιώνα-, 
µαρτυρείται κυρίως ανάµεσα στις γυναίκες, και της Kρήτης, όπου οι αδερφοχτοί 
κατά το 19ο αιώνα σχηµατίζουν µυστικές εταιρείες και πολεµικές οµάδες, που 
επαναστατούν κατά της Tουρκοκρατίας ή µάχονται αναµεταξύ τους· το έθιµο 
µαρτυρείται στη Mεγαλόνησο από το 15ο αιώνα. Aδελφοποιήσεις γίνονται στην 
Kρήτη επίσης για να σταµατήσει η ζωοκλοπή, που κατά καιρούς λαµβάνει µεγάλες 
διαστάσεις. Tο έθιµο σήµερα έχει εξαφανιστεί παντού, µολονότι η ελληνική 
Eκκλησία, σε αντίθεση π.χ. µε τη σερβική, δεν το απαγορεύει πια, όπως έκαµε 
παλαιότερα. H αδελφοποιΐα είχε χαρακτηριστικά µια υπερ-εθνική, ακόµα και υπερ-
θρησκευτική διάσταση: µαρτυρούνται αδελφοποιήσεις ανάµεσα σε 'Eλληνες και 
Tούρκους (όχι µόνο στον "Kαπετάν Mιχάλη"), ενώ στη µονή του 'Aη-Γιαννη του 
Aριλιώτη (στη σηµερινή Bουλγαρία) αδελφοποιήθηκαν στις αρχές του αιώνα 
ελληνόφωνοι Σαρακατσάνοι µε Σέρβους, Bουλγάρους και Bλάχους. Παρά τις 
πατριαρχικές και άλλες απαγορεύσεις το εκκλησιαστικό έθιµο κράτησε περίπου µια 
χιλιετία, για να σβήσει, σχεδόν από µόνο του, στον 20ό αιώνα.  
 
E. A. R. Brown, “Brotherhood in Byzantium. Introduction”, Traditio 52 (1997), σσ. 
261-384, ιδίως σσ. 264, 266, 280. 
 
“As Walter Puchner has emphasized, improvisation and variation characterize all 
performances of the ritual that have been observed and reported” (σ. 266). “Building 
on Kretzenbacher’s work, Walter Puchner, in 1994, emphasized the political uses to 
which ritual brotherhood has been put in the nineteenth and twentieth centuries, as he 
explored ecclesiastical opposition to the ceremony” (σ.280). 
 
458) Aνιχνεύοντας τη θεατρική παράδοση. Δέκα µελετήµατα, Aθήνα, εκδόσεις 
Oδυσσέας 1995, σελ. 462, 2 σχήµατα. 
 
     "O τόµος αυτός συγκεντρώνει δέκα µελετήµατα, ανέκδοτα και εκδοθέντα, σ' αυτή 
ή και σε άλλη µορφή, από την τελευταία πενταετία των ερευνητικών µου 
αναζητήσεων, µελετήµατα που ασχολούνται κυρίως µε τα πρώιµα κεφάλαια της 
ιστορίας του ελληνικού θεάτρου" (σ. 11). Tο πρώτο κεφάλαιο, "H αντίληψη του 
χώρου στους Mιµιάµβους  του Hρώνδα" (σσ. 13-50), αποτελεί την ελληνική εκδοχή 
του γερµανικού δηµ. αρ. 373, το δεύτερο, "Xριστός Πάσχων και αρχαία τραγωδία" 
(σσ. 51-113), την ελληνική µετάφραση του γερµανικού δηµ. αρ. 374. Tο τρίτο 
κεφάλαιο, "H Repraesentatio figurata των Eισοδίων της Θεοτόκου του Philippe de 
Mézières (Avignon 1372) και η κυπριακή της προέλευση" (σσ. 114-178, δύο 
σχήµατα) δεν είναι µόνο µετάφραση από το γερµανικό µελέτηµα του δηµ. αρ. 376, 
αλλά έχει διευρυνθεί µε µια ελληνική µετάφραση ολόκληρου του λατινικού κειµένου 
της "διάταξης", γιατί πρόκειται για µια από τις λίγες λεπτοµερειακές περιγραφές 
µεσαιωνικής θρησκευτικής παράστασης στην εκκλησία, κείµενο χρήσιµο για το 
πανεπιστηµιακό µάθηµα της ιστορίας του ευρωπαϊκού θεάτρου. Tο τέταρτο 
κεφάλαιο, "H πρόσληψη των δραµατικών έργων του Kρητικού θεάτρου" (σσ.178-
196), αποτελεί αναδηµοσίευση του δηµ. αρ. 377, ενώ το πέµπτο, "Θεατρική 
παράσταση στην Kωνσταντινούπολη το 1623 µε έργο για τον 'Aγιο Iωάννη 
Xρυσόστοµο" (σσ. 197-240), παρουσιάζει µια ανανεωµένη και διευρυµένη µε δύο 
παραρτήµατα (µετάφραση του γαλλικού εγγράφου στα ελληνικά, κεφάλαιο από τη 
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βυζαντινή συναξαριακή βιογραφία του Aγίου, που αποτέλεσε πιθανότατα την πηγή 
του άγνωστου θεατρικού έργου) version του δηµ. αρ. 424.  
     Tο έκτο κεφάλαιο, "O 'Oµηρος στη χιώτικη θρησκευτική δραµατουργία του 17ου 
αιώνα" (σσ. 241-247), παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στο συνέδριο "O 'Oµηρος και 
η νεοελληνική λογοτεχνία" το 1992 στη Xίο και δεν έχει δηµοσιευτεί. Πρόκειται για 
την επισήµανση χωρίου στον πρόλογο του δεύτερου θεατρικού έργου του Mιχαήλ 
Bεστάρχη για τα Πάθη του Xριστού, τον οποίο εκφωνεί ο ίδιος ο ποιητής, όπου 
υπάρχει κατά λέξη αναφορά του πρώτου στίχου της "Oδύσσειας" και της "Iλιάδας" 
αντίστοιχα· αν και κατά πόσο τα παράθεµα εκτείνεται παραπέρα, δεν µας 
αποκαλύπτει το εκπεσµένο από τον κώδικα επόµενο φύλλο. Kατ' αυτόν τον τρόπο 
τεκµηριώνεται η διδασκαλία του Oµήρου στα θρησκευτικά σχολεία της Xίου το 17ο 
αιώνα, και µάλιστα κατά παρόµοιο τρόπο, όπως σήµερα (αποστήθιση πρώτων 
στίχων). Tο έβδοµο κεφάλαιο, "H κληρονοµιά του Kρητικού θεάτρου στη Nάξο 
(17ος / πρώτο µισό του 18ου αιώνα)" (σσ. 248-255) προέρχεται από το δηµ. αρ. 425.  
     Tο όγδοο κεφάλαιο, "H ελληνική επανάσταση του 1821 στο ευρωπαϊκό θέατρο" 
(σσ. 256-301), αποτελεί την επεξεργασµένη µορφή του πανηγυρικού λόγου στην 
αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου Aθηνών για την 25 Mαρτίου 1994  και δεν έχει 
δηµοσιευτεί. Tο εκτενές µελέτηµα επισηµαίνει αρχικά το ρόλο του '21 για τους 
εθνοαπελευθερωτικούς αγώνες των βαλκανικών λαών εν γένει, την αντίδραση των 
Mεγάλων Δυνάµεων για το νέο "πιόνι" στη σκακιέρα γύρω από το Aνατολικό 
Zήτηµα, καθώς και τον καταλυτικό ρόλο του κινήµατος του Φιλελληνισµού, που 
ήταν το µαζικότερο πολιτικό και κρυπτοδηµοκρατικό κίνηµα σ' όλη την Eυρώπη την 
εποχή της Eπανόρθωσης ανάµεσα στο συνέδριο της Bιέννης (1814/15) και τις 
επαναστάσεις του 1848. Tο κίνηµα, που είχε και ουµανιστικές ρίζες και θρησκευτικές 
διαστάσεις, µαζί µε τις δραµατικές φάσεις της ίδιας της Eπανάστασης και την 
παραπληροφόρηση για τα γεγονότα, οδήγησε σε µια πρωτοφανή σε όγκο λογοτεχνία 
και παραλογοτεχνία, στην οποία συµµετείχαν ωστόσο και µεγάλα ονόµατα, όπως ο 
Byron και ο Shelley, ο Hugo και ο Chateaubriand και πολλοί άλλοι. Στο θέατρο η 
παραγωγή αυτή οδήγησε κυρίως σε ερασιτεχνική δραµατογραφία και σε εµπορικές, 
θεαµατικές και καταναλωτικές παραστάσεις στα µεγάλα θέατρα του Λονδίνου και 
του Παρισιού, µε µελόδραµα, όπερες και µπαλέτα µε ροµαντικά σκηνικά και 
ανατολίτικες ενδυµασίες, αργότερα και µε πανοράµατα και διοράµατα, που δείχνουν 
κυρίως τη ναυµαχία του Nαυαρίνου. Eίναι εκπληκτικό το υλικό που µπόρεσε να 
συγκεντρωθεί µε την πρώτη προσπάθεια! Θεµατογραφικά η δραµατογραφία αυτή 
µπορεί να χωριστεί στις εξής κατηγορίες: αρχαιόθεµα έργα µε σύγχρονη 
αναφορικότητα ("Λεωνίδας"), η 'Aλωση της Πόλης ("Kωνσταντίνος Παλαιολόγος"), 
φανταστικές υποθέσεις µε φόντο την Eπανάσταση, έργα και παραστάσεις "προς 
όφελος των Eλλήνων", φανταστικές ηρωίδες της Eπανάστασης στο συρµό της 
"Παρθένου της Oρλεάνης" του Σίλλερ, ο σουλιώτικος κύκλος, ο Aλή Πασάς και η 
κυρά Φροσύνη, ο Mάρκος Mπότσαρης, γενική θεµατογραφία της Eπανάστασης 
("Eλλάς" του Shelley, "Tα ερείπια των Aθηνών" του Kotzebue, έργα κατά το ποίηµα 
"The Maid of Athens" του Byron), η σφαγή της Xίου, η έξοδος του Mεσολογγίου (µε 
ιδιαίτερη έµφαση), η παράδοση της Πάργας και η ναυµαχία του Nαυαρίνου. Tα 
πολυάριθµα αυτά έργα γράφτηκαν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερµανικά, τα 
ιταλικά, ακόµα και τα σουηδικά. Tα σκηνικά αναπαρήγαν συχνά χαλκογραφίες και 
σκίτσα από τα πολυδιαβασµένα ταξιδιωτικά βιβλία. O ελληνικός αγώνας είχε 
πραγµατική πλατιά απήχηση σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, και η φιλελληνική 
θεµατογραφία για τα θέατρα ήταν βέβαιη εισπρακτική επιτυχία. Mε την επιβολή της 
Bαυαροκρατίας το διεθνές ενδιαφέρον για την Eλλάδα υποχωρεί: η Eλλάδα γίνεται 
µοναρχία, όπως όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Tο µελέτηµα τελειώνει µε µια 
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διαπίστωση, που αφορά το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στο 1820 και το 1830: "Σε 
καµιάν άλλη ιστορική φάση, ούτε πριν ούτε µετά, η Eλλάδα δεν είχε τόσους φίλους 
σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, σε όλους τους λαούς της Eυρώπης. Tο θέατρο είναι 
πάντα ένας αλάνθαστος δείκτης" (σ. 301). 
     Tο ένατο κεφάλαιο, "Tο θέµα της 'Aλωσης στη νεοελληνική δραµατουργία" 
(σσ.302-317), δηµοσιεύει µια διευρυµένη µορφή του δηµ. αρ. 421 και το δέκατο 
κεφάλαιο αναπαράγει το εκτενές µελέτηµα του δηµ. υπ' αρ. 382. Aκολουθούν 
ευρετήρια προσώπων και ονοµάτων (σσ. 435 εξ.), τίτλων και έργων (σσ. 441 εξ.), 
µελετητών (σσ. 446 εξ.) και πραγµάτων και όρων (σσ. 455 εξ.). 
 
Kυριακή Πετράκου, “Nέα στοιχεία στο φως”, Διαβάζω 355 (1995), σσ. 106-109. 
 
"'Eνα από τα κεντρικά προβλήµατα του νεότερου Eλληνισµού είναι το θέµα της 
ταυτότητας: το αν η Eλλάδα ανήκει στην Aνατολή ή στη Δύση, αν έχει ο Eλληνισµός 
διπλή φύση που µπορεί να συγκεράσει τα χαρακτηριστικά και των δύο ή θα πρέπει να 
τονιστούν τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της µιας πλευράς, κατά προτίµηση της 
δυτικής. H δυτικότροπη αυτή άποψη, κυρίαρχη από την ίδρυση του νέου Eλληνικού 
κράτους, υποστηρίχτηκε από πολλούς κοινωνικούς παράγοντες, µε εξάρχοντα 
ανάµεσά τους το Πανεπιστήµιο. Tονίζοντας το ρόλο του ως παραγωγού ιδεολογίας, 
το Πανεπιστήµιο της Aθήνας συσχέτισε τις τάσεις εξοµοίωσης µε τη Δύση µε την 
αδιάσπαστη πολιτιστική γραµµή που δυνδέει τη νεότερη Eλλάδα µε την Aρχαία και 
αφιέρωσε ένα µεγάλο µέρος της ενέργειάς του στο να ανακαλύψει τους ελλείποντες 
κρίκους της αλυσίδας που πρέπει να αποδειχτεί ακέραιη. Στην προπάθειά του αυτή 
παραµέλησε τον τοµέα των Nεοελληνικών σπουδών, του οποίου ο ρόλος µόνο 
πρόσφατα έχει αναγνωριστεί (έδρα Nεοελληνικής φιλολογίας ιδρύθηκε το 1925 στο 
παν/µιο Aθήνας και το 1926 στο παν/µιο Θεσ/νίκης). Tο θέατρο είναι ο πιο 
παραµεληµένος κλάδος της κουλτούρας µας, ενώ η θεατρολογία εξακολουθεί ακόµα 
και σήµερα να θεωρείται από ορισµένους ως µη-επιστήµη και η υπόστασή της στα 
πανεπιστήµια ως παραφυάδα της φιλολογίας (αντίθετα απ' ό,τι συµβαίνει σε άλλες 
Bαλκανικές χώρες, όπου βρίσκεται σε άνθιση). Yπάρχουν απόψεις όµως που 
επιβάλλονται µόνες τους παρά τις αντιστάσεις, εξαιτίας της ενέργειας και της 
πληροφορίας που µεταφέρουν. O Bάλτερ Πούχνερ, ακολουθώντας µια παράδοση 
ξένων διακεκριµένων νεοελληνιστών, τους οποίους χαρακτηρίζει ο έντονος έρωτας 
προς το "έτερον", έχει προσφέρει άφθονα στοιχεία (µε παραγωγή ένα ή δύο βιβλία το 
χρόνο) στη συµπλήρωση των "ελλειπόντων κρίκων". 
     H νέα αυτή συλλογή µελετηµάτων είναι επεξεργασµένη µε τη συνηθισµένη για 
τον ερευνητή αυτόν µέθοδο: προτάσσεται η συνοπτική παρουσίαση όλων των 
προηγούµενων απόψεων ώστε να είναι ο αναγνώστης σε θέση να παρακολουθήσει 
την έρευνα και τη συζήτηση και να κατανοεί τα νέα τους βήµατα. Eπίσης 
δηµοσιεύονται και παρουσιάζονται κείµενα πολύτιµα για τον ειδικό και γοητευτικά, 
εξαιτίας του κάποιου ιστορικού εξωτισµού τους, για τον καλλιεργηµένο αναγνώστη. 
Aρχίζει µε τους Mιµιάµβους του Hρώνδα: το κείµενό τους αποτελείται από 
σηµειώσεις για αυτοσχεδιασµένο λόγο (όπως τα canevasi της Commedia dell' Arte). 
Πρόκειται για ένα υβριδικό είδος, ανάµεσα στον καθαυτό θεατρικό µίµο και τα 
ειδύλλια του Θεοκρίτου (λογοτεχνικός µίµος). Yπάρχουν επτά τέτοιοι και αποτελούν 
µικροµελέτες της ανθρώπινης συµπεριφοράς σε ορισµένες καταστάσεις. O B. Π. 
προτείνει ερµηνείες σχετικά µε το νόηµα ορισµένων ρήσεων και την πιθανή σκηνική 
δράση, σχολιάζοντας ανάλογες προτάσεις προηγουµένων µελετητών. Στο βασικό 
προβληµα, αν οι µιµίαµβοι προορίζονταν ή όχι για παράσταση µε βάση την έλλειψη 
άµεσων και την ανεπάρκεια έµµεσων σκηνικών οδηγιών συµπεραίνει ότι προορισµός 
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τους ήταν η µιµική απαγγελία, δείχνοντας ότι υπήρξαν διαφορετικές µορφές θεάτρου, 
που αποτέλεσαν τις προνύµφες µιας καθαυτό θεατρικής δραστηριότητας. 
     Eπανέρχεται στο πολυσυζητηµένο µεσαιωνικό κείµενο "Xριστός Πάσχων" που 
ανήκει στην παράδοση των θρήνων της Θεοτόκου και βρίσκεται στο κέντρο του 
διαλόγου (ή µάλλον της διαµάχης) των ερευνητών για το αν υπήρξε ή όχι Bυζαντινό 
θέατρο. H προηγούµενη τεκµηρίωση του B. Π. ότι πρόκειται για διαλογικό ποίηµα 
που δεν έχει σχέση µε το θέατρο θεωρήθηκε ανεπαρκής οπότε επανέρχεται για να την 
ενισχύσει.  Tα θεατρολογικά δεδοµένα εξετάζονται µε ενδελέχεια: ο σκηνικός χώρος, 
ο σκηνικός χρόνος, η (υποτιθέµενη) σκηνική δράση. Aνιχνεύεται η βαθύτερη 
αισθητική υπόσταση του έργου που απευθύνεται (αναγκαστικά) σε ανθρώπους µε 
κλασική µόρφωση, ικανούς να απολαύσουν το µωσαϊκό των στοιχείων της αρχαίας 
τραγωδίας που έχουν ενσωµατωθεί σ' αυτό, αλλά δεν οδηγούν στο συµπέρασµα ότι 
πρόκειται για θέατρο. Oι εσωτερικές κειµενικές ενδείξεις σκηνικής δράσης 
συγκρίνονται µε ανάλογα χωρία του Eυαγγελίου υποδεικνύοντας ότι προορισµός του 
έργου ήταν η ανάγνωση και απαγγελία. H έµφαση στο κείµενο δίνεται στη συλλογή 
στοιχείων και λεπτοµερειών και όχι στη συµπαγή και λογική πλοκή που είναι 
αναγκαία για να επιτευχθεί µια κατανοητή σκηνική δράση. Tο ερευνητικό ερώτηµα 
είναι αν πρόκειται για τραγωδία ή passion play (παράσταση παθών του Kυρίου) όπως 
υποστηρίζουν ορισµένοι ερευντές. Στην πραγµατικότητα η πιθανότερη χρονολόγησή 
του οδηγεί σε µια εποχή κατά την οποία κάθε θεατρική ή θεατροειδής δραστηριότητα 
είναι τόσο απαγορευµένη από την εκκλησία ώστε αποκλείεται παράστασή του κάτω 
από οποιαδήποτε µορφή. 
     Πρόκειται για κέντρωνα, δηλαδή αναγνωστικό έργο που ενσωµατώνει κείµενα της 
αρχαίας τραγωδίας στη Xριστιανική λογοτεχνία. H αναδίφηση της χριστιανικής 
λογοτεχνίας οδηγεί σε ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις και συγκρίσεις. Eκτός από τα 
θέµατα που αναλύονται και µελετώνται εξαντλητικά, υπάρχουν και τα θέµατα που 
τίθενται: π.χ. η "Aναπαράσταση µε Φιγούρες", έργου του Mezieres (που ήταν 
Kαγκελάριος στην Kύπρο από το 1361 ώς το 1368). Πρόκειται για λειτουργικές 
σκηνές, µια από τις εκφάνσεις δηλαδή του µεσαιωνικού θρησκευτικού θεάτρου. Tο 
έργο αυτό είναι αναπαράσταση των Eισοδίων της Θεοτόκου και θέτει ερωτήµατα όχι 
µόνο θεατρολογικά αλλά και ιστορικά: Ποιο ήταν το ερέθισµα για το συγγραφέα 
ώστε να γράψει ένα τέτοιο έργο; Πώς συνδέεται η ύπαρξή του έργου αυτού µε τον 
λίγο προγενέστερο Kύκλο των Παθών και µήπως πρέπει να καταλάβει η Kύπρος µια 
ιδιαίτερη θέση στο ζήτηµα του θρησκευτικού θεάτρου της Eλληνόφωνης Aνατολής. 
O Mézières είναι µια από τις πιο γνωστές προσωπικότητες της εποχής του (14ος αι.): 
στρατιωτικός, διπλωµάτης, ποιητής και συγγραφέας, υπέρµαχος και πρωτεργάτης της 
ιδέας της Eκκλησιαστικής 'Eνωσης. O B. Π. κάνει µια πρώτη ανίχνευση των 
ζητουµένων στοιχείων στη Bιογραφία του συγγραφέα. Aκολουθεί µια παρουσίαση 
του έργου που είναι ένα από τα σπουδαιότερα του θρησκευτικού θεάτρου της 
Λατινικής Δύσης. 
      Aλλάζοντας χώρο και ταξιδεύοντας στο χρόνο επιστρέφει στην ατέρµονα, όπως 
φαίνεται, συζήτηση για την προέλευση και την τύχη των έργων του Kρητικού 
θεάτρου. Oι µελετητές του µοιάζουν να έχουν αληθινή δίψα για νεά δεδοµένα (που 
θα δώσουν αφορµή για νέες υποθέσεις και υποθέσεις επί των υποθέσεων). Eξίσου 
ενδιαφέρων φαίνεται ο ρόλος που παίζουν τα έργα αυτά ως δότες προτύπων αλλά και 
ιδιαίτερων κληρονοµικών χαρακτηριστικών στα µεταγενέστερα έργα τόσο του 
λόγιου όσο και του λαϊκού πολιτισµού. Δίχως να έχουν όλα την ίδια µοίρα (ορισµένα 
δέν ξεπέρασαν ποτέ την εποχή τους και τον στενό κύκλο της Kρητικής 
δραµατουργίας) ακολούθησαν σε γενικές γραµµές την πορεία του "Eρωτόκριτου". 
Aφού περνούν στα Eπτάνησα και ασκούν την επίδρασή τους για έναν αιώνα, 



- 538 - 

 

αφοµοιώνονται µέσα στις Oµιλίες. H εκτίµηση και η αξιολόγησή τους στο ελεύθερο 
Eλληνικό κράτος περνά µια βαθιά κρίση µε την εισβολή του Διαφωτισµού και του 
κλασικότροπου προσανατολισµού του 19ου αι. ("το µονότονον των κρητικών επών") 
για να επανεκτιµηθούν από τους λογοτέχνες της γενιάς του 1880 και τους πρώτους 
δηµοτικιστές, και, µετά µια περίοδο σιωπής, να ανακαλυφθούν ξανά από τη γενιά του 
'30. H "Eρωφίλη", για την οποία παρ' όλες τις έρευνες που έχουν ήδη γίνει, 
πιστεύεται ότι µένουν ακόµα άγνωστες σηµαντικές πτυχές και διακλαδώσεις της 
επίδρασής της, αποτελεί πλέον στη λογοτεχνική ιστορία ένα αρχέτυπο, κάτι σαν 
"µητέρα" του Nεοελληνικού θεάτρου, ενάντια στην οποία επαναστάτησαν οι 
Φαναριώτες δραµατογράφοι του 19ου αι. και προτίµησαν να στραφούν κατευθείαν 
στην Aρχαία τραγωδία. Aκολουθούν σε δηµοτικότητα και επιδράσεις η "Πανώρια" 
και η "Θυσία του Aβραάµ", ενώ ο "Kατσούρµπος" αφήνει έντονα τα ίχνη του τόσο 
στις υπόλοιπες Kρητικές κωµωδίες όσο και στις Eπτανησιακές αλλά και στα 
Aιγαιοπελαγίτικα έργα. Tο πιο ενδιαφέρον στοιχείο της συνοπτικής αυτής αλλά και 
λεπτοµερούς αναφοράς είναι η εικόνα της διάδοσης του Kρητικού 
Bενετοκρατούµενου πολιτισµού στον Eπτανησιακό κι Aιγαιοπελαγίτικο χώρο µετά 
την πτώση του Xάνδακα (1669) τόσο στη θεατρική (παραστάσεις), όσο και στην 
αναγνωστική µορφή (χειρόγραφα - εκδόσεις) που διάρκεσε γύρω στα 150 χρόνια. 
     'Eνα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου είναι το θρησκευτικό 
θέατρο του τέλους του 17ου - αρχών του 18ου αι. στο Aιγαίο. Yπάρχουν 8 ολόκληρα 
θεατρικά έργα (από τα οποία µέχρι τώρα έχει εκδοθεί µόνο ο "Δαβίδ", αγνώστου 
συγγραφέα). 'Eχουν όµως δει το φως µια σειρά από πληροφορίες που αφορούν στη 
δράση των Kολλεγίων του Tάγµατος των Iησουϊτών στις Kυκλάδες και στη Xίο. Στο 
υπό έκδοση κείµενο της "Tραγωδίας του Aγίου Δηµητρίου" σώζεται επίσης ο 
κατάλογος της διανοµής των ηθοποιών, αποδεικνύοντας αναντίρρητα την ύπαρξη 
θεατρικής δραστηριότητας. Aπό τη Xίο σώζονται 5 έργα γραµµένα από τρεις 
σηµαντικούς ορθόδοξους ιερείς. H πληροφορία για µια ακόµα Iησουϊτική παράσταση 
στην Kωνσταντινούπολη την εποχή αυτή είναι από τις πιο σηµαντικές στο πάντα 
ανοιχτό ιστορικά κεφάλαιο "Θέατρο και Πολιτική": το εν λόγω έργο, µε θέµα τον 
'Aγιο Iωάννη το Xρυσόστοµο, είναι γραµµένο σε απλό ύφος και δηµοτική γλώσσα. O 
συγγραφέας του δεν είναι γνωστός, υπάρχει όµως µια υπόθεση για την ταυτότητά του 
µε πολλές ενδείξεις ορθότητας. H παράσταση αυτή, που έγινε το 1623 αποτελεί ένα 
σύνθετο πολιτικό γεγονός µε εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ερµηνεία. Δηµοσιεύεται µια 
παρουσίαση του έργου. 
    Xαρακτηριστικό στοιχείο ιστορικής συνέχειας επίσης είναι η ενσωµάτωση στη 
χριστιανική παράδοση της αρχαίας τραγωδίας και των Oµηρικών επών, όπως 
φανερώνει ένα έργο από τη Xίο, αποδεικνύοντας ότι η Oµηρική επίδραση δεν 
περιορίστηκε στα Eπτάνησα (Kατσαΐτης). H συνέχεια του Kρητικού πολιτισµού, 
πιστοποιείται τώρα και στο χώρο του Aιγαίου, µέσα από τις νέοτερες µελέτες. Aφού 
ερευνήθηκε στη Xίο, επόµενο αντικείµενο εξέτασης γίνεται η Nάξος. Aφαιρείται από 
τα Eπτάνησα ο ρόλος του µοναδικού φορέα της ελληνικής πολιτιστικής παράδοσης, 
εµπλουτίζεται όµως παράλληλα η εικόνα. Kαι εδώ εµφανίζονται οι Iησουΐτες. 
Oργανώνουν παραστάσεις µε σκοπό διπλωµατικό ή πολιτικό: είναι εκδηλώσεις 
φιλοφρόνησης προς τον ορθόδοξο κλήρο και τον Eλληνικό λαό. Στην "Tραγωδία του 
Aγίου Δηµητρίου" βρίσκονται γλωσσικές επιδράσεις και µέρη ολόκληρα από τα 
Kρητικά έργα (το ίδιο συµβαίνει και µε τα έργα της Xίου). Tο Nαξιώτικο θέατρο 
(αρχή 18ου αι.) διαφοροποιείται από το Kρητικό και το Xιώτικο: από τη σύντηξη της 
Kρητικής παράδοσης και της κλασικίζουσας δραµατουργιας προκύπτει ένα έργο µε 
κλασική συµµετρία, στο οποίο κυριαρχεί η θεατρικότητα απέναντι στην ποίηση, 
γοργό στην εξέλιξη και διασκεδαστικό παρά τον αναπόφευκτο θρησκευτικό 
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διδακτισµό του. Φανερώνει τη θεατρική εµπειρία του συγγραφέα αλλά και την 
ύπαρξη µακράς παράδοσης στο είδος. 
     H εξέταση της απήχησης που βρήκε η Eλληνική επανάσταση του 1821 στη 
συνείδηση της Eυρώπης, φανερώνει τη λειτουργικότητά της ως παράγοντα 
υποδαύλισης ενός έντονου και κρυφού πόθου των λαών της Eυρώπης για 
περισσότερη ελευθερία και δηµοκρατία σε µια εποχή καταπίεσης και λογοκρισίας. (O 
Φιλελληνισµός είναι στην πραγµατικότητα κίνηµα κρυπτοδηµοκρατικό, όπως 
καλύτερα από κάθε άλλο στοιχείο αποκαλύπτουν οι µεταφράσεις των πρακτικών των 
Eθνοσυνελεύσεων, ένδειξη του ενδιαφέροντος που υπάρχει γι' αυτές σε όλα τα 
κοινωνικά στρώµατα). Eπεισόδια από την Eλληνική ιστορία της εποχής εµφανίζονται 
ως κεντρικά θέµατα ενός ευρέος φάσµατος θεατρικών έργων, τα οποία 
παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό, προβάλλοντας το φιλελληνικό θέατρο ως ένα 
αξιοπρόσεκτο φαινόµενο. Aνατρέχοντας στην 'Aλωση της Πόλης ως δραµατικό 
θέµα, η έντονη παρουσία του τόσο στην Eυρωπαϊκή όσο και στην Eλληνική 
δραµατουργία υποδεικνύει ένα παρόµοιο ρόλο. H ανακάλυψη ορισµένων θεατρικών 
γεγονότων (όπως π.χ. µιας παράστασης έργου µε την υπόθεση αυτή στην 
Kωνσταντινούπολη λίγο πριν από το 1821, προφανώς οργανωµένη από τη Φιλική 
Eταιρία), είναι παράδειγµα της άµεσης πολιτικής και επαναστατικής 
λειτουργικότητας του ιστορικού δράµατος. 
     Tο τελευταίο µελέτηµα για τη θεατρική µας παράδοση, διαφοροποιείται από τα 
προηγούµενα: παρουσιάζει το πρώιµο θεατρικό έργο του Nίκου Kαζαντζάκη, αλλά 
µε µια µέθοδο ασυνήθιστη για έναν τόσο αυστηρά εγκεφαλικό µελετητή, όπως είναι 
συνήθως ο B. Π. Tα πρώτα θεατρικά έργα του Kαζαντζάκη αναλύονται και 
συσχετίζονται ψυχαναλυτικά σχεδόν µε την προσωπική ιστορία και την εσωτερική 
του βιογραφία, υποδεικνύοντας τις συµβολικές µεταµορφώσεις των βιωµάτων του σε 
τέχνη. H προσέγγιση αυτή εµφυσά µια πνοή αισθήµατος σε µελέτες που 
απευθύνονται συνήθως αποκλειστικά στο νοητικό και γνωστικό τµήµα του 
πνεύµατος και µπορεί να συµφιλιώσει ένα λιγότερο εξασκηµένο ή µη ειδικό 
αναγνώστη µε τη δύσκολη διαδικασία της εµβάθυνσης στο λογοτεχνικό φαινόµενο. 
     Tα µελετήµατα αυτά που ασχολούνται µε τα πρώιµα κεφάλαια της ιστορίας του 
νεοελληνικού θεάτρου φέρνουν στο φως νέα στοιχεία που συµπληρώνουν την εικόνα 
της πολιτιστικής µας ιστορίας (και κατ' επέκταση της ταυτότητας)". 
 
Diether Roderich Reinsch, Südοst-Forschungen 55 (1996), σσ. 565-571. 
 
"Walter Puchner, der Kenner des griechischen und darüber hinaus des balkanischen 
Theaters, legt hiermit den fünften umfangreichen Sammelband zu einem 
theatrologischen Themenbereich vor (nach Iστορικά νεοελληνικού θεάτρου, (1984); 
Eυρωπαϊκή Θεατρολογία, (1984); Eλληνική Θεατρολογία, (1988) und Bαλκανική 
θεατρολογία (1994)). Er umfaßt insgesamt zehn Einzelstudien sehr unterschiedlichen 
Umfangs, aber gleichbleibend hoher Qualität, von denen 6 in den Jahren 1993 und 
1994 schon an anderer Stelle veröffentlicht worden waren; drei Einzeltitel sind 
teilweise bearbeitete Fassungen von Vorträgen aus den Jahren 1992 und 1994, ein 
Titel stand, als das Vorwort geschrieben wurde (Weihnachten 1993), zu anderweitiger 
Publikation an. Der griechische Leser wird für die Zusammenfassung verstreut 
publizierter Aufsätze, die durch von Kωνσταντίνος Mπούρας erstellte Indices 
erschlossen sind, auch deshalb dankbar sein, weil die drei am Anfang stehenden 
umfangreichen Arbeiten bisher nur in deutscher Sprache vorlagen. Die Einzelstücke 
sind chronologisch geordnet und sollen daher hier auch in dieser Reihenfolge kurz 
vorgestellt werden. Sie reichen zeitlich von Herondas bis zu Kazantzakis (der 
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Klappentext ist etwas irreführend, indem er davon spricht, daß sich die hier 
versammelten Arbeiten mit den frühen Kapiteln der Geschichte des neugriechischen 
Theaters beschäftigen; im Vorwort heißt es dagegen korrekt "hauptsächlich mit den 
frühen Kapiteln". Im einzelnen enthält der Band folgende Studien: 
     1. H αντίληψη του χώρου στους Mιµιάµβους του Hρώνδα (Zur Raumkonzeption 
der Mimiamben des Herodas), vorher publiziert in Wiener Studien 106 (1993) S. 9-
34. Es handelt sich um eine eingehende Interpretation der acht von Herondas 
überlieferten "Mimiamben" speziell im Hinblick auf den theatralischen Raum, in 
welchem diese Szenen spielen. In Auseinandersetzung mit der Monographie des 
Klassischen Philologen Giuseppe Mastromarco (Il pubblico di Eronda, Padua 1979 
und in erweiterter Fassung The Public of Herondas, Amsterdam 1984) macht Puchner 
an jedem einzelnen Mimambus klar, wie unbestimmt eigentlich vom Text her der 
Raum ist, in dem sich die Figuren bewegen, und wie subjektiv die Szene 
wahrgenommen wird: Der Zuschauer "sieht" mit den Augen der sprechenden 
Hauptperson. Mastromarco wird mit Hilfe dieser theatrologisch fundierten Analyse 
schlagend widerlegt. Puchner verweist für die Möglichkeiten eines einzelnen 
Darstellers, verschiedene Personen stimmlich zu unterscheiden, mit Recht auf 
Märchenerzähler (vor allem im orientalischen Raum, in Griechland gibt es wohl keine 
παραµυθάδες mehr) und Karagiozis-Spieler. Die Mimiamben waren, so das Ergebnis 
Puchners, nicht dazu bestimmt, von mehreren Schauspielern mit verteilten Rollen auf 
einer Bühne aufgeführt zu werden; dazu fehlt es an Eindeutigkeit der vom Autor 
intendierten Bühnenhandlung in Raum und Zeit, beides sind in den Stücken von 
Herondas eher fließende Kategorien. Die dem gemischten Genos entsprechende 
Praxis der Präsentation ist der stimmlich differenzierte Vortrag einer Einzelperson, 
gegebenenfalls mit gestischen Unterstreichungen. 
     2. "Xριστός Πάσχων" και αρχαία τραγωδία (Theaterwissenschaftliche und andere 
Anmerkungen zum "Christus patiens", vorher publiziert in Österr. Akad. Wiss., 
Anzeiger der phil.-hist. Kl. 120 (1993) S. 9-34). Das Problem der Abfassungszeit und 
der Streit um die Datierung dieses Centos sind alt; in neuerer Zeit mehren sich die 
Stimmen, die mit jeweils verschiedenen Argumenten gegen die Autorschaft des 
Gregor von Nazianz und für eine Ansetzung ins 12. Jahrhundert plädieren. 
Insbesondere die sprachlichen Hinweise, die W.Hörandner in den von E. (nicht "D.", 
wie S. 52 Anm. 4 und im Register S. 453 angegeben) Trapp u.a. herausgegebenen 
"Studien zur byzantinischen Lexikographie" (Wien 1988) vorgetragen hat, sind sehr 
beachtenswert. Doch sind wir noch immer weit von einer communis opinio in der 
Datierungsfrage entfernt, wie die von Puchner referierte neueste Literatur zum Thema 
zeigt. So ist es hochwillkommen, daß die Frage nun auch von kompetenter 
theaterwissenschaftlicher Seite untersucht wird. Methode und Fragestellung sind ganz 
ähnlich den bei der ersten Studie verwandten, ebenso das Ergebnis: Ein eindeutiger 
Bühnenraum ist nicht bestimmbar, und es gibt auch keinerlei Einheit der Zeit; 
Dämmerung und Dunkel evozieren eine Stimmung des Geheimnisvollen, sie sind 
nicht als Zeitangaben innerhalb eines Theaterstückes zu werten. Die 
Handlungsführung nimmt auch Widersprüche in Kauf, da das Ziel des Stückes 
offenbar darin besteht, möglichst viele Evangelienstellen (auch sich widersprechende) 
umzusetzen, um einem Leser den Genuß der erkannten Anspielung zu bieten und 
nicht etwa den einer dramatisch in sich konsistenten Handlung. Puchner vergleicht 
den Aufbau des Stückes mit einer Bildsequenz, wie sie erst in nachikonoklastischer 
Zeit nachweisbar und denkbar ist. Ein Einfluß unseres Cento auf Bildersequenzen 
wird mit Recht abgelehnt, der Prozeß konnte nur umgekehrt verlaufen. Damit 
scheidet auch die Möglichkeit einer Imitation der Verse 454-460 durch Romanos den 
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Meloden und damit ein terminus ante quem 6. Jahrhundert aus. Es gehört, wie 
Puchner zu Recht ausführt, umgekehrt gerade zum Wesen des Cento, sich Stellen aus 
berühmten Werken dienstbar zu machen. Daß man bei Dichtern von der Qualität 
eines Romanos allerdings eo ipso keine größeren wörtlichen Entlehnungen aus 
anderen Autoren annehmen dürfe, ist ein schlechtes Argument, da sich Romanos 
nachweislich in ausgedehntester Weise aus rhythmisierten Predigten etwa eines 
Basileios von Seleukeia bedient hat. Es ist Puchner zuzustimmen, daß der "Christus 
patiens" mehr Ähnlichkeit mit einem mittelalterlichen Stationsstück als mit einem 
antiken Drama hat und daher von der Mentalität her einer Roswitha von Gandersheim 
nähersteht als Euripides. Daß allerdings die Kirchenväter des vierten Jahrhunderts 
noch eine lebendige Anschauung vom antiken Theater gehabt hätten, wie Puchenr 
annimmt, möchte ich doch bezweifeln, und daraus läßt sich dann auch kein Argument 
gegen die Verfasserschaft des Gregor von Nazianz gewinnen. Seine anderen 
Argumente sind stark genug, damit auch von theaterwissenschaftlicher Seite her 
plausibel wird, daß der "Christus patiens" eher ins zwölfte denn ins vierte Jahrhundert 
gehört. 
     3. H "Repraesentatio figurata" των Eισοδίων της Θεοτόκου του Philippe de 
Mézières (Avignon 1372) και η κυπριακή της προέλευση (Die Repraesentatio 
Figurata der Präsentation der Jungfrau Maria im Tempel von Philippe de Mézières 
(Avignon 1372) und ihre zypriotische Herkunft, vorher publiziert in Θησαυρίσµατα 
23 (1993) S. 91-129). Die Studie ist in großen Teilen eher eine Bekanntes 
zusammenfassende Darstellung als die Ausarbeitung und Darlegung der eigenen 
These zum Thema. Es wird, gut dokumentiert wie immer bei Puchner, noch einmal 
eingehend das Leben Philippe de Mézières geschildert, insbesondere dann seine 
Bemühungen um die Einführung des im Titel genannten Festes, das er als Kirchenfest 
in Zypern kennengelernt hatte, in der westlichen Kirche. Die Hypothese, daß de 
Mézières für sein Bühnenstück über die Darbringung Marias im Tempel ebenso wie 
der Miniaturen-Zyklus des Kokkinobaphos-Malers zum Thema auf ein postuliertes 
byzantinisches geistliches Drama zurückgingen, war schon von J. Lafontaine-
Dosogne und I. Hutter endgültig widerlegt worden, denen sich Puchner zu Recht 
anschließt. Er plädiert darüber hinaus auch aus Gründen der inneren Organisation des 
Stückes dafür, in ihm eine eigenständige literarische Schöpfung Philippes zu sehen. 
Nur die Anregung dazu stammt aus dem Fest, wie Philippe es in Zypern erlebt hatte, 
und keineswegs hat er sich auf ein imaginäres zyprisches Bühnenspiel gestützt. Im 
Anhang gibt Puchner (über die deutsche Fassung des Aufsatzes hinausgehend) eine 
griechische Übersetzung des lateinischen Originaltextes des Stückes. 
     4. H πρόσληψη των δραµατικών έργων του Kρητικού θεάτρου, vorher publiziert 
in Kρητικά Xρονικά  30 (1990 [1993]) S. 103-118). Nach guten methodischen 
Überlegungen zum gesamten Phänomen der Rezeption des Kretischen Theaters gibt 
Puchner eine reiche Dokumentation speziell für die Chortatsis-Stücke Eρωφίλη und 
Πανώρια; sie zeigt für die zweite Hälfte des 17. und der erste Hälfte des 18. 
Jahrhunderts eine Verbreitung dieser Werke auf den Jonischen Inseln, auf den 
Kykladen und auf Chios, während sich der Raum später auf die Jonischen Inseln 
allein verengt. 
     5. Θεατρική παράσταση στην Kωνσταντινούπoλη το 1623 µε έργο για τον 'Aγιο 
Iωάννη Xρυσόστοµο, vorher publiziert in Θησαυρίσµατα 24 (1994) S. 235-262. Hier 
präsentiert Puchner wertvolles Archiv-Material zur Aufführung des im Titel 
genannten vermutlich vom griechischen Jesuiten Δοµήνικος Mαυρίκιος verfaßten 
Stückes und generell zur jesuitischen gegen den des Protestantismus verdächtigen 
Patriarchen Kyrillos Lukaris gerichteten Diplomatie zu dieser Zeit. Puchner gibt eine 
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vollständige griechischer Übersetzung des im Archiv der Jesuiten in Rom erhaltenen 
Dokuments. Der Artikel ist reich, stellenweise überreich dokumentiert; es wäre nicht 
nötig gewesen, Angaben aus BHG in extenso zu wiederholen. Die ausgedehnten 
Zitate aus den hagiographischen Quellen sind zudem durch Dutzende von 
Druckfehlern verunziert; am traditionellen Akzentuierungssystem sind Setzer und 
Korrektor vollständig gescheitert, so daß es besser gewesen wäre, insbesondere auf 
den über die Erstpublikation hinaus im Anhang B abgedruckten Text der 
Chrysostomos-Vita aus Halkin, Douze récits byzantins sur Saint Jean Chrysostome, 
Bruxelles 1977 (S.78-88), zu verzichten. 
     6. O 'Oµηρος στη χιώτικη θρησκευτική δραµατουργία του 17ου αιώνα (Homer im 
chiotischen geistlichen Drama des 17. Jahrhunderts), Erstpublikation. In diesem 
kurzen Aufsatz (7 Druckseiten) wird der Rahmen der Beschäftigung mit Homer in 
Byzanz und im griechischsprachigen Raum in metabyzantinischer Zeit skizziert, und 
es wird eine Nachricht aus Chios aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mitgeteilt: 
Im Prolog zu einem dramatischen Werk des Michael Vestarchis über die 
Auferstehung zitiert der Autor den jeweils ersten Vers aus Ilias und Odyssee und 
bezeugt damit für seine Zeit die Tradition des Homer-Unterrichts auf der Insel. 
     7. H κληρονοµιά του κρητικού θεάτρου στη Nάξο (17ος/πρώτο µισό του 18ου 
αιώνα) (Das Erbe des Kretischen Theaters auf Naxos (17. - 1. Hälfte 18. 
Jahrhundert)), Erstpublikation. Auch dies ist eine kurzer Aufsatz (8 Druckseiten), der 
die nicht unwichtige Erkenntnis vermittelt, daß das Kretische Theater nach dem Fall 
von Chandax 1669 nicht nur auf die Jonischen Inseln ausgestrahlt hat sowie auf Chios 
(vor kurzem von Manousakas belegt), sondern auch auf Naxos, das ebenso wie die 
genannten Inseln Flüchtlinge aus Kreta aufgenommen hat. Puchner bezieht sich dabei 
auf ein 1723 auf Naxos aufgeführtes Jesuiten-Drama über den heiligen Demetrios, 
das kurz charakterisiert wird (der Text wird von ihm zusammen mit N. Panagiotakis 
herausgegeben werden). Die Bearbeitung des Legendenstoffes durch den Autor zeigt 
deutliche Spuren der Kenntnis verschiedener Stücke des Kretischen Theaters; mit 
Sicherheit hat er die Komödie "Katzourbos" des Georgios Chortatsis benutzt, aus 
welcher Puchner überzeugend umfangreiche Entlehnungen nachweist. 
     8. H ελληνική Eπανάσταση του 1821 στο ευρωπαϊκό θέατρο (Die griechische 
Revolution von 1821 auf dem europäischen Theater), Erstpublikation. Mit reicher 
Bibliographie allgemein zum Philhellenismus in Europa breitet Puchner in diesem aus 
einem Festvortrag hervorgegangenen Aufsatz ein umfangreiches Material zur 
philhellenischen Dramenproduktion in der ersten Hälfte, besonders im ersten Viertel, 
des 19. Jahrhunderts aus. Mit Recht betont er die gesellschaftlich-politische 
Bedeutung dieser Literatur, deren innerliterarischer Wert eher gering zu 
veranschlagen ist. Dem Wesen des Festvortrags entsprechend, nimmt die Einleitung 
über den Philhellenismus einen sehr großen Raum ein; die eigentliche 
Materialsammlung zum philhellenischen Theater ist nach Hauptthemen geordnet, 
beginnend mit Konstantin Palaiologos und der Halosis: Skanderbeg, die Sulioten, Ali 
Pascha, Markos Botsaris, Lambros Tzavellas, der Aufstand auf der Peloponnes, 
Chios 1822, Psara 1824, Lord Byron, Messolonghi, Parga, Navarino bis hin zur 
Ermordung Kapodistrias. Puchner hat eine staunenswerte Fülle von Belegen 
gesammelt und hiermit bibliographisch zugänglich gemacht. 
     9. Tο θέµα της 'Aλωσης στη νεοελληνική δραµατουργία (Das Thema der 
Eroberung von Konstantinopel 1453 in der griechischen Dramenproduktion), in etwas 
kürzerer Form publiziert im Sammelband H 'Aλωση της Kωνσταντινουπόλεως, Athen 
1994, S. 295-307, S.387-385). Der Aufsatz bildet innerhalb des vorliegenden Bandes 
das Verbindungsglied zwischen Nr.8 und Nr.10. In Nr.8 war ein Teil des Themas (die 
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Halosis und Konstantinos Palaiologos in den Theaterstücken des europäischen 
Philhellenismus) schon einmal behandelt worden; bei der Redigierung des Bandes 
hätte man die umfangreichen wörtlichen Wiederholungen (vgl. S. 274 und 305) durch 
einfache Verweise ersetzen können. Puchner behandelt das Thema, gut dokumentiert, 
auf dem weiteren Hintergrund allgemein byzantinischer Stoffe als Themen 
griechischer Dramen, deren literatur- und theaterwissenschaftliche Behandlung nach 
seinen Worten noch in den Windeln steckt, und arbeitet den politischen Charakter der 
Themenwahl, angefangen mit dem "Konstantinos Palaiologos" des Ioannis 
Zambelios von 1818, heraus, den er an weiteren Stücken und anhand der Akten zu 
den Verleihungen verschiedener Literaturpreise aus dem 19. Jahrhundert verfolgt. Mit 
Kazantzakis ist am Anfang des 20. Jahrhunderts ein Übergang vom patriotischen 
Drama zu einer existentialistischen Auffassung des Themas erreicht, und damit ist 
auch der Übergang zur 10. Studie des Bandes gewonnen, die diesem Autor gewidmet 
ist. 
     10. Tο πρώιµο θεατρικό έργο του Nίκου Kαζαντζάκη (Das theatralische Frühwerk 
des Nikos Kazantzakis), vorher publiziert in Παρουσία 10 (1993) S. 63-160. Es 
handelt sich um eine umfangreiche und eingehende Studie der frühen, von der 
Forschung bisher ziemlich vernachlässigten Stücke Ξηµερώνει, 'Eως πότε, Φασγά, 
Kωµωδία und O Πρωτοµάστορας, die alle in der Zeit zwischen 1906 und 1910, also 
zwischen dem 23. und 27. Lebensjahr des Autors, entstanden sind. Jedem dieser 
Dramen ist ein eigenes Unterkapitel gewidmet (A'-Γ', E'-ΣT'), das Unterkapitel Δ' 
zeichnet den autobiographischen Hintergrund mit der schwierigen Beziehung des 
jungen Kazantzakis zu seinen Eltern und zu Galateia Alexiu, die als "hermeneutischer 
Schlüssel" zu einigen Figuren und Konstellationen dieser Stücke dienen kann. 
Puchners Analysen sind bei weitem das beste, was bisher zu diesen in wesentlichen 
Punkten bis jetzt verkannten Stücken geäußert worden ist. Von den bisherigen 
Interpreten (Birgit Igla sollte nicht dreimal im Text [Anm.3 und 6] und noch einmal 
im Personenindex als "Igle" auftauchen) ist ganz überwiegend nur die ideologische 
Seite der Stücke untersucht worden, und da ähneln sie sich untereinander doch sehr, 
auch wenn der eigentliche Kazantzakis-Held, der Desperado, erst mit dem 
Πρωτοµάστορας endgültige und für die späteren Dramen bestimmende Gestalt 
annimmt. Puchner untersucht vor allem die theatralsichen Mittel, deren sich 
Kazantzakis bedient, und kommt zu dem Schluß, daß bei aller Ähnlichkeit des Inhalts 
seiner Stücke Kazantzakis sich als ein kühner Neuerer und Experimentator des 
Theaters erweist. Er stellt bei ihm umfassende Kenntnisse des europäischen Theaters 
seiner Zeit fest (Ibsen, Strindberg, Hofmannsthal) und geht damit über die bisherige 
Analyse seiner Gedankenwelt im Hinblick auf die philosophischen Strömungen der 
Zeit (Bergson,Nietzsche) hinaus. Überzeugend ist die Verbindung, die Puchner 
einerseits zu M. Maeterlinck als Anreger für Kazantzakis schlägt und andererseits zur 
existentialistischen Gedankenwelt der späteren kazantzakischen "Askitiki" und weiter 
zu den Stücken J.-P. Sartres. Die einzelnen Kapitel sind voll feiner Beobachtungen; 
es ist ein Vergnügen, diese im Gegensatz zur wolkigen Dunkelheit mancher Arbeiten 
zu Kazantzakis wohltuend klar geschriebenen Ausführungen zu lesen. Dem Autor 
gelingt so etwas wie eine theaterwissenschaftliche Rettung dieser frühen Dramen, 
deren Schwäche vielleicht nur darin liegt, daß Kazantzakis seinem dramatischen 
Dialog nicht traut und glaubt, dem Lesen den symbolischen Hintergrund der 
Handlung in langen "Szenenanweisungen" erklären zu müssen. Hier würde ich nicht 
ganz so positiv-neutral wie Puchner urteilen. 
     Die Zusammenstellung der 10 z.T. nicht leicht zugänglich oder noch gar nicht 
anderweitig publizierten Aufsätze in diesem Band ist ein Gewinn für den Leser, der 
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so durch eine weite Theaterlandschaft geführt wird, die vom Hellenismus bis ins 20. 
Jahrhundert reicht. Das Buch hätte vom Technischen her gesehen eine noch etwas 
bessere Betreuung verdient. Die Druckfehler im Normaltext halten sich noch in 
erträglichen Grenzen, obwohl es auch hier Stellen gibt, die nicht nur unschön sind 
(wie die zahlreichen falschen Trennungen, besonders in deutschen oder englischen 
Wörtern), sondern den Leser bisweilen auch in tiefes Grübeln stürzen. Der Text der 
griechischen Passagen in historisch weiter zurückliegenden Sprachstufen ist dagegen 
stark mit Druckfehlern durchsetzt, die bisweilen konjekuralkritische Fähigkeiten beim 
Leser erfordern. Unnötig ist, daß im Text durch Druckfehler entstellte Namen 
gnadenlos in dieser fehlerhaften Form auch im Personenindex erscheinen. Unnötig 
sind weiterhin die zahlreichen Umbruchfehler, die zur Folge haben, daß die zu einer 
Anmerkungsziffer im Haupttext gehörende Anmerkung jeweils erst auf der folgenden 
Seite beginnt. Unnötig sind auch Dittographien, die sich über mehrere Zeilen 
erstrecken. Unpraktisch ist es, sämtliche ungeraden Seiten des Buches mit dem 
Buchtitel als Seitentitel zu versehen (Aνιχνεύοντας τη θεατρική παράδοση), statt 
diesen "lebenden Titel" wirklich leben zu lassen, jedem Kapitel seinen eigenen 
lebenden Seitentitel zu geben und so dem Leser die schnelle Orientierung zu 
erleichtern. Irreführend ist es weiterhin, daß bei Verweisen auf andere Aufsätze auf 
deren Erstpublikationsorte verwiesen wird, statt sich eines Querverweises auf 
denselben Aufsatz im vorliegenden Band zu bedienen, und so zu tun, als gäbe es 
diesen Aufsatz im vorliegenden Band gar nicht. So wird z. B. S. 253 Anm. 16 
mitgeteilt: Tο σχετικό µελέτηµα για την ενδιαφέρουσα αυτή περίπτωση 
προετοιµάζεται. In Wirklichkeit ist der dort avisierte Aufsatz längst erschienen und 
zudem noch hier in unserem Band wieder abgedruckt. Die Beispiele für 
Unterlassungen dieser Art lassen sich vermehren. Das widerspricht der Ankündigung 
im Vorwort: Tο κείµενο όλων των µελετών είναι αναθεωρηµένο εκεί που χρειάζεται 
και συµπληρωµένο µε τα πρόσφατα πορίσµατα της σχετικής έρευνας. 
     Die technischen Mängel trüben den Genuß der Lektüre aber nur leicht und sollten 
für weitere Auflagen behoben werde. Der Gehalt dieser Studien hätte es allemal 
verdient". 
 
Michael G.Meraklis, Zeitschrift für Balkanologie 33/2 (1997), σσ. 236-239. 
 
"Der Studienband ist das achtzehnte Buch, das der Verf. in zwei Dezennien seit 1975 
veröffentlicht hat. Diese Tatsache allein vermittelt ein Bild von der erstaunlichen 
Intensität der Forschungsarbeiten und von der Publikationsfreude des Athener/Wiener 
Theaterwissenschaftlers, der gerne über die Grenzen seiner Disziplin hinwegschaut 
und auch hinwegschreitet, indem er Forschungsgegenstände aus vielen 
Nachbardisziplinen in seinen Problemhorizont miteinbezieht und analytisch und 
vergleichend behandelt. Offen ist auch der Begriff der "theatralischen Tradition" in 
Griechenland, den der Titel des Studienbandes bringt, da er eine Zeitspanne von etwa 
zweitausend Jahren indiziert: Die Einzelstudien reichen vom hellenistischen 
Herondas bis zum jungen Kazantzakis. 
     Die erste Studie behandelt das Problem der Vorführungsweise der "Mimiamben" 
des Herondas und ihr intendiertes Zielpublikum: des Verf.s Arbeitsthese geht dahin, 
daß die "Mimiamben" zwischen dem literarischen und dem theatralischen Mimus 
einzureihen seien, bezüglich der Vorführungsweise entscheidet er sich nach 
minuziöser Analyse von "Bühnenraum" und "Bühnengeschehen" und Diskussion der 
gesamten einschlägigen Literatur gegen die These von Giuseppe Mastromarco (1979 
und ausführlicher 1984), daß die Stücke für eine theatralische Aufführung 
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geschrieben wurden, und macht wahrscheinlich, daß sie eher für einen mimischen 
Solovortrag mit begleitenden Gesten, Stimmverstellung usw. gedacht waren. Bei 
dieser Diagnose kommen ihm seine anthropologisch-volkskundlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen zu Hilfe, wenn er z.B. feststellt, daß im Falle einer im Text intendierten 
obszönen Geste den Philologen die nötige Vorstellungskraft und das Wissen um die 
Ausdrucksmöglichkeiten von Gestik und Pantomimik abgehe (S.37). Als 
Zielpublikum kommt nach dem Verf. nur ein beschränkter Zirkel von Gebildeten aus 
den höheren Gesellschaftsschichten (der imstande ist, die archaisierende 
Sprachgebung als ironisierende Verfremdung nachzuvollziehen sowie die 
kleinbürgerlich-malerischen Alltagssituationen und den Folklorismus der Genre-
Szenen zu genießen) mit einem entwickelten Sensorium für "sardonischen 
Realismus" (Brutalität, Profitsucht, sexuelle Anspielungen als sinnliche Reizmittel 
einer dekadenten Übersättigung) in den Epigonalphasen der antiken Kultur in Frage. 
     Auch in der zweiten Studie beschäftigt sich der Verf. mit offenen 
Forschungsfragen und versucht, Kontroversen einem Ende zuzuführen, indem er sich 
einer der beiden Streitmeinungen anschließt oder nach ausführlicher Diskussion der 
bisherigen Positionen in der einschlägigen Bibliographie einen neuen 
Lösungsvorschlag formuliert. Dies war bei den "Mimiamben" von Herondas der Fall, 
die gilt auch für den "Christus patiens", dessen Datierung vom 4./5.Jh. (Gregorios von 
Nazianz) bis zum 12. Jh. auseinandergeht; der Verf entscheidet sich nach einer 
ausführlichen Untersuchung der Frage, in welchem Sinne das dialogische Gedicht 
("cento") als "Tragödie" oder als "Drama" gemeint sein kann, für die späte Datierung 
(nicht vor dem 9./10.Jh.) nach Maßgabe der Tatsache, daß im Mittelalter in Ost und 
West der Theaterbegriff verlorengegangen ist. Die Analyse der dramaturgischen 
Techniken der antiken Tragödie, die der Autor nachzuahmen versucht, von Raum- 
und Zeitstruktur sowie der teilweise inkonsistenten "Bühnenhandlung" führt zu dem 
Ergebnis, daß der unbekannte Verfasser von den szenischen Konsequenzen der 
dramaturgischen Konventionen, die er zur Anwendung bringt (Botenbericht, Rhesis, 
Teichoskopie, Chorlied), keine Vorstellung hat, was besser in das Mittelalter paßt als 
in die Kirchenväterzeit; dazu kommt die ikonographische Struktur der Passionsszenen 
als Bildtypen, die allerdings erst in nachikonoklastischer Zeit entstehen, und die 
umfangreichen Judasverfluchungen aus dem Mund der Gottesmutter, die mit dem 
hohen Marienbild der Kirchenväterzeit schlecht in Einklang zu bringen sind. 
     Die dritte Studie behandelt eine Reihe liturgischer Szenen und Prozessionen, die 
als "repraesentatio figurata" ein mittelalterliches religiöses Drama auf die 
Präsentation Marias im Tempel bringen, erstmals aufgeführt in Avignon 1372 durch 
Philippe de Mézières, der in den Begleittexten zu diesem ausgedehnten Spieltext 
angibt, daß er diese Darstellung bei den Christen des Ostens auf Zypern gesehen 
hätte. In Zusammenhang mit dem Zypriotischen Passionszyklus käme dem Eiland der 
Aphrodite eine Sonderstellung in der Frage nach dem religiösen Theater im 
griechischen Osten zu, denn Byzanz hat nachweislich keine höheren Theaterformen 
entwickelt (S. 116, Anm. 8; damit hat sich der Verf. ebenfalls ausführlich 
beschäftigt). Der schon von der älteren Theatergeschichte lokalisierte Spieltext bildet 
auch ein Indiz für die Innovationsfreude des lateinischen Mittelalters, wo sich 
religiöse Dramen nicht immer nur aus der Liturgie heraus entwickeln, sondern auch 
"eingeführt" werden; darüber hinaus stellt der Text eines der wichigsten 
mediävistischen Theaterdokumente dar, da er ausführlich die Symbolkostüme, 
Symbolhandlungen, die Prozessionsorganisation usw. behandelt (S.116). Bezüglich 
des zypriotischen Ursprungs der lateinischen Szenenreihe sind die Meinungen geteilt; 
Philippe de Mézières, mehrere Jahre Kanzler auf Zypern während der Herrschaft der 
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Lusignans, ist eine der bedeutenden Persönlichkeiten des 14.Jh.s, der sich aktiv für 
einen neuen Kreuzzug, die Idee der Wiedervereinigung der Kirchen und die 
Ausbreitung des Marienkults eingesetzt hat. Vor diesem Hintergrund ist auch die 
Einführung des Festes der Darbringung Marias im Tempel in der Westkirche zu 
sehen, die sein Werk ist; er ist höchstwahrscheinlich auch selbst der Autor dieser 
komplexen symbolischen Darstellung. Aus Zypern und der Orthodoxie hat er bloß 
den heortologischen Festtermin dieses an sich apokryphen Marienfestes genommen. 
Dies sind die vorläufigen Schlüsse, die der Verf. aus der bisherigen Erforschung des 
Themas zieht. 
     Mit der Rezeptionsforschung der Dramenwerke des Kretischen Renaissance- und 
Barocktheaters befaßt sich das vierte Kapitel; diesem Themenkomplex hat Puchner 
schon einen umfangreichen Sammelband gewidmet (Mελετήµατα θεάτρου. Tο 
Kρητικό θέατρο, Athen 1991). Hier geht es um die Einflußspuren in gleichzeitigen 
und späteren Dramentexten und Literaturwerken, eine Frage, die noch kaum 
systematisch untersucht worden ist. Vor allem erweist sich die Frage nach der 
Konventionalität der kretischen Literatursprache der Blütezeit als ein 
Irritationsmoment, wenn es im konkreten Fall zu entscheiden gilt, ob verbalen 
Parallelstellen Beweiskraft für eine "Einflußnahme" zuzusprechen ist oder nicht (die 
Frage wird dann prekär, wenn auf solche Argumentationen Datierungsvorschläge, 
zeitliche Vor- oder Nachrangigkeit von Texten usw. aufgebaut werden). Die 
intensivste Rezeptionsgeschichte hat die Tragödie "Erophile" von Georgios 
Chortatsis (um 1600) aufzuweisen: zuerst in der kretischen Literatur des 17. Jh.s 
selbst, in der heptanesischen Literatur und der kykladischen und chiotischen 
Dramaturgie sowie in der neugreichischen Volkskultur. Ein ähnlicher 
Rezeptionsquerschnitt wird auch für die Tragödie "König Rodolinos" erstellt, das 
Schäferspiel "Panoria", die Komödien "Katzurbos", "Stathis", "Fortunatos", während 
die Rezeption des religiösen Dramas "Das Opfer Abrahams" vor allem über die 
Volkskultur verläuft. Zu den abschließenden Ergebnissen gehört, daß der Zenith der 
Rezeption in die zweite Hälfte des 17. und in die erste Hälfte des 18. Jh.s fällt und 
den Raum der Ionischen und Ägäischen Inseln umfaßt (später nur mehr auf 
Heptanesos). 
     Die Kap. 5-7 setzen sich mit dem Phänomen des Ordenstheaters (vor allem der 
Jesuiten) und seinen volkssprachigen Dramentexten im Ägäisraum auseinander: 
Kap.5 beschreibt eine Theateraufführung 1623 in Konstantinopel anhand eines 
inedierten französischen Berichts des Abtes von St.Benedikt in Galata, in die auch 
ausländische Gesandtschaften und der Patriarch Kyrillos Lukaris verwickelt ist, Kap. 
6 die Spuren von Homer in den religiösen Dramenwerke von Chios des 17. Jh.s und 
Kap. 7 die epigonale Stellung der Insel Naxos für die kretische Dramaturgie nach 
dem Fall von Chandaka 1669 (Einfluß der Komödie "Katzurbos" auf die komischen 
Intermedien einer Tragödie über das Martyrium des heiligen Demetrios, aufgeführt 
1723 auf Naxos). 
     Kap.8 - über die Thematik der Griechischen Revolution von 1821 auf dem 
Europäischen Theater - bildet eine Festrede zum Nationalfeiertag im Auditorium 
maximum der Universität Athen. Das noch kaum aufgearbeitete Thema gibt ein 
Panorama von Trivialstücken und melodramatischen Sensationsaufführungen und 
Panoramen über die Kampfhandlungen zwischen 1821 und 1827, die nach Maßgabe 
der Beliebtheit des Themas in der europäischen Öffentlichkeit zu einer Flut von 
literarischen Bearbeitungen und von philhellenischen Vereinen organisierten 
Hilfsveranstaltungen "zum Wohle der Griechen" und Sammelaktionen geführt hat. In 
der Intensität des literarischen, tagespolitischen, trivialliterarischen und 
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publizistischen Echos bei praktisch allen europäischen Völkern und in allen 
Populationsschichten ist die Griechische Revolution mit keiner anderen 
Aufstandsbewegung in Südosteuropa im 19. Jh. zu vergleichen. Der Verf. hat in einer 
seiner jüngsten Monographien (Historisches Drama und gesellschaftskritische 
Komödie in den Ländern Südosteuropas im 19. Jahrhundert. Vom Theater des 
Nationalismus zum Nationaltheater, Frankfurt/M. etc. 1994, griechisch schon Athen 
1993) überzeugend dargetan, daß diese Nationalbewegungen der verschiedenen 
Balkanvölker durchaus parallel gesehen werden können und auch zu ähnlichen 
literarischen und theatralischen Ausdrucksformen geführt haben. 
     Einer solchen nationalen Thematik nimmt sich das 9. Kap. an: "Die Halosis von 
Konstantinopel in der europäischen und neugriechischen Dramatik"; der Fall der 
"Stadt" hat erstaunlicherweise weniger in der Literatur als in der Volksliteratur 
nachgewirkt; auch die Dramenwettbewerbe des 19. Jh.s mit ihrem byzantinischen 
Themenzwang haben die Tatsache nicht geändert - ganz im Gegensatz etwa zum 
Skenderbey-Thema (vgl. die Arbeit des Verf., O Σκεντέρµπεης στην ευρωπαϊκή και 
βαλκανική δραµατουργία. In: Hπειρωτικά Xρονικά 17, 1985, S. 139-215). 
     Der Band schließt mit einer umfangreichen Studie zum frühen Dramenwerk von 
Nikos Kazantzakis, die für die weitere Kazantzakis-Forschung wegweisend sein 
dürfte. Sie leitet auch eine systematische Hinwendung des Verf. zur neugriechischen 
Dramatik ein, wo mit Klischeevorstellungen und in der Bibliographie 
nachgesprochenen Meinungen aufgeräumt wird und Autoren und Werke unter völlig 
neuen Gesichtspunkten behandelt werden: Dies gilt auch für die neueren Studien des 
Verf. zu Jannis Psycharis und Kostis Palamas als Theaterautoren. Es geht um 
Autoren, die sich auch mit dem Theater befaßt haben, das aber selten eine eigene 
Würdigung erfahren hat. Die Erforschung der Dramatik bildet im allgemeinen den am 
wenigsten ausgebildeten Zweig der neugriechischen Literaturwissenschaft. 
     Die "Spuren der theatralischen Tradition" erstrecken sich also in historische Tiefen 
bis zum antiken Theater und methodisch in gleich einige Nachbardisziplinen hinein. 
Die Einzelkapitel sind bibliographisch genau belegt, wie man das vom Verf. gewohnt 
ist. Ausgangspunkt sind in diesem Studienband fast ausschließlich Texte, denen der 
Verf. als ausgezeichneter Philologe begegnet, allerdings mit einer philologisch-
theaterwissenschaftlich kombinierten Methode, die eine Reihe von verborgenen 
Elementen ans Tageslicht bringt (Drama als Textvorlage für die szenische 
Realisierung). Diese kombinierte Methode wird allerdings noch um eine weitere 
Dimension erweitert, die in der anthropologisch-volkskundlichen Sichtweise besteht, 
die der Verf. aufgrund vieler Arbeiten im Bereich der griechischen und vergleichend-
balkanischen Volkskunde beherrscht. So kommt es zu einem zumindest für die 
griechischen Verhältnisse einmaligen Fall: Die philologische Analyse geht Hand in 
Hand mit der theaterwissenschatlichen Methodik, die wiederum erweitert und vertieft 
ist durch die gründliche Kenntnis der traditionellen Volkskultur".     
 
459) O Παλαµάς και το θέατρο, Aθήνα, Kαστανιώτης 1995, σελ. 835. 
 
     "H µονογραφία για τον Kωστή Παλαµά και το θέατρο αποσκοπεί να καλύψει ένα 
σηµαντικό κενό στην παλαµική έρευνα, η οποία εστιάζεται, δικαίως, εδώ και πολλές 
δεκαετίες, κυρίως στο ποιητικό και το κριτικό-δοκιµιογραφικό έργο του. Aφετηρία 
για την εκπόνηση της µονογραφίας αυτής ήταν η τιµητική για µένα απόφαση του 
Διοικητικού Συµβουλίου του Iδρύµατος "Kώστα και Eλένης Oυράνη", και ιδιαίτερα 
του γενικού γραµµατέα του, ακαδηµαϊκού Aπόστολου Σαχίνη, να µου αναθέσει µια 
νέα χρηστική έκδοση της "Tρισεύγενης" στα πλαίσια των εκδόσεων της 
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"Nεοελληνικής Bιβλιοθήκης" που εκδίδει το 'Iδρυµα, όπου το κείµενο της τελευταίας 
έκδοσης του ίδιου του ποιητή να συνοδεύεται µε µιαν εµπεριστατωµένη εισαγωγή. 
Για τη συγγραφή της εισαγωγής αυτής, η οποία έπρεπε να διαφωτίζει όλα τα 
ζητήµατα των κινήτρων και των πηγών, της ερµηνείας και της πρόσληψης του 
µοναδικού θεατρικού έργου του ποιητή, - το οποίο βρέθηκε κατά καιρούς στο 
επίκεντρο έντονων συζητήσεων και αντεγκλήσεων γενικότερης φύσεως για το βαθµό 
επιθυµητής "θεατρικότητας" της ποιητικής δραµατογραφίας -, µελετήθηκε εκ νέου 
ολόκληρο το συγγραφικό έργο του Παλαµά καθώς και τα κυριότερα έργα της 
φιλολογίας γύρω από αυτό. Xωρίς τις µνηµειώδεις βιβλιογραφίες του Γιώργου 
Kατσίµπαλη και του K.Γ.Kασίνη ένα τέτοιο εγχείρηµα θα ήταν εξ αρχής ανέφικτο. H 
αναψηλάφηση ωστόσο της θεατρικής και δραµατικής θεµατογραφίας του Παλαµά, 
πέρα από την "Tρισεύγενη" και την περιπετειώδη πρόσληψή της, έφερε σε φως 
πληθώρα στοιχείων για τα θεατρικά και δραµατικά ενδιαφέροντα του ποιητή, ο 
οποίος έδωσε ολόκληρον αγώνα για την επιβολή του ποιοτικού και ποιητικού 
δράµατος στη σκηνή της εποχής του και ασχολήθηκε, περιστασιακά ή και πιο 
συστηµατικά, στις δοκιµιογραφικές κριτικές του µε πλήθος Eλλήνων και Eυρωπαίων 
δραµατογράφων του παρελθόντος και του παρόντος. Tα στοιχεία αυτά τροποποιούν 
σε σηµαντικό βαθµό την εικόνα του αποµονωµένου στο "κελί" του ποιητή, ο οποίος 
µετά την απογοήτευση της αποτυχίας της "Tρισεύγενης" και τη µονόπλευρη και 
κοντόφθαλµη κριτική που δέχτηκε αποσύρεται από τα θεατρικά πράγµατα και δεν 
ασχολείται πια, µια για πάντα, µε τη σκηνή και τη δραµατογραφία. 
     Tα στοιχεία αυτά βέβαια είναι διάσπαρτα, προσιτά µόνο χάρη στις επίπονες 
βιβλιογραφικές εργασίες του Kατσίµπαλη, ο οποίος συγκέντρωσε και υλικό για την 
πρόσληψη της "Tρισεύγενης" σε τέσσερις φακέλους, που φυλάσσονται σήµερα στο 
'Iδρυµα Kωστή Παλαµά και απαιτούν κάποιον ερευνητικό µόχθο να συγκεντρωθούν 
και να ερµηνευτούν στις σωστές τους διαστάσεις. Tα στοιχεία αυτά ήταν όµως τέτοια 
και τόσα, που δεν µπορούσαν πλέον να ενταχθούν στην εισαγωγή της έκδοσης της 
"Tρισεύγενης", η οποία τελικά είναι ένα κεφάλαιο µόνο, ασφαλώς σηµαντικό, στα 
θεατρολογικά και δραµατολογικά κείµενα και ενδιαφέροντα του Παλαµά. H 
ενασχόληση µε τις πηγές της "Tρισεύγενης" οδήγησε επίσης σε µια εµπεριστατωµένη 
ανάλυση του διηγήµατος "Θάνατος παλληκαριού" που συνδέεται στενά µε το 
µοναδικό δραµατικό έργο του Παλαµά. 
     "Για την αποφόρτιση του κύριου κειµένου από τις συχνές απαραίτητες 
παραποµπές, που περιέχουν εκτενή παραθέµατα από το έργο του Παλαµά, και για τη 
διευκόλυνση της απρόσκοπτης ανάγνωσης του βιβλίου έκαµα έντονη χρήση 
υποσηµειώσεων, που συνοδεύουν το κείµενο ως µεγεθυντικοί φακοί, οι οποίοι 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον αναγνώστη σ' εκείνα τα σηµεία που τον 
ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, και να προστρέχει αυτός σε πρόσθετη και λεπτοµερέστερη 
πληροφόρηση και να διαβάζει τα ίδια τα κείµενα του Παλαµά. Δεν απέφυγα τον 
πειρασµό να παραθέτω πλουσιοπάροχα παραθέµατα κειµένων του ίδιου του ποιητή, 
1) για ν' απαλλάξω τον αναγνώστη από τον κόπο να ανατρέχει ο ίδιος στους τόµους 
των Aπάντων και της Aλληλογραφίας, και 2) επειδή ο ίδιος ο ποιητής είναι και ο 
αρµοδιότερος πρεσβευτής των ιδεών του, ενώ προσδίδει έτσι στο βιβλίο αυτό και 
κάτι από την περιρρέουσα πνευµατική ατµόσφαιρα της εποχής και κάτι από την 
ιδιότυπη γοητεία της γλώσσας του Παλαµά. 'Aλλωστε δεν µπορώ να µην οµολογήσω 
προεισαγωγικά, ότι ο λόγος του ώς κάποιο βαθµό έχει επηρεάσει και το δικό µου 
γλωσσικό ύφος· προσπάθησα να ακολουθήσω, να παρουσιάσω και να σχολιάσω τη 
συνθετικότητα και διορατικότητα των στοχασµών του και να µην αδικήσω τη 
διαλλακτικότητα και διαλεκτικότητα της σκέψης του, εµµένοντας δογµατικά στην 
οπτική γωνία της ιστορικής "ανωτερότητας" του σήµερα. H µεθολογική αυτή επιλογή 
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ίσως να µην είναι δόκιµη και δικαιολογηµένη για πολλούς άλλους ποιητές, αλλά στην 
περίπτωση του Παλαµά σχεδόν επιβάλλεται, γιατί ο ποιητής είναι συνάµα και ο 
αρµοδιότερος και αυστηρότερος κριτής του εαυτού του. 'Aλλωστε έχω πεισθεί ότι 
πολλά σηµεία της παλαµικής σκέψης εξακολουθούν να έχουν κάποιαν επικαιρότητα, 
και ότι θα την έχουν ακόµα και στην Eλλάδα του αύριο" (σσ. 17 εξ.). 
     H "Eισαγωγή" (σσ. 21-45) ανιχνεύει και τεκµηριώνει το "θεατρολόγο" Παλαµά 
µέσα στο συνολικό έργο του, καταπιάνεται µε ζητήµατα βιβλιογραφίας, την 
περιρρέουσα ατµόσφαιρα της εποχής, τα θεατρικά πράγµατα και το "Θέατρο των 
ιδεών" από το 1895 ώς το 1922, την θεατρική κριτική, καθώς και τους συχνούς 
ισχυρισµούς του ίδιου του Παλαµά, πως το θέατρο δεν τον ενδιαφέρει και δεν το 
παρακολουθεί. Tο πρώτο µέρος της µονογραφίας, "Θεατρολογικά",  ασχολείται µε τα 
θεατρολογικά γραπτά του Παλαµά, σε τρία διαφορετικά κεφάλαια, τα οποία ωστόσο 
συνδέονται στενά: 1) "Eµπειρίες και συγκινήσεις" θεατρικές (σσ. 50-102), από την 
παιδική του ηλικία έως την εποχή που δεν βγαίνει πια από το σπίτι, κρίσεις 
παραστάσεων και σκέψεις µε αφορµή την επίσκεψη του θεάτρου ή άλλων θεατρικών 
κριτικών και ειδήσεων, που δείχνουν, παρά στους συχνούς αντίθετους ισχυρισµούς, 
ότι τελικά δεν σταµάτησε να παρακολουθεί και να ενδιαφέρεται· 2) "Tο Eθνικό 
Δράµα και η ανεπάρκεια της σκηνής" (σσ.103-136), που συγκεντρώνει τις εκκλήσεις 
και συστάσεις για τη συγγραφή εθνικού δράµατος στη δηµοτική, καθώς και τις 
ενδείξεις, ότι ο Παλαµάς σε κάποια φάση έβλεπε τον εαυτό του ως εθνικό 
δραµατουργό, του οποίου αποστολή είναι η αναγέννηση του νεοελληνικού θεάτρου 
(τέτοια ήταν και η αποστολή της "Tρισεύγενης" και εύλογη η πικρία του ποιητή για 
τις αρνητικές αντιδράσεις)· και 3) "Για µια θεωρία της θεατρικής παράστασης" (σσ. 
137-173), που συγκεντρώνει τα χωρία και άρθρα για τις σχέσεις του δραµατογράφου 
µε το σκηνοθέτη και τον ηθοποιό, καθώς και µε το θεατρικό κοινό, σχέσεις που 
έβλεπε ο Παλαµάς, σ' αυτή τη σειρά, απόλυτα ιεραρχικά. 
     Tο δεύτερο µέρος είναι αφιερωµένο στην "Tρισεύγενη" και στο παλαµικό θέατρο 
και αποτελείται από πέντε κεφάλαια: 1) "Tα κίνητρα της συγγραφής" (σσ.186-200), 
όπου εντοπίζεται η ιστορική συγκυρία που οδηγεί το 1902 στη συγγραφή του έργου, 
συγκυρία που συνδέεται µε το αίτηµα για συγγραφή εθνικού δράµατος και την 
αναγέννηση της νεοελληνικής σκηνής (δηλαδή την έκκληση του Ψυχάρη στο "Για το 
Pωµαίϊκο θέατρο" 1901 και την ίδρυση της Nέας Σκηνής 1901 από το λόγο του 
Xρηστοµάνου προς του "µύστες")· 2) "Πηγές και στόχοι" (σσ. 201-212), όπου 
΄γινεται προσπάθεια εντοπισµού των πνευµατικών και λογοτεχνικών καταβολών της 
"Tρισεύγενης", εµπνεύσεων, πιθανών προτύπων και προδροµικών µορφών µέσα στο 
παλαµικό έργο ("Θάνατος παλληκαριού")· 3) "Tο έργο και η ερµηνεία του" (σσ. 213-
404), µε λεπτοµερειακή ανάλυση του δραµατικού έργου και συζήτηση των πιθανών 
ερµηνευτικών εκδοχών, µε βάση κυρίως τις ενδείξεις που παρέχει το ίδιο το 
παλαµικό έργο (Πρόλογος σσ. 216 εξ., A' µέρος σσ. 224 εξ., B' µέρος σσ. 267 εξ., Γ' 
µέρος σσ. 293 εξ., Δ' µέρος σσ. 322 εξ.· ερµηνευτικές προσεγγίσεις σσ. 361 εξ.)· 4) 
"H πορεία της πρόσληψης" (σσ. 405-578), µια απόπειρα απόδοσης των διάφορων 
φάσεων της παραστασιογραφίας του έργου, που συµβαδίζει παράλληλα µε τις 
διακυµάνσεις των ερµηνευτικών εκδοχών (1903 σσ. 408 εξ., 1915 σσ. 469 εξ., 1935 
σσ. 493 εξ., 1943 σσ. 548 εξ., 1963 σσ. 566 εξ.)· 5) "Tο άγραφο θεατρικό έργο και η 
µετάφραση" (σσ. 579-590), που συγκεντρώνει τις πληροφορίες για σχέδια συγγραφής 
δραµατικών έργων, τα οποία τελικά δεν πραγµατοποιήθηκαν, φτάνουν όµως έως την 
προχωρηµένη ηλικία του και υπάρχουν ως απηχήσεις σε ορισµένα ποιήµατά του, 
καθώς και για τη µετάφραση "Eλένη της Σπάρτης" του Verhaeren. 
     Tο τρίτο µέρος, "Δραµατολογικά", καταπιάνεται µε τα δραµατολογικά γραπτά του 
Παλαµά, παρακολουθεί τις κρίσεις και αξιολογήσεις του και χωρίζεται συµβατικά σε 
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δύο κεφάλαια: 1) "Eλληνική δραµατολογία" (σσ. 597-699) µε τα υποκεφάλαια: "Tο 
αρχαίο θεάτρο" (σσ. 599 εξ.), "Oι µεταφράσεις της αρχαίας δραµατολογίας" (σσ. 610 
εξ.), "Tο βυζαντινό 'θέατρο'" (σσ. 637 εξ.), "Tο Kρητικό θέατρο" (σσ. 642 εξ.), 
"Kαθαρόγλωσση δραµατογραφία" (σσ. 649 εξ.), "H δραµατογραφία στη δηµοτική" 
(σσ. 664 εξ.)1 2) "Eυρωπαϊκή δραµατολογία" (σσ. 700-786) µε υποκεφάλαια: 
"Aναγέννηση και Mπαρόκ" (σσ. 703 εξ.), "H αστική εποχή" (σσ. 717 εξ.), "Tο 
µοντέρνο θέατρο" (σσ. 738 εξ.). Στα κεφάλαια αυτά υπάρχει µεγάλη ποικιλία 
σχολίων, από επιδερµικές επισηµάνσεις και φευγαλέες αναφορές ώς την 
εµπεριστατωµένη ανάλυση και σύγκριση. Tο τελευταίο τµήµα της µονογραφίας, "H 
θεατρική µόρφωση του Παλαµά" (σσ. 787-795), έχει τη λειτουργία επιλόγου και 
συνοψίζει τα συµπεράσµατα. Aκολουθούν λεπτοµερειακά ευρετήρια: προσώπων (σσ. 
799-817), τίτλων (σσ. 818-827), θεµάτων και όρων (σσ. 828-835).  
 
Δ. Tσατσούλης,  Διαβάζω 364 (1996), σσ. 137-138.  
 
"O καθηγητής θεατρολογίας σε Bιέννη και Aθήνα δίνει µε την ογκώδη µονογραφία 
του το θεατρικό πρόσωπο του Kωστή Παλαµά, ένα πρόσωπο αν όχι 
παραγνωρισµένο, ωστόσο λιγότερο γνωστό. O συγγραφέας του ενός δραµατικού 
έργου, της "Tρισεύγενης", της οποίας η ανάλυση αλλά και η διαχρονική της 
πρόσληψη καταλαµβάνουν το κυρίως σώµα του µελετήµατος, παρουσιάζεται επίσης 
και µέσα από το θεατρολογικό και δραµατολογικό του έργο. O Παλαµάς υπήρξε όχι 
µόνο οξυδερκέστατος δέκτης των νέων ρευµάτων της ελληνικής και ευρωπαϊκής 
σκηνής, αλλά και διατύπωσε έναν ενδιαφέροντα θεωρητικό λόγο που στράφηκε κατά 
των καθιερωµένων και εµπορικών µοντέλων θεατρικής γραφής, αντιπροτείνοντας 
ένα "θέατρο των ιδεών" και υποστηρίζοντας τη θεατρικότητα του "ποιητικού 
δράµατος" επιδιώκοντας  ταυτόχρονα την αναγνώριση της "Tρισεύγενης" την οποία 
η συντηρητική και ηµιµαθής κριτική της εποχής χαρακτήρισε ως αντιθεατρική. 'Eνα 
βιβλίο που συµπληρώνει υπεύθυνα την εικόνα για τον µεγάλο Kωστή Παλαµά". 
 
M. Γ. Mερακλής,  Nέα Eστία 1657 (1996), σσ. 960-963. 
 
"Eιλικρινά δεν ξέρω, τι θα µπoρούσα να προλάβω να πω στον µετρηµένο λιγοστό 
χρόνο της κλεψύδρας [Tο κείµενο διαβάστηκε κατά την παρουσίαση των πιο πάνω 
βιβλίων σε ειδική εκδήλωση που έγινε από τις εκδόσεις Kαστανιώτη] για την 
περίπτωση ενός ανθρώπου, - και εννοώ βέβαια τον Bάλτερ Πούχνερ, - που είναι 
ασφαλώς µοναδική στις µέρες µας και στον τόπο µας (ίσως και σ' όλους τους άλλους 
τόπους...) και θα έπρεπε, για να µπορώ να κάνω κάποιους παραλληλισµούς, να πάω 
σε άλλους καιρούς, στις περιπτώσεις π.χ. του Nικόλαου Πολίτη ή του Kωνσταντίνου 
Σάθα ή του Σπυρίδωνος Λάµπρου, των οποίων το ασίγαστο ερευνητικό, συγγραφικό, 
εκδοτικό πάθος θεµελίωνε, πάνω σ' ένα αναπεπταµένο έδαφος, για να βαστάζει ένα 
οικοδόµηµα µε πολλά πατώµατα και προπάντων µε πολλά παράθυρα και µε όλους 
τους δυνατούς προσανατολισµούς, αυτό που λέµε σήµερα νεοελληνικές σπουδές. 
     Aν δεν τον αγαπούσα τόσο, θα τον φθονούσα και θα τον ζήλευα αυτόν τον 
άνθρωπο ο οποίος, πολύ-πολύ νεότερός µου, έχει τυπώσει 19 βιβλία 5.453 συνολικά 
σελίδων, στα οποία πρέπει να προστεθούν και τα παρουσιαζόµενα σήµερα τρία 
βιβλία µε τις 1.694 σελίδες τους. Kι όχι, να πεις, σελίδες ελεύθερου δοκιµίου, ή 
άρθρων, όπου η βιβλιογραφική στήριξη είναι το τελευταίο που σκέπτεται ο 
συγγραφέας τους, αλλά σελίδες µελετών, που η εντυπωσιακή ή εκπληκτική 
βιβλιογραφική τεκµηρίωση πάλι µόνο µε µεγέθη του παρελθόντος, πια, είναι 
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συγκρίσιµη, π. χ. µε το Nικόλαο Πολίτη ξανά ή το Nίκο Bέη ή το Φαίδωνα 
Kουκουλέ. 
     Tι να πει λοιπόν κανείς σε πέντε, δέκα, ή δεκαπέντε λεπτά για µια τέτοια 
περίπτωση; Aς θίξω ένα γενικότερο θέµα που αφορά τη συγγραφική δραστηριότητα 
του κ. Πούχνερ και µοιάζει και κάπως σαν παράδοξο, συσχετιζόµενο µ' αυτό τον 
τεράστιον όγκο της παραγωγής· εννοώ τον υψηλό βαθµό πρωτοτυπίας που τη 
διακρίνει, καθώς ανασκευάζει τοποθετήσεις, απόψεις, αξιολογήσεις, που  θεωρούνται 
πλέον οριστικές και οµόφωνα κάποτε διαπιστωµένες. 
     Mε την ευκαιρία των τριών βιβλίων του, που παρουσιάζονται σήµερα, θα σταθώ 
στην πολύ χαρακτηριστική περίπτωση του Παλαµά, στον οποίον άλλωστε είναι 
αφιερωµένες οι 1.232 από τις συνολικά, όπως είπα, 1.694 σελίδες των βιβλίων 
αυτών. 
     Σε µιαν εποχή, όπου η βιαστική κριτική ή και επιστήµη, αλλά και η 
διανοουµενίστικη σνοµπαρία θεωρεί τον Παλαµά µια τελειωµένη πια υπόθεση, 
κυρίως εξαιτίας της γλώσσας του, έρχεται ο Πούχνερ και µας µιλάει για "την 
ιδιότυπη γοητεία της γλώσσας του Παλαµά" (µέσα σε τέτοιον καιρό - φαντάσου 
ιδιότυπη γοητεία της γλώσσας του Παλαµά...). H γοητεία µάλιστα αυτή άσκησε πάνω 
του τέτοιαν επιρροή, ώστε να µας οµολογεί: "δεν µπορώ να µην οµολογήσω (...), ότι 
ο λόγος του ώς κάποιο βαθµό έχει επηρεάσει και το δικό µου γλωσσικό ύφος". 
Φυσικά δεν το λέει αυτό σαν ένας φορµαλιστής λεξιθήρας, στο βάθος εννοεί το 
παλαµικό ή θ ο ς, που αντικαθρεφτίζεται στο λόγο εκείνου και που τον απολαµβάνει 
άλλωστε και τον χαίρεται ενιαία, είτε στη δηµοτική είτε στην καθαρεύουσα εκδοχή 
του.- Tο ήθος του Παλαµά: "Προσπάθησα, λέει ο Πούχνερ, να ακολουθήσω, να 
παρουσιάσω και να σχολιάσω τη συνθετικότητα και διορατικότητα των στοχασµών 
του και να µην αδικήσω τη διαλλακτικότητα και διαλεκτικότητα της σκέψης του, 
εµµένοντας δογµατικά στην οπτική γωνία της ιστορικής "ανωτερότητας" του σήµερα. 
H µεθοδολογική αυτή επιλογή ίσως να µην είναι δόκιµη και δικαιολογηµένη για 
πολλούς άλλους ποιητές, αλλά στην περίπτωση του Παλαµά σχεδόν επιβάλλεται, 
γιατί ο ποιητής είναι συνάµα και ο αρµοδιότερος και αυστηρότερος κριτής του 
εαυτού του. 'Aλλωστε έχω πεισθεί, ότι πολλά σηµεία της παλαµικής σκέψης 
εξακολουθούν να έχουν κάποιαν επικαιρότητα και ότι θα την έχουν ακόµα και στην 
Eλλάδα του αύριο". 
     Eπιστήµονας του θεάτρου ο κ. Πούχνερ, ασχολήθηκε εύλογα µε την 
"Tρισεύγενη". Aκριβέστερα η "Tρισεύγενη" αποτέλεσε γι' αυτόν το έναυσµα, ώστε ν' 
ασχοληθεί µε ολόκληρο τον Παλαµά, έχοντας βέβαια στο κέντρο της µελέτης του την 
"Tρισεύγενη" και την όλη σχέση του Παλαµά µε το θέατρο. 
     Mελέτησε την "Tρισεύγενη". Kαι αντέστρεψε, κυριολεκτικά, τους όρους. H 
εξονυχιστικά διεξοδική, η ενδελεχής (λέξη που αρέσει ιδιαίτερα στον κ. Πούχνερ) 
προσέγγιση των ζητηµάτων που τον απασχολούν και ίσχυσε, βέβαια, και στην 
περίπτωση του Παλαµά, της Tρισεύγενης, είναι κάτι σαν µαθηµατική απόδειξη του 
ισχυρισµού του, ότι το "ναυάγιο" δεν είχε υποστεί το µοναδικό αυτό έργο του ποιητή, 
όπως υποστήριζε η κριτική, αλλά αυτή η ίδια· ότι "οι ερµηνευτικές απόπειρες της 
κριτικής (...) αποτελούν, στο σύνολό τους και µε λίγες εξαιρέσεις, ένα µωσαϊκό 
παρεξηγήσεων, αυθαίρετων τοποθετήσεων, µεταθέσεων και προβολών προβληµάτων 
που απασχολούν τον ίδιο τον κριτικό, εφαρµογών που δεν έχουν σχέση µε τον 
Παλαµά και την εποχή του, βαθµολογήσεων µε "κανόνες" υποκειµενικούς και 
ανιστόρητους, συνθέτουν ένα απέραντο "ναυάγιο" της δραµατουργικής και 
λογοτεχνικής ευαισθησίας, της διαίσθησης και της διεισδυτικότητας, που ήταν τόσο 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της ίδιας της παλαµικής κριτικής". 
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     O Παλαµάς είναι σαν να δίνει απαντήσεις και να κρίνει την κριτική σ' όλη τη 
διάρκεια της µακράς πνευµατικής παρουσίας του, κάθε φορά που, ειδικά ή επ' 
ευκαιρία, µετά αλλά και πριν απ' την εµφάνιση της Tρισεύγενης, γράφει για το 
θέατρο, έχοντας βαθιά πίστη σε ορισµένες αρχές και αξίες, που τις υπερασπίζεται 
ανυποχώρητα, µε πνευµατικό πάθος. 
     H "ενδελεχής" εξέταση του κ. Πούχνερ ωστόσο, δεν επαναπροσδιορίζει µόνο 
κεντρικά και µείζονα ζητήµατα, αλλά και πολλά επιµέρους, περιφερειακά, κάποτε 
µάλιστα για να δείξει ή να υποδηλώσει, ότι δεν είναι διόλου περιφερειακά. Δίνω ένα 
παράδειγµα, το οποίο ο κ. Πούχνερ δεν παραλείπει να θίξει, έστω και στο περιθώριο 
κατά κάποιον τρόπο, προφανώς γιατί πιστεύει πως έχει ιδιαίτερη σηµασία και µπορεί 
- ή πρέπει - να λάβει ανάλογες προεκτάσεις. Aναφερόµενος στις "καθαρευουσιάνικες 
πατριωτικές τραγωδίες" του Iωάννη Zαµπέλιου οι οποίες, σύµφωνα µε το Γιάννη 
Σιδέρη, γνώρισαν ψυχρή υποδοχή, ο κ. Πούχνερ αµφισβητεί την εγκυρότητα της 
πληροφορίας αυτής, που την αποδίδει στις "µαχητικές υπέρ του δηµοτικισµού θέσεις 
του Σιδέρη"· η πληροφορία αυτή, γράφει ο κ. Πούχνερ, "δεν φαίνεται να 
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα", γιατί, όπως ο ίδιος τονίζει, "η εν πολλοίς 
ακατάληπτη από το λαό γλώσσα δεν είταν σε τέτοιο βαθµό εµπόδιο· έφτανε το 
πατριωτικό θέµα" (σ. 59, σηµ.77). Θίγεται εδώ, - έστω υπονοείται, - µια 
σηµαντικότατη πτυχή του γλωσσικού ζητήµατος, που δεν έχει ώς τώρα φωτιστεί. 
Συναφώς αναφέρω (αντλώντας πάντα από το βιβλίο του κ. Πούχνερ για τον Παλαµά 
και το θέατρο) µια σηµαντική παρατήρηση του ποιητή, η οποία συνοδεύει µια δική 
του µαρτυρία ως θεατή του θεάτρου· είχε δει τη "Φαύστα" του Δηµητρίου 
Bερναρδάκη (1893) και σηµείωνε τη συγκίνηση (όπως την είχε διαπιστώσει ως 
αυτόπτης µάρτυρας, και στις δύο παραστάσεις που είχαν δοθεί), την οποία είχε 
προκαλέσει "το καθαρόγλωσσο έργο στο λαϊκό κοινό". O Παλαµάς απέδιδε το 
γεγονός αυτό στη "λαµπρή παράσταση", χάρη στην οποία υπερκεράστηκε και το 
εµπόδιο της γλώσσας. "H συγκίνησις δε την οποίαν, έγραφε ο Παλαµάς, γενικώς 
εξήγειρεν η Φαύστα, καλόν θα ήτο να παρατηρήση τις ότι δεν προήλθε τόσον εκ του 
ότι η γλώσσα της είναι εύκολος και εξ ολοκλήρου προσιτή εις το κοινόν, ουδ' εκ του 
ότι αύτη κατ' ευθείαν απευθύνεται εις την καρδίαν, ως πάσα ποιητική γλώσσα, όσον 
εκ της λαµπρότητος της παραστάσεως, της ζωής και της τέχνης της υποκρίσεως, και 
προ παντός της µαντικής δυνάµεως της εδρευούσης εντός της καρδίας του λαού, 
όστις ενίοτε, και όταν δεν το αντιλαµβάνεται σαφώς, το µυρίζεται το ωραίον..." (76, 
σηµ. 126). O Παλαµάς, σε µιαν εποχή, όπου το γλωσσικό ολοένα οξύνεται, 
ηγούµενος του δηµοτικιστικού κινήµατος στη λογοτεχνία, δεν µπορεί εντούτοις - 
λόγω χαρακτήρος, θα έλεγα, - να µην οµολογήσει αυτό που έζησε, τον ενθουσιασµό 
του κοινού για ένα έργο γραµµένο σε 'σκληρή' καθαρεύουσα, απεναντίας 
"απεδέχθηµεν, λέει, µετά σεβασµού και αγάπης ως καλλιτέχνηµα αρρενωπόν, 
γενναίον, πλούσιον και έξοχον" και εύχεται "να είχε και η δηµοτική δραµατογράφους 
τέτοιου κύρους". Δεν αποκρύπτει εξάλλου, ότι το έργο αυτό του Bερναρδάκη, που 
αξιώθηκε "τοιαύτης υποδοχής", θα χρησιµοποιηθεί ως "απροσδόκητον όπλον εις τας 
τάξεις της καθαρευούσης ποιήσεως". Tέτοια στοιχεία, που ανακαλύπτει και 
αποκαλύπτει ο ερευνητικός φακός του κ. Πούχνερ, µολονότι φαινοµενικά είναι σαν 
αποχρώσεις βασικών φαινοµένων, χωρίς άλλο ενδιαφέρον, µπορούν να αποκτήσουν 
συσχετιζόµενα πολύ µεγαλύτερη σηµασία και να αυτονοµηθούν τρόπον τινά σε 
βασικά φαινόµενα καθαυτά. 'Hδη ο κ. Πούχνερ λέει καθαρά: "πρέπει να 
τροποποιηθεί ένα στερεότυπο της ελληνικής ιστοριογραφίας του θεάτρου" (σ.59), 
εννοώντας το στερεότυπο, ότι οι καθαρευουσιάνικες τραγωδίες - ακόµα και οι 
πατριωτικές - αντιµετωπίζονταν ψυχρά από το πλατύτερο κοινό. 'Oµως αυτό, - η 
ανασκευή αυτού του "στερεότυπου", - ανοίγει το δρόµο για την επανεξέταση του 
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θέµατος της προφορικής, της οµιλουµένης γλώσσας εκείνη την εποχή σε σχέση µε το 
βαθµό επικοινωνιακότητας της καθαρεύουσας. 
     Aπό τέτοια ερεθίσµατα ευρηµάτων είναι πλήρες το βιβλίο αυτό - όπως και τα 
άλλα - του κ. Πούχνερ, η µατιά του οποίου πέφτει βέβαια πάντα πάνω στο θέατρο κ α 
τ α ρ χ ή ν, αλλά είναι τέτοια, ώστε να εντοπίζει και πράγµατα, που δυνάµει 
αναπτύσσονται προς όλα τα σηµεία του ορίζοντα, του καλλιτεχνικού και του 
κοινωνικού. Δεν αντέχω στον πειρασµό να δώσω ένα ακόµη µικρό δείγµα αυτής της 
ευρηµατικής, σφραγισµένης από µια πλούσια συγκοµιδή ανάγνωσης του Πούχνερ, 
που βλέπει τον Παλαµά όχι µόνο, όχι απλά να υποστηρίζει, για να το πω σχηµατικά, 
την ποιητικότητα του θεάτρου, αλλά και τη θεατρικότητα (παραστατικότητα) της 
ποίησης: "Παραστατικά στοιχεία υπάρχουν στην οµηρική ποίηση, στους Λατίνους 
λυρικούς, τα τραγούδια της Σαπφώς είναι "σα µικρά δραµατάκια, µε τη βοήθεια της 
µιµικής". "H αρχαία ελληνική ποίηση γενικώτατα δε γράφονταν για να διαβαστεί, 
γίνονταν για να παρασταθεί", δηλαδή να απαγγελθεί µε την υποστήριξη της µιµικής 
και των χειρονοµιών. Kαι για τα µεσαιωνικά στιχουργικά µυθιστορήµατα παρατηρεί 
σωστά, πως γράφτηκαν "για να παιχτούν µπροστά σε κόσµο", "δεν είτανε 
συγγράµµατα για βιβλιοθήκες· είταν κατορθώµατα για θεατές". H απαγγελία των 
ποιητάρηδων δεν απέκλειε παντοµιµικά στοιχεία· µε τρόπο κάπως µεταφορικό δίνει 
και ο λαϊκός παραµυθάς "παραστάσεις"" (σ. 171, σηµ. 371). 
     Kαι σαν να µην έφταναν οι 795 σελίδες του τόµου "O Παλαµάς και το θέατρο", ο 
κ. Πούχνερ τυπώνει άλλες 297 σελίδες στον τόµο "Φιλολογικά και θεατρολογικά 
ανάλεκτα", όπου γίνεται η προσφυέστατη συγκριτική εξέταση των παλαµικών έργων 
"Θάνατος παλληκαριού" και "Tρισεύγενη", µέσα σ' ένα πλαίσιο τόσο πυκνό σε 
συµφραζόµενα και σε λεπτές διεισδύσεις και σε αποκαλυπτικές διαπιστώσεις, που 
σχεδόν µε υποχρεώνουν να µην πω σήµερα, εδώ τίποτα σχετικά, αφού το χρονικό 
περιθώριο φοβούµαι πως ήδη το έχω υπερβεί. 
     O Πούχνερ ανακαλύπτει τη γοητεία του Παλαµά. Aνακαλύπτει ακόµα και τη 
γοητεία της καθαρεύουσας του ποιητή. Kαι ενθουσιασµένος σχεδόν θέλει να 
διαλαλήσει την ανακάλυψή του, να την αποκαλύψει στους άλλους· επιλεγµένα έξοχα 
αποσπάσµατα, που δηµοσιεύονται, υπηρετούν, πέρα από τη δεοντολογία της 
τεκµηρίωσης, και αυτή την πρόθεσή του. Σας ζητώ να γίνεται κοινωνοί µιας τέτοιας 
απόλαυσης: "'Oχι, όχι· κανείς Tάλµας και κανείς 'Iρβιγγ, καµµία Pιστόρη και καµµία 
Pαχήλ δεν δύνανται ποτέ ν' αναπλάσωσι τους ήρωας της δραµατικής µεγαλονοίας και 
να περιβάλλωσιν εκείνους δι' όλης της αίγλης της ανεκφράστου, της ασυλλήπτου, της 
αορίστου, της φασµατώδους, αλλά και διά τούτο τόσον ελευθέρας και πνευµατικής 
και ιδεώδους, ως τούτο κατορθούσιν όχι οι βλέποντες και ακροώµενοι των ηρώων 
τούτων ενσαρκουµένων από της σκηνής µεθ' όλης της υλικής, όµως διά τούτο και 
στενής και περιωρισµένης λαµπρότητος, αλλ' οι κατ' ιδίαν αναγινώσκοντες και 
γινώσκοντες, µελετώντες και σκεπτόµενοι, και αναπλάττοντες ως άϋλα δράµατα, και 
από των σελίδων του βιβλίου ανιστώντες, ως υπερφυή οράµατα τους ήρωας, καθ' ον 
τρόπον λέγεται, ότι οι θαυµατουργοί φακίραι βυθίζουσι τα βλέµµατά των εις γάστραν 
πλήρη χώµατος, και ανιστώσιν επί του χώµατος εκείνου, εκ µικροσκοπικού τινος 
σπόρου, το δένδρον, κατορθούντες εις λεπτών τινων διάστηµα ό,τι η φύσις εκτελεί 
µετά χρόνων πάροδον, και τη συνεργεία ποικίλων στοιχείων". 
     O Πούχνερ οµολογεί, ότι η αφορµή να γνωρίσει ουσιαστικά τον Παλαµά του 
δόθηκε µε την ανάθεση σ' αυτόν από το Δ. Σ. του Iδρύµατος Kώστα και Eλένης 
Oυράνη, και ιδιαίτερα από το γενικό γραµµατέα του Iδρύµατος κ. Aπόστολο Σαχίνη, 
µιας νέας έκδοσης της Tρισεύγενης (στη σειρά, ιδιαίτερα επιτυχηµένη, "Nεοελληνική 
Bιβλιοθήκη", που διευθύνει ο κ. Σαχίνης), συνοδευόµενης από εµπεριστατωµένη 
εισαγωγή. "Για τη συγγραφή της εισαγωγής αυτής, λέει ο κ. Πούχνερ, η οποία έπρεπε 
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να διαφωτίζει όλα τα ζητήµατα των κινήτρων και των πηγών, της ερµηνείας και της 
πρόσληψης του µοναδικού θεατρικού έργου του ποιητή, - το οποίο βρέθηκε κατά 
καιρούς στο επίκεντρο έντονων συζητήσεων και αντεγκλήσεων γενικότερης φύσεως 
για το βαθµό επιθυµητής "θεατρικότητας" της ποιητικής δραµατογραφίας, - 
µελετήθηκε εκ νέου ολόκληρο το συγγραφικό έργο του Παλαµά καθώς και τα 
κυριότερα έργα της φιλολογίας γύρω από αυτό". 'Eτσι πια εισχώρησε βαθιά στον 
παλαµικό κόσµο, θεµελιώνοντας και διαµορφώνοντας και τις δικές του θέσεις και 
απόψεις, που αποτελούν σταθµό στις παλαµικές σπουδές και καλούν για τη µετάβαση 
σ' ένα νέο στάδιο των σπουδών αυτών. Kαι ελπίζω, ότι η πρόσκληση αυτή θα βρει 
ανταπόκριση, προπάντων από νέους, ανοιχτόµυαλους και ευαίσθητους µελετητές και 
επιστήµονες. Tην ελπίδα µου αυτή κάνει βάσιµη και το συνέδριο, που οργάνωσε το 
Nοέµβριο του 1993 το 'Iδρυµα Kωστή Παλαµά, και το οποίο αποκάλυψε ότι, 
ευτυχώς, τέτοιες νέες δυνάµεις υπάρχουν". 
 
K.Πετράκου, “O θεατρικός Παλαµάς. Πλευρές της νεοελληνικής κουλτούρας, οι 
οποίες έχουν παραγνωριστεί ή υποτιµηθεί”, Διαβάζω 373 (1997), σσ. 145-148. 
 
"O Bάλτερ Πούχνερ, καθηγητής και πρόεδρος του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθήνας, συγγραφέας πολλών βιβλίων 
µε θεατρολογικά θέµατα, τόσο στην ελληνική όσο και στη γερµανική γλώσσα, είναι 
πολύ γνωστός σε όσους έχουν σχετικά ενδιαφέροντα ώστε να χρειάζεται 
παρουσίαση. Oι µελέτες του, ποικίλες σε αντικείµενα, αποτελούν πρότυπα 
επιστηµονικής ενδελέχειας και µεθοδολογίας για τον ερευνητή. Παράλληλα µε την 
πλούσια πληροφόρηση, προσφέρουν και ένα µεγάλο αριθµό νέων θεµάτων για 
έρευνα και µελέτη. 'Eνα µόλις χρόνο µετά την έκδοση της προηγούµενης εργασίας 
του, παρουσιάζει ταυτόχρονα τρία νέα βιβλία από τις εκδόσεις Kαστανιώτη 
(Δραµατουρικές αναζητήσεις. Πέντε µελετήµατα και Θεατρολογικά ανάλεκτα. Πέντε 
µελετήµατα εκτός από τη µελέτη για τον Παλαµά). 
     O Παλαµάς και το θέατρο αποτελεί στροφή στο µέχρι τώρα έργο του, µολονότι η 
µέθοδος φαινοµενικά παραµένει η ίδια: συγκέντρωση ενός τεράστιου υλικού, 
εξαντλητική ανάλυση και αξιοποίηση των στοιχείων. Ωστόσο το πνεύµα της 
προσέγγισης έχει αισθητά µεταβληθεί και η αντιµετώπιση γίνεται εκ των έσω, µέσω 
της ταύτισης, κατά το δυνατό, µε το πνεύµα του ποιητή και σε λίγα σηµεία από µια 
κριτική απόσταση. H παρουσίαση γίνεται θεµατολογικά και όχι χρονολογικά. 
Aναδεικνύει µια προσφορά του εθνικού µας ποιητή στο θέατρο, που έχει αγνοηθεί ή 
υποτιµηθεί µέχρι τώρα και αποκαθιστά παρεξηγήσεις, οι οποίες τείνουν να 
επαναλαµβάνονται και να διαιωνίζονται στην ιστορία των νεοελληνικών γραµµάτων: 
ότι ο Παλαµάς δε διέθετε δραµατουργικό ταλέντο και το µοναδικό θεατρικό του 
έργο, η "Tρισεύγενη", µολονότι έχει µια ποιητική-λυρική αξία (αν και σε πεζό), 
αποτελεί ωστόσο µια αποτυχηµένη απόπειρα δίχως συνέχεια, ότι ο ποιητής δεν ήταν 
έµπειρος στα θεατρικά πράγµατα. H αντιµετώπιση και επεξεργασία του άφθονου 
υλικού γίνεται µε µια εν εκτάσει συντοµία, όσο παράδοξο και αν φαίνεται αυτό. Tο 
κυρίως κείµενο αποτελείται από ουσιαστικότατες αναλύσεις θεµάτων τέχνης, και όχι 
µόνο, που εξετάζονται συγκριτικά και ιστορικά. H έκθεσή του, αν και πλήρης, είναι 
συνοπτική. H ολοκληρωµένη εξήγηση κάθε ιδέας και πληροφορίας γίνεται µέσω 
άφθονων και εκτεταµένων υποσηµειώσεων, οι οποίες, κατά την έκφραση του 
µελετητή, χρησιµεύουν σαν µεγεθυντικός φακός ώστε ο αναγνώστης να είναι σε θέση 
να παρακολουθήσει το περιεχόµενο είτε συµπυκνωµένα είτε αναλυτικά. 
     O Παλαµάς υπήρξε πολύπλευρος και περιεκτικό πνεύµα: µελέτησε σηµαντικές 
περιόδους του ευρωπαϊκού πολιτισµού και αφοµοίωσε στοιχεία τους, πολλά από τα 
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οποία µεταπλάστηκαν και εισχώρησαν στο δικό του έργο (Aναγέννηση, Mπαρόκ, 
γερµανικό και γαλλικό ροµαντισµό, σύγχρονα αισθητικά ρεύµατα). Eκτός από το 
ποιητικό του έργο, στο οποίο κυρίως οφείλει την ηγετική θέση του στα ελληνικά 
γράµµατα, υπάρχει και ένα τεράστιο κριτικό, αρχικά δηµοσιευµένο στον ηµερήσιο 
και περιοδικό τύπο και κατόπιν στους δεκαέξι τόµους των Aπάντων του, που τον 
αποκαλύπτει επίσης ως τον βαθύτερο και καλύτερα καταρτισµένο κριτικό των 
λογοτεχνικών πραγµάτων της εποχής του. O Ξενόπουλος και ο Παύλος Nιρβάνας, ο 
τελευταίος παρά τη θρυλική πολυµάθειά του, τον ακολουθούν από κάποια απόσταση. 
Kείµενα (σηµαντικά αποσπάσµατα) του ίδιου του Παλαµά παρατίθενται µέσα στην 
εν λόγω µελέτη, ώστε ο αναγνώστης να µη χρειάζεται να ανατρέχει στο χάος των 
Aπάντων, εκτός αν επιθυµεί να διευρύνει προς περισσότερες κατευθύνσεις την 
πληροφόρησή του. Oι αναλύσεις και κρίσεις τόσο του Παλαµά, όσο και του 
ερευνητή, για τα θεατρικά αλλά και τα γενικότερα πνευµατικά φαινόµενα δίνουν µια 
ολοκληρωµένη εικόνα της σηµασίας, της πορείας και της εξέλιξής τους, µέσα σε µια 
ταραγµένη εποχή, γεµάτη γεγονότα και ζητήµατα. 
     Tο πρώτο µέρος του βιβλίου ασχολείται µε την πλευρά του Παλαµά ως κριτικού-
θεατρολόγου, µέχρι σήµερα παραµεληµένη ή αγνοηµένη. H σχέση του Παλαµά µε το 
θέατρο έχει βαθιές ρίζες στα παιδικά του χρόνια. H ιδιαίτερη πατρίδα του, το 
Mεσολόγγι, έχει να επιδείξει µια ενδιαφέρουσα ερασιτεχνική θεατρική 
δραστηριότητα. H "Aντιγόνη" ως σχολικό εγχειρίδιο, µερικά µεταφρασµένα έργα του 
Σαίξπηρ και ορισµένα άλλα κλασικά θεατρικά κείµενα, προσφέρουν τις βάσεις για 
ένα ενδιαφέρον που πρόκειται να διατηρηθεί µε αυξοµειώσεις διά βίου. 'Oταν έρχεται 
στην Aθήνα, ασχολείται σχεδόν συστηµατικά µε τη θεατρική κριτική, ανύπαρκτη ή 
υποτυπώδη την εποχή αυτή (γράφει στο περιοδικό Mη Xάνεσαι µε το ψευδώνυµο 
"Oνολουλού" - νεανικά αστεία του τόσο σοβαρού κατόπιν ποιητή). Bάζει, µαζί µε 
τον Ξενόπουλο, τα θεµέλια για να αναπτυχθεί το είδος αυτό. Eκτός όµως από την 
κριτική, η ίδια η θεατρικη ζωή στη δεκαετία του '80 κάθε άλλο παρά λαµπρή είναι. 
Σύντοµα σηµειώνεται µια καµπή στη στάση του Παλαµά απέναντι στο θέατρο. 
Aνάµεσα στα 1887-1893 παρατηρείται µια απουσία ειδήσεων. Kατόπιν πηγαίνει 
επιλεκτικά σε παραστάσεις και επιλεκτικότερα σχολιάζει. Aπό το 1903 και έπειτα 
(όταν η "Tρισεύγενη" απορρίπτεται τόσο από το Bασιλικό Θέατρο όσο και από τη 
Nέα Σκηνή, τους δύο σηµαντικούς θεατρικούς οργανισµούς της εποχής αυτής), 
µοιάζει να απέχει όλο και περισσότερο από παραστάσεις και κριτικές, ενώ 
επεξεργάζεται µια θεωρία για την αυτόνοµη λογοτεχνική αξία του δραµατικού έργου. 
Δεν είναι ο µόνος που παίρνει την απόσταση αυτή από τα θεατρικά πράγµατα της 
εποχής του. Tο θέατρο από το τέλος του 19ου ώς το 1922 (αλλά και αργότερα) 
λειτουργεί ως µέσο φυγής από την πραγµατικότητα, ψυχαγωγικό και 
ψυχοθεραπευτικό για το κοινό του. Oι συγγραφείς του "Θεάτρου των Iδεών" µε 
επικεφαλής τον Παλαµά, αλλά και οι επίγονοι (Kαζαντζάκης, Πρεβελάκης, 
Σικελιανός), έχουν άλλα οράµατα για την κοινωνική και αισθητική αποστολή του 
θεάτρου, µε αποτέλεσµα να αποσυνδεθούν από τη θεατρική πρακτική. Για να µην 
παραγνωρίζεται το στοιχείο του εγωισµού, που πάντα κινεί τους µηχανισµούς, το 
θεατρικό τους έργο υποτιµάται από τους σύγχρονούς του θεατρικούς παράγοντες (και 
ίσως τους σύγχρονούς µας - ένα ιστορικό λάθος που απαιτεί αποκατάσταση). 
     H έκταση και το βάθος του σχολιασµού και των αναλύσεων του Παλαµά για το 
ευρωπαϊκό θέατρο τον αναδεικνύουν βαθύ γνώστη της ιστορίας του, εποµένως 
έγκυρο κριτικό των ελληνικών πραγµάτων. Oι βαθιές παρατηρήσεις του και 
υποδείξεις προς τους ηθοποιούς (από την ένταση του τόνου της φωνής ώς την 
πρόταση ενός πιο συµβολιστικού ύφους ηθοποιίας αντί του ρεαλιστικού) 
φανερώνουν την οξυδέρκειά του, αλλά και είναι αποκαλυπτικά των δικών του 
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οραµάτων - πάντα ποιητικά και προσκείµενα στο συµβολισµό -  για το σκηνοθετικό 
και υποκριτικό ύφος µιας παράστασης της "Tρισεύγενης". Παράλληλα µε την κριτική 
συγκεκριµένων παραστάσεων, εκφέρει γνώµες και απόψεις για µια σειρά από 
σηµαντικά θεατρικά γεγονότα, αλλά προχωρεί και σε θεωρητικές τοποθετήσεις 
σχετικά µε το δράµα και το θέατρο. H σποραδικότητα των δηµοσιεύσεων 
παραπλανά. Στη συστηµατική µελέτη αποκαλύπτεται εξαιρετικά ενηµερωµένος για 
τα θεατρικά πράγµατα της περιόδου 1880-1930 (µολονότι ο ίδιος επανειληµµένα 
αρνείται, τόσο την ενηµέρωση όσο και την αρµοδιότητά του κατά την όψιµη φάση). 
Παράλληλα µε την εµβάθυνση και τη σύγκριση έργων, συγγραφέων και ρευµάτων, 
δίνει πολύτιµα στοιχεία για την πρόσληψή τους και είναι πάντα ενηµερωµένος για τη 
διεθνή τους απήχηση. H παρακολούθηση αυτής της τόσο ευαίσθητης κριτικής όσο 
και δηµιουργικής συνείδησης και της εξέλιξής της είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Eίναι 
άλλοτε αντικειµενικός και η προσοχή, όσο και οι συµβουλές του, σχετίζονται άµεσα 
µε τα πράγµατα, άλλοτε υποκειµενικός, όταν αναλύει µε βάση τις διανοητικές 
συναισθηµατικές αλλά και καθαρά φυσιολογικές του αντιδράσεις την ευχαρίστηση ή 
τη δυσφορία ενός απαιτητικού πνεύµατος στο δηµόσιο καλλιτεχνικό συµβάν, όπως 
είναι µια θεατρική παράσταση. H ενασχόληση δεν παύει στην πραγµατικότητα ποτέ. 
H σχέση του µε το θέατρο είναι ένας δύσκολος και προβληµατικός έρωτας, που 
σπάνια χαρίζει την ικανοποίηση, αλλά παραµένει παθιασµένος και ισόβιος µέσα στις 
εξάρσεις και τις υφέσεις του. H "θεατρολογία" του Παλαµά δεν είναι καθαρά 
αντικειµενική. Διαποτίζεται από ένα ισχυρό όραµα: της δηµιουργίας ενός εθνικού 
δράµατος στη δηµοτική και της ανύψωσης του εθνικού θεάτρου. Mολονότι απέχει 
πολύ από του να είναι ένας θεωρητικός, ο στοχασµός του, αποσπασµατικός έστω και 
περιορισµένος (αναγκαστικά στα στενά πλαίσια µιας επιφυλλίδας, όπου κατά κανόνα 
δηµοσίευε τις απόψεις του), ξεπερνά τα συνηθισµένα πλαίσια της εποχής του και 
µπορεί στον τοµέα αυτό να συγκριθεί µόνο µε του Φώτου Πολίτη - θεµελιακές 
σκέψεις για τη λειτουργία του θεάτρου, τη σκηνική σύλληψη και την υποκριτική. H 
θεατρική του θεωρία µοιάζει να έχει ολοκληρωθεί ώς το 1907-1910 και κατόπιν ο 
ποιητής την επεξεργάζεται και την εµπλουτίζει - σε µια εποχή που, όπως φαίνεται, 
έχει πάψει πια να πηγαίνει στο θέατρο. 
     H φιλοσοφία του Παλαµά ως κριτικού, παρά το υψηλό καλλιτεχνικό του κριτήριο, 
είναι θετική προς το κρινόµενο έργο και το συγγραφέα. Ξεκινάει από την αγάπη, 
προχωρεί στην κατανόηση και καταλήγει στην κρίση. H εξέλιξη της σκέψης του είναι 
σπειροειδής (το ίδιο και η µέθοδος του Πούχνερ). 
     Tο δεύτερο µέρος είναι αφιερωµένο στο "µοναχοκόρη" του Παλαµά, την 
"Tρισεύγενη", το µόνο του δηλαδή θεατρικό έργο. Kι εδώ υπάρχει µια ιστορική 
παρεξήγηση από µέρους της κριτικής, η οποία, µολονότι από ένα σηµείο και έπειτα 
αποδεικνύεται το αντίθετο, επιµένει να θεωρεί τα αφηγηµατικά και λυρικά στοιχεία 
του έργου ξένα προς τη "θεατρικότητα". 'Eχει επίσης από την πλειοψηφία των 
κριτικών θεωρηθεί ως ηθογραφία. Πραγµατικά ο ποιητής χρησιµοποιεί ηθογραφικά 
στοιχεία - συµβολικά ονόµατα, εξωλογικούς και µυθολογικούς υπαινιγµούς, αλλά για 
να διευρύνει το δράµα προς την ποιητική υπέρβαση και να διεισδύσει στα ιστορικά 
ήθη, το εθιµικό δίκαιο, την ιστορία του χώρου, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στη 
συλλογική µνήµη. O Πούχνερ έχει εκπονήσει ειδικές µελέτες και συλλογές από ήθη 
και έθιµα ελληνικά, αλλά και γενικότερα στο βαλκανικό χώρο (συγκριτική 
βαλκανολογία), είναι εποµένως φυσικό να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τα στοιχεία 
αυτά. Πριν από την προοπτική θεώρηση, εκπονεί µια µικροσκοπική εξέταση του 
έργου, πολυσέλιδη και λεπτοµερή, όπου κάθε σκηνή και κάθε ρήση του έργου 
αναλύεται και ερµηνεύεται αυτή καθαυτή, αλλά και οι συνδηλώσεις της. Kατόπιν 
ολόκληρο το έργο θεάται συνθετικά και τοποθετείται στο νεοελληνικό θεατρικό 
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πανόραµα. Kαταλήγει σε µια ερµηνεία που µοιάζει οριακή. O αναγνώστης µπαίνει 
στο πειρασµό να αναρωτηθεί (κάπως απλοϊκά ίσως) αν θα εύρισκε σύµφωνο τον 
ποιητή. Δεν πρόκειται για ελεύθερη ερµηνεία: ο Πούχνερ έχει ανιχνεύσει µε τη 
µεγαλύτερη επιµέλεια κάθε ρητή ή υπαινικτική αναφορά του ποιητή στο έργο του. 
Yποστηρίζει τις απόψεις του βασιζόµενος στο κείµενο, όσο και σε κάθε βοηθητικό 
στοιχείο που βρήκε (και βρήκε πολλά) στο τεράστιο κριτικό έργο και στην 
αλληλογραφία του Παλαµά. Διεισδύει βαθιά ακόµα και στα προσωπικά βιώµατα του 
ποιητή µε την αναγκαστική αδιακρισία του µελετητή, που αναζητά στον εσωτερικό 
κόσµο του δηµιουργού τις πηγές της έµπνευσής του. 
     Tο έργο εξετάζεται από κάθε σκοπιά. Συγκρίνεται µε το διήγηµα "Θάνατος 
παλληκαριού" και παραλληλίζονται οι δύο κεντρικοί ήρωες: είναι σαν ένας κούρος 
και µια κόρη µε πήλινα πόδια. Συνειδητά ή όχι ο Παλαµάς πρόσκειται στην άποψη 
των esthétes: Aυτά είναι που κάνουν πιο πολύτιµη την απόσταση του αγάλµατος, κατ' 
επέκταση κάθε έργου τέχνης. Δηµιουργούν τον κίνδυνο της προσωρινότητας και της 
ανάγκης της υπερβολικής προσοχής, είναι κάτι σαν την ανθρώπινη φύση του 
Xριστού. 
     Στο τρίτο µέρος της µονογραφίας εκτίθεται η καθαρά θεωρητική παραγωγή του 
Παλαµά η σχετική µε το θέατρο, που τον αναδεικνύει πρώιµα ως "θεατρολόγο", αν 
και βέβαια δε διεθέτει ούτε ενδιαφέρεται, για τη συστηµατική και πλήρη εργασία 
ενός επιστήµονα µε τη σύγχρονη έννοια. Aνιχνεύεται ακόµα η θεατρική του 
µόρφωση, διόλου ευκαταφρόνητη για ένα διανοούµενο χωρίς συστηµατικές σπουδές, 
που επικρίθηκε από αντιπάλους ως "αταξίδευτος". O θεωρητικός στοχασµός του 
άγγιξε πολλά και ποικίλα θέµατα, όλα σηµαντικά: την ελληνική δραµατουργία, το 
αρχαίο θέατρο, το ζήτηµα των µεταφράσεων (διατύπωσε µάλιστα και µια θεωρία γι' 
αυτό), τη θεατρική γλώσσα, το ευρωπαϊκό θέατρο, σύγχρονο και µη, τις µοντέρες 
τάσεις. Σε πολλά από τα θέµατα αυτά διατύπωσε κρίσεις και απόψεις που τώρα 
µπορούν να εκτιµηθούν (π.χ. η πρώιµη επισήµανση της αξίας του Kρητικού θεάτρου 
ως απαρχή του νεοελληνικού, µια άποψη που σήµερα υποστηρίζεται ανεπιφύλακτα 
από τους θεατρολόγους, ενώ οι πρώτοι ιστορικοί Λάσκαρης - Σιδέρης το είχαν 
αγνοήσει ή υποτιµήσει). 
     Στη µονογραφία αυτή ο Πούχνερ δεν αποστασιοποιείται από τον Παλαµά: 
προτιµά την κατανόηση και την εν τω βάθει γνωριµία. Hθεληµένα αφήνεται να 
µαγευτεί. Aν µεταφερθούµε στη θεατρική ορολογία, η αντιµετώπιση γίνεται µε τη 
µέθοδο Στανισλάβσκι και όχι Mπρεχτ. H διείσδυση αυτή στο πνεύµα του Παλαµά 
τον οδηγεί ακόµα και να προτείνει υποθέσεις - κάτι µάλλον ασυνήθιστο για έναν 
ερευνητή λεπτολόγο, προσεκτικό και φανατικά επιστηµονικό, όπως είναι συνήθως ο 
Πούχνερ, που γνωρίζει ότι κάθε υπόθεση µπορεί να διαψευσθεί από νέες ερµηνείες ή 
δεδοµένα. (Π.χ. υποστηρίζει - αντίθετα από κάποιες επικρατούσες αντιλήψεις - ότι ο 
Παλαµάς, παρά το βαθύ κριτικό του πνεύµα, δε θα µπορούσε να γίνει ιστορικός 
λογοτεχνίας εξαιτίας της ποιητικής του φύσης που επέλεγε το ασυστηµατοποίητο, 
ίσως για να αφήνει τη διαίσθηση να ενεργεί παράλληλα µε τη διάνοια. Ωστόσο, σε 
άλλο σηµείο της µελέτης εντοπίζει τη "θεατρολογική µέθοδο" του Παλαµά, η οποία, 
περισσότερο από την ενδοκειµενικη εµβάθυνση, µεταχειρίζεται τις οριζόντιες και 
κάθετες συσχετίσεις και συγκρίσεις, τις τοποθετήσεις, την ιεράρχηση και την 
αξιολόγηση των έργων σε ιστορική προοπτική). Eίναι φανερό ότι ο ποιητής έχει 
κερδίσει απόλυτα µε το µερός του το µελετητή. H συµπόρευση αυτή κατά κανόνα 
δίνει θετικά αποτελέσµατα, όπως ικανοποιητικές απαντήσεις σε πολυσυζητηµένα και 
αµφιλεγόµενα ζητήµατα του παλαµικού έργου (π.χ. γιατί η Tρισεύγενη δεν πεθαίνει 
επί σκηνής), αφήνει όµως και ορισµένα κενά. Για παράδειγµα, εµφανείς 
προκαταλήψεις και εσφαλµένες εκτιµήσεις του ποιητή (π.χ. "ζυµαρικά της σχολής 
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των Kαβάφηδων", σελ.672, ή "η πεζογραφία αυτή καθαυτή δεν είναι µόνο κάτι τι το 
ποταπόν αλλ' είναι παράβασις αυτού του νόµου της ζωής", σελ.775) ίσως δεν έπρεπε 
να µείνουν ασχολίαστες. 
     H µελέτη αυτή εντυπωσιάζει µε τον όγκο και του πλούτο της, ενώ η µεθοδολογική 
αυστηρότητα την καθιστά απόλυτα χρηστική στον επόµενο ερευνητή. Aποτελεί 
επίσης µια πρόταση: αναδεικνύει πλευρές της νεοελληνικής κουλτούρας, οι οποίες 
έχουν παραγνωριστεί ή υποτιµηθεί, µε κίνδυνο να περάσουν στη λήθη. Δείχνει 
επίσης µια κατεύθυνση για µελέτες και ιδιαίτερα µονογραφίες, των οποίων η έλλειψη 
έχει γίνει από καιρό αισθητή, που θα συντελέσουν στην ανακάλυψη και αξιολόγηση 
προσωπικοτήτων και έργων". 
 
460) Δραµατουργικές αναζητήσεις. Πέντε θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, 
Kαστανιώτης 1995, σελ. 390. 
 
     "O τόµος αυτός συγκεντρώνει πέντε µελετήµατα, ανέκδοτα ακόµα ή και 
εκδεδοµένα, από τα τελευταία δύο χρόνια των ερευνητικών µου αναζητήσεων, που 
προέρχονται κυρίως από το χώρο της ελληνικής δραµατογραφίας και δραµατουργίας 
από την αχαιότητα έως σήµερα... Tο κείµενο όλων των µελετών είναι αναθεωρηµένο 
εκεί που χρειάζεται και συµπληρωµένο µε τα πρόσφατα πορίσµατα της σχετικής 
έρευνας, και η βιβλιογραφία στις υποσηµειώσεις είναι ενηµερωµένη σύµφωνα µε τα 
τελευταία δηµοσιεύµατα για τα επιµέρους θέµατα. Oι αναλυτικοί πίνακες των 
ευρετηρίων στο τέλος του τόµου, αποσκοπούν στην άνετη χρήση του από µελετητές, 
σπουδαστές και ενδιαφερόµενους. H θεµατογραφία των κεφαλαίων ακολουθεί εν 
γένει χρονολογική σειρά" (σσ. 13 εξ.). Tο πρώτο κεφάλαιο, "Για µια θεωρία της 
θεατρικής µετάφρασης. Σύγχρονες σκέψεις και τοποθετήσεις και η εφαρµογή τους 
στις µεταφράσεις του αρχαίου δράµατος, ιδίως στα νεολληνικά" (σσ. 15-80), 
δηµοσιεύεται ταυτόχρονα και στην Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών (δηµ. αρ. 465, για ανάλυση βλ. εκεί). Tο δεύτερο κεφάλαιο, 
"Δραµατουργικές συµβάσεις της αρχαίας τραγωδίας και η τύχη τους στο θεατρικό 
έργο του William Shakespeare" (σσ. 81-100), υπήρξε ανακοίνωση στο Διεθνές 
Συµπόσιο του Eλληνικού International Theatre Institute στην Aθήνα το 1993 (µε 
θέµα "Oι Aρχαίοι Tραγικοί και ο William Shakespeare") και δηµοσιεύτηκε µαζί µε 
τις άλλες ανακοινώσεις (δηµ. αρ. 540, για ανάλυση βλ. εκεί). Tο τρίτο κεφάλαιο, 
"Hρώδης ή η σφαγή των νηπίων. Xριστουγεννιάτικο θρησκευτικό δράµα σε πεζό 
λόγο, στις Kυκλάδες, την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης" (σσ. 101-140), στηρίζεται 
σε δύο µελετήµατα: σε ανακοίνωση στο συνέδριο "Neograeca Medii Aevi III" στη 
Vitoria της Iσπανίας το 1994 (δηµ. αρ. 532) και σε ένα άρθρο για µια Festschrift για 
τον Nικόλαο Παναγιωτάκη, η οποία όµως δεν έγινε ποτέ (βλ. δηµ. αρ. 541)· για 
ανάλυση βλ. στα µελετήµατα αυτά. Tο τέταρτο κεφάλαιο, "Mεδολογικοί 
προβληµατισµοί και ιστορικές πηγές για το ελληνικό θέατρο του 18ου και 19ου 
αιώνα. Προοπτικές και διαστάσεις, περιπτώσεις και παραδείγµατα" (σσ. 141-344), 
αποτελεί εκτενέστατο και σύνθετο µελέτηµα, το οποίο δηµοσιεύτηκε και στον πρώτο 
τόµο της "Παραβάσεως", του Eπιστηµονικού Δελτίου του Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών (δηµ. αρ. 475, για ανάλυση βλ. εκεί). Tο 
πέµπτο κεφάλαιο αποτελεί ανατύπωση, µε προσθήκες, του δηµ. αρ.384. O τόµος 
κλείνει µε αναλυτικά ευρετήρια: µελετητών (σσ. 359 εξ.), προσώπων και ονοµάτων 
(σσ. 367 εξ.), τίτλων και έργων (σσ. 373 εξ.) και πραγµάτων και όρων (σσ. 378 εξ.). 
 
M. Γ. Mερακλής,  Nέα Eστία 1657 (1996), σσ.960-963. Bλ. αρ. 459. 
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G. Emrich, Südost-Forschungen 56 (1997), σσ. 573-575. 
 
"Der Übersetzer dramatischer Texte sieht sich durch die enge Verknüpfung von Text 
und Aufführung Problemen gegenübergestellt, die über die des Übersetzens 
literarischer Vorlagen im allgemeinen hinausgehen. Wie weit gelingt es ihm zum 
Beispiel, theaterhistorische Gegebenheiten so zu übertragen, daß sie noch erkennbar 
sind, ohne die moderne Adaption zu blockieren; wie weit ist das Theater als sozialer 
Ort zu berücksichtigen; wie weit dürften eigene Phantasien bezüglich des in der 
Aufführung konkretisierten dramatischen Textes in die Übertragung einfließen usw. 
     "Zu einer Theorie der Theaterübersetzung" lautet die Überschrift über dem ersten 
Beitrag der Sammlung von insgesamt fünf Studien, die unter dem Generaltitel 
"Dramaturgische Utnersuchungen" von dem Theaterwissenschaftler an der Athener 
Universität, Walter Puchner, 1995 herausgegeben wurden. Dabei handelt es sich um 
Aufsätze und Vorträge in griechischer Sprache, die bis auf einen bereits andernorts 
publiziert wurden bzw. für den Druck vorgesehen waren. Alle Beiträge sind mit 
einem reichen Anmerkungsteil versehen - leserfreundlich unter den fortlaufenden 
Text gesetzt -, der dem theaterwissenschaftlich Interessierten neben der 
bibliographischen Information auch vielerlei Anregungen zum eigenen Nachdenken 
zu geben vermag. 
     Zu einer Theorie der Theaterübersetzungen heißt auch das erste Kapitel des ersten 
Beitrages, das neben dem Aufriß der Problemfelder auch eine Überschau über den 
Stand der internationalen Forschung auf diesem Gebiet bietet (24-41). Ihm folgen 
noch zwei weitere, die a) die besonderen Aspekte der Übersetzung antiker 
dramatischer Texte behandeln (41-70) und dabei b) speziell die der Übertragung 
altgriechischer Theatertexte ins Neugriechische, also in eine Sprache desselben 
Kulturkreises und einer  sprachlichen Tradition (70-79). 
     Dieser erste Beitrag dürfte von seinem Thema her das meiste Interesse finden, und 
es wäre sehr zu wünschen, wenn er seinerseits durch eine Übersetzung in eine 
weniger verborgene Sprache einem weiteren Publikum zugänglich würde. 
     Ebenfalls noch nicht speziell neugriechisch ist der zweite Beitrag mit dem Titel 
"Dramaturgische Konventionen der antiken Tragödie und ihr Schicksal in den 
Dramen des William Shakespeare" (81-99). Er untersucht die Wandlungen, die 
dramatische Elemente wie beispielsweise Chor, Teichoskopie und Botenbericht, die 
Shakespeare - über die lateinische Tragödie - mit dem antiken Schauspiel verbinden, 
beim großen Elisabethaner erfahren. 
     Ein bislang unveröffentlichtes geistliches Drama in Prosa, ein Weihnachtsspiel aus 
der Zeit der Gegenreformation, ist Gegenstand der Betrachtung des dritten Beitrags 
(101-139), "Herodes oder der Kindermord" schlägt Puchner als Titel vor für das 
Stück aus der Werkstatt des Jesuitentheaters auf den venezianisch-katholischen 
Kykladen. Der ursprüngliche Titel, wie möglicherweise auch die Angabe eines 
Verfassers, ist mit dem ersten Blatt des hier genauer beschriebenen Kodex aus dem 
Archiv des Jesuitenklosters von Ano-Syros verlorengegangen. Puchner stellt das 
Drama in fünf Akten inhaltlich vor, datiert es aufgrund von durch Vergleich mit 
anderen liturgischen Dramen der Zeit gewonnenen Daten in das Jahrhundert der 
Gegenreformation und Barock (Mitte 17. bis Mitte 18.Jh.) und fügt eine ausführliche 
sprachliche und stilistische Analyse des Dramas an. 
     Das geistliche Weihnachtsspiel um Herodes könnte als Einzelbeispiel eingebunden 
sein in den vierten und längsten Beitrag des Sammelbandes: "Methodologische 
Fragestellungen und historische Quellen des griechischen Theaters des 18. u. 19.Jh.s" 
(141-344). Mit wenigen Ausnahmen reicht die Betrachtung bis zur Mitte des 19. Jh.s. 
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Ihr Schwerpunkt ist ein neues Kapitel der Theatergeschichte Griechenlands, das nach 
entsprechender wissenschaftlicher Vorbereitung erst noch geschrieben werden muß, 
das Kapitel über das sog. aigaiopelagitische Theater auf den Kykladen (mit Syros als 
Mittelpunkt) und auf Chios. Kulturhistorsich ist im besonderen der Übergang von 
Barock und Gegenrefomation zur frühen Aufklärung von Interesse. Und da etliche 
Stücke der Zeit durchaus als Lesedramen konzipiert sind, sind viele Fragestellungen 
nicht nur theaterwissenschaftlicher, sondern auch allgemein literarhistorischer Art. 
     In zwölf Kapiteln wird eine Fülle von Einzelaspekten beleuchtet, wovon die 
Überschriften bereits einen Eindruck vermitteln. "Der vielgestaltige Übergang vom 
Barock zur Aufklärung" (152-178) wird anhand einer Reihe konkreter Stücke und 
Namen dargestellt, wobei immer auch auf die möglichen Abhängigkeiten namentlich 
vom italienischen Theater eingegangen wird, sei es im Text, sei es in den 
dankenswert ausführlichen Anmerkungen. "Formen des theatralischen Ausdrucks im 
18.Jh.: Deklamation und Dialog" (179-203) werden im zweiten Kapitel untersucht, 
während das dritte sich mit der "Italophonen Theaterproduktion der Griechen des 
18.Jh.s" befaßt (203-216) und das vierte mit "Verlorengegangenen Werken und 
[bisher] unbekannten Vorbildern im griechischen Theater des 18.Jh.s", wobei auch 
eine Reihe Textbeispielen eingeflochten wird (215-251). "Die Anfänge der 
griechischen Pantomime" (252-264) werden u.a. im Lichte von Reisebeschreibungen 
der ersten Hälfte des 19.Jh.s gesehen, die Nachrichten über eine Theaterleben im 
(noch) türkisch gehaltenen Teil Griechenlands kurz gestreift (264-270), die blutige 
Episode um die Aufführung vermutlich des 'Konstantinos Palaiologos' von Ioannis 
Zampelios im Revolutionsjahr 1821 in Konstantinopel erwähnt (271-276). "Die 
Anfänge des Theaterlebens im befreiten Athen" beschreibt das vorletzte Kapitel (311-
324), während die dazwischenliegenden den Blick auf die "Theatertradition der 
Jonischen Inseln" richten (277-283), speziell auf die Handschriften des berühmten 
'Chassis' von Dimitrios Guselis (284-295). Ein Sonderfall wird schließlich unter dem 
paradox klingenden Titel ‘Ein nichtexistierendes Theaterstück von Georgios 
Lassanis" geklärt (296-310). Das diesem Gelehrten und Gefährten von Ypsilantis 
zugeschriebene Drama aus der Revolutionszeit 'Der Renegat von Morea' ist von 
einem deutschen Abenteurer in Schillerscher Manier verfaßt worden. 
     Vielfältig sind die Quellen, die Auskunft geben über Theateraufführungen. Aus 
Briefen einer Hofdame in Athen erfahren wir z.B. Neuigkeiten über das im 
wesentlichen durch das italienische Melodram bestimmte Theaterleben im Palast 
König Ottos, während Nachrichten über die Aufführungen draußen auch aus 
Reiseberichten, Memoirenliteratur, Zeitungsberichten usw. erschlossen werden 
können (324-344). 
     Die Präsentation einer Vielfalt von Einzelaspekten in diesem ausgedehnten Beitrag 
- auf den letzten im Sammelband, in dem es um die Rezeption Goldonis in 
Griechenland geht, sei nur mehr hingewiesen (345-358) - sollte auch das Bild der 
Forschungswirklichkeit wie der Forschungsmöglichkeiten widerspiegeln, versichert 
der Autor und entschuldigt so das scheinbare Durcheinander. Das große Gemälde des 
Theaterjahrhunderts von der Mitte des 18. bis zu der des 19. Jh.s in Griechenland, das 
alle Details zusammenfaßt, ist, wie gesagt, eben noch zu malen - von Walter Puchner 
zum Beispiel". 
 
461) Φιλολογικά και θεατρολογικά ανάλεκτα. Πέντε µελετήµατα, Aθήνα, 
Kαστανιώτης 1995, σελ. 390. 
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     O τόµος αυτός συµπεριλαµβάνει επίσης πέντε µελετήµατα, τα οποία προέρχονται 
κυρίως από το χώρο της ελληνικής δραµατογραφίας και δραµατουργίας του 20ού 
αιώνα. Tα κεφάλαια έχουν ξαναδουλευτεί και συµπληρωθεί. H θεµατογραφία 
ακολουθεί επίσης εν γένει χρονολογική σειρά. Tο πρώτο κεφάλαιο, "O πρόλογος Για 
το Pωµαίϊκο Θέατρο (1900) του Ψυχάρη. 'Eνα ιδιότυπο µανιφέστο του "Θεάτρου των 
Iδεών"" (σσ. 15-76), έχει δηµοσιευτεί στην "Παρουσία", το επιστηµονικό περιοδικό 
του διδακτικού προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών 
(δηµ. αρ. 529, για ανάλυση βλ. εκεί). Tο δεύτερο κεφάλαιο, "Παλαµικά", αποτελείται 
από δύο µελετήµατα: "A' Θάνατος παλληκαριού" (σσ. 77-195), που έχει δηµοσιευτεί 
σε συνέχειες στη Nεά Eστία (δηµ. υπ' αρ. 466), και "B' Tρισεύγενη" (σσ. 196-374), 
που αποτελείται την εισαγωγή στη νέα έκδοση του µοναδικού δραµατικού έργου του 
Παλαµά (δηµ. αρ. 464)· για ανάλυση βλ. στα µελετήµατα αυτά. Tο τρίτο κεφάλαιο, 
"Δραµατικά πρότυπα στο πρώιµο θεατρικό έργο του Nίκου Kαζαντζάκη" (σσ. 375-
392), αποτελεί ανατύπωση, περίπυ σ' αυτή τη µορφή, του δηµ. αρ. 423, ενώ το 
τέταρτο κεφάλαιο υπήρξε εισήγηση σε ηµερίδα προς τιµήν του Iάκωβου 
Kαµπανέλλη, που οργάνωσε το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Aθηνών, στην Aula της Φιλοσοφικής Σχολής το Nοέµβριο του 1993, κι έχει 
δηµοσιευτεί σε τόµο του περιοδικού Δρώµενα, αφιερωµένο στον Kαµπανέλλη (δηµ. 
αρ. 468, για ανάλυση βλ. εκεί). Tο πέµπτο κεφάλαιο, "O Bασίλης Zιώγας και ο 
υπερρεαλισµός στο νεοελληνικό θέατρο. Mια πρώτη προσέγγιση στο πρώιµο 
θεατρικό έργο του" (σσ. 421-446), ήταν ανακοίνωση στο συνέδριο "Eυρωπαϊκός 
Yπερρεαλισµός - Eλληνικός Yπερρεαλισµός" του Oµίλου Mελέτης Nεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών και δηµοσιεύεται 
εδώ για πρώτη φορά. Aσχολείται µε τις λογοτεχνικές καταβολές του Zιώγα στη 
λεγόµενη "Oµάδα της Bιέννης", ο οποίος ωστόσο δεν ακολούθησε τους γλωσσικούς 
της προβληµατισµούς. Aναλύει τα δραµατικά έργα πριν από τα "Πασχαλινά 
παιχνίδια" (1966): "Tο προξενειό της Aντιγόνης" (1958) και τα µονόπρακτα του 
Παρισιού (1957). Διαπιστώνονται κοινά µοτίβα (καννιβαλισµός, νεκροφιλία, 
στοιχεία από ελληνικούς µύθους και παραµύθια, ο θάνατος του ατόµου, η σωτηρία 
στη φύση) και κοινές στρατηγικές και τεχνικές (ειρωνεία, διατάραξη της ισορροπίας 
των µεγεθών και των αιτιοκρατικών σχέσεων, φαινοµενικά υπερ-λογική και τυχαία 
σύνδεση και συναρµολόγηση στοιχείων), που ήδη στο πρώιµο έργο του Zιώγα του 
δίνουν εκείνη την ξεχωριστή θέση που κατέχει ανάµεσα στους θεατρικούς 
συγγραφείς της µεταπολεµικής περιόδου. Aκολουθούν λεπτοµερειακά ευρετήρια: 
µελετητών (σσ. 447 εξ.), προσώπων και ονοµάτων (σσ. 451 εξ.), έργων και τίτλων 
(σσ. 454 εξ.), πραγµάτων και όρων (σσ. 458 εξ.). 
 
M. Γ. Mερακλής,  Nέα Eστία 1657 (1996), σσ. 960-963. Bλ. αρ.459. 
 
Δηµ. Tσατσούλης,  Διαβάζω 372 (1997), σ. 89. 
 
"Mε ένα ογκώδες µελέτηµα για τα έργα του K. Παλαµά "Θάνατος παλληκαριού" και 
"Tρισεύγενη", θεµατική που έχει απασχολήσει τον γνωστό και πολυγραφότατο 
καθηγητή B. Π. και σε έναν αυτοτελή τόµο για το παλαµικό έργο, το βιβλίο αυτό 
διατρέχει την ελληνική δραµατουργική παραγωγή αρχίζοντας από την εξέταση του 
"Θεάτρου των Iδεών" (όπως πρωτοεισήχθη ο όρος από τον Ξενόπουλο) µέσα στον 
ψυχαρικό πρόλογο "Για το Pωµαίικο Θέατρο" του 1900. Συνεχίζει, αφού αναλύσει το 
έργο του Παλαµά, µε τα δραµατικά πρότυπα του πρώιµου θεατρικού έργου του 
Nίκου Kαζαντζάκη και φθάνει στους σύγχρονους δραµατουργούς µας. Eδώ 
προβαίνει σε µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάλυση της στίξης και κυρίως των 
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αποσιωπητικών στο έργο του Iάκωβου Kαµπανέλλη, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο 
εξετάζει τα υπερρεαλιστικά στοιχεία στο πρώιµο - και άπαιχτο στην Eλλάδα - έργο 
το Bασίλη Zιώγα, που γονιµοποιήθηκε στο πνευµατικό κλίµα της µεταπολεµικής 
Bιέννης, αλλά και διαφοροποιείται από αυτό". 
 
462) Φιλολογική επιµέλεια: Kωστή Παλαµά, Tρισεύγενη, Aθήνα, 'Iδρυµα Kώστα 
και Eλένης Oυράνη 1995, σελ.284 (Eκδόσεις Iδρύµατος Kώστα και Eλένη 
Oυράνη, σειρά "Nεοελληνική Bιβλιοθήκη" 25). 
 
     Tο κείµενο του δράµατος ακουλουθεί την τρίτη έκδοση του 1929, την οποία 
επιµελήθηκε ακόµα ο ίδιος ο Παλαµάς, και είναι σχεδόν ίδια µε την πρώτη του 1903. 
H δεύτερη έκδοση, του 1916, µε επιµέλεια του Nικ. Ποριώτη, παρουσιάζει 
αποκλίσεις στην ορθογραφία και τη στίξη. Για ανάλυση βλ. δηµ. αρ. 464. 
 
463) Διεύθυνση σύνταξης: Παράβασις/Parabasis. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών/Scientific Bulletin 
Department of Theatre Studies University of Athens, τόµ.1 (Aθήνα 1995) σσ.354. 
 
     Tο περιοδικό αυτό, σε περιοδικές εκδόσεις πέραν του ενός έτους, που εκδίδεται 
από τον εκδοτικό οίκο Kαστανιώτης µε χρηµατική υποστήριξη του Iδρύµατος 
"Kώστα και Eλένης Oυράνη", προσπαθεί να καλύψει το µόνιµο κενό της ανυπαρξίας 
καθαρά επιστηµονικού περιοδικού της ελληνικής θεατρολογίας· δηµοσιεύει µελέτες, 
που προάγουν την έρευνα σ' ένα συγκεκριµένο χώρο και φέρνουν στο φώς νέα 
στοιχεία και δεδοµένα. H συντακτική επιτροπή συγκροτείται από τα µέλη του 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών. Aποτελείται συνήθως 
από τρία τµήµατα: µελετήµατα, βιβλιογραφία - εργογραφία - παραστασιογραφία, και 
βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις ελληνικών και ξένων δηµοσιευµάτων. Στο 
µέλλον θα κυκλοφορήσουν και παραρτήµατα, σχετικά µε ανέκδοτα θεατρικά 
κείµενα, µονογραφίες και εργασίες υποδοµής (βιβλιογραφίες, εργογραφίες, 
παραστασιογραφίες). 
 
Δ. Tσατσούλης,  Διαβάζω 365 (1996), σσ. 128-129. 
 
"'Eνα αναγκαίο για τη θεατρική έρευνα επιστηµονικό περιοδικό κυκλοφόρησε από το 
T.Θ.Σ. του Πανεπιστηµίου Aθηνών µε συνεργασίες καθηγητών του Tµήµατος πάνω 
σε ενδιαφέροντα θέµατα µεθοδολογίας, ιστορίας του θεάτρου και θεατρολογίας. Στο 
πρώτο αυτό τεύχος γράφουν οι Bάλτερ Πούχνερ, Σπύρος Eυαγγελάτος, Nάσος 
Bαγενάς, Xαρά Mπακονικόλα, Πλάτων Mαυροµούστακος, ενώ δυο νέοι ερευνητές 
παρουσιάζουν και αναλύουν "'Eνα (σχεδόν) άγνωστο έργο" του Γρ. Ξενόπουλου, το 
"O µακαρίτης Mαύσωλος" (Kυριακή Πετράκου) και "Tα χταποδάκια", θεατρικό έργο 
του M. Kαραγάτση (Iωσήφ Bιβιλάκης). Eκατό περίπου σελίδες του Δελτίου είναι 
αφιερωµένες στη χρησιµότατη βιβλιοκριτική κυρίως ξένων θεατρολόγων, των 
οποίων τα βιβλία, αν και παραµένουν αµετάφραστα στα ελληνικά, έχουν παίξει 
σηµαντικό ρόλο στη διεθνή εξέλιξη της θεατρικής θεωρίας. Aπό ελληνικής πλευράς 
παρουσιάζεται το σύνολο θεατρολογικό έργο του Θ. Γραµµατά κάτω από την 
αυστηρή κριτική ανάλυση του B. Πούχνερ, ο οποίος, ακούραστα και έγκυρα, έχει 
αναλάβει το σύνολο των βιβλιοκριτικών. H εξέλιξη της ελληνικής θεατρολογικής 
σκέψης έχει ανάγκη τέτοιων πρωτοβουλιών και είθε τα επόµενα τεύχη του Δελτίου 
να είναι ακόµη πλουσιότερα σε συµµετοχές, ύλη και τοµείς". 
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464) "Πρόλογος" και "Eισαγωγή" στον τόµο: Kωστή Παλαµά, Tρισεύγενη, 
Aθήνα, 'Iδρυµα Kώστα και Eλένη Oυράνη 1995 (Eκδόσεις Iδρύµατος Kώστα 
και Eλένη Oυράνη, σειρά "Nεοελληνική Bιβλιοθήκη" 25), σσ. 7-9 και 11-158. 
 
     H εµπεριστατωµένη εισαγωγή στην "Tρισεύγενη" που στάθηκε αφορµή της 
συστηµατικής ενασχόλησής µου µε το θεατρικό Παλαµά, αναπαράγει τµήµατα του 
πρώτου και του δεύτερου µέρους της µονογραφίας "O Παλαµάς και το θεάτρο" (δηµ. 
αρ. 459), όσον αφορά τα κίνητρα της συγγραφής, πηγές και στόχους και την 
ερµηνεία του έργου, ενώ τα στοιχεία της πρόσληψης έχουν περιοριστεί σε 
βιβλιογραφικές παραποµπές για τους κυριότερους σταθµούς της. Tα κεφάλαια της 
Eισαγωγής είναι: "O Kωστής Παλαµάς και το θεάτρο" (σσ. 11-24), H Tρισεύγενη  
(σσ. 24-158) µε τα υποκεφάλαια: 1) Tα κίνητρα της συγγραφής (σσ. 32 εξ.), Πηγές 
και στόχοι (σσ. 39 εξ.), Tο έργο (σσ. 49 εξ., O Πρόλογος σσ. 51 εξ., A' µέρος σσ. 55 
εξ., B' µέρος σσ. 71 εξ., Γ' µέρος σσ. 85 εξ., Δ' µέρος σσ. 102 εξ.), 4) Eρµηνείες και 
παρερµηνείες (σσ. 131 εξ.), 5) Στοιχεία της πρόσληψης (σσ. 146 εξ., Eκδόσεις, 
µεταφράσεις, παραστάσεις, Kριτικές και αναλύσεις). 
 
465) "Για µια θεωρία της θεατρικής µετάφρασης. Σύγχρονες σκέψεις και 
τοποθετήσεις και η εφαρµογή τους στις µεταφράσεις του αρχαίου δράµατος, 
ιδίως στα νεοελληνικά", Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών Λ' (1992-1995), σσ. 107-149. 
 
     Tο σύνθετο αυτό µελέτηµα ξεκινάει µε τη διαπίστωση, πως δεν υπάρχει µια ειδική 
"θεωρία" της θεατρικής µετάφρασης. "Aυτό που υπάρχει είναι ορισµένες σκέψεις και 
τοποθετήσεις, εδώ περίπου και τριάντα χρόνια, για τις ιδιάζουσες δυσκολίες της 
µετάφρασης ενός κειµένου, που προσλαµβάνεται µε τη µορφή θεατρικής παράστασης 
και όχι ως ανάγνωσµα και που ο λόγος του εγγράφεται σε σώµατα ηθοποιών και 
αποκρυπτογραφείται πάλι από αυτά - ωστόσο αυτές οι παρατηρήσεις σπάνια 
ξεπερνούν τα όρια της συγκεκριµένης περίπτωσης" (σ. 107). Παρουσιάζονται στη 
συνέχεια τα αποτελέσµατα ενός ερευνητικού προγράµµατος του Πανεπιστηµίου του 
Göttingen µε θέµα τη θεωρία της µετάφρασης δραµατικών έργων. H πρόσθετη 
δυσκολία στη θεατρική µετάφραση έγκειται στο γεγονός της ποικιλίας των δυνατών 
σχέσεων µεταξύ δράµατος και θεάτρου, δηλαδή σε ποιο βαθµό το δραµατικό κείµενο 
είναι απλώς παρτιτούρα για τη θεατρική παράσταση και σε ποιο βαθµό αυτόνοµο 
λογοτέχνηµα. Tο ζήτηµα, άλυτο σ'  ένα γενικό θεωρητικό επίπεδο, έχει άµεση σχέση 
µε τη µετάφραση, γιατί στην περίπτωση που το κείµενο είναι µόνο η λεκτική πλευρά 
του συνόλου των εκφραστικών µέσων µιας θεατρικής παράστασης, ο µεταφραστής 
δεν καλείται µόνο να µεταγλωττίσει ένα κείµενο από τη γλώσσα εκκίνησης (τον 
πολιτισµό εκκίνησης) στη γλώσσα προορισµού (τον πολιτισµό προορισµού), αλλά 
πρέπει να µετατρέπει µια εικονική παράσταση στο εγκέφαλό του από τον ένα 
πολιτισµό στον άλλο. Aποτελεί εµπειρικό βίωµα, ότι η ανάγνωση δραµατικού έργου 
προκαλεί οπτικές εντυπώσεις στη φαντασία του αναγνώστη (παίζει το έργο στο 
"θέατρο του εγκεφάλου" του, όπως θα έλεγε ο Παλαµάς, συνεχίζοντας την έννοια του 
ροµαντικού "brain theatre" του Byron), και ότι κάθε µετάφραση ενέχει ήδη κάποια 
σκηνοθετική γραµµή. H µετάφραση δραµατικού έργου είναι λοιπόν µεταφορά σε 
εσωτερική "σκηνή" µε διπλό τρόπο: ως ερµηνεία του κειµένου προς µετάφραση, και 
ως όραµα της µεταφρασµένης παράστασης, από την οποία καταγράφεται, τρόπον 
τινά, το λεκτικό µέρος. 
     Aυτός ο βασικός προβληµατισµός αναπτύσσεται µαζί µε την ανάλυση της 
πρόσφατης διεθνούς βιβλιογραφίας, η οποία όµως εστιάζει την προσοχή της κυρίως 
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σε µεµονωµένους συγγραφείς (κυρίως το Σαίξπηρ, πολύ λιγότερα τους αρχαίους) στο 
εισαγωγικό αυτό µέρος. Tο πρώτο µέρος, "A) Για µια θεωρία της θεατρικής 
µετάφρασης", σχολιάζει µεταφραστικές θεωρίες του παρελθόντος και του παρόντος, 
προσπαθώντας να τις εφαρµόσει στη θεατρική µετάφραση. Iδιαίτερη σηµασία 
φαίνεται πως έχει το πρόσφατο µοντέλο του Patrice Pavis, που δίνει έµφαση και στο 
γεγονός, ότι κάθε µετάφραση δραµατικού έργου δεν είναι µόνο µεταφορά µιας 
θεατρικής παράστασης από µια γλώσσα σε άλλη, αλλά από ένα πολιτισµό στον 
άλλον. Oι δυσκολίες, που προκύπτουν σχετικά µε µύθους, κοινωνικούς θεσµούς, 
έθιµα, ιδέες και αξίες, διακειµενικές αναφορές, που είναι χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του ενός πολιτισµού κι όχι αναγκαστικά και του άλλου, είναι πολλές και 
συχνά ανυπέρβλητες, αν στη µετάφραση συµµετέχουν πολιτισµοί πολύ 
αποµακρυσµένοι µεταξύ τους. 
     Tέτοια φαίνεται πως είναι και η περίπτωση του αρχαίου ελληνικού πολιτισµού. 
Aυτό αναπτύσσεται στο δεύτερο µέρος, "2) Oι µεταφράσεις του αρχαίου ελληνικού 
δράµατος", που δίνει και ένα σύντοµο ιστορικό της πρόσληψης του αρχαίου 
δράµατος στον ευρωπαϊκό πολιτισµό, θέµα απολύτως αλληλένδετο µε τη µετάφραση, 
γιατί εκείνη καθοδηγείται από την εκάστοτε εικόνα, που έχει σχηµατίσει µια εποχή 
για την αρχαιότητα. Eπισηµαίνεται επίσης η λεπτή διαχωριστική γραµµή ανάµεσα 
στη µετάφραση και τη διασκευή, η οποία, στην περίπτωση της "παραβάσεως" του 
Aριστοφάνη, αναγκαστικά είναι και ανύπαρκτη. Kαι τα µεταφραστικά προβλήµατα 
του αρχαίου ρεπερτορίου αντιµετωπίζονται µε κάποια φιλολογική υπευθυνότητα 
µόλις στο δεύτερο µισό του 19ου αιώνα. Ωστόσο τα εµπόδια είναι µεγάλα, γιατί οι 
συνθήκες πρόσληψης της παράστασης έχουν αλλάξει τελείως, έχει αλλάξει η 
ιεράρχηση των εκφραστικών µέσων (θέαµα αντί ακρόαµα), λείπει ο αγών και το 
διονυσιακό πλαίσιο, άγνωστη είναι η µουσική και µόνο υποθετικές οι χορευτικές 
κινήσεις κτλ. Tο τρίτο µέρος αφιερώνεται στις νεοελληνικές "µεταφράσεις": 
ουσιαστικά πρόκειται για ενδογλωσσικές µεταφορές, αλλά ο γενικός 
προβληµατισµός δεν είναι πολύ διαφορετικός. Aκόµα και το προνόµιο της χρήσης 
του ίδιου θεατρικού χώρου είναι κάπως απατηλό µε την έννοια, ότι τα περισσότερα 
θεάτρα είναι ελληνιστικά ή και ρωµαϊκά, και τα κείµενα των τραγωδιών δεν 
γράφτηκαν γι' αυτά (βλ. επίσης τον σηµερινό τεχνητό φωτισµό, τις καλύτερες 
συνθήκες παρακολούθησης κτλ.). Tέλος παρατηρείται η παντελής έλλειψη 
συστηµατικής συγκριτικής µελέτης για τις νεοελληνικές µεταφράσεις του αρχαίου 
ρεπερτορίου. 
 
466) "'Θάνατος παλληκαριού' ή η ανεπαίσθητη υπέρβαση του ηθογραφισµού", 
Nέα Eστία 137 (1995) τεύχ. 1623-1625, σσ. 229-246, 316-334 και 380-396. 
 
     Πρόκειται για µακροσκελές ερµηνευτικό µελέτηµα, που προέκυψε ως παρεπόµενο 
της ενασχόλησής µου µε την "Tρισεύγενη", γιατί συσχετίζεται πολλαπλώς µε αυτή. 
Tο µοναδικό ηθογραφικό διήγηµα του Παλαµά (1891), λίγα χρόνια µετά τα 
διηγήµατα του Γεώργιου Bιζυηνού, αποτελούν µιαν από τις κορυφώσεις της 
ηθογραφικής πεζογραφίας, αλλά παραπέµπουν ήδη, ιδεολογικά και στην τεχνική, στα 
αδιέξοδα της ρεαλιστικής περιγραφής του λαϊκού πολιτισµού και στην υπέρβαση του 
είδους από τον ίδιο τον Παλαµά, ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες στους -ισµούς του 
ευρωπαϊκού µοντερνισµού. Σ' ένα εισαγωγικό µέρος συζητούνται οι ποικίλες απόψεις 
των ερευνητών σχετικά µε τον ηθογραφισµό (από το Σαχίνη και τους άλλους 
'Eλληνες µελετητές ώς τη στενά πολιτική ερµηνεία του Mario Vitti ως φυγή από την 
κοινωνική πραγµατικότητα) και εισάγεται ο υφολογικός διαχωρισµός µεταξύ 
Pεαλισµού και Nατουραλισµού ως διαφορά κοσµοθεωρίας και οπτικής γωνίας 
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(ελάχιστα ηθογραφικά πεζογραφήµατα πλησιάζουν το Nατουραλισµό, όπως π.χ. ο 
"Zητιάνος" του Kαρκαβίτσα). 'Aλλωστε η περιγραφική διάθεση δεν συνδυάζεται 
πάντα µόνο µε το ειδυλλιακό τοπίο, τους γραφικούς τύπους και το couleur locale, 
αλλά µερικές φορές και µε κριτική διάθεση, ακόµα και ειρωνική, όπως στην 
περίπτωση του "Θάνατου παλληκαριού". 
 Mετά την παράθεση απόψεων και ερµηνειών ακολουθεί το κύριο µέρος. Tο 
διήγηµα χωρίζεται σε 21 αφηγηµατικές ενότητες, "σκηνές", για την καλύτερη 
παρακολούθηση των µικροδοµών. Kάθε ενότητα σχολιάζεται εκτενώς και σε πολλά 
επίπεδα: αφηγηµατολογικά (χρησιµοποιείται εδώ ορολογία κινηµατογραφική σχετικά 
µε το "φακό" της αφήγησης), γλωσσικά, θεµατικά, συµβολικά, ψυχολογικά, 
λαογραφικά. Aνάµεσα στα σηµαντικά συµπεράσµατα για τη σφιχτοδεµένη, σε χώρο 
και χρόνο, σύντοµη αφήγηση, είναι το περίπλοκο παιχνίδι, που παίζει ο αφηγητής 
(που δεν ταυτίζεται πάντα µε το συγγραφέα) µε τον αναγνώστη, ξαφνιάζοντάς τον 
κάθε τόσο µε νέες τροπές ή και ανατροπές στη ροή της αφήγησης. Kυρίως όµως τον 
παρασύρει από τις πρώτες σελίδες σε µια ταύτιση µε τον ήρωά του, χρησιµοποιώντας 
πολύ ισχυρά σύµβολα της ελληνικής παράδοσης: ο λεβέντης, η ηρωική παράδοση, οι 
Θαλασσοχωρίτες, η Mεγάλη Παρασκευή κτλ. Mε το πάθηµά του (το "πέσιµο" 
αποδεικνύεται τελικά η µεγάλη "πτώση") όµως αποµυθοποιείται σταδιακά, όπως και 
το περιβάλλον του: ο φοβερός λεβέντης πιστεύει σε µάγια και τρέµει τη νύχτα τα 
φαντάσµατα, οι γραφικοί Θαλασσοχωρίτες αποδεικνύονται ανεύθυνοι και 
δεισιδαίµονες, όσον αφορά το πάθηµα του Mήτρου του Pουµελιώτη· ο κόσµος των 
κοµπογιαννιτών τελικά είναι τελείως εφιαλτικός. Δεν είναι τυχαίο πως η µόνη θετική 
µορφή σε όλο το έργο είναι ο επιστήµονας ιατρός. Mε την ταπείνωση του ήρωα ο 
αναγνώστης, που έχει ταυτιστεί µαζί του, δυσανασχετεί υποσυνείδητα, αλλά το 
φινάλε τον αποζηµιώνει, γιατί ο ήρωας ανεβάζεται από τον ποιητή πάλι στα 
συµβολικά ύψη (Διγενής και Xάρος, Πάθη του Xριστού). Πάντως, όπως φαίνεται και 
από την τελευταία σκηνή, όπου δύο γυναίκες φιλονεικούν για το νεκρό, υπάρχει και 
µια ειρωνική διάθεση του ποιητή, µέσα στην αγάπη για τον κόσµο αυτό, και µια 
κριτική διάθεση, όπως έχει επισηµάνει εύστοχα ο Mιχάλης Mερακλής. Πολλά από τα 
στοιχεία αυτά όµως δεν φανερώνονται µε την πρώτη ανάγνωση. 
 Συµπέρασµα: "Tο διήγηµα Θάνατος παλληκαριού υπερβαίνει µε τρόπους 
πολλαπλούς, αλλά τρόπους πολύ λεπτούς, τα συµβατικά πλαίσια του ηθογραφικού 
διηγήµατος (τόσο στην ειδυλλιακή όσο και στη νατουραλιστική του εκδοχή) και 
παρουσιάζεται πιο σύνθετο, ιδίως όσον αφορά τις αφηγηµατικές τεχνικές και 
στρατηγικές, που ξεγελούν συχνά τον αναγνώστη, αλλάζοντας οπτικές γωνίες χωρίς 
προειδοποίηση ή αποµυθοποιώντας τον κεντρικό ήρωα έως τη γελοιοποίηση, ενώ 
πρωτύτερα η αφήγηση προέτρεπε τον αναγνώστη να ταυτιστεί ανεπιφύλακτα µαζί 
του. Σε µια τέτοια σχετικοποίηση συµβάλλει και το "ανοιχτό τέλος", που αφήνει 
αδιευκρίνιστες τις αµφιβολίες για την τελειότητα του ιδανικού της παλικαριάς, που 
τελικά δεν µπορεί να αποκοπεί από το µεσαιωνικό κόσµο των Θαλασσοχωριτών. 
Yπάρχει ολόκληρο δικτυωτό ύφασµα διάφορων µορφών της ειρωνείας, και της 
τραγικής, που ένα µέρος τους µόνο φανερώνεται και καντανοείται µε την πρώτη 
ανάγνωση. Tο διήγηµα είναι άλλωστε και ένα έξοχο δείγµα της ποιητικής, ψυχικής 
και πνευµατικής ιδιοσυγκρασίας του Παλαµά, που συνυφαίνει την ιστορία του 
αδιαίρετα µε νήµατα ρεαλιστικά και ποιητικά, συγχωνεύει στο χρωµατισµό του το 
φανταστικό µε το πραγµατικό και δίνει στις µορφές του και στα γεγονότα µια 
πολυεδρικότητα, έτσι όπως τα προσεγγίζει από διάφορες πλευρές. Eνώ η δοµή της 
αφήγησης είναι απλή, ευθύγραµµη, ένα θεµατογραφικό τρίπτυχο (ατύχηµα - 
θεραπείες - θάνατος), και η πορεία του ήρωα κυκλική (Διγενής - Δον Kιχώτης - 
εσταυρωµένος Διγενής), η εικονολογία είναι πλούσια, οι συµβολισµοί πυκνοί και 
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συχνά αµφίσηµοι, οι τακτικές "παραπλάνησης" και αιφνιδιασµού του αναγνώστη 
ποικίλες, η γλώσσα µουσική µε εναλλαγή ρυθµών, παραστατικών διαλογικών 
σκηνών µε αποστασιοποιηµένες περιόδους επικής µακράς πνοής και ουδετερότητας. 
O αφηγητής δεν ταυτίζεται πάντα µε το συγγραφέα, ο οποίος κρύβεται επιµελώς, ενώ 
ο ενδιάµεσος εκπρόσωπός του φανερώνει διάφορα εγώ, διάφορες όψεις και πτυχές 
της "προσωπικότητάς" του. Γι' αυτό η κοινωνική κριτική λειτουργεί µόνο στα 
διάφορα επίπεδα της ειρωνείας και είναι αντιληπτή µόνο στο βαθµό που κατανοείται 
η όλη µορφολογία της ειρωνείας, που ενυπάρχει στο διήγηµα. H συγκίνηση του 
αναγνώστη επιτυγχάνεται µε την ταύτιση του κεντρικού ήρωα µε την ελληνική 
παράδοση του Διγενή Aκρίτα ώς το 1821 και την ένταξη των γεγονότων στα 
θρησκευτικά και συναισθηµατικά συµφραζόµενα της Mεγάλης Παρασκευής, όπου ο 
ήρωας ταυτίζεται τελικά µε το Θεάνθρωπο. H ισχυρή ταύτιση µε τον ήρωα και η 
συναισθηµατική αφοσίωση του αναγνώστη σ' αυτόν εµποδίζει τελικά εν µέρει τη 
συνειδητή παρακολούθηση του παιχνιδιού των ειρωνειών και της αλλαγής των 
οπτικών γωνίων. Aυτό φανερώνει µόνο µια πιο εµπεριστατωµένη ανάλυση" (σσ. 
192εξ.). Mόνο µια εµπεριστατωµένη ανάλυση των µικροδοµών της αφήγησης µπορεί 
να εξηγήσει ικανοποιητικά, γιατί το αφήγηµα είναι ένα αριστούργηµα. 
 
467) “Eυρωπαϊκές επιδράσεις στην ελληνική δραµατουργία του 19ου αιώνα. 
Mια βαλκανική σύγκριση”, Πρακτικά A' Διεθνούς Συνεδρίου Συγκριτικής 
Γραµµατολογίας "Σχέσεις της ελληνικής µε τις ξένες λογοτεχνίες", Aθήνα 28 
Nοεµβρίου - 1 Δεκεµβρίου 1991, Aθήνα 1995, σσ. 329-365. 
 
Πρόκειται για ανακοίνωση στο A' Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικής Γραµµατολογίας, 
οργανωµένο από την Eλληνική Eταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραµµατολογίας, 
το 1991 στην Aθήνα, και αποτελεί τροποποιηµένη ελληνική εκδοχή του γερµανικού 
δηµ. αρ. 378. 
 
Στ. Λαµπάκης, Mαντατοφόρος  39/40 (1996), σ. 229. 
 
"O W.Puchner ασχολείται µε τις "Eυρωπαϊκές επιδράσεις στην ελληνική 
δραµατουργία του 19ου αιώνα. Mια βαλκανική σύγκριση" (σ. 329-365)· επισηµαίνει 
ότι ο τοµέας αυτός προσφέρεται ιδιαίτερα για συγκρίσεις σε όλο τον χώρο της 
νοτιοανατολικής Eυρώπης και προβαίνει σε καταγραφή εκτιµήσεων και 
διαπιστώσεων, όσο το επιτρέπει η ανεπαρκής ακόµα βιβλιογραφία στον χώρο αυτόν". 
 
468) "Φιλολογικές παρατηρήσεις στα θεατρικά έργα του Iάκωβου Kαµπανέλλη", 
Δρώµενα 14 (1995) σσ. 11-19 (4ο). 
 
Tο µελέτηµα αυτό, εισήγηση σε ηµερίδα προς τιµήν του Iάκωβου Kαµπανέλλη, που 
οργάνωσε το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, στην Aula 
της Φιλοσοφικής Σχολής το Nοέµβριο του 1993, καταπιάνεται µε ένα φιλολογικό 
ζήτηµα, εκ πρώτης όψεως περιθωριακό, αλλά τελικά ουσιαστικό, και στο σύνολό του 
σχεδόν αδιερεύνητο στην κλίµακα της νεοελληνικής λογοτεχνίας: τη στίξη. 
Eιδικότερα το µελέτηµα αυτό ασχολείται συστηµατικά µε τα αποσιωπητικά, τις 
χρήσεις και καταχρήσεις τους, και µε µια ιστορική ανασκόπηση των χρήσεών τους 
στη νεοελληνική δραµατογραφία, αρχίζοντας από τα χειρόγραφα του Kρητικού και 
Aιγαιοπελαγίτικου θεάτρου και φτάντονας ώς την οµάδα θεατρικών συγγραφέων στη 
µεταπολεµική περίοδο, ξεκινώντας από τη διαπίστωση, πως σε πολλά έργα του 
Kαµπανέλλη, και στα τελευταία µε αξιοσηµείωτη συστηµατικότητα, κάθε φράση που 
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λέγεται ξεκινάει και τελειώνει µε αποσιωπητικά. 'Yστερα από τον ιστορικό και 
µεθοδολογικό προσδιορισµό των λειτουργιών του µέσου αυτού της στίξεως το 
µελέτηµα προχωρεί σε πιθανή ερµηνεία του φαινοµένου στον Kαµπανέλλη και 
καταλήγει στο συµπέρασµα, πως η υπογράµµιση της αποσµασµατικότητας των 
λεγοµένων δεν έχει τη λειτουργικότητα της αποσιώπησης του ουσιαστικού 
µηνύµατος, όπως π.χ. στους Συµβολιστές, αλλά σχετίζεται µε τον τρόπο σύλληψης 
και καταγραφής των θεατρικών έργων από τον Kαµπανέλλη: συλλαµβάνει και 
σκηνοθετεί κάθε δραµατικό έργο του ως θεατρική παράσταση µε όλες τις 
λεπτοµέρειές της και βλέπει τους σκηνικούς ρόλους κάθε στιγµή ως δρώντα σκηνικά 
πρόσωπα στο "θέατρο του εγκεφάλου", έτσι ώστε τα λόγια, το λεκτικό µέρος του  
ρόλου τους, να είναι µόνο ένα µέρος της θεατρικής τους "ύπαρξης". Aυτή την 
αναγκαία υποκριτική συµπλήρωση των dramatis personae τονίζει ο θεατρικός 
συγγραφέας, που λειτουργεί στην περίπτωση αυτή ως ηθοποιός, και τα αποσιωπητικά 
εκφράζουν την αγωνία του να δέιξει στον αναγνώστη, πως τα λόγια τους είναι 
"αποσπασµατικά", δεν αποτελούν το σύνολο της παρουσίας τους. Aπό την 
παράσταση της φαντασίας αναγκαστικά καταγράφονται µόνο τα λόγια. 
 
469) "The popular and traditional theatre in the Balkans", E.Karpodini-
Dimitriadi (ed.), Ethnography of Eurpean traditional cultures. Their role and  
perspectives in a multicultural world. European Seminar – Proceedings, Athens, 
Institute of Cultural Studies of Europe and the Mediterranean 1, 1995, σσ. 135-
145. 
 
     Πρόκειται για συντοµευµένο και συµπυκνωµένο, µε την προσθήκη 
υποσηµειώσεων και βιβλιογραφικών πηγών, κείµενο σεµιναρικών εισηγήσεων σε 
µεταπτυχιακούς φοιτητές από 14 χώρες της Eυρώπης σχετικά µε τα δρώµενα και το 
λαϊκό θέατρο στην Nοτιοανατολική Eυρώπη, στο Institut of Cultural Studies of 
Europe and the Mediterranean στην Aθήνα. Δίνεται, αναλυτικά και συνθετικά, µια 
ανασκόπηση του συνόλου της µορφολογίας και τυπολογίας των δρωµένων και 
µεταµφιέσεων, εθίµων και τελετουργιών µε το χαρακτήρα της πρωτοβάθµιας µορφής 
του λαϊκού θεάτρου σε όλους τους πολιτισµούς των Bαλκανίων, καθώς και µια 
επισκόπηση των επαγγελµατικών µορφών του λαϊκού θεάτρου, που έχουν αποκοπεί 
από το εθιµικό εορτολόγιο και αναπτύσσονται ελεύθερα σε πόλεις και χωριά. 
 
470) "Griechisches Schul- und Ordenstheater der Gegenreformation und der 
Orthodoxie in der Ägäis des 17. Jahrhunderts", Maske und Kothurn 37, 
Festschrift M. Dietrich (1991 [1995]), σσ. 219-226. 
 
     Στον τιµητικό τόµο για την καθηγήτρια Θεατρολογίας στο Πανεπιστήµιο της 
Bιέννης και µέλος της Aυστριακής Aκαδηµίας Eπιστηµών, Margret Dietrich, 
δηµοσιεύεται µια ερευνητική επισκόπηση του κεφαλαίου του Aιγαιοπελαγίτικου 
θεάτρου, η οποία απευθύνειται στους ερευνητές της ιστορίας του Eυρωπαϊκού 
θεάτρου και τους συγκριτικούς θεατρολόγους, καθώς και στους φιλολόγους που 
ασχολούνται µε την ιησουιτική δραµατουργία. 
 
471) "Indirizzo di saluto", Atti del Convegno "Pirandello e il teatro", Atene, 18-
19-20 marzo 1993, Atene, Istituto Italiano di Cultura 1995, σσ. 4-5. 
 
O σύντοµος χαιρετισµός, που απευθύνθηκε στο συνέδριο "Pirandello e il teatro", το 
οποίο οργανώθηκε από το Iταλικό Mορφωτικό Iνστιτούτο της Aθήνας και το Tµήµα 
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Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, δίνει µια σύντοµη επισκόπηση της 
πρόσληψης του Πιραντέλλο στην ελληνική σκηνή του 20ού αιώνα. 
 
472) “Eπιβιώµατα της Kρητικής Aναγεννησιακής Λογοτεχνίας στο ελληνικό και 
βαλκανικό λαϊκό πολιτισµό. Παρατηρήσεις πάνω στην αλληλεξάρτηση της 
προφορικής και της γραπτής παράδοσης”, H λαϊκή λογοτεχνία στη 
Nοτιοανατολική Eυρώπη (19ος και αρχές 20ού αι.). Συνάντηση εργασίας 21-22 
Aπριλίου 1988 (Tετράδια εργασίας 15), Aθήνα 1995, σσ. 53-65 (σσ. 67-77 
συζήτηση). 
 
Tο µελέτηµα αυτό, αρχικά γραµµένο στα αγγλικά µε τίτλο: "Survivals of Cretan 
Renaissance Literature in Greek Folk Culture" για το Workshop on the Popular 
Literature in Southeast Europe (19th and earlier 20th century)", που οργανώθηκε από 
το Kέντρο Nεοελληνικών Σπουδών του Eθνικού Iδρύµατος Eρευνών και το Institut 
für Deutsche und Vergleichende Volkskunde του Πανεπιστηµίου του Mονάχου το 
1988, δηµοσιεύεται εδώ σε ελληνική προσαρµογή από την Eυαγγελία 'Aντζακα-Bέη 
και µε µεγάλη καθυστέρηση. Kινητήρια δύναµη του συνεδρίου ήταν ο λαογράφος και 
βαλκανιολόγος Klaus Roth του Πανεπιστηµίου του Mονάχου, που διηύθυνε τότε ένα 
ερευνητικό πρόγραµµα της Deutsche Forschungsgemeinschaft σχετικά µε τα δηµώδη 
βιβλία και λαϊκά αναγνώσµατα του βαλκανικού χώρου το 19ο και των αρχών του 
20ού αιώνα. H δική µου εισήγηση προσπάθησε να διευρύνει τον ορίζοντα των 
αναζητήσεων και προς τα πίσω, συγκεκριµένα στις επιβιώσεις της κρητικής 
λογοτεχνίας σε διάφορες µορφές της λαϊκής λογοτεχνίας, θέτοντας και το θεωρητικό 
προβληµατισµό της γραπτής και της προφορικής παράδοσης, των συγχρωτισµών και 
των επικαλύψεών τους. Aνέλυσα µε συντοµία έξι παραδείγµατα: 1) χωρία της "Pίµας 
θρηνητικής" του Πικατόρου (16ος αι.) που βρίσκονται σε µοιρολόγια που 
καταγράφει η Esperanza von Schwarz (Eλπίς Mέλαινα) στο δεύτερο µισό του 19ου 
αι. στην Kρήτη (απόδειξη προφορικής µεταβίβασης)· 2) τους στίχους της χαµένης 
κρητικής κωµωδίας "Φιορεντίνος και Nτολτσέτα" που καταγράφονται ακόµα σε 
παραλλαγές του παραµυθιού της "Ξεχασµένης Nύφης" (AaTh 313c) τον 20ό αιώνα 
(πιθανώς αποκλειστικά προφορική παράδοση)· 3) τις λαϊκές διασκευές της 
"Bοσκοπούλας" από την Kρήτη, τις Kυκλάδες και τη Xίο, που προέρχονται όµως από 
τα συχνά ανατυπωµένα στη Bενετία δηµώδη βιβλία της (µεικτή παράδοση)· 4) τις 
διασκευές της "Θυσίας του Aβραάµ" στα Eπτάνησα και τη Nάξο (18ος αι.) (µεικτή 
παράδοση)· 5) την πρόσληψη του "Eρωτόκριτου": µαντινάδες, παραµύθι, δηµοτικό 
τραγούδι, παράσταση της "γκιόστρας", ρουµανική αντιγραφή κτλ. (µεικτή 
παράδοση)· 6) τις παραλογές της "Eρωφίλης" στην Kρήτη και τις λαϊκές διασκευές 
σε µορφή θεατρικής παράστασης στη δυτική Eλλάδα (µεικτή παράδοση). Στο τέλος 
τεκµηριώνεται η ευρεία πρόσληψη της κρητικής λογοτεχνίας σε µεγάλα τµήµατα των 
Bαλκανίων. 
 
E. Stassinopoulou, Byzantinische Zeitschrift 89 (1996), σ. 156. 
 
"Obwohl der Schwerpunkt auf einer späteren Zeit der Volksliteratur liegt, enthält 
dieser Tagungsband auch für die Fragen der frühen Volksliteratur relevante Beiträge 
(wie z. B. von Puchner, W., Eπιβιώµατα της Kρητικής αναγεννησιακής λογοτεχνίας 
στον ελληνικό και βαλκανικό λαϊκό πολιτισµό. Παρατηρήσεις πάνω στην 
αλληλεξάρτηση της προφορικής και της γραπτής παράδοσης, S.53-65, zu den 
Möglichkeiten, die Kretische Literatur als Modellfall für die unterschiedliche 
Rezeption von Texten und die Wechselwirkung zwischen mündlicher und 
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schriftlicher Tradition zu studieren; zu diesen Themen relevant auch die Diskussion I, 
S. 67-77). Wegen der vergleichenden Studien zu den anderen Balkanliteraturen ist 
dieser Band von zusätzlichem Interesse". 
 
473) "Griechisches Theater und katholische Mission in der Ägäis zur Zeit der 
Gegenreformation. Ein Zwischenbericht", Literatur in Bayern 41 (Σεπτ. 1995), 
σσ. 62-77 (4ο), 3 εικ. 
 
     Eκτενές µελέτηµα που παρουσιάζει την πορεία των ερευνών σχετικά µε το 
κεφάλαιο του Aιγαιοπελαγίτικου θεάτρου και προορίζεται στη συγκριτική φιλολογία. 
 
474) "Überlegungen zu Ivan Colovic", Bordell der Krieger. Folklore, Politik und 
Krieg, Osnabrück 1994. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XLIX/98 
(Wien 1995), σσ. 441-451. 
 
     Eκτενής σχολιασµένη βιβλιοκρισία σε µορφή µελετήµατος για το τελευταίο 
βιβλίο του ευφυούς Σέρβου λαογράφου, που ασχολείται µε τα σύγχρονα φαινόµενα 
του σερβο-κροατικού πολέµου. 
 
475) "Mεθοδολογικοί προβληµατισµοί και ιστορικές πηγές για το ελληνικό 
θέατρο του 18ου και 19ου αιώνα. Προοπτικές και διαστάσεις, περιπτώσεις και 
παραδείγµατα",  Παράβασις 1 (1995), σσ. 11-112. 
 
     Σύνθετο µελέτηµα από δώδεκα υποκεφάλαια, το οποίο εκτιµά και σχολιάζει τη 
νέα κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στη διερεύνηση της ελληνικής θεατρικής 
ιστορίας του 18ου και του πρώτου µισού του 19ου αιώνα, στο σύνολό της, 
αξιολογώντας τα ευρήµατα των τελευταίων δεκαετιών, και προσθέτει νέα στοιχεία 
και πορίσµατα σε µια σειρά από επιµέρους ζητήµατα. Tη µεγαλύτερη ερευνητική 
δυναµική έχει δείξει το µέρος του προεπαναστατικού θεάτρου, εισάγοντας οριστικά 
τις υφολογικές έννοιες του Mπαρόκ και του Pοκοκό στην ελληνική δραµατουργία.  
Aλλά πολλά ζητήµατα, µεθοδολογικά και πηγών, είναι ακόµα ανοιχτά. "Tο µελέτηµα 
τούτο, µε τρόπο κάπως αταξινόµητο και παρατακτικό, αποσκοπεί στο να δώσει 
ορισµένα παραδείγµατα για τους προβληµατισµούς αυτούς, να περιγράψει ορισµένες 
περιπτώσεις τέτοιων απροσδόκητων πληροφοριών, ασυστηµατοποίητα και 
περιστασιακά καµιά φορά, ανάλογα µε τυχαίες ή και όχι τόσο τυχαίες ανακαλύψεις 
σε διάφορες λιγότερο ή περισσότερο συστηµατικές αναγνώσεις, αλλά και µε πιο 
επίµονες αναζητήσεις σε βιβλιοθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού, 
ακανόνιστα και ασύνδετα κάπως µεταξύ τους, στο µέτρο που από µια έγκυρη και 
σφαιρική ιστορία των θεατρικών πραγµάτων 1750-1860 µας χωρίζει ακόµα µια 
επίπονη διαδικασία συγκέντρωσης, ταξινόµησης, σύγκρισης και σύνθεσης των 
δεδοµένων του υλικού. Tο µελέτηµα αποσκοπεί επίσης στο να ευαισθητοποιήσει 
ερευνητές και µελετητές για ορισµένες πτυχές και δυνατότητες της νεοελληνικής 
δραµατολογίας και της θεατρικής ιστοριογραφίας της εποχής, που ασφαλώς είναι από 
τα κεντρικά κεφάλαια µιας ιστορίας του νεολληνικού θεάτρου, όχι τόσο από την 
άποψη της αισθητικής ποιότητας (σ' αυτό, φοβούµαι, υπερέχουν κατά πολύ ο 16ος 
και ο 17ος αιώνας), όσο από την άποψη µιας ιστορικής σκιαγράφησης της σύνθετης 
παράδοσης του νεολληνικού θεάτρου, που θα εκβάλλει στις αρχές του 20ού αιώνα σε 
µια περισσότερο ενιαία και οµοιόµορφη εξέλιξη... 'Aλλωστε, η πυρετώδης 
αναζήτηση δραµατικών προτύπων και αισθητικών "κανόνων", οι πολύτροπες και από 
πολλούς δρόµους διαδικασίες της πρόσληψης, καθώς και η γεωγραφική 
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αποκέντρωση της θεατρικής ζωής στα πλαίσια της προεπαναστατικής, αλλά ακόµα 
και της µετεπαναστατικής "διασποράς", δείχνει τον Eλληνισµό σε µιαν από τις πιο 
δηµιουργικές του φάσεις, µε έντονη προσαρµοστικότητα και προσληπτικότητα, µε 
άσβεστη δίψα για µάθηση και παιδεία, µε φρονήµατα υψηλά και ετοιµότητα για 
θυσίες,  αποφασισµένο να βρει µέσα στα πλαίσια της "φωτισµένης Eυρώπης" το δικό 
του δρόµο και τη δική του ταυτότητα, κάνοντας πραγµατικότητα τελικά την 
πολυπόθητη "ελευθερία". Kαι σ' αυτές τις εποχές, δύσκολες από ιστορική και 
πολιτική άποψη, σφραγισµένες από την επιτακτική ανάγκη για µόρφωση και 
εκπαίδευση, αργότερα και για θεµελίωση µιας κρατικής ιδεολογίας και για την 
διόρθωση των κακώς κειµένων, το θεάτρο έχει παίξει, πέρα από τα όποια αισθητικά 
αποτελέσµατα, και µέσα στα πλαίσια του συνολικού πολιτισµού, έναν όχι 
ευκαταφρόνητο ρόλο. Γι' αυτόν τον λόγο, αισθητική και ιδεολογία δύσκολα 
ξεχωρίζουν, µορφή και περιεχόµενο (βέβαια µε διαφορετικό τρόπο από τις µοντέρνες 
αντιλήψεις), θεατρική παράσταση και πατριωτική εκδήλωση". 
     Aκολουθούν "δώδεκα ψηφίδες του µωσαϊκού" του θεατρικού βίου της εποχής: 1) 
"H πολύµορφη µετάβαση από το Mπαρόκ στο Διαφωτισµό", υφολογική κυρίως 
εξέταση της δραµατογραφίας του 17ου και του 18ου αιώνα, καθώς και των 
δραµατικών µεταφράσεων στο σύνολό τους· 2) "Mορφές της θεατρικής έκφρασης 
στο 18ο αιώνα: απαγγελία και διάλογος", που ασχολείται µε τη µαρτυρία διαλογικών 
απαγγελιών σε εκκλησία της Xίου 1740-1744 στην "προθεωρία" του ποιήµατος 
"Περί Θυµού" του Στανίσλαου Bελάστη (αµφισβητείται η εκδοχή, που έχει 
διατυπωθεί πρόσφατα, ότι αυτή η "παράσταση" αφορά το "Δαβίδ") και αναλύεται ο 
"Kαθρέπτης Γυναικών" του Kαισάριου Δαπόντε (1766) για τα διαλογικά και 
"σκηνικά" στοιχεία που παρουσιάζει (στον πλαισιωτικό διάλογο Ψυχής και 
Xαρίτωνος και στις διάφορες ιστορίες)· 3) "H ιταλόφωνη θεατρική παραγωγή των 
Eλλήνων του 18ου αιώνα" µε ιδιαίτερη έµφαση στον Aντώνιο Συµεών Zωγράφο, 
κωµωδιογράφο και λιµπρετίστα της Bενετίας στα χρόνια της πτώσεώς της και κατά 
τη γαλλοαυστριακή κατοχή· 4) "Xαµένα έργα και άγνωστα πρότυπα στο ελληνικό 
θέατρο του 18ου αιώνα", που αναφέρεται στα αταύτιστα στιχουργικά διαλογικά 
αποσπάσµατα που παραθέτει ως παράδειγµα της µετρικής ανάλυσης ο Xαρίσιος 
Mεγδάνης στο έργο "Kαλλιόπη Παλιννοστούσα" (Bιέννη 1819) και στις θεατρικές 
µεταφράσεις του Γεωργίου Σακελλάριου, που αναφέρει ο Zαβίρας στο "Nέα Eλλάς ή 
Eλληνικόν Θέατρον" - µπορεί να εντοπισθεί το πρότυπο του "Oρφεύς και Eυρυδίκη", 
που δεν είναι άλλο από το λιµπρέτο της δεύτερης µεταρρυθµιστικής όπερας του 
Christoph Willibald Gluck (δίνεται και το ιστορικό της πρόσληψης της όπερας 
αυτής)· 5) "Oι αρχές της ελληνικής παντοµίµας", που δίνει στοιχεία για παντοµίµες 
ήδη κατά την Tουρκοκρατία και για παντοµίµες στην αυλή του 'Oθωνα· 6) 
"Παραστάσεις στην τουρκοκρατούµενη Eλλάδα", που αναφέρεται στα Γιάννενα και 
τον Tύρναβο· 7) "Eλληνική παράσταση για την 'Aλωση της Πόλης  στην 
Kωνσταντινούπολη το 1821", που περιγράφει την περίπτωση της παράστασης του 
"Kωνσταντίνου Παλαιολόγου" του Iωάννη Zαµπέλιου (1818), όπως την περιγράφει 
'Aγγλος ταξιδιώτης (γλ. και δηµ. αρ. 421)· 8) "H θεατρική παράδοση στα Eπτάνησα: 
αθησαύριστα στοιχεία" για το κεφάλαιο στα Aποµνηµονεύµατα του Iωάννη Iακώβου 
Kαζανόβα, όπου περιγράφει πώς έκανε τον impresario ενός θιάσου της commedia 
dell'arte στην Kέρκυρα, και τη µαρτυρία µιας παράστασης κωµωδίας του Goldoni 
στην πραγµατεία Relazione dell'assedio di Corfu e sua capitulazione 1799, καθώς και 
ειδήσεις από την "Gazette Ionienne"· 9) "Tα χειρόγραφα του Xάση", που αναφέρεται 
σε απόσπασµα της κωµωδίας του Γουζέλη, το οποίο παραθέτει ο Nικόλαος 
Δραγούµης στις "Iστορικές Aναµνήσεις" - το διάβασε όταν ήταν παιδί στην 
Kωνσταντινούπολη και αποδεικνύει πως αντίγραφα των χειρογράφων του έργου 
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πρέπει να είχαν φτάσει και έως την Πόλη· 10) "'Eνα ανύπαρκτο θεατρικό έργο του 
Γεωργίου Λασσάνη", που αποδεικνύει πως "O αρνήθρησκος του Mοριά" ("Der 
Renegat aus Morea"), το οποίο αποδίδεται από τον Harro Harring στον Λασσάνη (και 
αναφέρεται ως έργο του σε όλες τις ελληνικές ιστορίες του θεάτρου), είναι έργο του 
ίδιου· 11) "Oι αρχές των θεατρικών παραστάσεων στην απελευθερωµένη Aθήνα", 
προσθέτει στις γνωστές και µια παράσταση σχοινοβατών από γερµανική ταξιδιωτική 
πηγή· 12) "Πηγές πληροφόρησης για θεατρικές παραστάσεις: ταξιδιωτικά, 
αποµνηµονεύµατα, εφηµερίδες, επιστολές, µυθιστορήµατα", όπου συλλέγονται 
πληροφορίες για θεατρικές παραστάσεις του 19ου αιώνα από τη δίγλωσση εφηµερίδα 
"O Σωτήρ/Le Sauveur", από το µυθιστόρηµα O Mεγακλής του Γεωργίου Pοδοκανάκη 
(1840, περιγράφει παράσταση των Oλυµπίων  του Pήγα το 1838 στην Eρµούπολη), 
τεκµηριώνεται µια ερασιτεχνική παράσταση του Nικήρατου της Eυανθίας Kαΐρη στο 
παλάτι του 'Oθωνα στα Aπµνηµονεύµατα του Junker von Ow, και αξιοποιούνται τα 
Aποµνηµονεύµατα (σε µορφή επιστολών στη Γερµανία) της κυρίας των τιµών 
Nordenflycht 1837-1842 για τις παραστάσεις στο παλάτι και την αρχή της ιταλικής 
όπερας στην Aθήνα, ενώ διορθώνονται πολλά λάθη και αβλεψίες στην ελληνική 
µετάφραση του Tσαουσόπουλου. 
 
476) "Σκηνικός χώρος και χρόνος στην Eυγένα του Mοντσελέζε". Στον τόµο: 
Tραγωδία ονοµαζοµένη EYΓENA του Kυρ Θεοδώρου Mοντσελέζε 1646. 
Παρουσίαση Mario Vitti, φιλολογική επιµέλεια Giuseppe Spadaro, Aθήνα 1995, 
σσ. 138-148. 
 
Aνατύπωση του δηµ. αρ. 155 (γερµανική µορφή) και του 8ου κεφαλαίου του δηµ. αρ. 
321 (ελληνική εκδοχή) χωρίς τις υποσηµειώσεις, στη νέα κριτική έκδοση του έργου. 
 
522) Studien zum griechischen Volkslied. Wien, Selbstverlag des Österreichischen 
Museums für Volkskunde 1996 (Raabser Märchen-Reihe 10), σσ. 319. 
 
     O τόµος, που αφιερώνεται στη µνήµη του Samuel Baud-Bovy, συγκεντρώνει 
δώδεκα µελετήµατα για το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι· τα πρώτα επτά κεφάλαια 
έχουν ήδη δηµοσιευτεί, σ' αυτή ή και σε άλλη µορφή, διάσπαρτα και κάπως 
"απόκρυφα", παρουσιάζονται όµως επεξεργασµένα ή/και µεταφρασµένα, τα 
τελευταία πέντε γράφτηκαν ειδικά για τον τόµον αυτό. Eπειδή τα µελετήµατα 
απευθύνονται κυρίως στη διεθνή συγκριτική Λαογραφία, στην "Ethnologia 
Europaea" και στην έρευνα των δηµοτικών τραγουδιών, όλα τα κείµενα των 
τραγουδιών παρουσιάζονται µεταφρασµένα στα γερµανικά. Mερικά µελετήµατα 
έχουν και συγκριτικό χαρακτήρα και επεκτείνονται στη δηµοτική ποίηση και άλλων 
βαλκανικών λαών. Eπίσης µερικά κεφάλαια δεν περιορίζονται µόνο στο δηµοτικό 
τραγούδι, αλλά ασχολούνται, λιγότερο ή περισσότερο συστηµατικά, και µε έθιµα του 
εορτολογίου, µε τους τραγουδιστές και αφορµές για τραγούδι κτλ., καθώς και µε 
φιλολογικά, θεολογικά, ιστορικά, κοινωνιολογικά, ανθρωπολογικά κι άλλα ζητήµατα. 
H βιβλιογραφία των επιµέρους κεφαλαίων έχει ενηµερωθεί µε τα τελευταία 
δηµοσιεύµατα και οι υποσηµειώσεις έχουν εµπλουτιστεί µε συζητήσεις για άλλες 
ερευνητικές απόψεις που τυχόν έχουν διατυπωθεί στο µεταξύ. Γι' αυτά ενηµερώνει 
ένας σύντοµος πρόλογος ("Vorwort", σσ.9εξ.). 
     Tο πρώτο κεφάλαιο, "Tod und Jenseits im Volkslied. Unter besonderer 
Berücksichtigung der griechischen Tradition" (σσ. 11-28), αναπαράγει, µε κάποιες 
προσθήκες, το δηµ. αρ. 275 (για ανάλυση βλ. εκεί), το οποίο, ως ανακοίνωση στην 
Komission für Volksdichtung της Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore 
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στο Kολυµπάρι το 1986, δεν είχε ευρύτερη απήχηση· το δεύτερο κεφάλαιο, "Das 
historische Lied der "Vienna" (σσ. 29-48), αποτελεί επεξεργασµένη µορφή του δηµ. 
αρ. 61, που γνώρισε και µιαν αγγλική µετάφραση (δηµ. αρ. 176, για ανάλυση βλ. 
εκεί) για ανακοίνωση σε ανάλογο συνέδριο στην Iταλία και µια ελληνική (δηµ. αρ. 
153). Tο τρίτο κεφάλαιο, "Die kretische Ballade der 'Erophile'" (σσ. 49-64), 
αποτέλεσε αρχικά εισήγηση σε διεθνές συνέδριο για το ευρωπαϊκό αφηγηµατικό 
δηµοτικό τραγούδι στα Iωάννινα το 1980 (βλ. δηµ. αρ. 81), εµπλουτίστηκε όµως 
σηµαντικά µε τα πορίσµατα του εκτενούς και λεπτοµερειακού ελληνικού 
µελετήµατος για την "Eρωφίλη" στη δηµώδη παράδοση της Kρήτης (δηµ. αρ. 117, 
για ανάλυση βλ. εκεί), ενώ αφαιρέθηκαν τα 10 σχεδιαγράµµατα. Tο τέταρτο 
κεφάλαιο, "Zeitgeschichte im griechischen Volkslied" (σσ. 54-72) , µεταφράζει την 
αγγλική µου ανακοίνωση στο αντίστοιχο συνέδριο στο Sheffield της Aγγλίας 1982 
(δηµ. αρ. 173, για ανάλυση βλ. εκεί) στα γερµανικά, όπως και τα 10 παραδείγµατα 
σχετικών κειµένων (η έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου ήταν απλώς 
πολυγραφηµένη)· το πέµπτο κεφάλαιο, "Das Motiv des "Fremden" (xenos) und der 
"Fremde" (xenitia)  im griechischen Volksgesang. Fremdbilder zwischen 
Sarazenenüberfall und Gastarbeiter- problematik" (σσ. 73-88) αποτέλεσε αρχικά 
αγγλική εισήγηση στο αντίστοιχο συνέδριο του Δουβλίνου το 1985 (δηµ. αρ. 223, για 
ανάλυση βλ. εκεί), τα πρακτικά του οποίου παρέµειναν επίσης κάπως "απόκρυφα". 
Tο έκτο κεφάλαιο, "Regenlitanei und Bittprozession im griechischen Umzugsbrauch 
und ihre balkanischen Querverbindungen" (σσ. 89-124), πυκνά τεκµηριωµένο µε 420 
υποσηµειώσεις, βασίζεται στα δηµ. αρ. 102 και 150 για το έθιµο και το τραγούδι της 
"περπερούνας" στα Bαλκάνια (έχει όµως περιοριστεί το συγκριτικό υλικό και 
εµπλουτιστεί σηµαντικά το ελληνικό· προστέθηκε πλούσια νεώτερη βιβλιογραφία), 
ενώ το έβδοµο, "Das griechische Lazaruslied. Vom religiösen Erzähllied zur 
gesungenen Gabenbitte" (σσ. 125-168), βασίζεται στο δηµ. αρ. 47 (για ανάλυση βλ. 
εκεί), ακολουθεί όµως άλλη µορφή παρουσίασης (οι βιβλιογραφικοί κατάλογοι 
καταχωρούνται στις 235 υποσηµειώσεις) και έχει εµπλουτιστεί σηµαντικά µε νέο 
υλικό κειµένων και µελετών. 
     Tο όγδοο κεφάλαιο, "Lob- und Ansingelieder als Quellen der historischen 
Ruralsoziologie" (σσ. 169-184), που γράφτηκε ειδικά για τον τόµον αυτό, επιχειρεί 
την ανάλυση των "παινεµάτων" στα κάλαντα, που απευθύνονται προς τα διάφορα 
µέλη της οικογένειας· η εξιδανικευµένη µορφή του νοικοκύρη, της νοικοκυράς κτλ. 
δεν αντικαθρεφτίζει τόσο µιαν ιστορική πραγµατικότητα της Tουρκοκρατίας, αλλά 
τα ιδανικά της "αρχοντιάς" µιας µεσαιωνικής βασικά κοινωνίας· τα τραγούδια αυτά 
δίνουν επίσης έναν κατάλογο κοινωνικών ρόλων, όπως έχουν διαµορφωθεί στην 
πραγµατικότητα και στη συνείδηση της κοινότητας (µε κριτήρια την ηλικία, την 
οικογενειακή κατάσταση, το φύλο, το επάγγελµα, την εντοπιότητα [ξένος ή 
ξενιτεµένος], το δηµόσιο λειτούργηµα [παπάς, δάσκαλος, δήµαρχος] κτλ.) µε τρόπο 
εξιδανικευµένο ή και σατιρικό. Tο ένατο κεφάλαιο, "Die Marmortenne als 
Kampfplatz: ein Kultursymbol des griechischen Heldenliedes" (σσ. 185-196), 
λαµβάνοντας αφορµή από ένα µελέτηµα του Γ. I. Θανόπουλου, αναλύει το ακριτικό 
τραγούδι του "Διγενή και Xάρου" ως προς το χώρο της αναµέτρησης: γιατί το αλώνι 
και γιατί είναι αυτό, στις διάφορες παραλλαγές ανά την Eλλάδα, από πολύτιµα 
µέταλλα (σίδερο, χαλκό, µάρµαρο); Tο δέκατο κεφάλαιο, "'Kalanda': religiöse 
Ansingelieder des griechischen Dodekahemerons" (σσ. 197-212), προσφέρει µιαν 
ανάλυση της εικονολογίας και της θεµατογραφίας των χριστουγεννιάτικων και 
πρωτοχρονιάτικων καλαντών καθώς και των Φώτων, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στη 
συνειρµική συναρµολόγηση των µοτίβων για τη σύνθεση των τραγουδιών αυτών, 
όπου συµφύρονται θρησκευτικά και κοσµικά στοιχεία. Tο ενδέκατο κεφάλαιο, 
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"Schwank und 'Pornographie' im griechischen Karnevalslied" (σσ. 213 εξ.), µε 
αφορµή πρόσφατο µελέτηµα της M. Mιχαήλ-Δέδε, εξετάζει την κατηγορία των 
"γαµοτράγουδων" ή "πριαπικών ασµάτων", όπως αποκαλούνταν σε παλαιότερες 
συλλογές, και το φαινόµενο του "σκληρού" porno στα τραγούδια αυτά, καθώς και 
στις ευτράπελες διηγήσεις. Aνάµεσα στα ενδιαφέρονται συµπεράσµατα είναι πως δεν 
πρόκειται για "πορνογραφία" µε τη σηµερινή έννοια (που χρειάζεται ως φόντο 
αντιδιαστολής την αστική σεµνοτυφία), αλλά για σατιρικές εκδηλώσεις για την 
ανθρώπινη κουταµάρα, που συρρικνώνει την ανθρώπινη ύπαρξη και τον έρωτα (που 
εξυµνείται στο δηµοτικό τραγούδι µε εξιδανικευµένες εικόνες και µεταφορές) στή 
σφαίρα του ζωώδους και των καθαρά βιολογικών λειτουργιών εκτός ελέγχου. Oι 
"διανοούµενοι" που νοµίζουν πως ανακαλύπτουν µια νέα πτυχή "επαναστατικότητας" 
του λαϊκού πολιτισµού, βρίσκονται οι ίδιοι στον ανάποδο κόσµο του καρναβαλιού. 
Tο εκτενέστατο δωδέκατο κεφάλαιο, "25 Jahre Forschung zum griechischen 
Volkslied" (σσ. 223-294 µε 365 υποσηµειώσεις), στηρίζεται στις συνόψεις της 
έρευνας για το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι στα δηµ. αρ. 103 και 277, καθώς και σε 
πλήθος βιβλιοκρισιών και βιβλιοπαρουσιάσεων, και δίνει µια εµπεριστατωµένη και 
λεπτοµερειακή εικόνα για τις εξελίξεις στον ερευνητικό αυτό χώρο (µε συζητήσεις 
και κριτική), όπου εκδηλώνονται νέες µεθοδολογίες κι έχουν εµπλακεί και µια σειρά 
από ξένους νεοελληνιστές και ανθρωπολόγους. Aφορά συγκεκριµένα εργασίες και 
µονογραφίες των Mέγα, Σπυριδάκη, Saunier, Lüdeke, Bouvier, Baud-Bovy, 
Δαµιανάκου, Alexiou, Herzfeld, Σηφάκη, Danforth, Beaton, Kαψωµένου, 
Στ.Aλεξίου, Puchner, Mερακλή, 'Hµελλου, Λουκάτου, Miller, Mιχαήλ-Δέδε, 
Mητσάκη, A.Πολίτη, I.Aναγνωστόπουλου, Θανόπουλου, Ricks, Reinsch, Brandl, 
Kάβουρα και πολλών άλλων. Aκολουθεί το "Quellennachweis" (σσ. 295 εξ.), καθώς 
και τα ευρετήρια: προσώπων (σσ. 297 εξ.), τόπων (σσ. 311 εξ.), πραγµάτων και όρων 
(σσ. 316 εξ.). 
 
M.  G. Meraklis, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LI/100 (1997), σσ. 574-
583. 
 
"Von den 12 Studien des neuen Buches von Prof. Puchner, das dem verstorbenen 
Schweizer Ethnomusikologen und Erforscher des griechischen Volksliedes Samuel 
Baud-Bovy gewidmet ist, sind fünf zum erstenmal veröffentlicht; aber auch die 
übrigen sind überarbeitet, mit der letzten Bibiographie versehen und mit neuen 
Erkenntnissen angereichert. Ihr Ausgangspunkt ist, wie auch der Titel indiziert, 
"hellenozentrisch", aber in fast keinem Fall fehlen die gesamtbalkanischen Bezüge, 
die in machen Fällen auch über den südosteuropäischen Raum hinausreichen. Zwar 
stehen die Volksliedtexte im Mittelpunkt, doch sind sie häufig nur ein auslösendes 
Moment für die Erforschung von Bräuchen, Festen, Sängern und ihr Publikum, sowie 
anderen Aspekten und Gegebenheiten, die mit ihnen in Zusammenhang stehen, so 
daß sich die Analyse auf mehr als einer (der rein volkskundlichen) 
Wissenschaftsebene bewegt (Philologie, Geschichte, Soziologie, Theologie, 
Anthropologie). Die vorwiegend unveröffentlichten griechischen Texte, die aus 
volkskundlichen Archiven und Forschungszentren in Griechenland stammen, sind 
vom Verf. selbst ins Deutsche übersetzt. 
     Zu den Einzelkapiteln selbst: 1) "Tod und Jenseits im Volkslied. Unter besonderer 
Berücksichtigung der griechischen Tradition" (S. 11-28) beginnt mit einer kurzen 
bibliographischen Einführung zu den Haltungen der Menschen gegenüber dem Tod. 
Im allgemeinen ist diese negativ, "vor allem in jenen Gebieten, wo die christliche 
Einflußnahme auf den Volksgesang nicht so prägend war wie in Mitteleuropa bzw. 
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das ständische Ritterideal nicht in dem Maße zum Vorbild geworden ist wie etwa in 
Frankreich" (S. 13) oder in den deutschsprachigen Landen. Der Artikel geht auf ein 
Grundsatzreferat einer Tagung der Balladenkommission der SIEF zurück, die der 
Verf. 1986 in Kolympari auf Kreta organisiert hat, und das eine Typologie der 
Todesmotive in den Volksliedern geben will. Dies ist, wie der Verf. selbst zugibt, 
kein einfaches Unterfangen. Die Gliederung geht nach den Ereignissen selbst vor: 1) 
Tod (Ursachen, Mythologie), 2) Begräbnis (Klagelied, Lamentationen auf den Fall 
einer Stadt usw.), 3) die Beziehungen der Toten zu den Lebenden 
(Rechtsbeziehungen, Kommunikation usw.), 4) Jenseitsvorstellungen. Unter den 
Todesursachen ist das Alter selten anzutreffen; meist geht es um ein gewaltsames 
Ende (im Rahmen einer Normübertretung des Familienrechts, wie es in den Balladen 
geschieht), aber auch aus Liebeskummer oder durch Krankheit. Eine eigene Kategorie 
bildet der Tod der Helden, Kämpfer usw. hauptsächlich aus den Tagen der 
Türkenzeit. Zum mythisierend-christlichen Motivkreis gehört der Erzengel Michael 
mit der Seelenwaage und natürlich Satan. Bei den ideologischen Abweichungen der 
Klagelieder vom christlichen Jenseitsdogma des Weiterlebens der Seele nach dem 
Tod ist Hans-Georg Beck zitiert, daß die christliche Vorstellung vom ewigen Leben 
im byzantinischen Jahrtausend eigentlich nur bei gesellschaftlichen Oberschichten 
anzutreffen ist, im Gegensatz etwa zu Mitteleuropa, wo die Totenlieder auch der 
Unterschichten von religiösen oder parareligiösen Vorstellungen durchzogen sind. 
Der Verf. leugnet nicht, daß sich im Falle der rituellen Lamentationen vom Altertum 
bis in die Neuzeit eine Kontinuität spinnen läßt: "auf die religiösen Klagen um 
Adonis, Linos und Hyakinthos folgt der byzantinische planctus Mariae, einsetzend 
etwa mit dem cento-Dialog des Christos Paschon über die kretischen 
Passionsgedichte bis zu den oral überlieferten über 250 aufgezeichneten 
Marienklagen, die als quête-song oder bei der Epitaph-Schmückung in der Kirche am 
Gründonnerstag bzw. Karfreitag gesungen werden, und zuletzt die rezenten 
Lamentationen des Lidinos auf Ägina (einer Verkörperung der Sommerarbeiten in 
Puppenform) und des spielhaften Zafiris in Epirus, wohl einem der schönsten und 
ergreifendsten Threnoi der neugriechischen Klagelieder (moirologia). Daneben gibt 
es noch eine Lamentations-Tradition auf den Fall einer Stadt in die Hände der 
Türken, eine Liedgattung, die schon vor dem Fall Konstantinopels einsetzt und bis 
zum Fall Nauplions 1715, das die Türken den Venezianern abnehmen, reicht" (S. 21 
f.). Hierauf wird auf das Motivgerüst der Klagelieder eingegangen, auf stereotype und 
umstandsbedingte Motive. Die Beziehungen zwischen Toten und Lebenden ist durch 
eine Nostalgie nach Kommunikation gekennzeichnet, die von der Religion verwaltet 
wird, sowohl auf der Ebene der Volkfrömmigkeit als auch der der Metaphysik: durch 
die Trauerperiode, die mnemosyna und Gedenkmessen mit der Totengabe der 
"kollyba", die den antiken perideipna  entsprechen. Die Rechtsvorstellungen um die 
Toten laufen darauf hinaus, daß diese in ihrer Körperlichkeit erhalten bleiben (dies 
gegen den christlichen Seelenglauben), wie dies in europäischen Mythen, Sagen und 
Märchen anzutreffen ist sowie auch in der Charos-Figur der griechischen Tradition 
und den Hades-Vorstellungen. Diese Vorstellungen verbinden sich mit christlichen 
Glaubensinhalten in der Figur der Mutter Gottes als mediatrix gratiarum, die in den 
Hades hinabsteigt, um zu sehen wie die Sünder leiden und für sie bei Christus zu 
vermitteln; diese "Apokalypse der Gottesgebärerin" geht auf apokryphe Quellen 
zurück ebenso wie die Katabasis Christi und die Befreiung der Vorväter aus der 
Unterwelt. Christliche und pagane Jenseitsvorstellungen verbinden sich in der 
Volkskultur, wo der logische Bruch dieser einander ausschließenden Konzeptionen 
nicht empfunden wird. 
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     2) "Das historische Lied der "Vienna"" (S. 29-48) geht auf die zweite Wiener 
Türkenbelagerung zurück, die eine enorme Bibliographie hinterlassen hat, das in drei 
Fassungen erhaltene kretische Volkslied jedoch nicht umfaßt. Das Lied muß gegen 
Ende des 17. Jh.s entstanden sein, ist nur auf der Großinsel während der Türkenzeit 
nachzuweisen; eine Version wurde 1876 veröffentlicht, eine zweite 1904, während 
sich die dritte (1920) als Kompilation der beiden ersten erweist. Es wurde in der 
Funktion eines Türkenkämpferliedes geschaffen und tradiert; darauf weisen gewisse 
historische Inkonsequenzen: es wird erwähnt, daß Wien eingenommen worden sei, 
die Figuren des Gegenspielers der Türken (einmal der Kaiser, einmal der 
Stadtkommandant ["Konsul"] von Wien) werden durcheinandergebracht, in der 
zweiten Fassung wird auch erwähnt, daß die Türken in Wien "Griechenmädchen" 
gefangen genommen hätten. Die Ereignisse um Wien 1683 reihen sich also in die 
stereotype Topik der Lamentationen auf den Fall einer Stadt in die Hände der Türken 
ein; die Eingangsformeln dieser Klagelieder werden noch bei den rizitika-Liedern im 
20. Jh. gebraucht. Die Versformeln der Lieder und die Motivfunktionen erweisen sich 
demnach als stärker als die historische Wahrheit. "Das mythisch-ferne Geschehen der 
Belagerung Wiens, das aber so sehr an eigene Erfahrungen erinnert, wird in die 
oikotypischen Überlieferungen und mentalen Bedürfnisse der Inselbevölkerung 
integriert und als eigenes Kulturgut weitertradiert, solange, bis die Analogie-Situation 
erlischt. Ohne daß direkte kulturhistorische Beziehungen vorliegen, wird ein fremder,  
äußerlich irrelevanter Geschehnisinhalt adaptiert und den eigenen politischen und 
kulturtopologischen Gegebenheiten angepaßt. Fremdinhalt mit Eigenfunktion. Selten 
kann die kulturpolitische Funktion eines historischen Volksliedes so greifbar 
veranschaulicht werden" (S. 48). 
     3) "Die kretische Ballade der "Erophile"" (S. 49-64) geht auf die 
Volksbearbeitungen der kretischen Spätrenaissancetragödie "Erophile" (um 1600) 
von Georgios Chortatsis ein, ein Meisterwerk des "Kretischen Theaters", als dessen 
Kenner und Erforscher sich der Verf. in besonderem Maße erwiesen hat (1991 hat er 
einen umfangreichen Band von Studien zu diesem Thema vorgelegt), Bearbeitungen 
in Form von kretischen Balladen, die das Paradigma einer Umformung eines Werkes 
der Hochliteratur in ein Volkslied darstellen. Der Verf. geht von zwei Seiten an 
seinen Untersuchungsgegenstand heran: theaterwissenschaftlich-dramaturgisch und 
volkskundlich-philologisch, wobei ihm als Ziel vorschwebt, Gründe dafür angeben zu 
können, warum welche Verse memoriert werden (im Volkslied) und andere nicht, 
bzw. welche Gesetzmäßigkeiten bei der Umformung einer Tragödie in eine Ballade 
aus der Schrifttradition in die mündliche Überlieferung am Werk waren. Grundgesetz 
der oralen Tradition ist die beschränkte Memorierungskapazität des menschlichen 
Gehirns. Im spezifischen Falle kommen dazu noch die öffentlichen Aufführungen des 
Stückes im 17. Jh. während der Venezianerherrschaft sowie die Vor-Lesungen der 
Druckfassung des Werkes, das als venezianischer Volksbuchdruck durch die 
Jahrhunderte der Türkenherrschaft zirkulierte. Zu den Ergebnissen der Analyse zählt, 
daß von den 3.205 Versen der Tragödie 76 in den kretischen Balladen memoriert 
werden (die meisten entstammen dem 5. Akt), ebenso wie daß es bei der oralen 
Tradierung zu Verwechslungen der Sprecherpersonen des Dramas kommen kann, 
besonders zwischen Panaretos und Erophile. Der Renaissance-Mythos von der 
Allmacht des Eros fügt sich bruchlos in die Motivwelt der Volksballaden ein. 
     4) "Zeitgeschichte im griechischen Volkslied" (S. 65-72) beschäftigt sich mit der 
Verarbeitung historischer Ereignisse seit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs bis zur 
Attila-Invasion der Türken auf Zypern (1974) und dem Tod von Erzbischof Makarios 
(1977). Zu den Ergebnissen der Untersuchung zählt, daß diese rezenten historischen 
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Volkslieder auf drei Traditionen zurückgehen: die Klagelieder auf den Fall einer 
Stadt oder Insel an die Türken, die ausführliche erzählende historische "rima" und das 
historische Kleftenlied. Hauptzentren dieser Liedproduktion sind Kreta und Zypern. 
Es werden Beispiele dieser Volksdichtung gebracht mit historischen und 
gesellschaftlichen Kommentaren. 
     5) "Das Motiv des Fremden (xenos) und der "Fremde" (xenitia) im griechischen 
Volksgesang" (S. 73-88) fußt auf zwei Grundbegriffen der soziologischen 
Gruppendynamik, den Auto- und Heterosterotypen, Selbst- und Fremdbildern, die als 
ideologische Konstruktionen der Idealisierung der Eigengruppe und der Abwertung 
der Fremdgruppe dienen: die "anderen" sind das, was "wir" nicht sind. Das Bild des 
Fremden manifestiert sich in der griechischen Volkskultur auf verschiedenen Ebenen: 
der Familie (hier geht es um das Mitglied einer anderen Familie), der Siedlung 
(Vertreter eines anderen Dorfes), einer Region (hier zählen schon 
Dialektunterschiede, Differenzen in der Kleidung und im Verhalten), der Ethnie oder 
Nationalität (der Türke, Vlache, "Franke" [Lateiner, Westeuropäer] usw.). Diese 
Konstruktionen schließen das Eindringen von Fremdelementen in das System der 
Volkskultur nicht aus, das im Gegenteil eine ausgeprägte Fähigkeit zur Aufnahme 
und Umformung solcher Elemente aufweist, die jeweils eine neue soziale Funktion 
erhalten; Fremdeinflüsse führen zu keiner Identitätskrise, wie dies bei den 
Oberschichten zu beobachten ist, z.B. bei der neugriechischen Bürgerkultur des 19. 
Jh.s, das seine Identität in Paris suchte, später auch in Berlin und Wien. Aus einem 
anderen Blickwinkel hat der "Fremde" auch zwei unterschiedliche 
Bedeutungsfacetten: er ist einerseits der, der in "unsere" Umgebung eindringt und 
andererseits einer von "uns", der in eine anderen sozialen Umraum sich bewegt 
(Auswanderer, Gastarbeiter, Saisonarbeiter, Pendler usw.). Der Verf. untersucht nun 
die drei Grundarten des "Fremden" (auf der Ebene der Familie, des Dorfes und der 
Region, der Nation/Ethnie), wovon jedoch temporär beschränkte Kontakte, die auch 
zum Komplex des "Fremden" zählen, ausgeschlossen bleiben, wie die 
Gastfreundschaft (philoxenia) und der Tourismus. Speziell wendet er sich den 
"Liedern auf die Fremde" zu, die nicht einen Heterostereotyp behandeln, sondern die 
Krise des Autostereotyps; schon in einem spätbyzantinischen Gedicht wird die 
"Fremde" als die Schwester des Todes bezeichnet. Diese Liedkategorie wird aus 
Untersuchungsgründen in drei Gruppen geteilt: die Rückkehr aus der Fremde als 
Balladenmotiv, neuere Auswanderungslieder (Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg, 
die Gastarbeiterlieder) und die Lieder auf die Auswanderung ohne Rückkehr. 
     6) "Regenlitanei und Bittprozession im griechischen Umzugsbrauch und ihre 
balkanischen Querverbindungen" (S. 89-124), eine umfangreiche Studie, die sich dem 
unter den wetterbedingten Brauchhandlungen herausragenden Mädchenumzügen der 
Regenbitte in Trockenperioden in Griechenland und weiten Teilen des orthodoxen 
Balkanraums widmet, die "dodola" oder "perperuna" genannt werden. Auf diese 
beiden Sprachwurzeln geht die weitgefächerte Terminologie des Umzugsbrauches 
zurück. Erste Bezeichnung ist bei den jugoslawischen Völkern geläufig, in 
Westbulgarien, Albanien und vereinzelt in Nordgriechenland sowie im Banat, 
zweitere in Rumänien, Bulgarien und Griechenland, bei den Vlachen un Aromunen, 
vereinzelt auch in den jugoslawischen Ländern, Albanien und Ungarn. Die 
Brauchmorphologie weist manchmal noch Züge ekklesiastischer Praktiken auf, die 
eventuell in Zusammenhang mit den westkirchlichen rogationes  zu sehen sind, "so 
daß die von älterer Forschung postulierte pagane Herkunft einem dynamischeren 
Evolutionsbild Platz machen muß, das Formen einer Säkularisierung 
("Repaganisierung") eines kirchlichen Sakralritus nicht von vornherein ausschließt" 
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(S. 89). Der Verf. stützt sich, wie gewöhnlich, auf eine umfangreiche Bibliographie, 
die sich über die gesamte Balkanhalbinsel bis nach Rußland hinein erstreckt, und rollt 
das ganze Thema von neuem auf, ein Forschungsdesideratum, das seit dem Ende des 
Ersten Weltkrieges ansteht. Zuerst wird der Brauch untersucht, der die funktionelle 
Grundlage des Liedes bildet (Verbreitung, Geschichte, Ausübungszeitraum, 
Terminologie, Morphologie), dann das Lied selbst (Einleitung, Melodie, Text), um 
zum Schluß auf die Kontexte von Brauch und Lied einzugehen, das in Schriftquellen 
seit der Mitte des 18. Jh.s nachzuweisen ist. Die Aufzählung der Feldfrüchte, die 
gedeihen sollen, hängt von den regionalen landwirtschaftlichen und klimatologischen 
Gegebenheiten ab; die Verbreitungsgrenzen dürften jedoch mit der Orthodoxie 
zusammenfallen (im katholischen Teil Jugoslawiens ist der Brauch unbekannt, in 
Ungarn sind Rumänen und Serben die Brauchträger). Zumindest die bulgarischen und 
griechischen Liedvarianten der Regenbitte haben gemeinsamen Ursprung, die auf 
kirchliche Litaneien zurückgehen dürften. "Die Morphologie des Brauchkomplexes 
und seiner Liedtypen bewegt sich demnach zwischen einem "paganen", 
vegetationskultischen und einem ekklesiastischen christlichen Symbolkontext. Die 
Typologie des (funktionierenden) Rituals enthält archaische Elemente wie somatische 
Blöße und Jungfernschaftsverpflichtung, zugleich ist es aber der allmächtige Gott 
christlicher Prägung, der den Regen spenden soll" (S. 123). Der Verf. hält allerdings 
die christliche Priorität für gegeben (die archaischen Elemetne sind längst 
fortgefallen). Er meint, "daß die Verbindung Kirche - Regenritus auf die Turkokratia 
zurückgeht, als der niedere orthodoxe Klerus in Volksglauben und Volkskultur völlig 
integriert war" (S. 124), - eine Feststellung, die ich im allgemeinen für die 
Verbindung von Orthodoxie und griechischer Volkskultur für wesentlich halte -,  
während die kirchliche Praxis selbst bis in die byzantinische Zeit zurückreichen 
dürfte. 
     7) "Das griechische Lazaruslied. Vom religiösen Erzähllied zur gesungenen 
Gabenbitte" (S. 125-168), die zweite umfangreiche Studie des Bandes (mehr als 
vierzig Seiten). Aus den über 1000 Varianten, über die der Verf., der sich nicht zum 
erstenmal mit dem Thema beschäftigt (vgl. S. 125, Anm. 1), verfügt, die von der 
Balkanhalbinsel und aus dem östlichen Mittelmeerraum stammen, läßt sich der 
Schluß ziehen, daß die griechischen Fassungen nicht nur zahlenmäßig das Kernstück 
bilden, sondern vor allem dem Inhalt gemäß: "denn nur hier ist die religiöse Substanz 
des Ansingsliedes der Mädchen am sabbato ante palmas erhalten, im östlichen 
Hellenentum ist sogar der enge Konnex zur ekklesialen Praxis noch gegeben, 
während die südslawischen Varianten einen Zug zur Kontamination mit Liebes-, 
Frühlings- und Hochzeitsliedern aufweisen" (S.125). Die Motivation zur 
Beschäftigung mit Lazarus bestand in der Entdeckung des erstaunlichen 
morphologischen Reichtums, mit dem die religiöse Volksfugr des amicus Christi im 
griechischsprachigen Südosteuropa auftaucht (zu den mitteleuropäischen Analogien 
vgl. die Arbeiten von D.-R.Moser, S. 126, Anm. 6). "Das Lazaruslied steht ähnlich 
wie der Lazarusbrauch im Spannungsfeld zwischen orthodox-kirchlicher Tradition 
und der synkretistischen Volksfrömmigkeit. Das Lied existiert in seinen polaren 
Ausformungen als liturgisches Troparium und als paganes Ansingelied des 
Frühlingsabschnittes. Lazarus hat nicht nur wesentlich am zentralen Heilsgeschehen 
des christlichen Ostermythos teil, sondern steht auch in der langen Reihe 
vegetationskultischer Vikariatsfiguren, deren Wiedererstehen oder Wiederkehr im 
Frühjahr das Aufleben der Natur kennzeichnet"(S. 126 f.). Diese Lieder werden 
entweder in der Kirche gesungen (als Troparium) oder vor und in den Häusern; eine 
Zwischenform (nachgewiesen auf Zypern und an den kleinasiatischen Ägäisküsten) 
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besteht darin, daß Kinder und Priester von Haus zu Haus gehen und das Lied 
absingen. Was den Liedtext betrifft, so sind zwei Haupttypen zu unterschieden, ein 
religiöser und ein paganer, mit den Untertypen: zypriotischer, epirotischer, 
gemischter des Ägäisraums (sowie zersungene und rudimentäre Formen) beim ersten 
Haupttyp, panegyrische Ansingelieder, Umzugslieder, Frühlings-, Liebes- und 
Hochzeitslieder beim zweiten. Der erste Typ geht auf Johannes Chrysostomos zurück 
(mehr als zwanzig Homilien haben Lazarus zum Thema), ist z.T. schriftlich 
überliefert und läßt sich nur im griechischen Raum mit dem Zentrum Zypern und 
Ostägäis nachweisen. "In Epirus findet sich ein kürzerer Subtyp des religiösen Liedes, 
mündlich überliefert, meist mit verschiedenen profanen Typen kombiniert, nämlich 
den speziellen Lobliedern auf einzelne Familienmitglieder oder den reinen 
Heischeliedern. Diese beiden Gattungen, in Kombination mit vorangestellten 
Frühlings-, Liebes- und Hochzeitsliedern, findet sich in den orthodoxen 
Kontinentalzonen des Balkanraums bis hinauf zum Karpathenbogen und haben mit 
dem Lazarusfest oft nur mehr die Nomenklatur gemeinsam. Daneben werden bei dem 
Lazarusumzug am Samstag vor dem Palmsonntag auch Lieder anderer kirchlicher 
Feste gesungen, die durch Terminverschiebung, Anlaßmischung, Brauchrückbildung 
und Infantilisierung ihren heortologischen Konnex eingebüßt und sich, als gleichsam 
frei verfügbar, an den Lazarustermin angelagert haben" (S. 136). Alle diese 
Liedkategorien werden akribisch analysiert. 
     8) "Lob- und Ansingelieder als Quellen der historischen Ruralsoziologie" (S. 169-
184) geht auf diese Liedkategorie als Quellen der türkenzeitlichen Gesellschaftsrollen 
ein; die historische Realität ist freilich entstellt durch die Idealisierungstendenzen und 
die Gattungskonventionen des Gebrauchsliedes. 
     9) "Die Marmortenne als Kampfplatz: ein Kultursymbol des griechischen 
Heldenliedes" (S. 185-196) geht auf eines der eindrucksvollsten Motive der Akriten-
Lieder ein, den Kampf des Digenis mit Charos, der auf Gottes Geheiß seine Seele 
holen soll; dabei kommt die posthum herausgegebene Sammlung akritischer Lieder 
aus Zypern von Hedwig Lüdeke zu Ehren, die eine ausgezeichnete deutsche 
Übersetzung dieser Heldenlieder bietet. Dieser Kampf auf Leben und Tod findet in 
der Tenne statt, dem kreisrunden, mit Steinen ausgelegten und begrenzten 
Druschplatz, also einem eigentlich strikt funktionellen Raum der Agrarsiedlungen, 
der peinlich sauber gehalten wird und in den Liedern allerdings aus Edelmetallen 
besteht: bei den Kleinasiengriechen aus Kupfer, in Kreta aus Eisen, sonst fast überall 
aus Marmor. Warum die Tenne? Sie ist vorerst ein Platz außerhalb des Dorfes, also 
von den Menschen feindlich gesinnten Dämonen bewohnt; zudem eignet sich die 
ebene und eingegrenzte Oberfläche für den Ringkampf. Dazu kommen 
Symbolbedeutungen: auf diesem Platz entscheidet während des Drusches, ob der 
nächste Winter ein Hungerwinter sein wird oder nicht, abhängig von der jeweiligen 
Ernte. Altgriech. "halos" (davon ngr. "aloni") war ein kreisrunder Platz, an dem 
Ernteriten vorgenommen wurden (ähnlich wie die Orchestra, die ja den ältesten Teil 
des griechischen Theaters bildet). Es dürfte aber auch ein Bezug zur Unterwelt 
vorliegen: im byzantinischen "Physiologos" wird die Tenne als Hades bezeichnet, ihr 
zentrales Loch als die Schatzkammer des Hades (mit dem Verweis auf G. I. 
Thanopulos, O κεντρικός λογοτυπικός στίχος στα τραγούδια της πάλης θνητού και 
Xάρου. Parnassos 34, 1992, S. 307); dieses Tennenloch ist das ganze Jahr über zu 
sehen, denn in dieses wird der Pfahl eingerammt, an den die Tiere, die im Kreise 
gehend den Drusch vornehmen, angebunden sind. "Über Spekulationen kommt man 
allerdings kaum hinaus, solange keine umfassende Studie zur "Tenne" im 
Aberglauben und in der Volksmythologie vorliegt. Immerhin untersteht die 
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Feldfrucht, die auf der Tenne gedroschen wird, in allen Ackerbaukulturen der Macht 
der Toten, weil sie als Saat in die Erde vergraben wird und aus ihr hervorsprießt; 
allein daraus ergibt sich schon eine besondere Beziehung zwischen Druschplatz und 
dem Hades" (S. 193). Das Baumaterial der Tenne ist mythisch überhöht (auch bei 
Homer sind die Hadespforten aus Eisen, die Schwelle aus Kupfer; in der "Theogonie" 
von Hesiod wird die Härte des Hades mit der des Kupfers und des Eisens verglichen, 
S. 194, Anm. 62). 
     10) "'Kalanda': religiöse Ansingelieder des griechischen Dodekahemerons" (S. 
197-212) beinhaltet eine systematische Inhaltsanalyse der Lieder, die an den drei 
Festen der Zwölften abgesungen werden. Wie bekannt hat die Frühkirche in den 
ersten Jahrhunderten einen dauernden Kampf geführt, den hellenistischen 
Festkalender mit seinen paganen Anlässen durch christliche Feste zu ersetzen. Diese 
Lieder haben meist eine dreiteilige Struktur: den religiösen Teil, die Loblieder auf die 
Familienmitglieder und die Gabenforderung. Der Verf. beschäftigt sich nur mit dem 
ersten Teil. Besonders kommt die Umwandlung der religiösen Hochdichtung in 
mündlich überlieferte Volksdichtung zur Sprache, die Anreicherung mit paganen 
Motiven, die Veränderungen in Stil, Sprache, Umfang usw. 
     11) "Schwank und 'Pornographie' im griechischen Karnevalslied" (S. 213-222) 
geht auf das Phänomen der "Verkehrten Welt" im Karneval ein, wie es sich in 
freizüngigen Liedern und Brauchhandlungen, unter Teilnahme von Kindern, 
Mädchen und Frauen, manifestiert. "Dies mag vom Standpunkt "neuzeitlicher" 
Pädagogie eine etwas rüde Strategie der "Aufklärung"  darstellen,  doch werden im 
Weltbild der Volkskultur und ihrem Wissenschatz mit Anwendungsregeln, den 
Sprichwörtern und Spruchweisheiten, die Dinge beim Namen genannt. In einer 
Sozietät, in der Fruchtbarkeit in jeder Form zu den Grundtatsachen des 
Überlebenskampfes gehört, ist dies auch weiter nicht verwunderlich" (S. 213 f.). 
Belegtes und kommentiertes Liedmaterial gibt einen anschaulichen Eindruck über 
diese Liedgattung der gamotraguda. 
     12) "25 Jahre Forschung zum griechischen Volkslied" (S. 223-294) ist die längste 
Studie des Bandes (über 70 Seiten) und stellt eine Synthese von überarbeiteten 
Forschungsübersichten des Verf. (von 1982 und 1989) sowie einschlägigen 
Buchkritiken aus den Zeitschriften Laografia, Jahrbuch für Volksliedforschung, 
Südost-Forschungen, Zeitschrift für Balkanologie und Österr. Zeitschrift für 
Volkskunde  dar. Der Verf. hält den Zeitraum um 1970 für eine Zäsur in der 
Forschung, da ab diesem Zeitpunkt auch zunehmend Nichtgriechen beginnen, sich 
systematisch mit dem griechischen Volkslied auseinanderzusetzen. Georgios 
Spyridakis hatte 1968 die letzte Übersicht in deutscher Sprache vorgelegt. Aus dieser 
Übersichtsdarstellung des Zeitraums von 1970 bis 1995 fehlt, soweit ich sehe, kein 
wichtiger Forschungsbeitrag zum Thema; aber nicht nur das: jede Arbeit wird 
systematisch, gründlich und kritisch dargestellt (M. Alexiou, E. Kapsomenos, St. 
Damianakos, G. Saunier, R. Beaton, M. Herzfeld, L .Danforth, A. Politis, Gr. Sifakis, 
S. Baud-Bovy, St. Alexiu usw.). 
     Noch ein Buch also von Walter Puchner, das uns eindrucksvolle Beispiele dieser 
einzigartigen (für die heutigen Gegebenheiten) Fähigkeit, eine balkanweite (mit 
Ausblicken nach Ost und West, Nord und Süd) Kartographie geographischer Zonen 
für die Verbreitung gewissen Phänomene der Volkskultur zu geben, nicht bloß 
skizziert, sondern mit überprüften Details. Im besonderen belegt er die historische 
Wirklichkeit eines langandauernden Prozesses der Begegnung von Sakralem und 
Profanem, Christlichem und Vor- oder Außerchristlichem, da, wie er selbst formuliert 
(S. 197), "sich idolatrische und christliche Elemente untrennbar miteinander 
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verbinden". Mit analytischem Scharfblick vermag er dennoch häufig das eine vom 
anderen zu scheiden. Dies bezieht sich nicht nur auf das griechische Material, das 
sich nicht ohne eine gesamtbalkanische Dimension und eine weiterreichenden 
historischen Tiefgang untersuchen läßt, will man nicht zu zweifelhaften Ergebnissen 
gelangen. Auf diese Weise vermeidet der Verf., der laufend Kreuzungen und 
Überlagerungen von Alt und Neu nachweist, eine zweifache methodische Gefahr: 
zum einen kritiklos die "griechische Kulturkontiunität von der Antike bis zur rezenten 
Volkskultur des Staates Griechenland" (S. 230, kritische Anmerkung zu M. Alexiou, 
The ritual lament in Greek tradition. Cambridge 1974) zu monopolisieren, wie dies 
manche Forscher tun, aus einem beschränkten Informationshorizont heraus: er ist der 
Lage zu erkennen, wann und in welchen Fällen solche Phänomene die nationalen 
Grenzen überschreiten; zum anderen ist er aber aus dem umfangreichen Sachwissen 
heraus in der Lage, - was die wissenschaftliche Berechtigung des übergeordneten 
Blickwinkels darstellt -, die voreiligen und häufig nicht ausreichend informierten 
Pauschal-Kritiker der griechischen Laographie und ihrer komplexen 
Kontinuitätsproblematik ihrerseits zu kritisieren (wie z.B. Damianakos, Beaton, 
Herzfeld, Alexiou u.a., vgl. S. 256 ff.), die im Zuge der Ideologiekritik älterer 
Arbeiten gleich das Kind mit dem Bade ausschütten und allen Phänomenen jegliche 
weiterreichende historische Dimension absprechen". 
 
L. Kretzenbacher, Südost-Forschungen 56 (1997), σσ. 584-586. 
 
"Walter Puchner, geboren in Wien 1947, ist derzeit o.Professor für "Neugriechische 
Dramaturgie" und Leiter des von ihm 1991 gegründeten Institutes für 
Theaterwissenschaft an der Universität Athen. Er hatte 1972 in Wien bei Leopold 
Schmidt (1912-1981) und Margret Dietrich mit einer Dissertation promoviert, die 
später als "Das neugriechische Schattentheater Karagiozis" in München 1975 
erschien. Seine Habilitation in Wien 1977 ging auf das Thema 
"Brauchtumserscheinungen im griechischen Jahreslauf und ihre Beziehungen zum 
Volkstheater", Wien 1977, ein. Schon bei diesen Frühwerken wie in einer erstaunlich 
großen Anzahl von Büchern und Aufsätzen in deutscher, neugriechischer und 
englischer Sprache zeigt sich ein wesentliches und in der z.T. allzu eng an Text und 
(oder gar nicht) Melodie verbliebenen, fast erstarrten Volksliedforschung 
notwendiges Prinzip: jenes der "Kontext"-Suche der einen Erscheinungsform des 
Gesamtbereiches der sogenannten "Volkskultur" mit anderen Phänomenen: das 
Volkslied mit dem Kunstlied; das Epos, die Ballade, das religiöse Bekenntnislied und 
Heiligenlob im liturgischen wie im volksfrommen Gesang neben dem "historisch 
erzählenden" wie dem mythisierend überhöhenden Bestand an "Volkslied" in der 
Fülle seiner Überlieferungen und Themen vor  dem heutigen Überschwang an nur 
noch aus den Medien Tonträger und Fernsehen Konsumierten. Vgl. dazu im 
Deutschen das zweibändige Werk "Handbuch des Volksliedes" (967 und 826 Seiten), 
Hgg. Rolf W.Brednich, Lutz Röhrich und Wolfgang Suppan, München 1973 und 
1975. 
     Bei Walter Puchner kommt hinzu noch eine aus Literaturkenntnis, Achivstudium 
und weit über den Bereich der neugriechischen Sprache und Dialekte auf 
balkanslawische wie auf rumänische Bestände ausgreifende, besonders auch 
"Gegenwärtiges" bringende Feldforschung. Gerade sie bleibt immer und überall in 
seinem wissenschaftlichen, nicht auf "Pflege", sondern auf Neu-Erkenntnis gehenden 
Schrifttum eine Hauptvoraussetzung für "neu" Einzubringendes. Ich denke hier in der 
"Kontextfrage", die doch auch für die Kunstwissenschaft, etwa für die Ikonographie 
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wie für deren Überhöhung in eine Ikonologie geistesgeschichtlich notwendig ist, an 
die Einbeziehung gerade auch der Volkslied- und der Volksschauspiel-Traditionen als 
immer wirksamer werdende Schau über Einzelsprachliches wie Komparativ-
Ethnologisches, an ein sehr bedeutendes Werk Walter Puchners: "Studien zum 
Kulturkontext der liturgischen Szene. Lazarus und Judas als religiöse Volksfiguren in 
Bild und Brauch, Lied und Legende Südosteuropas" (vgl. SOF 51, 1992, 501-504). 
Hier ist an einer zunächst "eng" an Lazarus redivivus und an Judas Iskarioth begrenzt 
erscheinenden Thematik von der "Entwicklung" im mittelalterlichen religiösen 
Theater über Predigt und Hymnus, Kultlegende, Volkslied und Volksbrauch usw. bis 
zu dem in der Geschichte des mittelalterlichen Dramas zusammengetragen, was sich 
in erstaunlicher Dichte eben auch aus der Erforschung des Volksliedes, seiner 
Thematik wie seiner Funktion im "Volksleben" ergibt. 
     Gerade das aber wird in den jüngsten beiden deutsch geschriebenen Büchern des 
Verfassers, die sich an eine lange Reihe von neugriechischen anschließen, so deutlich 
sichtbar: 1. in den "Studien zum griechischen Volkslied", Wien 1996, die hier 
angezeigt werden dürfen, und 2. in den "Akkommodationsfragen. Einzelbeispiele 
zum paganen Hintergrund von Elementen der frühkirchlichen und mittelalterlichen 
Sakraltradition und Volksfrömmigkeit" (München 1997, in der Reihe 
Kulturgeschichtliche Forschungen, Bd. 23). Die Aufsätze des Werkes über das 
griechische Volkslied bringen z.T. (1-7) ältere, bereits in verschiedenen Sprachen 
vorgelegte Studien. Sie sind fast durchwegs neu gefaßt und untersuchen "Tod und 
Jenseits im Volkslied", mithin Eigenempfinden der Eschatologie nach griechischem 
"Volks-Verständnis". Voll ins Deutsche und im kretischen Versmaß des Elfsilblers 
übersetzt, bringt "Das historische Lied der 'Vienna'", das in drei gedruckten 
Liedsammlungen auf Kreta (1876, 1902, 1920) Wiens Türkennöte von 1683 schildert, 
ein aus kretischem Eigenerlebnis kennzeichnendes "historisches" Lied; zudem reiche 
Literatur zur spezifisch griechischen "Türkenfurcht" und -verachtung bis hin in die 
erschütternden Totenklagen der µοιρολόγια. Ein Kapitel schaut auf "Die kretische 
Ballade der 'Erophile'". Es geht um kretische Versballaden, im besonderen um eine 
von Georgios Chortatsis um 1600 aufgezeichnete dramatische Hochdichtung und ihr 
Fortleben eben in mündlicher Lied-Tradition des kretisch-griechischen Volkes. Jene 
"Erophile" des Georgios Joannes Chortatsis (um 1545 - 1610) wurde als Thema einer 
"Vergessenen Braut" zu Venedig 1637 und 1676 und nachmals oft bis 1820 als eine 
Art "Volksbüchlein" (im Stil der griechischen λαϊκά φυλλάδια)  gedruckt und konnte 
sich in Übersetzungen bis Rumänien verbreiten, wobei es eben auch um die 
Rezeptionwege von Dramen des kretischen Theaters in die reich dokumentierte 
Balladenwelt des ganzen Südostens geht. Desgleichen zum Thema "Zeitgeschichte im 
griechischen Volkslied" zählt hieher das so sehr auch in unsere Moderne zielende 
"Motiv des Fremden (xenos) und der 'Fremde' (xenitia) im griechischen Volksgesang. 
Fremdbilder zwischen Sarazenenüberfall und Gastarbeiter- problematik". Auch 
andere "Nöte" griechischer Zwänge zur Lebensbewältigung, denen ja das Brauchtum 
so wesentlich verbunden ist, sind in W.Puchners Volksliedstudien nicht 
ausgeklammert. So im Kapitel über "Regenlitanei und Bittprozession im 
Griechischen und ihre balkanischen Querverbindungen" (89-124). Im nächsten 
Kapitel kommt der Verfasser zurück auf eine ja von ihm erst in vollem Umfang 
erkannte Volkslied-Problematik an einem einzelnen, so weit in das Volksleben (und 
nicht nur zu Larnaka auf Cypern mit seinem Lazaruskult) reichende Wirksamkeit 
auch noch in seiner unmittelbaren, auch von mir selber erlebten, "Wirksamkeit": "Das 
griechische Lazaruslied. Vom religiösen Erzähllied zur gesungenen Gabenbitte" (125-
167).  
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     Hier aber sind wir in W. Puchners "Studien zum griechischen Volkslied" am 
Beginn einer überhaupt erstmals in deutscher Sprache und als Themata von ihm der 
Liedforschung dargebotenen Aufsatzreihe: "Lob- und Ansingelieder als Quellen der 
historischen Ruralsoziologie" (169-184); "Die Marmortenne als Kampfplatz: ein 
Kultursymbol des griechischen Heldenliedes" (185-195). Allein die dafür 
zusammengetragene Fachliteratur aus Agrarwirtschaft, Familien- und Frauen-
Soziologie, Mentalität der Träger solcher Gedanken in Gesamt-Südosteuropa und der 
Wandel der Auffassungen zwischen "Stadt und Land" eben nicht nur auf Kreta oder 
im übrigen Hellas birgt in den Proben der "Volksdichtung" im Liede so manches zur 
(immer noch in der Volkskunde wie in der Hochdichtung umstrittenen, aber derzeit 
sehr gerne diskutierten) Frage "Mentalität und Volks-Charakter". Die weiteren Neu-
Aufsätze gehen auf die "'Kalanda': Religiöse Ansingelieder des griechischen 
Dodekahemerons" (197-212), mithin auf Glückwunsch- und (Gabenbettel-)Lieder in 
der Zeit der "Zwölften", der Tage zwischen Weihnachten und Epiphanie (Dreikönig) 
zumal bei den Orthodoxen. Hier steht die Fülle der bei den Griechen üblichen 
Beispiele an Texten, Umzugsformen, Masken usw. jenen der besonders gut 
erforschten bei den Rumänen (colinde) keineswegs nach. "Schwank und 
'Pornographie' im griechischen Karnevalslied" (213-222): Deftiges in der Dichotomie 
der Einstellung zur Lebensordnung zwischen Karneval, Fasching und Alltag, 
zwischen Deformierung und im Maskenwesen ersehnter Schönheit, mit "Offenheit" 
und gespielten Gerichtsszenen bei Umzügen und Frauenbündischem (Hebammentag, 
thrakische Mädchenumzüge am 1. Mai u.ä.) wird dargeboten. Dies aber nicht mit dem 
Blick auf obszöne Reizwörter nahe menschlicher Stupidität und Debilität; auch im 
Munde heutiger intellektueller Kreise, die die unterschiedlichen Voraussetzungen 
dieser "Pornographie" nicht erkennt. Sie ist - um W.Puchner (222) wörtlich zu 
zitieren - eine Denkweise, die nicht zu sehen vermag, daß jene "Obszönität" des 
Karnevalsbrauchtums "nicht naiv-archaische Frühform oder dekadent-spätzeitliche 
Regreßform der conditio humana ist, sondern ihr funktionales Sosein in den Dienst 
einer konkreten überlieferten sozialen Ordnung, in den Dienst der 
handlungsregulierenden kulturellen Wertebildung und in den Dienst der 
allübergreifenden menschlichen Überlebensstrategien stellt. Was von den früheren 
Liedforschern verschwiegen oder kommentarlos übergangen wurde, sollte nicht zum 
wissenschaftlichen Sensationsobjekt im Griechenland des fin de millénaire  werden". 
Hier schließt Puchner erstmals in solcher Breite und Literaturhinweisefülle 
abschließend (223-294) an: "25 Jahre Forschung zum griechischen Volkslied". 
     Alle diese Aufsätze greifen immer über das "Volkslied" im engeren Sinne hinaus. 
Eben auf der Suche nach dem "Kontext" bei Brauchtumsliedern, solchen zu 
liturgischen Festen (im Zusammenhang mit der Heortologie), auf Sänger und Sing-
Situationen, auf die man früher eher selten das Augenmerk gerichtet hatte, und die so 
entscheidend sind für das "Erdichten" eines Volksliedes, für das Erklingenlassen und 
die soziologische Rolle bei Sängern und Zuhörern, wird hier berichtet. (Vgl. dazu 
nunmehr auch Zmaga Kumer, Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi, 
Ljubljana 1996, mit englischen Zusammenfassungen, sowie neuestens Otto 
Holzapfel, Lexikon folkloristischer Begriffe und Theorien (Volksliedforschung). 
Bern u.a. 1996 [Studien zur Volksliedforschung, 17]). Walter Puchners Ausgriffe 
gehen - für mich als besonders wertvoll im Sinne der von mir so sehr bevorzugten 
"Vergleichenden Volkskunde" als Ethnologia Europaea - auf Philologie, 
Kulturgeschichte, Theologie und Südosteuropakunde. Immer wieder erschließen sie 
fruchtbarkeitverheißendes Neuland. 
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     Für mich klingt - erfreut empfunden bei so vielen Büchern und Aufsätzen von 
Walter Puchner, der seit vielen Jahren Mitarbeiter an unseren "Südost-Forschungen"  
ist - ein Dreifaches zusammen: sein Ingenium nicht nur in einer neuen Schau auf 
Theater und Volksüberlieferungen; ein Forscherethos aus Fleiß und 
Gewissenhaftigkeit; ein (uns älteren wie mir nicht gegebenes, von mir persönlich 
auch nicht mehr erlernbares) Beherrschen moderner Datenerfassung, 
Computerisierung, die reiche Materialien aus Handschriften und Frühdrucken in 
griechischen Archiven in einer Fülle und stets griffbereiten Übersicht zu erfassen 
befähig ist, wie dies bisher nicht möglich war, ausgenommen vielleicht bei solchem 
Einsatz ein Leben lang wie bei den Brüdern Grimm, die ich immer noch zu den 
Vätern der Volkskunde als Wissenschaft zähle". 
 
Ioanna Mylonaki, Byzantinische Zeitschrift 91 (1998), σσ. 195-197. 
 
"Der Band besteht aus zwölf Studien zum griechischen Volkslied, darunter vier 
bisher unveröffentlichte Arbeiten. Die übrigen acht Beiträge wurden 1979 bis 1989 in 
Zeitschriften und Sammelbänden veröffentlicht und sind im vorliegenden Band 
meistens leicht bis stark bearbeitet und erweitert. Wie der Verfasser im Vorwort 
selbst bezeugt, sind die Einzelkapitel "zu unterschiedlichen Anlässen entstanden und 
haben nicht immer gleichartigen Aufbau" (S. 9). Daher scheinen diese Studien zum 
griechischen Vokslied unterschiedlicher Reichweite sowie auch unterschiedlicher 
Ansprüche zu sein. Übergreifend handelt es sich dabei um eine philologisch-
historische Sicht in Fragen des griechischen Volksliedes als auch der diesbetreffenden 
Bibliographie, die hier erschöpfend repräsentiert ist (zugunsten der Lesbarkeit wären 
Endnoten vielleicht geeigneter als Fußnoten). 
     Die textuelle Analyse griechischer Volkslieder war die gängigste Methode in der 
Erforschung dieses Gebietes seit der Entstehung der griechischen Volkskunde. Eine 
philologisch fundierte Textforschung stand im 19. Jahrhundert in Europa im 
Vordergrund, bis in den ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts neue Ansätze 
eingeführt wurden wie, um nur die meines Erachtens wichtigsten anzuführen, die 
Erforschung des Singens (Singsituation und Singvorgang) im Rahmen einer 
handlungstheoretischen Perspektive, die Einheit von Musik und Text, die 
Berücksichtigung des Lebens, der Funktion und der Bedeutung der Lieder in der 
Singgemeinschaft. In der Nachkriegszeit setzte sich die Vorstellung des Volksliedes 
als Kommunikationsmedium durch, das auch unter dem Einfluß einer schriftlichen 
Überlieferung bzw. Flugblättern und Flugschriften stand und freilich steht 
(Relativierung der Oralitätsthese), und aufgrund seiner Interaktionsdynamik sowohl 
bzgl. der Melodie als auch des Textes Variabilität wie Invarianz aufweist, deren 
Bedingungen im soziokulturellen Umfeld der Lieder erforscht werden müssen. 
     Die Stärken des methodischen Instrumentariums Puchners zeigen sich in den stark 
überarbeiteten Studien erstens über die kretische Ballade der "Erophile" und deren 
Umsetzung in die Expressionsnormen oraler Volksliteratur (S. 49-64) und zweitens 
über griechische Regenbittlieder (perperuna-Typ) und deren balkanische 
Querverbindungen im Rahmen des gesamten jeweiligen Brauchkomplexes (S. 89-
124). Die ersterwähnte Studie ist ein gutes Beispiel der Rekonstruktion des 
Tradierungsprozesses, im Rahmen dessen ein Werk der Hochliteratur in die orale 
Volksüberlieferung mündet. Puchner untersucht die Entsprechungspassagen zwischen 
der Tragödie und den kretischen Balladen anhand der Affektdramaturgie (auslösende 
Momente des Merkvorganges) und vergißt dabei nicht, den Primat der Musik und des 
Gesangs auch im Merkvorgang zu erwähnen (Verlust der Melodie führt rascher zum 
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Vergessen oder zur Veränderung des Wortes). Der Hauptverdienst dieser Studie liegt 
daher in der Aufhebung der Urvariantentheorie durch den Vergleich jeder einzelnen 
Variante mit dem Dramentext und folglich durch die präzise Darstellung der 
Selektionsakte in den Balladenvarianten. In der Studie zu den perperuna-Liedern 
stellt Puchner eine Abhängigkeit der Brauchmorphologie des regenmagischen 
Agrarritus von der südosteuropäischen Orthodoxie fest (außerhalb der 
Ausbreitungslinien des ostkirchlichen Glaubensdogmas weist der Brauch eine 
differierende Morphologie auf) und glücklicherweise vermeidet er es, in die Frage 
nach ethnischen Substraten oder Adstraten einzugehen, indem er im Fall der 
balkanischen Regenbittlieder und entsprechend dem heutigen Stand der Forschung 
die funktionsbeschreibende Vorgangsweise für geeigneter hält als eine "mit 
ethnogenetischen Hypothesen und Ursprungsphasen verkoppelte retrospektive 
Sichtweise" (S. 96). Allerdings wirkt hier das verwendete Vokabular etwas 
entfremdend ("die Ambivalenz der Argumentationspossibilitäten [...] zwingen die 
Forschung eher in die Bahnen einer rezenten arbeitsfunktionalen Betrachtungsweise", 
S. 96), als ob die kontextorientierte Liedforschung (Textzusammenhang -> Umstände 
des Singvorganges -> soziokulturelle Konstellation -> Inhalte der Kommunikation als 
Indiz für die kulturelle Gesamtsituation) nicht schon seit den 70er Jahren ins Studium 
der Volkskultur Eingang gefunden hätte. Auf jeden Fall besteht die Relevanz dieser 
Studie Puchners gerade in der Tatsache, daß sie einen Weg in eine vergleichende 
Analyse griechischer mit anderen Balkanliedern mit Ausklammerung der Postulate 
über Ethnogenese und ethnischen Urvariantentyp zeigt und gleichzeitig 
Verbindungen zwischen einerseits tradiertem Liedgut und gesamtem Brauchkomplex, 
andererseits kulturellem (hier ekkesiastischem) Umfeld erstellt. Auf die Frage der 
Polygenese wird weder hier noch an anderen Stellen des Buches eingegangen. 
     Bei der Studie zum griechischen Lazaruslied liegt der Schwerpunkt in der 
Verfolgung der Umsetzung liturgischer Texte in die Lazaruslieder. Diese 
Lazaruslieder erstrecken sich vom religiösen Typus, wobei der zypriotische Subtyp 
der schriftlichen Tradition näher ist, bis zum profanen Liedtypus (die Klassifikation 
stammt vom Verfasser), der zu seiner äußersten Form Lieder einschließt, welche 
inhaltlich mit dem Lazarusfest wenig Gemeinsames haben. Puchner erklärt diese 
Erscheinung als Brauchsäkularisation und vor allem als Folge starker 
Infantilisierungs- und Vereinfachungsprozesse, "die bis zur Brauchauflösung führen" 
(S. 166). Das Hauptanliegen dieser Untersuchung ist ein rein historisch-textuelles, 
während Funktionsverluste, -verschiebungen der Lieder und anderer Elemente des 
Brauchkomplexes oder überhaupt neue Lied- und Brauchformen am Lazarustag aus 
der Perspektive eines Brauchgefälles gesehen werden. Die Frage, die sich aber 
demzufolge stellt, wäre, ob es sich hier um den Schwund eines Volkskulturaktes oder 
nur um eine Umdeutung handelt. 
     Die anderen Studien des Bandes behandeln hauptsächlich Motivik, Gesellschafts- 
und Kulturbilder griechischer Volkslieder (über den Tod, das "Fremde" oder die 
"Fremde", Lob- und Ansingelieder, Schwank und "pornographiche" Lieder, 
Zeitgeschichte in Liedern jüngsten Datums, die Marmortenne als Kultursymbol der 
Heldenlieder), eine weitere untersucht die Perzeption eines europäischen historischen 
Ereignisses, der Türkenbelagerung Wiens 1683, in der griechischen 
Volksliedüberlieferung. 
     Der Band schließt mit einem ausführlichen Bericht über Ereignisse der Forschung 
zum griechischen Volkslied aus den letzten 25 Jahren. Die interessante 
Stellungsnahme Walter Puchners zu wichtigen Themenkreisen der heutigen 
Liedforschung, die jedoch eine Reihe von Fragen aufwirft, scheint die Umrisse und 
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Grenzen der eigenen Tätigkeit zu zeichnen. Obwohl er die Gefahren diachronischer 
Vergleiche anhand von The ritual lament in Greek traditon (Cambridge 1974) von 
Margaret Alexiou erörtert, die auf der Annahme einer "griechischen 
Kulturkontinuität" beruhen, versäumt er nicht, diese Arbeit als ein Dokument der 
"Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen" zu bezeichnen, die "für die Volkskulturen des 
südosteuropäischen Raumes in einem ganz spezifischen Sinne gilt" (S. 231). Sein Lob 
gilt Guy Saunier, den er als Befürworter der philologischen Methode in der 
Liedforschung sieht, während das Buch von Roderick Beaton Folk poetry of modern 
Greece  (Oxford 1980) am strengsten kritisiert wird (die Kritik umfaßt ganze 10 
Seiten): essentiellen Einzelfragen wie derjenigen der Unhaltbarkeit der alten 
Liedkategorien, da inhalts-, formbezogene, aber auch den Singanlaß oder die 
Funktion betreffende Klassifizierungstermini alle miteinander vorkommen, weicht 
Puchner aus (auch S.286), genauso wie bei der Frage der Motiv- und 
Formelkombinationen und -verschiebungen, die seiner Ansicht nach ad absurdum 
führe, da man auf diese Weise alles mit allem in Zusammenhang bringen könnte. 
Demgemäß steht die ausgezeichnete Monographie von Grigoris Sifakis Για µια 
ποιητική του ελληνικού δηµοτικού τραγουδιού  (Irakleion 1988) über 
(Re)Produktionsprozesse der Volkslieder anhand der Formelhaftigkeit eher im 
Schatten. Abschließend erwecken die Kritiken Puchners an neuen Richtungen in der 
griechischen Volksliedforschung wie der kulturanthropologischen den Eindruck eines 
Mißbehagens, das um so erstaunlicher ist, weil ja die Fragestellungen und Konturen 
der philologisch-historischen Beschäftigung mit der Volkskultur, die er vertritt, nicht 
identisch sind mit denjenigen der kulturanthropologischen Forschung. Ideal wäre es 
natürlich, wenn beide sich ergänzen könnten". 
 
H. Braun, Zeitschrift für Volkskunde 95 (1999), σσ. 156-157. 
 
"Der Autor vereinigt in vorliegender Ausgabe zwölf Studien. Die ersten sind bereits 
an anderer Stelle oder in anderer Sprache veröffentlicht, während die Kapitel 8 bis 12 
Neues bieten. Die Zusammenfassung der Studien in einer Publikation ist durchaus 
begrüßenswert, da sie zusammen mit dem letzten Kapitel "25 Jahre Forschung zum 
griechischen Volkslied" einen einzigartigen Gesamtüberblick über die Materie bietet, 
wozu sich Walter Puchner - das sei vorweggenommen - als hervorragender Kenner 
erweist. 
 In dem bereits veröffentlichten Kapitel 1 bis 7 geht es um den Niederschlag 
eschatologischen Denkens im griechischen Volkslied, um historische Lieder und 
Brauchgesänge. Dabei reichen die geschichtlichen Ereignisse von den ältesten Zeiten 
bis in die jüngste Zeit unseres Jahrhunderts, also bis zur türkischen "Attila"-Invasion 
auf Zypern (1974) und bis zum Tod des Erzbischofs Makarios (1977). Ähnlich wie 
im deutschen Volkslied sind im griechischen der Einfluß der Hochliteratur in die 
orale Tradition ("Die kretische Ballade der 'Erophile'", S.49ff.) und der immense 
Variantenreichtum im griechischen Lazaruslied (S.125ff.) zu beobachten. 
 Der zweite Teil behandelt vorwiegend Ansinge- und Heischelieder, wobei 
man beiläufig auch etwas über die Melodien erfährt. So wird die Melodie der 
"kalanda" (religiöses Ansingelied des griechischen Dodekahemerons) als wichtiger 
angesehen als die Worte, die in der Erinnerung meist erst durch die Melodie 
wachgerufen werden (S.200), wie überhaupt die Melodie als Transportmittel eines 
Liedes fungiert und zur "Aufführung" des Liedes unerläßlich ist. An anderer Stelle ist 
auch die Rede von einfachen und primitiven Melodien im 5/16 - bzw. 7/16 - Takt (S. 
109), dem im ganzen Balkanraum verbreiteten sogenannten "rhythme aksak". 
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 Im Kapitel 11 "Schwank und 'Pornographie' im griechischen Karnevalslied" 
werden "die Dinge beim Namen genannt" (S. 214) in einer Weise, wie sie im 
mitteleuropäischen Volkslied kaum bekannt sind. Pikanterien, derbe Späße, "harte 
Pornographie" bis zu abstoßenden Realitäten werden hier geschildert. Wie bereits 
erwähnt, legt Puchner im letzten Kapitel die ganze Forschungsgeschichte des 
griechischen Volkslieds seit den 70er Jahren dar, woran vor allem auch 
nichtgriechische Forscher beteiligt waren. Unter diesen hebt er besonders den 
Schweizer Samuel Baud-Bovy hervor, dem er die Veröffentlichung gewidmet hat. 
Konkrete Quellennachweise zu den ersten Kapiteln und ein Register zu den Personen, 
Orten, Sachen und Begriffen runden den vorzüglichen, für den Liedforscher und ganz 
allgemein für den Volkskundler äußerst wichtigen Beitrag ab". 
 
M. Mερακλής, Λαογραφία 38 (1995-1997 [1998]), σσ. 205-215. 
 
"Aπό τις 12 µελέτες του νέου βιβλίου του καθηγητή Puchner, αφιερωµένου στον 
Eλβετό εθνοµουσικολόγο S.Baud-Bovy (στον οποίον οφείλει τόσα πολλά η έρευνα 
του ελληνικού δηµοτικού τραγουδιού), οι πέντε δηµοσιεύονται για πρώτη φορά· 
αλλά και οι υπόλοιπες δηµοσιεύονται εδώ επεξεργασµένες εκ νέου, µε συµπλήρωση 
βιβλιογραφική και κριτική προσθήκη νεότερων πορισµάτων. 
     Ως προς την αφετηρία τους είναι (όπως και ο τίτλος του βιβλίου του δηλώνει) 
"ελληνοκεντρικές", αλλά δεν λείπουν σχεδόν σε καµιά περίπτωση και οι ευρύτεροι 
βαλκανικοί συσχετισµοί, επεκτεινόµενοι επιπλέον, όχι σπάνια, και πέρα από το 
βαλκανικό χώρο. Σηµειώνω ακόµα ότι το τραγούδι είναι βέβαια το βασικό θέµα 
πραγµάτευσης, εντούτοις αυτό χρησιµοποιείται συχνά και ως αφορµή για την 
περαιτέρω µελέτη θεµάτων που αναφέρονται σε έθιµα, γιορτές, τραγουδιστές και το 
κοινό τους, καθώς και σε πολλές άλλες περιστάσεις και όψεις που µε τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο συνδέονται προς το τραγούδι, ώστε η έρευνα τελικά να διεξάγεται σε 
περισσότερα από ένα (το ακραιφνέστερα λαογραφικό) επιστηµονικά πεδία (της 
φιλολογίας, της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, της θεολογίας, της ανθρωπολογίας). 
Tα ελληνικά κείµενα έχει µεταφράσει ο ίδιος ο κ.Π. 
     Προβαίνω σε µιαν όσο το δυνατό πιο σύντοµη αναφορά µου στις δώδεκα µελέτες 
του τόµου. 
     1. O θάνατος και ο άλλος κόσµος στο δηµοτικό τραγούδι, µε ιδιαίτερην έµφαση στην 
Eλληνική παράδοση. 
     Aρχίζει µε µια σύντοµη, αλλά µε στέρεη βιβλιογραφική τεκµηρίωση αναφορά 
στις στάσεις των ανθρώπων απέναντι στο φαινόµενο του θανάτου. Γενικά πάντως η 
κυρίαρχη στάση είναι αρνητική, "προπάντων στις περιοχές εκείνες, όπου η 
χριστιανική επίδραση στο δηµοτικό τραγούδι δεν υπήρξε τόσο έντονη, όσο στην 
Kεντρική Eυρώπη, ή όπου το σταθερό ιπποτικό ιδεώδες δεν αποτέλεσε πρότυπο στο 
βαθµόν όπου αυτό συνέβη στη Γαλλία (ή και στη Γερµανία)" (σ. 13). 
     Tο άρθρο, που ήταν κι ένα είδος εισαγωγικής ανακοίνωσης σε σχετική 
συνάντηση, που οργάνωσε ο συγγρ. στο Kολυµπάρι της Kρήτης, αποτελεί κι ένα 
σχεδιασµό "τυπολογίας των µοτίβων του θανάτου στα τραγούδια" (παρά τις 
οµολογούµενες δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήµατος). Mια κατάταξη λοιπόν θα 
µπορούσε να βασιστεί στην ίδια τη σειρά των πραγµάτων: 1) Θάνατος (αιτία, 
µυθολογία), 2) ταφή (µοιρολόγι, άλλες µορφές για πτώση πόλεων κ.λπ.), 3) σχέση 
νεκρών και ζωντανών (σχέσεις δικαίου, επικοινωνία κ.λπ.), 4) παραστάσεις του 
άλλου κόσµου. Στην πρώτη περίπτωση ο φυσικός θάνατος λόγω γήρατος σπανίζει· 
συνήθεις είναι οι περιπτώσεις βίαιου θανάτου (στο πλαίσιο, συχνά, της παράβασης 
αρχών οικογενειακού δικαίου, όπως συµβαίνει στις παραλογές), αλλά και από 
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ερωτικό καηµό ή από ασθένεια. Iδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι θάνατοι ηρώων, 
αγωνιστών, κυρίως στους χρόνους της Tουρκοκρατίας. Στο "µυθικό-χριστιανικόν" 
εξάλλου κύκλο παραδόσεων ανήκει π.χ. ο αρχάγγελος Mιχαήλ που παίρνει τις ψυχές 
ή βέβαια ο διάβολος. Aναφέροντας την ιδεολογική απόκλιση των µοιρολογιών από 
το επίσηµο χριστιανικό δόγµα, όσον αφορά την τύχη των ψυχών µετά θάνατο, ο σ. 
µνηµονεύει εκτός άλλων την άποψη του Hans-Georg Beck, ότι στη διάρκεια της 
βυζαντινής χιλιετηρίδας µόνο τα ανώτερα και µεσαία στρώµατα της κοινωνίας είχαν 
επηρεαστεί βαθύτερα από τη χριστιανική αντίληψη για τη µετά θάνατον ζωή, σε 
αντίθεση προς την Kεντρική Eυρώπη, όπου το µεγάλο µέρος των νεκρικών 
τραγουδιών των κατώτερων στρωµάτων έχουν θρησκευτική ή παραθρησκευτική 
προέλευση (σ. 19). O συγγρ. δεν αρνιέται ότι, σχετικά µε τα τελετουργικά-θρηνητικά 
τραγούδια, "υφαίνεται οπωσδήποτε µια συνέχεια από την αρχαιότητα έως τους 
νεότερους χρόνους· µετά τους θρησκευτικούς θρήνους για τον 'Aδωνη, το Λίνο και 
τον Yάκινθο ακολουθεί ο βυζαντινός planctus Mariae µε τα συναφή - κέντρων του 
Xριστού πάσχοντος, κρητικά ποιήµατα για τα Πάθη - ενώ το παραδοµένο προφορικό 
µοιρολόι της Παναγίας, που τραγουδιέται τη M.Πέµπτη ή Παρασκευή, και τα 
δρώµενα του Λειδινού στην Aίγινα κ.λπ. κλείνουν τον κύκλο". Yπάρχουν πάντως και 
άλλα, "µεταφερόµενα" µοιρολόγια, π.χ. για αλώσεις πόλεων (πρώτιστα της 
Kωνσταντινούπολης). O διεξοδικότερος λόγος γίνεται εύλογα για τα κατεξοχήν 
µοιρολόγια µε το δικό τους σύστηµα στερεότυπων τόπων, το οποίο ποικίλλει, 
ανάλογα µε τις περιπτώσεις. H σχέση ζωντανών-νεκρών διακρίνεται "από νοσταλγία 
για επικονωνία", θεσµοποιηµένη θρησκευτικά, τόσο στο πλαίσιο µιας λαϊκά 
βιωνόµενης θρησκείας όσο και µεταφυσικά, µε µια περίοδο πένθους, µε µνηµόσυνα 
και ειδικές λειτουργίες, όπου προσφέρονται τα "όµοια µε τα αρχαία περίδειπνα" 
κόλλυβα (σ. 23). Mια σειρά από δικαιώµατα αναγνωρίζονται εξάλλου στους νεκρούς. 
'Oλα αυτά προϋποθέτουν τη σωµαντικήν υπόστασή τους (αντικείµενη βέβαια προς τη 
χριστιανική διδασκαλία για το µεταθανάτιο χωρισµό της ψυχής και το σώµα), που τη 
συναντάµε "σε ευρωπαϊκούς µύθους, λαϊκές παραδόσεις και παραµύθια" (σ. 25), 
όπως συµβαίνει και µε τη µορφή του Xάρου και την εν γένει σκηνοθεσία του κάτω 
κόσµου. Kάποιαν επίδραση βρίσκουµε (στα σχετικά τραγούδια) αµεσότερα 
χριστιανική στη µορφή της Mητέρας του Θεού ως mediatrix gratiarum, που 
κατεβαίνει στον 'Aδη για να µεσολαβήσει στο Xριστό, υπέρ εκείνων που βρίσκονται 
στην Kόλαση και τιµωρούνται, όπως αυτό περιγράφεται στη λαϊκή "Aποκάλυψιν της 
υπεραγίας Θεοτόκου", αναγόµενη σε απόκρυφες πηγές, όπως σε απόκρυφες πηγές 
ανάγεται και η περιγραφή του 'Aδη, όπου ο Xριστός µετά την Aνάσταση γκρεµίζει 
τις πύλες του σκοτεινού βασιλείου, οδηγώντας έξω από αυτό τους πεθαµένους. 
Yπάρχουν λοιπόν δύο παραστάσεις του άλλου κόσµου (χριστιανική-παγανιστική), 
που µπορεί να τις χωρίζει ένα λογικό, όχι όµως και βαθύτερα ανθρώπινο κενό. 
     2. Tο ιστορικό τραγούδι της "Bιέννας". 
     Tο 1683 έλαβε χώρα η δεύτερη πολιορκία της Bιέννης από τους Tούρκους. 
Bοήθεια παρασχέθηκε - υπό την ηγεσία του Πολωνού βασιλιά Sobieski - από πολλές 
χώρες· "για τελευταία φορά στην ευρωπαϊκήν ιστορία από την εποχή των 
Σταυροφοριών ο Xριστιανισµός βρίσκεται ενωµένος στον αγώνα εναντίον του επί 
αιώνες εχθρού της πίστης", µε αποτέλεσµα την ειρήνη του Πασάροβιτς και του 
Kάρλοβιτς, που "διασφάλισε την πρωτοκαθεδρία της Aυστρίας στο σύνολο του 
βαλκανικού χώρου" (σ. 29). 
     Eύλογα τα γεγονότα αυτά είχαν τεράστιαν απήχηση, όπως γίνεται φανερό και από 
τα αναρίθµητα φυλλάδια, λαϊκά και λόγια τραγούδια και ποιήµατα, ξυλογραφίες, 
χρονικά, θεατρικά έργα κ.λπ. "H ώς τώρα βιβλιογραφική έρευνα µπόρεσε να 
εντοπίσει σχετικά έντυπα σε περισσότερες από 20 γλώσσες µε περισσότερους από 
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100 τόπους εκδόσεως" (σ. 29). O Πούχνερ δηµοσιεύει στο κείµενό του και ανάλογα 
σχολιάζει συναφές τραγούδι (σε τρεις παραλλαγές) από την Kρήτη ("τη νοτιότατη 
γωνιά της Eυρώπης"), κάτι που δίνει βέβαια και το µέτρο της τεράστιας απήχησης 
που είχε εκείνο το γεγονός. Tη δηµιουργία του τραγουδιού τοποθετεί ο συγγρ. "προς 
το τέλος του 17ου αιώνα"· και όχι µόνο η προέλευσή του από την Kρήτη, τότε, "αλλά 
και η λειτουργία του φαίνεται πως έχει σχέση µε την τουρκική κυριαρχία" στο νησί 
(η πρώτη παραλλαγή δηµοσιεύεται το 1876 στη συλλογή Kρητικών τραγουδιών του 
Γιανναράκη, η δεύτερη το 1904, "λίγα χρόνια πριν ενταχθεί η Kρήτη στο σηµερινό 
ελληνικό κράτος"· για την τρίτη, δηµοσιευµένη το 1920, πιστεύει πως είναι απλώς 
συµπίληµα των δύο πρώτων) (σ. 34-6). 
     3. H κρητική παραλογή της "Eρωφίλης". 
     Δεν νοµίζω πως είναι υπερβολή να λεχθεί, ότι ο κ. Π. έχει εξελιχθεί στον 
κορυφαίο ερευνητή του Kρητικού θεάτρου, τουλάχιστον από την πλευρά της 
θεατρολογίας. Σ' έναν ογκωδέστατο τόµο συγκέντρωσε τις σχετικές εργασίες του 
(1991· φυσικά συνέχισε και µετά το έτος εκείνο να ενδιαφέρεται ανελλιπώς για το 
αντικείµενο αυτό). 'Eνα από τα - περιφερειακά, έστω, - ζητήµατα, που δεν εντόπισε 
πρώτος αυτός, όµως αυτός υπογράµµισε την ιδιαίτερη θεατρολογική σηµασία τους, 
είναι η µεταβολή ενός προσωπικού, έντεχνου έργου (του δράµατος "Eρωφίλη", γύρω 
στα 1600, του Γεωργίου Xορτάτζη, το οποίο ο κ.Π. δεν διστάζει να χαρακτηρίζει 
αριστούργηµα και από τα κορυφαία έργα της ελληνικής δραµτουργίας γενικά) σε 
δηµοτικό τραγούδι (παραλογή).  Mε το θέµα αυτό ασχολείται (όχι για πρώτη φορά) 
στο παρόν άρθρο του, όπου εξετάζει, αφενός θεατρολογικά-δραµατουργικά, 
εφετέρου λαογραφικά-φιλολογικά, τους λόγους για τους οποίους κρατήθηκαν 
ορισµένοι στίχοι του έργου του Xορτάτζη, ενώ οι άλλοι λησµονήθηκαν, και τις 
νοµοτέλειες - αν υπάρχουν - που λειτούργησαν στο σχηµατισµό και την παράδοση 
των σχετικών παραλλαγών (µε βάση και τη θεµελιώδη αρχή που διέπει τη λειτουργία 
της προφορικής παράδοσης, "της περιορισµένης µνηµονικής ικανότητας του 
ανθρώπινου εγκεφάλου"). Oπωσδήποτε στη συγκεκριµένη περίπτωση της 
"Eρωφίλης" συντρέχει ακόµα, σε µια στενότερη σχέση "υψηλής λογοτεχνίας" και 
προφορικής παράδοσης, το γεγονός των επανειληµµένων δηµόσιων παραστάσεων 
του έργου ήδη στους χρόνους της Eνετοκρατίας, στο Hράκλειο, καθώς και η 
κυκλοφορία του, σε µορφή λαϊκού βιβλίου, που θα διαβαζόταν κιόλας (σύµφωνα µε 
γνωστή γενική συνήθεια) σ' ένα στενότερο ή ευρύτερο κοινό, στους χρόνους της 
Tουρκοκρατίας. Tα αποτελέσµατα της ανάλυσης, που κάνει ο κ. Π., δείχνουν µεταξύ 
άλλων ότι από τους 3.205 στίχους της τραγωδίας χρησιµοποιούνται εν όλω 76 στίχοι 
στις κρητικές παραλλαγές (οι παρισσότεροι ανήκουν στα δραµατικά συµβάντα της 
πέµπτης (τελευταίας) πράξης). Mια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι, ότι σε 
αρκετές παραλλαγές, τους στίχους που προέρχονται ατόφιοι από την "Eρωφίλη", δεν 
λένε τα ίδια, όπως σε κείνη, πρόσωπα· η µεταβολή αυτή σηµειώνεται κυρίως 
ανάµεσα στο ζεύγος των ερωτευµένων νέων, του Πανάρετου και της Eρωφίλης. Kαι 
πάντως "ο αναγεννησιακός µύθος για την παντοδυναµία του έρωτα συναρµόζεται 
δίχως ρωγµές στον κόσµο των µοτίβων του τραγουδιού" (σ. 60). 
     4. Σύγχρονη ιστορία στο ελληνικό δηµοτικό τραγούδι. 
     O λόγος εδώ είναι για τραγούδια, που αναφέρονται σε γεγονότα εκτεινόµενα από 
την αρχή του Δεύτερου παγκόσµιου πολέµου ώς την τουρκικήν εισβολή στην Kύπρο 
(1974) και το θάνατο του Kύπριου εθνάρχη Mακαρίου (1977). 'Oπως συνάγεται από 
την εξέτασή τους, "τα πρόσφατα αυτά ιστορικά δηµοτικά τραγούδια είναι τελικά 
προϊόν τριών διαφορετικών παραδόσεων: α) των θρήνων για την άλωση µιας πόλης ή 
ενός νησιού στους Tούρκους, β) της εκτενούς αφηγηµατικής ιστορικής "ρίµας" και γ) 
του ιστορικού κλέφτικου τραγουδιού" (σ.65) µε κύρια κέντρα δηµιουργίας τους την 
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Kρήτη και την Kύπρο. Δηµοσιεύονται δείγµατα της ποίησης αυτής, συνοδευόµενα 
από τον αναγκαίο κοινωνικό-ιστορικό σχολιασµό. 
     5. Tο µοτίβο του "ξένου" και της "ξενιτειάς" στο ελληνικό δηµοτικό τραγούδι. 
     Bασικές έννοιες του άρθρου είναι το "αυτοστερεότυπο" - "ετεροστερεότυπο" της 
Δυναµικής των οµάδων (κλάδος της Kοινωνιολογίας), µέσω των οποίων παράγονται 
κατασκευές ιδεολογικής υφής, που αποσκοπούν στην υποβάθµιση του "άλλου" (ή 
των άλλων) και στην εξιδανίκευση του εαυτού µας: "οι <<άλλοι>> είναι ό,τι δεν 
είµαστε <<εµείς>>" (σ. 73). 
     H αντίληψη του "ξένου" στον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό λειτούργησε σε διάφορα 
επίπεδα: οικογενειακό (µέλος άλλης οικογένειας), κοινότητας (κάτοικος άλλου 
χωριού), ευρύτερης περιφέρειας (κάποιος που ανήκει σε άλλη περιοχή, µιλάει 
διαφορετική διάλεκτο, ενδεχόµενα ντύνεται ή συµπεριφέρεται διαφορετικά), εθνικό ή 
εθνοτικό (Tούρκος, Bλάχος, "Φράγκος" κ.λπ.). Aυτά δεν αποκλείουν την εισδοχή 
ξένων στοιχείων στο σύστηµα του λαϊκού πολιτισµού, που παρουσιάζει υψηλήν 
ικανότητα συνοχής και µπορεί να τα χρησιµοποιεί αφοµοιωµένα σε µια νέα 
κοινωνική λειτουργία άσχετα προς "κρίσεις ταυτότητας", όπως συµβαίνει σε ανώτερα 
στρώµατα· ο κ. Π. αναφέρει το παράδειγµα του νεοελληνικού αστικού πολιτισµού 
του 19ου αιώνα, "όπου το έθνος αναζητούσε την ταυτότητά του και τα πρότυπά του 
στο Παρίσι, αργότερα και στο Bερολίνο και τη Bιέννη" (σ. 74). 
     Aπό µιαν άλλην άποψη θεωρούµενος, ο "ξένος" έχει δύο εκδοχές: α) είτε είναι 
αυτός που έρχεται στο δικό µας περιβάλλον από ένα άλλο είτε β) αυτός από εµάς, 
που φεύγει για ένα άλλο. 
     O συγγρ. εξετάζει τις τρεις βασικές περιπτώσεις "ξένου" (στα επίπεδα 
οικογένειας, κοινότητας-ευρύτερης περιοχής, έθνους) αφίνοντας απ' εξώ προσωρινές 
επαφές (που θα µπορούσαν να προσδιορίσουν και άλλες οµάδες "ξένων"), όπως 
προκύπτουν από τη φιλοξενία ή τον τουρισµό. Iδιαίτερο λόγο κάνει για τα τραγούδια 
της ξενιτειάς, όπου δεν πρόκειται για "ετεροστερεότυπο", αλλά για "µια κρίση του 
αυτοστερεότυπου"· σ' ένα πρώιµο ήδη λαϊκότροπο ποίηµα για την ξενιτειά, αυτή 
λογαριάζεται ως αδελφή του θανάτου. O κύκλος των τραγουδιών της ξενιτειάς 
διαιρείται από το συγγρ., για την καλύτερη ταξινόµηση και µελέτη του υλικού, σε 
τρεις οµάδες, ανάλογα µε ισάριθµα κεντρικά θέµατα ή περιστάσεις: α) γυρισµός του 
ξενιτεµένου, όπως δίνεται στις παραλογές, β) νεότερα τραγούδια (στην Aµερική 
αλλά, µετά τον Δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, και στη (Δυτική) Γερµανία, προπάντων), 
γ) ξενιτεµός δίχως γυρισµό. 
     6. Παρακλητικές λιτανείες για βροχή, στα ελληνικά έθιµα του αγερµού, και οι 
βαλκανικοί συσχετισµοί τους. 
     Eκτενής µελέτη. Aπό το πλήθος σχετικών µε τον καιρό τέτοιων εθιµικών 
ενεργειών ξεχωρίζει, όπως σηµειώνει ο συγγρ., ο αγερµός κοριτσιών µε σκοπό την 
πρόκληση βροχής, όπως γινόταν στην Eλλάδα αλλά και σε "εκτεταµένες περιοχές του 
ορθόδοξου βαλκανικού χώρου, ως επί το πλείστον ονοµαζόµενος dodola ή 
περπερούνα" (σ. 89). Oυσιαστικά είναι αυτές οι δύο ρίζες, στις οποίες ανάγονται οι 
διάφορες άλλες ονοµασίες που επίσης έχει το έθιµο. H πρώτη είναι διαδεδοµένη 
στους γιουγκοσλαβικούς λαούς, τη Δ. Bουλγαρία, την Aλβανία, µεµονωµένα στη B. 
Eλλάδα και ως νεωτερισµός στο Bανάτο, η δεύτερη στη Pουµανία, Bουλγαρία και 
Eλλάδα, στους Bλάχους και Aρωµούνους, µεµονωµένα επίσης στις 
γιουργκοσλαβικές χώρες, την Aλβανία και την Oυγγαρία (σ. 97-9). 
     Tο ενδιαφέρον του εθίµου συνίσταται στο γεγονός, ότι και σχετικά πρόσφατα 
στοιχεία φανερώνουν και ίχνη µιας "εκκλησιαστικής πρακτικής" (βλ. σ. 109-11, 118 
και προπάντων 120 κ.ε.), η οποία θα έπρεπε ενδεχοµένως να συσχετισθεί µε τις 
rogationes της δυτικής Eκκλησίας, "ώστε η παγανιστική προέλευση, την οποία 
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υποστήριζε η παλαιότερη έρευνα, να πρέπει να τοποθετηθεί µέσα σ' ένα περισσότερο 
δυναµικό εξελικτικό σχήµα, το οποίο δεν αποκλείει εξαρχής µορφές µεταγενέστερα 
συντελεσµένου παγανισµού (Repaganisierung), που να προήλθαν από ένα 
χριστιανικό ιερό δρώµενο" (σ. 89). O κ. Π. έχει υπόψη του, κι αυτό συµβαίνει κατά 
κανόνα, µια πλουσιότατη βιβλιογραφία σχετιζόµενη µε όλη τη Bαλκανική, αλλά 
εκτεινόµενη και ώς τη Pωσία. Kαι µε βάση τη βιβλιογραφία αυτή επανεξετάζει το 
όλο θέµα, κάτι που παρέµενε ως επιστηµονικό αίτηµα ήδη από το τέλος του Πρώτου 
παγκόσµιου πολέµου. Eξετάζει πρώτα το έθιµο, που αποτελεί τη λειτουργική βάση 
του τραγουδιού (δίνεται η διάδοση και η ιστορία του εθίµου, ο χρόνος τέλεσης και η 
ονοµασία του, η µορφολογία του), ύστερα περνάει στο τραγούδι (εισαγωγή και 
µελωδία, κείµενο), για να φτάσει, ολοκληρώνοντας, στα συγκείµενα του εθίµου και 
του τραγουδιού, που η παρουσία τους µαρτυρείται - τουλάχιστον από τις υπάρχουσες 
γραπτές πηγές - από τα µέσα περίπου του 18ου αιώνα (σ. 95), επηρεαζόµενη, 
αυτονόητα, από τις κλιµατολογικές συνθήκες των διάφορων (και διαφορετικών) 
περιοχών, αλλά, προφανώς, και από την "ανά τα Bαλκάνια Oρθοδοξία"· π. χ. "στην 
καθολική BΔ Γιουγκοσλαβία φαίνεται ότι το έθιµο δεν είναι γνωστό", ενώ "στην 
Oυγγαρία κύριοι φορείς του εθίµου είναι οι ορθόδοξοι Pουµάνοι και Σέρβοι" (σ. 93). 
'Oπως αποφαίνεται ο συγγρ., "τουλάχιστον όσον αφορά τις βουλγαρικές και τις 
ελληνικές παραλλαγές της παράκλησης για βροχή, επιτρέπεται να θεωρήσουµε ως 
ασφαλή την κοινή καταγωγή" (σ. 119), την οποία εξάλλου πρέπει να συσχετίσουµε 
και µε µιαν εκκλησιαστική παράδοση: είναι γωνστές ανάλογες, από την Eκκλησία 
τελούµενες, λιτανείες µε παρακλήσεις, ευχές κ.λπ. για πρόκληση βροχής (σ.120 κ.ε.). 
'Ωστε: "η µορφολογία του εθιµικού αυτού συµπλέγµατος και των τύπων των 
τραγουδιών του κινείται, σύµφωνα µ' αυτά, ανάµεσα σ' ένα "παγανιστικό" βλαστικό-
λατρευτικό κι ένα εκκλησιαστικό χριστιανό συγκείµενο. H τυπολογία του (εν 
λειτουργία) τελετουργικού περιέχει αρχαϊκά στοιχεία, λ.χ. γύµνωση του σώµατος και 
δέσµευση για παρθενία, συγχρόνως όµως είναι ο παντοδύναµος Θεός, του 
χριστιανισµού, που θα χορηγήσει τη βροχή" (σ. 123). O κ. Π. θα κάνει ένα βήµα πιο 
πέρα, υποστηρίζοντας τη "χριστιανική προτεραιότητα". Kαι διατυπώνει την υπόθεση 
πως η σύνδεση Eκκλησίας-τελετουργικού για βροχή ανάγεται στην Tουρκοκρατία, 
"όταν ο κατώτερος ορθόδοξος κλήρος είχε πλήρως ενταχθεί στη λαϊκή πίστη και στο 
λαϊκό πολιτισµό" (σ. 124· την απόφανση αυτή θεωρώ από τις πιο σηµαντικές που εν 
γένει έχουν διατυπωθεί για τη διασύνδεση της ελληνικής Eκκλησίας µε το 
νεοελληνικό λαϊκό πολιτισµό), ενώ την εκκλησιαστική πρακτική, καθ' εαυτήν, ανάγει 
στη βυζαντινή εποχή. 
     7. Tο ελληνικό λαζαρικό τραγούδι (από το θρησκευτικό αφηγηµατικό τραγούδι στην 
τραγουδιασµένη παράκληση για δώρα). 
     Eίναι η δεύτερη µείζων εργασία του βιβλίου (υπερβαίνει τις σαράντα σελίδες). 
Στις περισσότερες από χίλιες παραλλαγές του τραγουδιού, που ο κ. Π. µπόρεσε να δει 
"στον ορθόδοξο βαλκανικό χώρο και στην ανατολική µεσογειακή λεκάνη", το 
ελληνικό παράδειγµα αποτελεί, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, το πυρηνικό υλικό, όχι 
µόνο αριθµητικά, αλλά και από πλευράς περιεχοµένου: "στον ανατολικόν ελληνισµό 
µάλιστα δίνεται ακόµα η στενή σύνδεση (του τραγουδιού) µε την εκκλησιαστική 
πράξη, ενώ οι νοτιοσλαβικές παραλλαγές δείχνουν µια τάση για συµφυρµό µε 
τραγούδια της αγάπης, της άνοιξης και του γάµου" (σ. 125). Aφορµή, όπως γράφει ο 
κ. Π., για να συνθέσει τη µονογραφία αυτή, του έδωσε η "ανακάλυψη του 
εκπληκτικού µορφολογικού πλούτου" που παρουσιάζει "η θρησκευτική λαϊκή 
φιγούρα του amicus Christi στα διάφορα µέσα έκφρασης της λαϊκής ευσέβειας στον 
ελληνόφωνο κόσµο της NA Eυρώπης", αλλά και ανάλογες επιστηµονικές 
διερευνήσεις στο χώρο της κεντρικής Eυρώπης (πβ. τις έρευνες του D.-R. Moser, σ. 
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126, σηµ. 6). Kαι στην περίπτωση αυτή (ανάλογα προς την προηγούµενη) ο κ. Π. 
υποστηρίζει: "το τραγούδι για το Λάζαρο βρίσκεται όµοια, όπως και το λαζαρικό 
έθιµο, στο κρίσιµο σηµείο τοµής της ορθόδοξης-εκκλησιαστικής παράδοσης και του 
συγκρητισµού της λαϊκής ευσέβειας", καθώς η µορφή του Λαζάρου έξω από τον 
εκκλησιαστικό-θρησκευτικό χώρο έχει στενά συνυφανθεί µε το εποχικό δράµα (σ. 
126). 
     Tο τραγούδι είτε ψαλλόταν στην εκκλησία (και ως τροπάριο) είτε τραγουδιόταν 
µπρος ή µέσα στο σπίτι. Mια ενδιάµεση βαθµίδα (µαρτυρηµένη από την Kύπρο και 
τις µικρασιαστικές ακτές στο Aιγαίο) αποτέλεσε η περίπτωση, όπου ο ιερέας έψαλλε 
το τραγούδι πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι συνοδευόµενος από παιδιά. 'Oσον αφορά 
το κείµενο των λαζαρικών τραγουδιών, ο κ. Π. διακρίνει δύο κύριους τύπους, ένα 
θρησκευτικό κι έναν κοσµικό, υποδιαιρούµενους σε υπότυπους: στον κυπριακό, τον 
ηπειρωτικό, το µεικτό του Aιγαίου (και διάφορες στοιχειώδεις ή φθαρµένες µορφές 
του)· ο πρώτος, στα πανηγυρικά ευχετικά τραγούδια, του αγερµού, της άνοιξης, της 
αγάπης και του γάµου κι άλλα ακόµα ο δεύτερος. 
     Συνοψίζοντας σηµειώνει, πως ο πρώτος τύπος βασίζεται σε γνωστή περικοπή του 
Iωάννη Xρυσόστοµου (υπάρχουν περισσότερες από είκοσι "οµιλίες" του για το 
θέµα), εν µέρει έχει παραδοθεί γραπτά, απαντά µόνο στον ελληνόφωνο χώρο µε το 
κέντρο βάρους στην Kύπρο και την περιοχή του ανατολικού Aιγαίου. "Στην 'Hπειρο 
βρίσκεται ένας βραχύτερος υπότυπος του θρησκευτικού τραγουδιού, παραδοµένος 
προφορικά, ως επί το πλείστον συνδυαζόµενος µε διάφορους κοσµικούς τύπους, και 
συγκεκριµένα µε ειδικά εγκωµιαστικά τραγούδια για καθένα από τα µέλη της 
οικογένειας ή µε τα καθαρά αγερµικά τραγούδια. Aυτά τα δύο είδη, σε συνδυασµό 
µε τραγούδια της άνοιξης, της αγάπης και του γάµου, βρίσκονται στις ορθόδοξες 
ζώνες της βαλκανικής χερσονήσου έως το τόξο των Kαρπαθίων κι έχουν πλέον κοινή 
µε τη γιορτή του Λαζάρου µόνο την ονοµασία. Δίπλα σ' αυτά τραγουδιούνται, το 
Σάββατο πριν από την Kυριακή των Bαΐων, και τραγούδια άλλων εκκλησιαστικών 
γιορτών τα οποία, λόγω µετάθεσης των ηµεροµηνιών τους, άλλων αναµείξεων, 
αναβίωσης εθίµων και "αποπαίδωσης" έχασαν την εορτολογική τους συνέπεια και 
προσκολλώνται, κατά κάποιον τρόπο ελεύθερα διαθέσιµα, στην ηµεροµηνία του 
Λαζάρου" (σ. 135-6). O κ. Π. µελετάει διεξοδικά όλες αυτές τις περιπτώσεις. 
     8. Eγκωµιαστικά και τραγούδια του αγερµού, ως πηγή της ιστορικής αγροτικής 
κοινωνιολογίας. 
     Eπισηµαίνονται, στα τραγούδια αυτά, τα στοιχεία µιας αγροτικής κοινωνιολογίας, 
όπου αντικατοπτρίζεται η ιστορική (ουσιαστικά της εποχής της Tουρκοκρατίας) 
πραγµατικότητα· σε ικανό βαθµό πάντως αλλοιωµένη µε "τις τάσεις εξιδανίκευσης 
και τυποποιήσεις της λαϊκής ποίησης" (σ. 173). 
     9. Tο µαρµαρένιο αλώνι, ως τόπος για πάλεµα: ένα πολιτισµικό σύµβολο του 
ελληνικού ηρωικού τραγουδιού. 
     Mε την ευκαιρία του άρθρου αυτού, που αναφέρεται σ' ένα από "τα πιο 
εντυπωσιακά µοτίβα των ακριτικών τραγουδιών" (πάλη του Διγενή µε το Xάρο που 
εκτελώντας εντολή του Θεού έρχεται να πάρει την ψυχή του), ο συγγρ. τιµάει και τη 
(µεταθανάτια) έκδοση (δίγλωσση) ακριτικών τραγουδιών, κυρίως από την Kύπρο, 
"σε έξοχη γερµανική µετάφραση" από την "ακάµατη συλλογέα και µεταφράστρια 
του ελληνικού δηµοτικού τραγουδιού" Hedwig Lüdeke. Tο πάλεµα γίνεται στο 
αλώνι, λειτουργικότατο, "επίπονα διατηρούµενο καθαρό" (σ. 191) χώρο της 
αγροτικής κοινότητας, ο οποίος ωστόσο παρουσιάζεται στα τραγούδια 
κατασκευασµένος "από ευγενές υλικό": στους Mικρασιάτες 'Eλληνες είναι χάλκινο, 
στην Kρήτη από σίδερο, σχεδόν σε όλα τα άλλα µέρη από µάρµαρο (και εκφέρεται 
ως επί το πλείστον στον πληθυντικό). Γιατί στο αλώνι; Eν πρώτοις είναι, το αλώνι, 
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ένας χώρος έξω από το χωριό, κατοικηµένος από εχθρικά διακείµενες προς την 
κοινότητα δαιµονικές δυνάµεις, του οποίου εξάλλου η οµαλή και γερή επιφάνεια 
προσφέρεται και πρακτικά για πάλεµα. Eκτός αυτού πρόκειται για το χώρο, όπου θα 
κριθεί αν ο επόµενος χειµώνας θα είναι χειµώνας όπου θα πεινάσουν ή όχι, ανάλογα 
µε τη σοδειά. O συγγρ. υπενθυµίζει, ότι η αρχαία ελληνική "άλως", κυκλική, όπως 
και το νεότερο αλώνι, ήταν χώρος, όπου γινόταν τελετή σχετιζόµενη µε την 
παραγωγή (και ίσως άσχετη µε αυτή δεν ήταν η οµοιόµορφη προς αυτήν ορχήστρα, 
"το αρχαιότερο µέρος του ελληνικού θεάτρου" (σ. 193)). Aλλά ο κ.Π. πιστεύει 
ακόµα, ότι υφίσταται και µια στενότερη σχέση ανάµεσα στο αλώνι και τον κάτω 
κόσµο, τον 'Aδη: στο βυζαντινό "Φυσιόλογο" υπάρχει ένας στίχος, σύµφωνα µε τον 
οποίο το αλώνι είναι ο 'Aδης, η τρύπα του θησαυροφυλάκιο του 'Aδη (παραπέµπει 
και σε εργασία του Γ. I. Θανόπουλου, "O κεντρικός λογοτυπικός στίχος στα 
τραγούδια της πάλης θνητού και Xάρου", Παρνασσός 34 (1992), σ. 307)· υπάρχει 
στο κέντρο του αλωνιού µια τρύπα, "ορατή σ' όλη τη διάρκεια του χρόνου"· εκεί, 
όταν αλωνίζουν, τοποθετούν το στύλο, στον οποίο δένονται τα ζώα που γυρίζουν: 
"Δεν πρέπει να αρχίσουµε τις εικασίες, αφού δεν υπάρχει ακόµα κάποια διεξοδική 
µελέτη για το 'αλώνι' στις λαϊκές δοξασίες και στη λαϊκή µυθολογία. Oπωσδήποτε ο 
καρπός, που αλωνίζουν στο αλώνι, υπόκειται στη δύναµη των νεκρών σε όλους τους 
γεωργικούς πολιτισµούς, γιατί αυτός θάβεται στη γη σαν σπέρµα και από αυτόν 
εκείνη αναβλαστάνει· ήδη από αυτό προκύπτει µια ιδιαίτερη σχέση ανάµεσα στο 
αλώνι και στον 'Aδη" (σ. 193). 'Oλα αυτά αποτελούν επαρκή εξήγηση του γεγονότος, 
ότι τα "οικοδοµικά υλικά" του αλωνιού εξιδανικεύθηκαν µυθικά (ας σηµειωθεί πως 
ήδη οι οµηρικές πύλες του 'Aδη είναι από σίδερο, το κατώφλι από χαλκό· εξάλλου 
στην ησιόδεια Θεογονία η σκληρότητα του 'Aδη παροµοιάζεται µε αυτή του χαλκού 
και του σίδερου· πβ. σ. 194, σηµ. 62). 
     10. "Kάλαντα": θρησκευτικά τραγούδια του ελληνικού Δωδεκαήµερου. 
     Συστηµατική εξέταση των κειµένων των τραγουδιών που λέγονται στις τρεις 
γιορτές του Δωδεκαήµερου. 'Oπως είναι γνωστό, η Eκκλησία έδωσε στους πρώτους 
αιώνες σκληρή και διαρκή µάχη για ν' αντικαταστήσει µε δικές της, κορυφαίες 
γιορτές, προϋπάρχουσες ειδωλολατρικές στην περίοδο αυτή. 
     Tα τραγούδια αυτά παρουσιάζουν µια τριµερή δοµή (το θρησκευτικό µέρος, τα 
εγκώµια για κάθε µέλος της οικογένειας, την - έµµετρη επίσης - απαίτηση για 
φίλεµα). Στο παρόν άρθρο το συγγρ. απασχολεί µόνο το πρώτο µέρος (για τα άλλα 
δύο µίλησε ήδη στα υπ' αρ. 7 και 8 άρθρα του). Στέκεται στο ενδιαφέρον φαινόµενο 
(που είδαµε να συµβαίνει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις) της µετατροπής µιας 
θρησκευτικής λόγιας ποίησης σε εθιµικό τραγούδι, στο πλαίσιο του λαϊκού 
πολιτισµού, "µε µια σειρά παρµεβαλλόµενων παγανιστικών µοτίβων", που 
επηρέασαν τα κάλαντα υφολογικά, γλωσσικά, από την πλευρά της έκτασης κ.λπ. 
     11. Eυτράπελη διήγηση και "πορνογραφία", στα ελληνικά τραγούδια του 
Kαρναβαλιού. 
     O συγγρ., επισηµαίνοντας, στο πλαίσιο της πλήρους "ανατροπής" της 
υφιστάµενης τάξης στην περίοδο των αποκριάτικων εκδηλώσεων, την έξαρση 
άσεµνων λόγων και ενεργειών - και µε αξιοσηµείωτη συµµετοχή "παιδιών, 
κοριτσιών και γυναικών" -, παρατηρεί ότι "σε µια κοινωνία, στην οποία η 
γονιµότητα, µε οποιαδήποτε µορφή, ανήκει στις βασικές πραγµατικότητες του αγώνα 
για την επιβίωση, το πράγµα δεν φαίνεται να είναι διόλου παράξενο" (σ. 214). 'Eνα 
τεκµηριωµένα σχολιαζόµενο υλικό δίνει µε τον πιο εκφραστικό τρόπο την 
ατµόσφαιρα των ηµερών αυτών. 
     12.  25 χρόνια έρευνας για το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι. 
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     H µεγαλύτερη σε έκταση (υπερβαίνει τις εβδοµήντα σελίδες) αυτή µελέτη κλείνει 
το βιβλίο. Bασίζεται, - µε νέες προσθήκες, θεωρήσεις, κ.λπ. -, σε δύο συναφείς 
προγενέστερες εργασίες του ίδιου (1982 και 1989) και πολυάριθµες βιβλιοκρισίες 
και άλλες δηµοσιεύσεις στα περιοδικά, κυρίως, Λαογραφία, Jahrbuch für 
Volksliedforschung, Südost-Forschungen, Zeitschrift für Balkanologie, 
Österreichische Zeitschrift für Volkskunde. O κ. Π. θεωρεί το χρονικό όριο γύρω στο 
έτος 1970 (απ' το οποίο και αρχίζει την επισκόπησή του) ιδιαίτερο σηµαντικό, γιατί 
παρατηρείται έκτοτε µια "µαζική συµµετοχή µη Eλλήνων ερευνητών στη µελέτη των 
ελληνικών τραγουδιών, καθώς επίσης και η εφαρµογή νέων µεθόδων" (σ. 223). 
'Aλλωστε ο Γεώργιος Σπυριδάκης είχε δηµοσιεύσει το 1968 (στα γερµανικά) µιαν 
επιθεώρηση της έως τότε έρευνας. 
 Aπό την επισκόπηση δεν παραλείπεται, νοµίζω, καµιά αξιόλογη συµβολή στην 
έρευνα του ελληνικού δηµοτικού τραγουδιού που είδε το φως της δηµοσιότητας 
µέσα σ' αυτή την εικοσιπενταετία (1970-1995)· κι όχι µόνο αυτό: γίνεται 
συστηµατική, διεξοδική, κριτική παρουσίαση καθεµιάς απ' αυτές: της Margret 
Alexiou, των M. Herzfeld, L. Danforth, A. Πολίτη, Γρ. Σηφάκη, S. Baud-Bovy, 
Στυλιανού Aλεξίου κ.ά. 
 'Eνα βιβλίο, λοιπόν, ακόµα του κ. Bάλτερ Πούχνερ, στο οποίο αυτός µας δίνει 
εντυπωσιακά δείγµατα της µοναδικής (για τα σηµερινά δεδοµένα) ικανότητάς του να 
καταστρώνει διαβαλκανικούς (και µε παραπέρα ανοίγµατα προς ανατολάς και προς 
δυσµάς, προς βορρά και προς νότο) χάρτες γεωγραφικών ζωνών σε σχέση µε 
φαινόµενα λαϊκού πολιτισµού, και αυτούς όχι γενικά σκιαγραφηµένους, αλλά µε ένα 
πλούτο διακριβωµένων λεπτοµερειών. 
 Eιδικότερα τεκµηριώνει την ιστορική πραγµατικότητα µιας µακρόχρονης 
διαδικασίας συνάντησης ιερού-παγανιστικού, χριστιανικού-προχριστιανικού, 
δεδοµένου ότι, όπως και ο ίδιος παρατηρεί κάπου (σ. 197), "ειδωλολατρικά και 
χριστιανικά στοιχεία συνδέονται µεταξύ τους µε αξεχώριστο τρόπο". H ερευνητική 
οξυδέρκειά του ωστόσο συχνά φτάνει σε αποτελέσµατα διάκρισης των µεν από τα 
δε. Kαι αυτό δεν περιορίζεται µόνο στα ελληνικά πράγµατα, κάτι που θα έκανε 
άλλωστε επισφαλή και αµφισβητούµενη την εγκυρότητα των πορισµάτων του για 
φαινόµενα που απαιτούν εποπτεία όλου του χώρου, στον οποίον αυτά εξαπλώθηκαν, 
στην διάρκεια µάλιστα πολλών αιώνων. 'Eτσι ο κ.Π., ενώ διαπιστώνει διασταυρώσεις 
του παλιού µε το νέο, δεν µονοπωλεί άκριτα την "ελληνική πολιτισµική συνέχεια" 
(πβ. σ. 230), όπως κάνουν µερικοί, µε περιορισµένους ορίζοντες πληροφοριών: είναι 
σε θέση να γνωρίζει αν και σε ποιες περιπτώσεις τέτοια φαινόµενα υπερβαίνουν τα 
εθνικά όρια. 'Eτσι όµως έχει και το δικαίωµα, που αντλεί από το επιστηµονικό του 
κύρος, να επισηµαίνει περιπτώσεις µιας βεβιασµένης - αν όχι και µη επαρκώς 
πληροφορηµένης - κριτικής της ελληνικής λαογραφίας συλλήβδην, ή ακόµα και του 
προβλήµατος της συνέχειας (όπως την άσκησαν π.χ. οι Δαµιανάκος, Beaton, 
Herzfeld) (πβ. σ. 256 κ.α.)". 
 
Joh. Niehoff, "Vom Paradigmenwechsel in der griechischen Volksliedforschung", 
Jahrbuch für Volksliedforschung 44 (1999), σσ. 138-145. 
 
"Die griechische Volkskunde, in Griechenland 'Laographie' genannt, ist 
forschungsgeschichtlich ein Ableger der deutschen - ihr Archeget, Nikolaos Politis 
(1852-1921), hatte in Deutschland studiert und begann gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts eine rege Forschungs- und Sammeltätigkeit, die sich auf alle Bereiche 
der von der Volkskunde üblicherweise bearbeiteten Felder erstreckte: Sprichwort- 
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und Märchensammlungen, 'Traditionen', Volkslieder. Gerade für diese konnte er auf 
vorhandenen Sammlungen von Ausländern seit der Philhellenenzeit aufbauen1. 
     Wird eine Wissenschaft verpflanzt, so pflegt sie in ihrem neuen Arbeitsfeld den 
dortigen Bedürfnissen angepaßt, den im neuen Umfeld bedeutenden Fragestellungen 
unterworfen zu werden. So auch in Griechenland: Hier wirkte seit den Thesen des 
Byzantinisten J. Ph. Fallmerayer (1780-1861) - er hatte mehrfach und vehement die 
Deszendenz der Neugriechen von den antiken Hellenen geleugnet - das nach diesem 
benannte Trauma, das die Griechen bis ins 20. Jahrhundert umso schmerzhafter 
berührte, als die Kontinuität zu ihren antiken Vorvätern ein wesentliches Ingredienz 
nicht nur der Berfreiung von türkischn 'Joch', sondern auch ihrer daran 
anschließenden staatlichen Existenz war und ist. Neugriechische Volkskunde, und 
zwar auch die Volksliedforschung, trat also, wie andere historische Wissenschaften, 
mit dem Anspruch auf, diese Kontinuität zu beweisen: Volkslieder wurde nach 
Parallelen zu Homer, Begräbnisriten und Klagelieder (miroloyia) nach den möglichen 
antiken Vorläufern untersucht, hingegen balkanische Parallelen oder gar türkische 
Einflüsse übersehen, am besten gleich geleugnet2. 
     Das Hauptintersse, das Volkskunde und Volksliedforschung sowie die ihr 
benachbarten Wissenschaften an dem schmalen Band, der hier vorgestellt wird, 
haben können, liegt in folgendem Problem: Haben sich die Wandlungen der 
Volkskunde in 'Europa' und Nordamerika ('New anthropology' etc.) seit den sechziger 
Jahren, hat sich der anthropologische Paradigmenwechsel, der 'linguistic turn' auch 
auf die neugriechische Volkskunde ausgewirkt - und wenn ja, wie? 
     Kaum ein Autor dürfte für die Aufgabe, diese Fragestellung und ihre vielfältigen 
Facetten einem breiteren Publikum darzustellen, besser geeignet sein als Walter 
Puchner: Österreicher von Geburt, wurzelt er wissenschaftlich sowohl in den 
Traditionen der österreichischen Byzantinistik (H. Hunger) mit ihrer Betonung der 
'Grundlagen' und der österreichischen Volkskunde mit ihrem traditionellen Interesse 
für lokalkomparatistische Fragestellungen im Balkanraum, als auch in der 
griechischen Wissenschaft, deren aktiver Teil er als Inhaber eines Lehrstuhls für 
Theaterwissenschaft an der Universität Athen ist. Er spiegelt also in seiner Person in 
gewissem Sinne die Hauptproblematik des Bandes wieder. Puchner ist, wie sich 
sofort zeigt, für seine Aufgabe bestens gerüstet: Ohne Schwierigkeiten werden Texte 
und Sekundärliteratur in Bulgarisch, Makedonisch, Rumänisch und anderen 
Balkansprachen zitiert: Der balkanische Hintergrund der neugriechischen Kultur ist 
immer präsent, auch der islamisch-balkanische. So ist denn auch das Ergebnis in 
jeder Hinsicht überzeugend: Ich kenne keine Publikation, die besser in die 
Problematik des neugriechischen Volksliedes mit seinen verschiedenen Facetten 
einführen würde als dieser Band, der die eben angeschnittene Fragestellung so 
überzeugend, auf breiter Materialbasis und in der Auseinandersetzung mit anderen 
Ansichten und älterer Forschung behandelt3. Die einzelnen Beiträge sind dabei von 
unterschiedlichem Gewicht und verschiedener Länge; die Thematik könnte auf den 
ersten Blick variabler nicht sein - der Zusammenhang ergibt sich durch die eben 
ausgeführten gemeinsamen Fragestellungen, nicht durch die Gleichheit der Objekte. 
Im einzelnen: 
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     Der erste Beitrag (S. 11-28) 'Tod und Jenseits im Volkslied. Unter besonderer 
Berücksichtigung der griechischen Tradition' steht zu Recht am Anfang. Ausgehend 
von der Bedeutung der elementar menschlichen Erfahrung des Todes und den 
verschiedenen Prozessen seiner Bewältigung durch Individuum und Gemeinschaft 
werden Tod und Abschied in allen traditionellen Gesellschaften kulturell 'kodiert', 
nicht zum wenigsten im rituellen Lied - und dies besonders in Griechenland: Schon in 
der Antike durch Threnos und rituelle Totenklage bezeugt, bemächtigt sich gleich zu 
Beginn die christliche Kirche der verschiedenen Praktiken um den Tod. Die im 
griechischen Kulturraum besonders spannende Frage nach der Persistenz heidnischer 
Vorstellungen im christlichen Rahmen der neugriechischen Volksliteratur wird von 
Puchner differenziert, aber eindeutig beantwortet: In den gattungsmäßig festgelegten 
neugriechischen Volksliedern hat die antike, nämlich negative Bewertung des Todes 
bis heute das eindeutige Übergewicht. Zwar sind marginale Figuren wie Charon 
schon seit der Spätantike 'aufgestiegen', aber der pagane Grundtenor bleibt (S.26): 'In 
dem absolut biophilen (sic)4 Wertesystem der griechischen Volkstradition bildet der 
Tod so etwas wie einen Skandal, einen Eingriff in das Naturrecht'. Daneben haben 
zwar christliche Vorstellungen mit eingewirkt - erwartungsgemäß eher apokryphes 
Material -, aber die Grundspannung zwischen offizieller ekklesiastischer Kultur und 
pagan-volkstümlichem Erbe wird nicht gelöst. 
     Im folgenden Beitrag (S. 29-48) sehen wir dann sozusagen die 'dichtende 
Volksseele' in Aktion: Die Reperkussion der Befreiung Wiens 1683 im fernen Kreta 
veranlaßte dort die Entstehung eines epischen Liedes, der 'Vienna', deren überlieferte 
Versionen Puchner einer minuziösen Analyse unterzieht, die beweist, daß die 
traditionelle philologische Methode der Liedvergleichung keineswegs obsolet ist. Da 
die Fakten der Belagerung bekannt sind, Puchner auch nachweisen kann, in welche 
neugriechische Gattungstradition der 'plot' eingeordnet wird (die byzantinische 
Städteklage), ja sogar die unmittelbare Quelle der Informationen als wahrscheinlich 
ausmachen kann (S. 41 f.), zeigt dieser Fall exemplarisch, wie Volksliteratur entsteht 
und überliefert wird, zumindest in einem oralen Umfeld. Der unbekannte Verfasser 
spitzt die Belagerung auf ein Duell zwischen Graf Starhemberg und Kara Mustafa zu 
(die nicht namentlich genannt werden)5; ganz unhistorisch wird kretisches 
Lokalkolorit verwendet: so werden von den Türken Griechenmädchen vergewaltigt! 
Das Nachwirken der noch frischen Eroberung Kretas durch die Türken (1669) sorgte 
hier für eine unbekümmerte Aktualisierung des Stoffes, die dem Lied bis an den 
Anfang dieses Jahrhunderts eine ziemlich genaue mündliche Überlieferung 
garantierte. 
     Der dritte Beitrag (S. 49-64) zeigt in ähnlicher Weise, wie die mündliche 
Überlieferung mit einem Glanzstück der kretischen Renaissance-Literatur umgeht: 
der Erophili des Chortatsis. Hier sind Autor, italienisches Vorbild und Zeit des 
Originals bekannt. Puchner gelingt es zu zeigen, welche Episoden des Stückes in die 
Volkskultur, also in die mündliche Überlieferung eingingen. Übernommen wurden 
offenbar 'kaum kompakte Versfolgen [...], sondern eher isolierte Distichen' (S. 59). 
Mehr als die Hälfte der mündlich tradierten Verse fällt auf den letzten, den 
entscheidenden 5. Akt. Die üblichen Folgen mündlicher Tradierung sind auch hier zu 
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bemerken (Abhängigkeit von der Gedächtniskapazität der Tradierenden, Glättung 
gewisser Skandala wie der nicht königlichen Geburt des Panaretos, Prävalenz der 
Liebesthematik), daneben auch die syntaktische Vereinfachung des schwierigen 
Originals. 
     Persistenz von Gattungstraditionen in der Moderne zeigt der vierte Beitrag (S. 65-
72) 'Zeitgeschichte im griechischen Volkslied'. Die von den untersuchten 
Volksliedern berichteten Ereignisse sind dabei zwischen dem Zweiten Weltkrieg und 
dem Tod des Erzbischofs Makarios 1977 anzusiedeln. Offenbar waren im 
griechischen Raum damals die Techniken traditioneller, 'oraler' Komposition, in die 
auch die Ereignisse von 1683 eingearbeitet wurden, noch so lebendig, daß neue 
Erfahrungen ohne weiteres durch sie bewältigt werden konnten. 
     Der fünfte Beitrag (S. 73-87) ist dem vierten nahverwandt: Einem traditionellen 
Thema6 des Volksliedes widmen sich die Lieder von der 'Fremde'; die Gesellschaft 
und der einzelne verarbeiten hier das in einer traditionellen Gemeinschaft 
grundstürzende Erlebnis des längeren Aufenthalts an dem, in Abstufungen 
imaginierten, fremden Ort, der dem Tod als analog empfunden wird. Durch langes 
Fernsein wird man gleichsam zum Fremden - und hier haben natürlich die moderne 
Ethnologie und Sozialwissenschaft einiges zu sagen. Puchner gelingt es, Tradition 
und Moderne zu verbinden: Natürlich kennt er die zahlreichen Lieder von der Fremde 
(tis xenitias), er kennt aber auch die Forschungen zu 'Autostereotyp' und 
'Heterostereotyp' und wendet sie auf die griechische Tradition an. Diese wird bis zur 
neuesten 'Fremde' - der Arbeitsemigration seit dem Zweiten Weltkrieg - als 
Kontinuum aufgefaßt. Dabei ergeben sich oft wahrlich schlagende Kontinuitäten - so 
die Persistenz der Stereotypen vom Türken, der mit dem Europäer (Franken) und 
Amerikaner gleichgesetzt wird; das Fortleben der Todesmetaphorik bei alter und 
moderner Emigration usw. 
     Einer weitgehend panbalkanischen Perspektive ist der folgende Beitrag (S. 89-
124) verpflichtet: Es geht um die im gesamten Südbalkan einschließlich Rumänien 
verbreitete Gestalt des 'Regenmädchens'. Dabei wird ein junges Mädchen, dessen 
Armut im System des Brauches wesentlich ist, im Verlauf eines magischen 
Erntebrauches über die Felder geführt, um Regen zu erwirken. Deutlich ist dem Ritus 
ein archaischer Zug eigen, deutlich ist aber auch die Verknüpfung mit kirchlichen 
Bittprozessionen über die im mediterranen Raum häufig von Trockenheit bedrohten 
Felder, wie sie seit langer Zeit in der westlichen und östlichen Kirche Brauch sind7. 
Auch hier lautet die Kernfrage: heidnisch oder christlich? Wieder antwortet Puchner 
vorsichtig: Funktionalistische, strukturalistische und soziologische Perspektiven 
erweitern dabei den Fragehorizont. Auch ist der Blick nicht einseitig rückwärts 
gewandt: Puchner bezieht auch rezente Reduktions- und Infantilisierungsformen mit 
ein. Am wahrscheinlichsten scheint die Kombination beider Alternativen zu sein: 
Übernahme einer heidnischen Zeremonie und ihre Eingliederung in einen kirchlichen 
Kontext mit partieller 'Repaganisierung' (S. 89). Wichtig ist die geographische 
Verbreitung: Puchner lehnt zurecht 'ethnische' Schemata, und seien diese lokal 
gestützt, ab (so S. 124), weist aber mehrfach darauf hin, daß das Verbreitungsgebiet 
des Brauchs mit dem der orthodoxen Kirche übereinstimmt, was interorthodoxe 
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Unterschiede nicht ausschließt; am ähnlichsten ist die griechische der bulgarischen 
Variante. Damit ist auch eine historische Perspektive gewonnen: Die Analyse der 
Liedtexte erweist, daß eine historisch-genetische Methode möglich und sogar nötig 
ist, ohne daß rezentere Formen ausdrücklich in ein Verfallschema gepreßt werden 
müssen. 
     Die siebte Beitrag (S. 125-167) ist im Grunde einer ähnlichen Problematik 
gewidmet: 'Das griechische Lazaruslied. Vom religiösen Erzähllied zur gesungenen 
Gabenbitte'. Anders als im Fall der perperuna, des Regenmädchens, ist jedoch hier 
der historische Werdegang besser kontrollierbar: Ausgangspunkt aller analysierten 
Bräuche und Lieder ist in jedem Fall der Bericht des Johannes-Evangeliums (11, 1-
44) über die Auferweckung in Bethanien. Deutlich schälen sich zwei Typen von 
Liedern heraus, deren geographische Verteilung bezeichnenderweise dem der 
Verteilung von dialektalen Archaismen im Neugriechischen entspricht: Ein Typus 
herrscht vor auf Zypern, am Schwarzen Meer und in Kleinasien, auf den Inseln der 
Ägäis (mit Einschränkung), im heute bulgarischen Thrakien, in der Peloponnes, in 
Epirus (inkl. Südalbanien) und auf den ionischen Inseln (S. 136 f.). Dieser Typus ist 
sprachlich, strukturell und inhaltlich am stärksten ekklesiastisch geprägt (auch wenn 
dieses kirchliche Substrat bisweilen apokrypher Herkunft ist) - hier haben somit die 
auch sonst archaischen Zonen der hellenophonen Peripherie das Alte bewahrt. Dieser 
von Puchner 'religiöser Liedtypus' genannten Variante steht der 'profane' gegenüber, 
von dem gilt (S. 133 f.): 'Je tiefer der Umzugsbrauch in den Kontinentalzonen der 
Balkanhalbinsel angetroffen wird, umsomehr wird er zum reinen Frühlings- und 
Blumenfest'. Es liegt also eine Repaganisierung vor, wie wahrscheinlich auch bei der 
perperuna : Glückwunschlieder, Liebes- und Hochzeitslieder sind nur noch lose mit 
der biblischen Erzählung verknüpft. Völlig unzusammenhängend sind beide Formen 
des Lazarusliedes jedoch nicht, hatte doch schon Johannes Chrysostomos (S. 167) die 
Verbindung zwischen der Auferstehung des Lazarus und dem Wiedererwachen der 
Vegetation betont, die auch durch den Termin des Lazarusfestes nahegelegt wird 
(Samstag vor Palmsonntag). 
     Einen eher sozialwissenschaftlichen Fragestellungen verpflichteten Ansatz vertritt 
der achte Beitrag (S. 169-184) 'Lob- und Ansingelieder als Quellen der historischen 
Ruralsoziologie'. Es geht um die Frage, wie sich die in fast allen europäischen 
Volkskulturen nachweisbaren 'Ansingelieder' als Quelle für die in einer Gesellschaft - 
hier der griechischen - vorherrschenden sozialen Normen und Werte interpretieren 
lassen. Eine direkte Quelle für die wirklichen Verhältnisse auf dem Lande sind diese 
Lieder sicher nicht. Das Ergebnis bei Puchner ist eindeutig: Dieses Liedgut 
transportiert im griechischen Bereich die sozialen Werte und Normen der Türkenzeit, 
idealtypisch werden die Lebensweise der osmanischen Großgrundbesitzer, der 
Kotzambasides/ Kocambasι(lar) perenniert. Puchners Aufsatz ordnet sich also in die 
Forschungen zum 'imaginaire' ein, wie sie die französische Annales-Geschichte 
betreibt. Interessant ist die Rolle der Zigeuner bei diesen 'Heischegängen' (S. 182): 
'Als mobile Outsider der Mikrosozietät' kann die Gemeinschaft Lob und vor allem 
Tadel gerade durch ihren Mund am ehesten äußern. 
     Der kurze folgende Beitrag (S. 185-195) führt wieder in die Welt der 
mittelalterlichen Heldendichtung des 'Digenis'-Liedes und seiner Verwandten: Unter 
dem Titel: 'Die Marmortenne als Kampfplatz: ein Kultursymbol des griechischen 
Heldenliedes' behandelt er das Motiv des 'Charopalevma', des Kampfes mit dem 
Todesgott Charos, den die verschiedenen Helden im allgemeinen auf einer 
Marmortenne austragen. Doch ist die Verbindung zum vorhergehenden Beitrag 
trotzdem deutlich: Die Tenne (alόni) ist seit der Antike ein im 'imaginaire' der 
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dörflichen Gemeinschaft zentraler Ort, an dem auch andere für die Mikrosozietät 
zentrale Ereignisse stattfinden. 
     Wieder in die Spannung zwischem heidnischem und christlichen führt der zehnte 
Beitrag (S. 197-212), der den 'Kalanda' gewidmet ist, den ursprünglich religiösen 
Ansingeliedern, die im gesamten balkanischen Raum im Verlauf des Dodekaimerons, 
der Zwölftagesspanne zwischen Weihnachten und Epiphanie, einer klassischen 
Ausnahmezeit, bei Umzügen gesungen werden. Auch hier läßt sich der oben 
beschriebene Funktionswandel gut verfolgen: ein kirchlicher Brauch spätantiker 
Provenienz (es liegen ursprünglich, auch etymologisch, die lateinischen calendae 
zugrunde) wird im Laufe seiner Reoralisierung dem Volkslied und dem Volksbrauch 
angepaßt, bis hin zur 'Infantilisierung' (S.201), die von Ort zu Ort im balkanischen 
Raum verschieden ausgeprägt ist. 
     Der vorletzte Beitrag, 'Schwank und 'Pornoprahie' im griechischen Karnevalslied' 
(S. 213-222) leitet bereits zum abschließenden Aufsatz über. Puchner untersucht den 
Stellenwert von 'obszönen', normverletzenden Handlungen und Texten in 
traditionellen griechischen Gemeinschaften, vor allem anhand des Karnevals. Sein 
Ergebnis ist eindeutig (S. 222): 'Es ist nicht Pornographie im modernen Sinn [...], 
sondern das komische Abbild vorsozialer und prae[sic]kultureller Zustände 
unkontrollierter Promiskuität', das hier vorliegt; der Karneval ist eine Ausnahmezeit, 
eine 'Traumzeit' im Sinne Dürrs, während der Normverletzung ebenso die Regel ist 
wie die Befolgung der Normen der normalen Zeit - wodurch diese letztlich wieder 
stabilisiert werden. Daher ist für Puchner das modische Interesse der heutigen 
griechischen Intellektuellen an diesen Texten, die von ihnen als pornographische 
gelesen werden, historisch falsch (S. 222); seine Ausführungen am Ende des 
Beitrages haben somit eine durchaus kulturkritische Note. Damit ist bereits das 
Problem der 'Wiederentdeckung' der Volkskultur durch bürgerliche und urbane 
Schichten angesprochen, die im deutschsprachigen Raum schon im 19. Jahrhundert 
stattfand ('Folklorismus'), in Griechenland aber erst nach dem 2. Weltkrieg, verstärkt 
seit den siebziger Jahren - ein Grundproblem der Volkskunde, die als universitäre 
Wissenschaft in eben diesem Spannungsfeld lebt und forscht. Puchners Beitrag ist 
stark 'innergriechisch' ausgerichtet und leitet dadurch zum folgenden, abschließenden 
Beitrag über: '25 Jahre Forschung zum griechischen Volkslied' (S. 223-294). Für den 
Fachmann von eminenter Nützlichkeit, in der Vollständigkeit der Bibliographie und 
dem durchweg überlegenen Urteil wohl unübertroffen, richtet er sich eher an den 
Spezialisten. Ohne Puchners Urteil in allem zustimmen zu wollen - für eine 
detaillierte Diskussion ist hier nicht der Ort -, schält sich doch als wichtigster Ertrag 
des Aufsatzes heraus, daß der Paradigmenwechsel, der die Volkskunde seit den 
sechziger Jahren erfaßt hat, schon seit der zweiten Hälfte der siebziger Jahre in 
Griechenland, begünstigt auch durch das Ende der Diktatur, voll rezipiert wurde. Im 
Kampf zwischen 'Innovatoren', 'Jungen Wilden' usw. und der traditionellen, 
positivistisch-patriotischen Forschung nimmt Puchner eine vermittelnde Stellung ein, 
indem er auf die die modernen antizipierenden Ansätze der älteren Forschung zu 
Recht verweist. M. E. tut er dabei des Guten manchmal zuviel: Das gilt vor allem für 
die von ihm besprochenen eher anthropologisch ausgerichteten Arbeiten, die sich aus 
kulturkritischem Interesse mit dem neugriechischen Kontinuitätsdogma befassen, 
dem zufolge Neugriechen und Altgriechen in einer ungebrochenen Tradition stehen. 
Puchner betont hier zu oft, daß kritische Ansätze, wie sie etwa Herzfeld vertritt, 
schon 'längst' (S. 252) gang und gäbe seien und 'auch in Griechenland akzeptiert 
werden' (eb.). Das stimmt zum Teil - im Falle des Buches von St. Damianakos 
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stimmt es aber sicher nicht8 -, andererseits ist der neugriechische Diskurs auf weiten 
Strecken, vor allem in Krisenmomenten (Makedonienproblematik, Ocalankrise, 
Kosovokonflikt) immer noch durch einen kontinuitätssüchtigen Patriotismus 
gekennzeichnet, der auch jetzt noch eine kritische Analyse verdient. Insgesamt ist 
Puchners Auseinandersetzung mit der heutigen Forschung überaus fair9, und sie 
erfaßt auch angrenzende Gebiete wie Musikforschung und Dialektologie, wo der 
Verf. ebenfalls auf der Höhe der Diskussion steht. Wer sich jemals mit 
neugriechischer Volksliedforschung beschäftigt, hat hier, auch pädagogisch, einen 
vorzüglichen Leitfaden an der Hand. 
     Der wichtigste Ertrag des Buches scheint mir zu sein, daß die alte Streitfrage, die 
im griechischen Raum durch die einmalige Überlieferungslage, aber auch durch die 
ideologiebelastete Forschungsgeschichte besonders viel Fingerspitzengefühl 
erfordert, durch neue Methodik - ohne jedoch einen Bruch mit der älteren Forschung 
vorzunehmen - von Puchner einen wesentlichen Schritt ihrer Lösung zugeführt 
wurde. Die Frage der Bewahrung des heidnischen Erbes, des 'gesunkenen 
Kulturguts', der Persistenz von Relikten muß im griechisch-balkanischen Raum 
anders beantwortet werden: offenbar hat das weitgehende Fehlen von Reformation 
und Gegenreformation, das für die gesamte Orthodoxie kennzeichnend ist, hier 
Verhältnisse unter dem Deckmantel des Osmanischen Reiches perpetuiert, die auf die 
heidnisch-christliche Symbiose in der Spätantike zurückgehen. Offenbar hat die 
orthodoxe Theologie, die wie die Kanones des Trullanum beweisen, heidnischen 
Bräuchen gegenüber genauso negativ eingestellt war wie die katholische Kriche, sich 
nur wenig - und dann eher über nichtkanonische Texte - nach unten durchgesetzt; am 
deutlichsten faßbar ist diese Distanz zum Christentum vielleicht in den ganz 
diesseitigen Totenklagen und Heldenliedern. Jener Prozeß also, den P. Burke in 
seinem Buch 'Helden, Schurken und Narren' (dt. Suttgart 1981) untersucht hat, der im 
westlichen Europa seit dem Spätmittelalter die Kulturen der Unter- und 
Oberschichten einander immer mehr entfremdete und gleichzeitig 
(Reformation/Gegenreformation) die ersteren immer stärker bändigte, hat im Balkan 
nicht, jedenfalls nicht in gleicher Weise, stattgefunden. Dabei fällt aber auch neues 
Licht auf die hiesige Diskussion über den Ursprung von volkstümlichen Bräuchen 
wie dem Karneval; es hat fast den Anschein, als ob radikale Thesen, wie die von D. 
R. Moser vom rein ekklesiastischen Ursprung dieses Brauches, noch einemal 
überdacht werden müßten". 
 
U. Marzolph, Fabula 40 (1999), σ. 374. 
 
“Nach dem Sammelband mit Studien zum griechischen Märchen (1992), der Arbeiten 
von Michael Meraklis, zum Teil erstmals in deutscher Sprache, vorstellte, präsentiert 
der neue Band der Reihe, in etwas großzügiger Auslegung des Titels Märchen-Reihe, 
zwölf Beiträge Walter Puchners zum Thema Volkslied: davon fünf unveröffentlichte 
Studien; die anderen sind zum Teil an entlegener Stelle erschienen – oder in anderer 
Sprache. Puchner hat alle Beiträge ‘mehr oder minder stark überarbeitet’ (9), 
verdienstvollerweise die bibliographischen Angaben ergänzt und neuere Forschungen 
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berücksichtigt. Ein umfangreiches Stichwortregister (Namen, Orte, Sachen und 
Begriffe) erleichtert die Orientierung. In den klar strukturierten Beiträgen beschäftigt 
sich der Verfasser unter anderem mit Vorstellungen von Tod und Jenseits im 
Volkslied (11-28), legt eine ergänzende Studie zur literarischen Überlieferung des 
Liedes ‘Vienna’ (29-48) vor, untersucht historisch-komparativ sieben mündlich 
tradierte Fassungen der kretischen Ballade Erophile (49-64), gibt eine Übersicht 
zeitgenössischer griechischer Volkslieder, welche historische und politische 
Ereignisse zu verarbeiten suchen (65-72), zeigt in einer sehr beeindruckenden Studie 
am Beispiel des Motivs des ‘Fremden’ die komplexen, zum Teil historischen 
Zusammenhänge zwischen Eigen- und Fremdstereotypen auf und geht der Frage 
nach, wie solche Diskriminierungen sich in rezenten Liedtraditionen 
niedergeschlagen haben (73-87). Ferner beschäftigt Puchner sich mit der Rezeption 
des Lazarusstoffes und der Vielfalt der Überlieferung eines religiösen Gabenlieds bis 
hin zu gesungenen Gabenbitte (125-168) und versucht abschließend in dem 
unfangreichsten Beitrag ein Resümee der Forschung der letzten 25 Jahre zum 
griechischen Volkslied zu ziehen (223-294): Obwohl die Liedforschung ‘nicht gerade 
zu dem intensivst bearbeiteten Sektor der griechischen Volkskunde im 20. 
Jahrhundert (im Gegensatz zum 19. Jahrhundert)’ gehöre (225), zeichne sie sich 
durch ‘Vitalität und Methodenvielfalt’ aus (293) und habe herausgearbeitet, daß wie 
im balkanischen Raum überhaupt und im Unterschied zu anderen europäischen 
Völkern Kultursysteme von langer, neben solchen von mittlerer und kurzer Dauer 
bestünden, ohne daß angesichts solcher ‘Langzeitkontinuitäten’ und damit 
verbundener Sprachentwicklungen ein Rückfall eines ‘philhellenichen Survivalkults 
um die Alte Herrlichkeit’ verbunden sein müsse”. 
 
523) "Le théâtre d'ombres grec et son auditoire traditionnel", Cahiers de 
Littérature Orale 38 (Paris 1995 [1996]), σσ. 125-143. 
 
Πρόκειται για γαλλική απόδοση του αγγλικού άρθρου του δηµ. αρ. 208. 
 
524) "Iστορικά τραγούδια Γερµανών και Eλβετών µισθοφόρων στην 
Πελοπόννησο στη διάρκεια του Bενετοτουρκικού Πολέµου 1685-1689", 
Λαογραφία 37 (1993-1994 [1996]), σσ. 22-34. 
 
     Πρόκειται για µετάφραση, ανάλυση και σχολιασµό γερµανικών και ελβετικών 
δηµοτικών ιστορικών τραγουδιών παλαιοτέρων συλλογών σχετικών µε το 
Bενετοτουρκικό πόλεµο στη συνέχεια της δεύτερης πολιορκίας της Bιέννης από τους 
Tούρκους. Tα τραγούδια από το Braunschweig-Lüneburg µε τον φιλοπολεµικό  και 
υµνητικό για τους αρχηγούς χαρακτήρα τους αποδεικνύονται ως "νόθα", δηλαδή 
γραµµένα από λόγιους και δασκάλους για να διδαχθούν στους µισθοφόρους, ενώ τα 
ελβετικά, τα οποία είναι διαλεκτικά και περιγράφουν κυρίως τις ταλαιπωρίες της 
εκστρατείας, καθώς και την απάνθρωπη συµπεριφορά των λοχαγών, φαίνεται πως 
είναι γνήσια κι έχουν και ένα σαφές ιδεολογικό µύνηµα: "Mην αφήνεις την πατρίδα 
σου". Kαταβάλλεται επίσης µια προσπάθεια εξακρίβωσης, σε ποιες φάσεις και µάχες 
του πολέµου αναφέρονται τα γεγονότα που περιγράφονται στα τραγούδια αυτά· τα 
κίνητρα της συµµετοχής των µισθοφόρων στις βενετσιάνικες υπηρεσίες ήταν η 
µεγάλη ένδεια και φτώχεια στην πατρίδα τους. "Eίναι χτυπητή η αντίθεση, µε την 
οποία περιγράφουν τα δύο τραγούδια τον Bενετοτουρκικό πόλεµο: όχι µόνο γιατί το 
πρώτο έχει ως επίκεντρο µια νίκη και τονίζει το δέλεαρ των πλούσιων λαφύρων, ενώ 
το δεύτερο µια ήττα και περιγράφει την έλλειψη πληροφόρησης και τις κακουχίες 
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των ατελείωτων πορειών, αλλά και γιατί η όλη στάση τους απέναντι στο γεγονός του 
πολέµου, είναι τελείως διαφορετική (στην πρώτη περίπτωση καύχηση για τη δική 
τους γενναιότητα και ικανότητα, στη δεύτερη δέηση και επίκληση στον Xριστό και 
την Παναγία). 'Eχει επίσης διαφορετικό δηµιουργό (στην πρώτη περίπτωση υπηρετεί 
τη στρατιωτική αρχή, στη δεύτερη είναι απλός στρατιώτης) και διαφορετικόν 
αποδέκτη (στην πρώτη περίπτωση τους επίδοξους µισθοφόρους, στη δεύτερη τους 
άνδρες που έχουν µείνει στην πατρίδα, και δεν αξιοποίησαν την ευκαιρία να 
βελτιώσουν τη φτωχή τους ζωή). Tο πρώτο είναι προτρεπτικό, το δεύτερο 
προειδοποιητικό· στο πρώτο λειτουργεί η µυθοποίηση, στο δεύτερο η 
αποµυθοποίηση. Tα  τραγούδια συναποτελούν τις δύο, πάντα ίδιες, αντιθετικές 
πλευρές της αντιµετώπισης του φαινοµένου του πολέµου. Πολύ συχνά βρίσκει τον 
λαϊκό άνθρωπο στην αρνητική πλευρά, όταν ο πόλεµος αυτός δεν είναι δικός του και 
δεν τον αφορά άµεσα" (σσ. 33 εξ.). 
 
526) "O Bικέλας και το θέατρο", Συριανά Γράµµατα 34 (Aπρ. 1996), σσ. 80-92. 
 
     Tο µελέτηµα περιγράφει τα "θεατρολογικά" του Δηµήτριου Bικέλα, από την 
ερασιτεχνική παράσταση της "Eσθήρ" του Pακίνα σε δική του µετάφραση (όταν ήταν 
µόλις 15 χρονών) στο Λύκειο της Σύρου, µετάφραση που έχει εκδοθεί στις 
σαιξπηρικές του µεταφράσεις ("Pωµαίος και Iουλιέττα", "Oθέλλος", "Bασιλιάς Ληρ", 
"Mάκβεθ" και "'Aµλετ") 1876-1879, το µελετηµά του για το µεταφυσικό στοιχείο 
στο "Mάκβεθ" (1880), την όψιµη µετάφραση του "'Eµπορου της Bενετίας" (1883/4), 
την ισπανική µετάφραση "O Mέγας Γαλεότος" του Eτσεγεράη (1893), έως την 
προεδρία στην εξεταστική επιτροπή στη "Bασιλική Δραµατική Σχολή" (1900). 
Aνάµεσα στις ποικίλες ανιδιοτελείς δραστηριότητες της ευγενικής και πεπαιδευµένης 
προσωπικότητας του Bικέλα µεταξύ Παρισιού, Λονδίνου και Aθηνών και του 
προσωπικού δράµατός του µε τη νευρασθενή γυναίκα του αναλύονται και τα σχόλιά 
του για τις µεταφράσεις του, οι αντιδράσεις που προκάλεσαν, η θέση που κατέχουν 
ανάµεσα στις ελληνικές µεταφράσεις του Σαίξπηρ, καθώς και οι επιθέσεις του 
Ψυχάρη εναντίον του. 
 
527) "Tερατοµορφία και σωµατική δυσπλασία στη λαϊκή φαντασία. Mορφές 
και λειτουργίες της παρεκκλίνουσας σωµατικής εµφάνισης", E. Γ.Aυδίκος 
(εκδ.), Aπό το παραµύθι στα κόµικς. Παράδοση και νεοτερικότητα, Aθήνα 1996, 
σσ. 79-102. 
 
Πρόκειται για εισήγηση σε συνέδριο µε τον τίτλο "Aπό το παραµύθι στα κόµικς. 
Παράδοση και νεοτερικότητα" στην Aλεξανδρούπολη το 1994, η οποία βασίζεται 
στο γερµανικό µελέτηµα του δηµ. αρ. 419. 
 
528) Πρόλογος στον τόµο: Γ.Πεζοπούλου, Στρατής Kαρράς. Παρουσίαση του 
συγγραφέα και του έργου του, Aθήνα 1996, σσ. 11-13. 
 
Eπιχειρείται ένας σύντοµος συνολικός χαρακτηρισµός του σκηνικού κόσµου του 
Στρατή Kαρρά και προσδιορίζεται η θέση του ανάµεσα στους θεατρικούς συγγραφείς 
της µεταπολεµικής περιόδου. 
 
529) "Στο κατώφλι του αιώνα µας: ο Frank Wedekind και το Ξύπνηµα της 
Nιότης". Θεατρικό πρόγραµµα "Frank Wedekind, Tο ξύπνηµα της νιότης", 
Aνοιχτό Θέατρο, θεατρική περίοδος 1995-96, σσ. 13-35. 
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Πρόκειται για αναδηµοσίευση, σε θεατρικό πρόγραµµα, σε συντοµευµένη µορφή και 
χωρίς υποσηµειώσεις, παλαιού µελετήµατος, που έχει δηµοσιευτεί ως κεφάλαιο 6 
στο δηµ. αρ. 139. 
 
530) "O πρόλογος 'Για το Pωµαίϊκο θέατρο' (1900) του Ψυχάρη. 'Eνα ιδιότυπο 
µανιφέστο του 'Θέατρου των Iδεών'", Παρουσία 10 (1994 [1996]), σσ. 45-83 
(deutsche Zusammenfassung). 
 
     Tο µελέτηµα προβαίνει σε λεπτοµερειακό σχολιασµό και ανάλυση του πρώτου 
θεατρικού µανιφέστου του αιώνα µας, από τη γραφίδα του Ψυχάρη, που αποτελεί 
µιαν ιδιάζουσα προτροπή προς συγγραφή Eθνικού Δράµατος χωρίς ξένες επιρροές. O 
"πρόλογος" του Ψυχάρη υπερβαίνει τις 100 σελίδες και προλογίζει δύο δικά του 
θεατρικά έργα: τον "Kυρούλη" (ένα είδος ιδεολογικής αντιπαράθεσης µε τον 
"περάθρωπο" του Nίτσε) και το "Γουανάκο", διασκεδαστική σάτιρα του 
λογιοτατισµού. Πρόκειται για ένα πολύ άνισο πόνηµα, που δεν φωτίζει θετικά το 
συγγραφέα του: γεµάτο προσωπικές επιθέσεις, αδικαιολόγητες ειρωνείες και 
εµπαθείς νύξεις, διακατέχεται από µιαν υπεροπτική στάση προς τους 'Eλληνες στην 
πατρίδα, έναν αφόρητο συχνά και κάπως χωριάτικο διδακτισµό, µια πλαδαρότητα 
του λόγου που περνάει άτακτα από το ένα θέµα στο άλλο χωρίς καµιά λογική 
ακολουθία κτλ. Aνάµεσα στους λιβέλους (εναντίον του Δροσίνη, του Bικέλα, του 
Σουρή, κάποιου ανόητου Γερµανού ανταποκριτή, του Nίτσε, του 'Iψεν κτλ.) και στα 
γλωσσολογικά µαθήµατα βρίσκονται εντούτοις και έξοχες και ευαίσθητες 
παρατηρήσεις, όπως για τη διαλογικότητα της δηµοτικής ποίησης και τη 
δραµατικότητα του προφορικού λόγου, ή και σωστές, από τη σηµερινή οπτική γωνία, 
τοποθετήσεις, πρώιµες για την εποχή εκείνη, όπως για την ανυπαρξία του βυζαντινού 
θεάτρου και τη σηµασία του Kρητικού. Aναλύονται επίσης τα δυο δραµατικά έργα, 
τα οποία ο συγγραφέας προόριζε ως δείγµατα της Eθνικής Δραµατογραφίας για 
παράσταση στην Aθήνα. Ωστόσο ο "Kυρούλης" δεν έχει ανεβαστεί ποτέ, και ο 
"Γουανάκος" µόνο από το "Aµφιθέατρο" του Σπύρου Eυαγγελάτου. 
 
531) Πρόλογος στον τόµο: Φώτης Nικ.Bογιατζής, Tο θέατρο σκιών στην 
Θεσσαλία, Aθήνα 1995, σ. 11. 
 
     Eξαίρεται η σηµασία της συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών, δυσεύρετων 
συνήθως, γιατί ο Kαραγκιόζης συγκαταλεγόταν στα περιφρονηµένα από τους 
συντάκτες των τοπικών εφηµερίδων θεατρικά είδη, παρά τη σηµασία τους για τη 
συγκρότηση της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου σκιών και της χαρτογράφησης της 
δραστηριότητας και των µετακινήσεων των καραγκιοζοπαικτών. 
 
532) "Zu Erscheinungsformen und Funktionen von Tragik und Komik in der 
griechischen Volkskultur", Österreichische Zeitschrift für Volkskunde L/99 
(Wien 1996), σσ. 205-216. 
 
     Στο µελέτηµα αυτό επιχειρείται µια σφαιρική σκιαγράφηση των τραγικών και 
κωµικών στοιχείων στις διάφορες εκφάνσεις του ελληνικού λαϊκού πολιτισµού, ο 
εντοπισµός των λειτουργιών τους και η περιγραφή της µορφολογίας τους. Ξεκινάει 
µε τα τραγικά, για να προχωρήσει στα κωµικά και να γυρίσει πάλι στα τραγικά: το 
τραγούδι του Xάρου και του Kάτω Kόσµου, έθιµα ταφής και εκταφής, µοιρολόγια, 
το µοιρολόγι της Παναγίας· παιχνίδια και εξάσκηση στη θρηνητική συµπεριφορά 
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("Zαφείρης", "Λειδινός", "Kραντωνέλλος" κτλ.), η επαγγελµατική θρηνητική 
συµπεριφορά ("θέατρο" ή όχι η πληρωµένη µοιρολογίστρα;), τα µοιρολόγια του 
γάµου, τα αστεία στη νεκρική αγρυπνία· η τελετουργική έκφραση του συλλογικού 
συναισθήµατος, που συµπαρασύρει τα ατοµικά αισθήµατα· η συµπληρωµατικότητα 
του τραγικού και του κωµικού - το αποκριάτικο µοιρολόγι της χήρας που παινεύει 
τον άνδρα της, η παρωδία της ταφής, η νεκρανάσταση του γαµπρού, η 
ελευθεροστοµία του καρναβαλιού (σε αντίθεση µε τον καθηµερινό βίο), οι 
ευτράπελες διηγήσεις και το στοιχείο του γκροτέσκου (η "ορεξάτη" γριά), τα 
γαµοτράγουδα, τα έθιµα της "ηµέρας της µαµής"· η έλλειψη του σεξουαλικού 
αστείου στο θεάτρο σκιών, η αποκλίνουσα συµπεριφορά κι εµφάνιση και η µέθεξη 
και ταύτιση µε τον ήρωα, η "χαζοµάρα" και η "εξυπνάδα" του Kαραγκιόζη· η 
ισορρόπηση των χαρακτηριστικών στο παραµύθι: ο γίγαντας είναι χαζός, ο 
Tρισπιθαµίτης έχει υπερφυσικές δυνάµεις, οι τυφλοί και µονόφθαλµοι βλέπουν 
καλύτερα, οι κουτσοί και τρελοί βρίσκουν το θησαυρό· στις ευτράπαλες διηγήσεις η 
διατάραξη της ισορροπίας των µεγεθών προκαλεί το γκροτέσκο: στον 
"Kρασοπατέρα", στο "Σπανό", στον Kουτρούλη κτλ.· εκτός των κανονικών µεγεθών 
βρίσκεται και ο ήρωας, στην περίπτωση του Πορφύρη σε µετάβαση προς το 
καννιβαλικό monster· τις απειλητικές διαστάσεις του γελοίου ενσαρκώνουν και τα 
δαιµόνια: καλικάντζαροι, αράπηδες, οι δράκοι· µερικά δεν είναι καν γελοία, αλλά 
µόνο επικίνδυνα: ο κουτσοδαίµονας, η Γελλώ κτλ., που ενσαρκώνουν φόβους και 
πραγµατικούς κινδύνους για το λαϊκό άνθρωπο. Συµπερασµατικά µπορεί να 
αποφανθεί κανείς πως το κωµικό στοιχείο έχει και µια ιδεολογική διάσταση, γιατί 
είναι φυσική και ψυχική έκφραση της αρχής της βιοφιλίας, στην οποία στηρίζεται η 
λαϊκή κοινωνία και η στρατηγική της επιβίωσης· το γέλιο έχει µια πιο πλούσια 
µορφολογία και πιο έντονη λειτουργικότητα από το θρήνο, στο βαθµό που η ζωή 
είναι πολυµορφία και ο θάνατος ίσος και ενιαίος για όλους. 
 
533) '"Aγνωστο δραµατικό έργο σε πεζό λόγο από το χώρο των Kυκλάδων µε 
θέµα τη Σφαγή των Nηπίων από τον Hρώδη (δεύτερο µισό του 17ου αιώνα - 
πρώτο µισό του 18ου)", J.-M. Egea / J. Alonso (eds.), Prosa y verso en griego 
medieval. Rapports of the International Congress "Neograeca Medii Aevi III" 
Vitoria 1994, Amsterdam 1996, σσ. 301-313. 
 
     Tο µελέτηµα, ανακοίνωση στο συνέδριο "Neograeca Medii Aevi III" στη Vitoria 
της Iσπανίας το 1994, παρουσιάζει το χειρόγραφο ATIΣ 57γ K.1302 του Aρχείου της 
Mονής Iησουιτών 'Aνω Σύρου "Σύρος", που περιλαµβάνει το κείµενο ένος άτιτλου 
(λείπει το πρώτο και τελευταίο φύλλο) χριστουγεννιάτικου έργου σε πεζό λόγο από 
άγνωστο συγγραφέα, που συνδέεται σαφώς µε το ιησουιτικό θέατρο και προέρχεται 
από τη Nάξο ή τη Σύρα. Mετά την κωδικολογική περιγραφή (το χειρόγραφο είναι σε 
κακή κατάσταση και το χαρτί έχει φθαρεί από την υγρασία σε πολλά σηµεία) 
ακολουθεί ο χρονολογικός προσδιορισµός (περ. 1650 - περ. 1750) βάσει ορισµένων 
υφολογικών και θεµατολογικών στοιχείων. Tο µελέτηµα κλείνει µε την περιγραφή 
του περιεχοµένου και τη σύνδεση του έργου µε την εξέλιξη των δυτικών christmas 
plays, επίσης και εντοπίζει τις θρησκευτικές του πηγές (Aγία Γραφή, Πρωτευαγγέλιο 
του Iακώβου, Iουδαϊκή Aρχαιολογία του Iώσηπου). 
 
534) "Θεωρητικές διαστάσεις στην ερµηνεία της έννοιας του ''δρωµένου' και 
του λαϊκού θεάτρου'", Yπουργείο Πολιτισµού - διεύθυνση λαϊκού πολιτισµού, 
Λαϊκά δρώµενα. Παλιές µορφές και σύγχρονες εκφράσεις. Πρακτικά A' Συνεδρίου 
Kοµοτηνή 25-27 Nοεµβρίου 1994, Aθήνα 1996, σσ.17-21. 
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     Πρόκειται για σύντοµη εισήγηση στο αναφερόµενο συνέδριο στην Kοµοτηνή, που 
αναλύει τις έννοιες και τους προσδιορισµούς του "δρωµένου" και του "λαϊκού 
θεάτρου". 
 
535) “Oι ιδεολογικές βάσεις της επιστηµονικής ενασχόλησης µε τον ελληνικό 
λαϊκό πολιτισµό τον 19ο αιώνα”, E. Xρυσός (εκδ.), 'Eνας κόσµος γεννιέται. H 
εικόνα του ελληνικού πολιτισµού στη γερµανική επιστήµη κατά τον 19ο αιώνα, 
Aθήνα 1996, σσ. 247-267, 375-383. 
 
     Tο µελέτηµα αυτό αποτελεί εισήγηση σε µια συνάντηση που οργάνωσε το 
Iνστιτούτο Goethe στην Aθήνα σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο των Iωαννίνων 
και είχε εκφωνηθεί στα γερµανικά. Παρουσιάζεται εδώ σε ελληνική µετάφραση (όχι 
δική µου). H ελληνική λαογραφία τίθεται στην αρχή, όπως όλες οι λαογραφίες των 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών και βαλκανικών λαών, στην υπηρεσία της εθνικής 
ιδεολογίας, και συλλέγει "επιβιώµατα" του αρχαίου πολιτισµού, όπως έκαναν οι 
αδελφοί Grimm στη "Γερµανική Mυθολογία", ως απόδειξη της πολιτιστικής 
"συνέχειας", την οποία άλλωστε έβλεπαν και οι φιλέλληνες και τόνισαν επίσης µια 
σειρά από ξένους επιστήµονες καθ' όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. H πρόσφατη 
ανακάλυψη αυτών των ιδεολογικών διαστάσεων και η εµφαντική κριτική τους από 
ερευνητές της αγγλοσαξονικής και γαλλικής σχολής της κοινωνικής ανθρωπολογίας 
(Danforth, Herzfeld, Alexiou, Δαµιανάκος κτλ.) έρχονται πολύ καθυστερηµένα και 
όψιµα και αποκαλύπτουν το αυτονόητο. 'Hδη άλλωστε µε τις συγκριτικές µελέτες του 
Nικόλαου Πολίτη  επισηµαίνεται µια µερική απαγκίστρωση από τα ιδεολογήµατα 
αυτά, γιατί η ελληνική λαογραφία είχε πολύ ευρύτερον ορίζοντα από τον 
ενδοελληνικό και η επιστηµονική ενασχόληση επιφέρει σχεδόν πάντα τη 
διαφοροποίηση. Tην κατάσταση αυτή όξυνε βέβαια ακόµα περισσότερο το γνωστό 
δόγµα του Fallmerayer, το οποίο πάντως παρεξηγήθηκε και αποµονώθηκε από τα 
συµφραζοµενά του. 'Aλλωστε δεν ήταν όλοι οι κλάδοι του λαϊκού πολιτισµού εξίσου 
πρόσφοροι να υπηρετήσουν µε τον ίδιο τρόπο την απόδειξη της "συνέχειας": στις 
παροιµίες η παράδοση αυτή είναι φανερή, ενώ τα δηµοτικά τραγούδια φτάνουν, κατά 
τη θεωρία του Στ.Kυριακίδη, το πολύ ώς τα ελληνιστικά χρόνια· πιο κατάλληλα 
βέβαια ήταν τα έθιµα, ιδίως τα νεκρικά, η έννοια του Xάρου, η λαϊκή δαιµονολογία 
και η λαϊκή µαγεία και ιατρική, λιγότερο τα παραµύθια και το λαϊκό δίκαιο. Iδιαίτερη 
απήχηση είχαν "διονυσιακά" έθιµα σαν τον θρακικό "Kαλόγερο", που έκαναν, 
βιβλιογραφικά, το γύρο του κόσµου. 
     Eξάλλου και οι σύγχρονοι ανθρωπολόγοι δεν είναι απαλλαγµένοι ούτε αυτοί από 
σχηµατικά ιδεολογήµατα, γιατί τους λείπει συνήθως η διάσταση της πολιτισµικης 
ιστορίας και της σύγκρισης σε ευρύτερα πεδία πηγών. 'Oταν π.χ. ο Herzfeld συζητεί 
µε τρόπο ισοπεδωτικό την αντιδιαστολή των εννοιών "Pωµιός/'Eλληνας", αντί να 
προστρέξει στην ιστορία της διένεξης από τα τέλη του 19ου αιώνα (Eφταλιώτης, 
Παλαµάς, Πολίτης κτλ.) δηµιουργεί ο ίδιος ένα επιστηµονικό ιδεολόγηµα, σχεδόν 
"ποιητικής" φύσεως, το οποίο βρίσκεται όµως εκτός (της διαφοροποιηµένης) 
πραγµατικότητας. "Eίναι εύκολο να κατηγορήσει κανείς την ελληνική Λαογραφία και 
του 20ού ακόµα αιώνα για ιδεολογική φόρτιση, ελάχιστα όµως θα συνεισφέρει έτσι 
στο να γίνει κατανοητή η κατάσταση από την οποία ξεκίνησε τον 19ο αιώνα ως 
εθνική επιστήµη. Kατ' αυτόν τον τρόπο παραβλέπονται επίσης και οι πολύπτυχες 
µεθοδολογικές εκκινήσεις που έχουν ήδη ξεπεράσει αυτόν τον ιδεολογικό επικουρικό 
ρόλο και τις ιδεολογικές υπηρεσίες της έρευνας ως raison d'état: Oι υπεύθυνες 
συγκριτικές βάσεις του Πολίτη, οι υπεύθυνες ιστορικές βάσεις του Kυριακίδη, οι 
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αρχές της συγκριτικής Bαλκανολογίας του Mέγα, η ως προς τη λειτουρικότητα 
θεώρηση των αρχιτεκτονικών του µελετών κ.ο.κ.  H επιστήµη δεν διαδραµατίζεται 
στο κενό, πράγµα περισσότερο αισθητό σε µικρούς λαούς απ' ό,τι σε µεγάλα έθνη. 
Kαι µικροί λαοί µε µεγάλο παρελθόν έχουν να παλαίψουν και µε µια επιπλέον 
δυσκολία: Nα µπορέσουν να διαµορφώσουν το παρόν τους µε τέτοιο τρόπο που να 
είναι σε θέση ν' αντεπεξέλθουν και στη σύγκριση µε το παρελθόν τους. H νεότερη 
Eλλάδα  είναι υποχρεωµένη να σηκώσει διπλά το βάρος της αρχαίας κληρονοµιάς: 
ως αναγωγή στην αρχαία υπεροχή, την οποία η ανθρωπιστική παράδοση της 
Eυρώπης εξακολουθεί να θεωρεί ως πρότυπο, και ως αναγωγή στο Bυζάντιο που και 
το ίδιο ήταν αποκλειστικά σχεδόν προσανατολισµένο στην αρχαιότητα. 'Eτσι εύκολα 
κατανοούµε το ότι η ελληνική κρατική ιδεολογία του 19ου αιώνα ήταν 
προσανατολισµένη στην αναπαραγωγή του παρελθόντος. Παρόµοιοι µηχανισµοί 
παρατηρούνται και σε άλλα βαλκανικά κράτη. Για την ιδεολογία του νεοελληνικού 
πολιτισµού η διαρκής αυτή σύγκριση ήταν σαφώς καταπιεστική. Oι προσπάθειες 
αποδέσµευσης άρχισαν τον 19ο ήδη αιώνα και κορυφώθηκαν µε την επικράτηση του 
δηµοτικιστικού κινήµατος στη λογοτεχνία και την πνευµατική ζωή, καθώς και µε τη 
µετατόπηση της εθνικής ταυτότητας προς το λαϊκό πολιτισµό. Aυτή είναι άλλωστε 
και η πνευµατική αφετηρία του Nικόλαου Πολίτη και της επιστηµονικής Λαογραφίας 
που δεν εξυπηρετεί πλέον αποκλειστικά ιδεολογικούς σκοπούς. Στον "Δωδεκάλογο 
του Γύφτου", 1907, ο Kωστής Παλαµάς ανήγγειλε µε έµφαση το "Θάνατο των 
Aρχαίων"..." (σσ.266εξ.). 
 
Aπ. Διαµαντής, “Tα ταµπού της "ελληνικότητας"”, Aντί 626 (17. 1. 1997), σσ. 44 εξ. 
 
     "...O Walter Puchner µιλά για τις "ιδεολογικές βάσεις της επιστηµονικής 
ενασχόλησης µε τον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό τον 19ο αιώνα". Eξηγεί πως η 
ελληνική λαογραφία αποτίναξε βαθµιαία το άχθος του Φαλλµεράγερ και στράφηκε 
σε έρευνες "υπαρκτών παραδόσεων". O Puchner διαπιστώνει πως το άγχος να 
τεκµηριωθεί η συνέχεια του ελληνικού πολιτισµού αντικαταστάθηκε από την ανάγκη 
να αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα του νεοελληνικού πολιτισµού που απέχουν 
περισσότερο από την "αρχαία κληρονοµιά" και βρίσκονται πλησιέστερα στη 
βυζαντινή και εκκλησιαστική παράδοση. Aναφέρει ως χαρακτηριστική ένδειξη τη 
στροφή του ενδιαφέροντος προς τον Mακρυγιάννη, το Θεόφιλο, τον Kαραγκιόζη και 
τα ρεµπέτικα. 
    H στροφή αυτή αρχίζει νοµίζω να παίρνει τα χαρακτηριστικά της ιδεολογίας που 
αντικατέστησε, της ιδεολογίας της προγονοπληξίας. Ξανά η Eλλάδα και ο κόσµος της 
οφείλουν να ενταχθούν κάπου. 'Aλλοτε ήταν το κλέος του αρχαίου ελληνικού 
πολιτισµού και τώρα είναι το Bυζάντιο και η παράδοση της Aνατολής. Aν ρίξει 
κανείς µια πρόχειρη µατιά στη σύγχρονη µουσική παραγωγή ή στις τάσεις της 
νεότρης πεζογραφίας, θα δει καθαρά αυτή τη νέα πραγµατικότητα. H βάρκα φαίνεται 
να γέρνει και πάλι από τη µία πλευρά και να αγνοεί πως εκτός από τον Kαραγκιόζη 
υπάρχει και το µουσικό θέατρο, εκτός από τον Mακρυγιάννη υπάρχει και ο Nεόφυτος 
Δούκας, εκτός από τα ρεµπέτικα υπάρχει και ο Aττίκ. 
     O Puchner ωστόσο, παρ' ότι δεν αντιλαµβάνεται ακριβώς την προοπτική αυτής 
της στροφής, δίνει ένα πολύ καλό παράδειγµα που σχετίζεται µε το γλωσσικό 
ζήτηµα. "Tο κατασκεύασµα των δηµοτικιστών γύρω στο 1900 ότι το σύνολο του λαϊκού 
πολιτισµού θεµελιώνεται αποκλειστικά στη γλώσσα του λαού, θα πρέπει µάλλον να 
στραφεί προς την κατεύθυνση ενός πιο δυναµικού µοντέλου αλληλεπίδρασης και 
συνύφανσης (ο λαός δεν παρανοούσε µόνον την εκκλησιαστική γλώσσα, την 
καταλάβαινε κιόλας). O λαϊκός πολιτισµός δεν γίνεται να διαχωρισθεί αυστηρά από τη 
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λόγια παράδοση των µορφωµένων, των θεολόγων, των διαφωτιστών, των δασκάλων, 
κ.ο.κ. (σσ. 257-8)". 
 
Aπ. Διαµαντής, “Kλασικισµός κατά εκσυγχρονισµού”, "Kυριακάτικη 
Eλευθεροτυπία" 23. 2. 1997, σσ. 52 εξ. 
 
     "H νεοελληνική επιστήµη και τέχνη, κυριευµένες συνήθως από τις πολιτικές 
συγκρούσεις των τελευταίων χρόνων, προσπαθούν να προφυλαχθούν από ποικίλες 
ιδεολογικές χρήσεις. H λόγια παράδοση του IΘ' αιώνα - που πάνω της στηρίχθηκε η 
εθνική ιδεολογία - έπεσε στα χέρια του "δεξιού" εθνικισµού, ενώ η λαϊκή παραδέρνει 
σήµερα στις αγκάλες του πολιτικού λαϊκισµού. O Walter Puchner, µιλώντας για "τα 
κατασκευάσµατα των δηµοτικιστών γύρω στα 1900", γράφει πως "ο λαός δεν 
παρανοούσε µόνον την εκκλησιαστική γλώσσα, την καταλάβαινε κιόλας. O λαϊκός 
πολιτισµός δεν γίνεται να διαχωρισθεί αυστηρά από τη λόγια παράδοση των 
µορφωµένων, των θεολόγων, των διαφωτιστών, των δασκάλων κ.ο.κ." (σ. 258). Kαι 
το λέει, χωρίς προφανώς να γνωρίζει µε ακρίβεια τις εκβολές αυτών των 
κατασκευασµάτων στην καθηµερινότητά µας. Tο αίτηµα για την επανασύνδεσή µας 
µε την κλασικιστική και ροµαντική παράδοση του IΘ' αιώνα µόλις τώρα αρχίζει να 
διατυπώνεται, και για τούτο ο τίτλος "'Eνας νέος κόσµος γεννιέται" που επέλεξε ο 
"Aκρίτας" είναι µάλλον αµφίσηµος" (σ. 53). 
 
536) "Tο θέατρο στο σχολείο. Παιδαγωγικοί, ψυχολογικοί και θεατρολογικοί 
προβληµατισµοί στη σύγχρονη ευρωπαϊκή εκπαίδευση. Aπό τις εθνικές γιορτές 
και τη µορφωτική πράξη στο δραµατοποιηµένο παιχνίδι και το ψυχόδραµα",  
Πρακτικά ηµερίδας "Θεατρική Tέχνη και Παιδί - Προοπτικές της Θεατρικής 
Παιδείας στο Σχολείο", Aθήνα 1996, σσ. [8-30] (συντοµευµένη µορφή).  
 
Πρόκειται για ανανκοίνωση στο αναφερόµενο συνέδριο και συντοµευµένη µορφή 
εκτενούς µελετήµατος, που δηµοσιεύεται ως κεφάλαιο 1 στο δηµ. αρ. 592 (για 
ανάλυση βλ. εκεί). 
 
537) "Zu Erscheinungsformen und Funktionen von Tragik und Komik in der 
griechischen Volkskultur", E. Karpodini-Dimitriadi (ed.), Laughter and Tears in 
the Balkan Cultures. International Ethnological Symposium. Athens 1996, σσ.41-
54. 
 
Aνακοίνωση σε διεθνές βαλκανιολογικό συνέδριο το 1996 στην Aθήνα. Eίναι 
ταυτόσηµο µε το δηµ. αρ. 532 (για ανάλυση βλ. εκεί). 
 
538) "Mädchenmörder (AaTh 311, 312)", Enzyklopädie des Märchens, Bd.8, 
Lieferung 4/5. Berlin/New York 1996, στ.1407-1413. 
 
Tα λήµµατα στην "Eγκυκλοπαίδεια του παραµυθιού" αποτελούν εξαιρετικά 
συµπυκνωµένα συστηµατικά µελετήµατα για συγκεκριµένους παραµυθολογικούς 
τύπους κατά το σύστηµα Aarne-Thompson της παγκόσµιας αφηγηµατολογίας. 
Γίνεται επισταµένη αναφορά και ανάλυση των 118 ελληνικών παραλλαγών του 
τύπου AaTh 311. 
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539) "Italienische Bühnenanweisungen in griechischen Jesuitendramen auf den 
Ägäisinseln zur Zeit der Gegenreformation", Rivista di Studi Bizantini e 
Neoellenici n.s.32  (Roma 1995 [1996]), σσ. 211-231. 
 
     Στο µελέτηµα αυτό εξετάζεται το φαινόµενο της ύπαρξης ιταλικών (και 
λατινικών) σκηνικών οδηγιών σε ελληνικά χειρόγραφα µε δραµατικά έργα από το 
χώρο των νησιών του αρχιπελάγους και την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης. Tο 
φαινόµενο αφορά το χιώτικο "Δαβίδ", που παρουσιάζει τρεις τέτοιες διδασκαλίες, 
αλλά κυρίως το κυκλαδικό χριστουγεννιάτικο δράµα µε το συµβατικό τίτλο "Hρώδης 
ή H σφαγή των νηπίων", όπου ο αριθµός τέτοιων διδασκαλιών ξεπερνάει τους 40 
(δύο είναι στα λατινικά, µία σε µεικτά λατινικά - ιταλικά). H ύπαρξη αυτών των 
εξαιρετικά δυσανάγνωστων σκηνικών οδηγιών θέτει µια σειρά από προβλήµατα 
σχετικά µε την επεξεργασία του χειρογράφου και τη σκηνική οργάνωση της 
παράστασης: δεν είναι όλες µεταγενέστερες προσθήκες και η διατύπωση και 
τοποθέτησή τους προϋποθέτει µια στενή συνεργασία µε το  γραφέα (είναι γραµµένα 
από άλλο χέρι)· αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός, πως το χειρόγραφο έχει πολλά 
σηµάδια µεταγενέστερης επεξεργασίας (διορθώσεις, προσθήκες, αλλά κυρίως 
αφαιρέσεις στην περίπτωση εκτενών ρήσεων µε διαγραφή ή αγκύλες), οδηγεί στο 
συµπέρασµα, πως ο δεύτερος "γραφέας" ή συνεργάτης διεκπεραίωσε τα καθήκοντα, 
θα λέγαµε σήµερα, του "σκηνοθέτη" και "dramaturg", δηλαδή του διασκευαστή του 
κειµένου προς το "θεατρικότερο" και του οργανωτή της παράστασης. Σ' αυτό το 
συµπέρασµα οδηγεί και το γεγονός, ότι οι περισσότερες διδασκαλίες αφορούν 
δρώµενα και πράξεις των σκηνικών προσώπων, αλλαγές ενδυµασίας, τρόπους 
εισόδου, αλλαγή του σκηνικού, απαρίθµηση απαιτούµενων αντικειµένων κτλ. 
Mερικές από τις διδασκαλίες δεν έγινε δυνατό, παρ' όλες τις προσπάθειες, να 
αποκρυπτογραφηθούν λόγω της κακής κατάστασης του κώδικα. 
 
540) "Die griechische Revolution von 1821 auf dem europäischen Theater. Ein 
Kapitel bürgerlicher Trivialdramatik und romantisch-exotischer Melodramatik 
im europäischen Vormärz", Südost-Forschungen 55 (München 1996), σσ. 85-
127. 
 
     Πρόκειται για γερµανική απόδοση του κεφάλαιου 8 του δηµ. αρ. 458, το οποίο 
µεταφράστηκε και δηµοσιεύτηκε στο γνωστο βαλκανιολογικό περιοδικό "Südost-
Forschungen", για να γίνουν ευρύτερα γνωστά τα πολλά νέα στοιχεία για τη 
φιλελληνική δραµατογραφία της Eλληνικής Eπανάστασης και τις ποικίλες 
παραστάσεις του εµπορικού θεάτρου στις µεγάλες σκηνές του Λονδίνου και του 
Παρισιού. Για ανάλυση βλ. δηµ. αρ. 458. 
 
541) "Δραµατουργικά στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας στο θεατρικό έργο του 
William Shakespeare", Δρώµενα 15 (1996), σσ. 87-96. 
 
     Tο µελέτηµα αυτό, εισήγηση στο Διεθνές Συµπόσιο του Eλληνικού International 
Theatre Institute στην Aθήνα, το Δεκέµβριο του 1993, µε θέµα: "Oι Aρχαίοι τραγικοί 
και ο William Shakespeare", εξετάζει την ύπαρξη και την τύχη ορισµένων 
συµβάσεων της αρχαίας δραµατουργίας στο θεατρικό έργο του Σαίξπηρ. Aυτό αφορά 
συγκεκριµένα το χορό και τα χορικά, την αγγελική ρήση και την τειχοσκοπία. 
'Yστερα από την εξέταση της διεθνούς βιβλιογραφίας για το θέµα και την ανάλυση 
όλων των έργων του Σαίξπηρ σχετικά µε το θέµα αυτό διαπιστώνεται µια σηµαντική 
αλλαγή στις δραµατουργικές λειτουργικότητες των συµβάσεων αυτών, ιδίως όσον 
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αφορά την αγγελική ρήση, που υφίσταται µεγάλη διαφοροποίηση. Λαµπρό 
παράδειγµα για τη µείξη των τεχνικών αυτών, της αγγελικής ρήσης και της 
τειχοσκοπίας, και τις διάφορες δυνατότητες λειτουργικών αποχρώσεων, είναι οι 
µαντατοφόροι στην αρχή της δεύτερης πράξης του "Oθέλλου" που διαδραµατίζεται 
στην Kύπρο. 
 
542) "Λόγια και λαϊκά στοιχεία στην κυκλαδική δραµατουργία της 
Aντιµεταρρύθµιησης", Θησαυρίσµατα 26 (1996), σσ. 317-329. 
 
     Tο µελέτηµα γράφτηκε αρχικά για τιµητικό τόµο προορισµένο για το Nικόλαο 
Παναγιωτάκη, ο οποίος όµως δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ, και τα σχετικά 
µελετήµατα δηµοσιεύθηκαν στα "Θησαυρίσµατα". H µελέτη ασχολείται µε τη 
γλωσσική ανάλυση του κυκλαδικού χριστουγεννιάτικου δράµατος από την εποχή της 
Aντιµεταρρύθµισης ("Hρώδης ή H σφαγή των νηπίων"), το οποίο βρέθηκε στη µονή 
των Iησουιτών της 'Aνω Σύρου "Σύρος" και ετοιµάζεται για κριτική έκδοση. 
Περιγράφει διαλεκτικά φαινόµενα της µορφολογίας, φωνολογίας, του λεξιλογίου και 
της σύνταξης, που ανήκουν εν γένει στο κρητοκυκλαδικό γλωσσικό υπόστρωµα. Στα 
υφολογικά στοιχεία συγκαταλέγεται η έντονη χρήση της επανάληψης και 
κλιµάκωσης, που συγγενεύουν µε την εκκλησιαστική ρητορική. Eπίσης παρατηρείται 
έντονα η χρήση του υπερβατού, που δηµιουργεί συντακτικές ιδιορρυθµίες, καθώς και 
άλλες µορφές διατάραξης της φυσιολογικής σειράς των τµηµάτων µιας φραστικής 
περιόδου, που οδηγούν και σε φραστικά σχήµατα εξαιρετικής πολυπλοκότητας. 
Aκόµη παρατηρείται η έκλειψη του άρθρου, του "να" κτλ. Σχετικά µε το λεξιλόγιο 
επισηµαίνονται τρία διαφορετικά γλωσσικά στρώµατα: ένα κρητοκυκλαδικό, ένα 
εκκλησιαστικό µε αρχαϊσµούς και ένα ιδιωµατικό, που αποκλίνει από την κρητική 
λογοτεχνία. Στο κείµενο βρίσκουµε πολλές παροιµιακές εκφράσεις και γνωµικά. 
Παρά τη θρησκευτική θεµατογραφία του έργου υπάρχουν πάµπολλες λέξεις που 
παραπέµπουν σε λαϊκά πραγµατολογικά στοιχεία: από τη στρατιωτική ζωή, τον 
ποιµενικό και αγροτικό βίο, την οικογενειακή ζωή, τη σχέση µητέρας-παιδιού, τη 
λαϊκή ιατρική κτλ. Yπάρχουν επιφωνήσεις, υβριστικές εκφράσεις, αναφορές στη 
λαϊκή δαιµονολογία, ακόµα και στις µεταµφιέσεις. Eνδιαφέρουσα είναι και η 
ποικιλία των ζώων που αναφέρονται. Για την καλύτερη τεκµηρίωση του ύφους του 
κειµένου µεταξύ "ροµαντισµού" ("άγια νύχτα") και ρεαλισµού (σφαγή των νηπίων, 
τρέλα και θάνατος του Hρώδη) παρατίθενται τρία εκτενή αποσπάσµατα. 
 
592) Kείµενα και αντικείµενα. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, 
Kαστανιώτης 1997, σελ. 514. 
 
     "O τόµος αυτός συγκεντρώνει δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, ανέκδοτα ακόµα ή 
και εκδεδοµένα, από τα τελευταία χρόνια των ερευνητικών µου αναζητήσεων, που 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου και 
παρουσιάζουν διασυνδέσεις µε το ευρωπαϊκό θέατρο και τη θεωρία του θεάτρου... 
Tο κείµενο όλων των µελετών είναι αναθεωρηµένο εκεί που χρειάζεται και 
συµπληρωµένο µε τα πρόσφατα πορίσµατα της σχετικής έρευνας, ενώ η 
βιβλιογραφία στις υποσηµειώσεις είναι ενηµερωµένη σύµφωνα µε τα τελευταία 
δηµοσιεύµατα για τα επιµέρους θέµατα. Oι αναλυτικοί πίνακες των ευρετηρίων, στο 
τέλος του τόµου, αποσκοπούν στην άνετη χρήση του από µελετητές, σπουδαστές  και 
ενδιαφερόµενους" (σσ. 15 εξ.).  
     Tο πρώτο κεφάλαιο, "Tο Θέατρο στο Σχολείο. Παιδαγωγικοί, ψυχολογικοί και 
θεατρολογικοί προβληµατισµοί στη σύγχρονη ευρωπαϊκή εκπαίδευση· από τις 
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εθνικές γιορτές και τη µορφωτική πράξη στο δραµατοποιηµένο παιχνίδι και το 
ψυχόδραµα" (σσ. 17-76), αποτέλεσε εισήγηση στην ηµερίδα "H ένταξη της 
θεατρικής παιδείας στην εκπαιδευτική διαδικασία", που διοργανώθηκε από τη 
Φιλεκπαιδευτική Eταιρεία και το Θέατρο Tέχνης στο πλαίσιο των Δ' Πανελλήνιων 
Aγώνων Mαθητικού Θεάτρου, στην Aθήνα, το Φεβρουάριο του 1995 (βλ. και την 
πιο συντοµευµένη µορφή στο δηµ. αρ. 536). "Tο µελέτηµα αυτό αποσκοπεί να δώσει 
µια πρώτη εποπτεία για τη θεωρητική τεκµηρίωση της θεατρικής έκφρασης στο 
σχολείο και τα σχετικά πειράµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί, κατά τη διάρκεια του 
20ού αιώνα, σε διάφορες χώρες της Eυρώπης. Eπιχειρεί επίσης να σκιαγραφήσει τη 
µετάβαση του παραδοσιακού σχολικού θεάτρου, που έχει πατριωτικό ή και 
παραµυθιακό περιεχόµενο και βασίζεται σε παραστάσεις αναγνωρισµένων έργων του 
παγκόσµιου δραµατολογίου, σε πιο ελεύθερες µορφές αυθεντικής θεατρικής 
έκφρασης της παιδικής και νεανικής ηλικίας, οι οποίες στηρίζονται σχεδόν 
αποκλειστικά στη δηµιουργική, κριτική και µιµητική ευαισθησία της σχολικής 
κοινότητας, κι έχουν συνεπώς ουσιαστική παιδαγωγική και ψυχολογική σηµασία για 
την αυτοπραγµάτωση του νεαρού ατόµου, την καλλιέργεια της κοινωνικότητας, την 
αυτογνωσία του εγώ, την ανοχή και εκτίµηση του άλλου, του διαφορετικού" (σ. 17). 
'Eνας από τους αποδέκτες αυτής της ερευνητικής σύνοψης είναι και η Πολιτεία, στο 
βαθµό που ενδιαφέρεται για την εισαγωγή της θεατρικής παιδείας στο εκπαιδευτικό 
σύστηµα. H µελέτη ξεκινάει µε ένα σύντοµο ιστορικό του προβληµατισµού στην 
Eλλάδα, µε µια σχολιασµένη βιβλιογραφία των ποικίλων δηµοσιευµάτων γύρω από 
το θέµα, καθώς και την απαρίθµηση των διεθνών οργανισµών που ασχολούνται µε το 
θέµα, κυρίως της Association Internationale de Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse, 
στην οποία ανήκουν 15 δυτικές χώρες. 
     Tο µελέτηµα χωρίζεται σε δύο τµήµατα: "Iστορικά τεκµήρια" και "Eιδολογικές 
κατηγορίες". Στο πρώτο δίνεται ένα ιστορικό του παιδικού/σχολικού θεάτρου από το 
19ο αιώνα, κυρίως του Theatre-in-Education (TIE) στην Aγγλία και της animazione 
στην Iταλία, του "ψυχοδράµατος" του Moreno στην εξέλιξή του από τη Bιέννη στις 
Hνωµένες Πολιτείες και ύστερα στη Γαλλία (Groupe Français d' Études de 
Psychodrame, Société d' Études de Psychodrame Therapeutique), πρωτοποριακών 
σχηµάτων όπως το "Πρόγραµµα του Προλεταριακού Παιδικού Θεάτρου" της Asca 
Lacis και του Walter Benjamin στο χρονικό διάστηµα του Mεσοπολέµου. Aναλύεται 
το σουηδικό µοντέλο και το κίνηµα των Creative Dramatics στην Aµερική, για να 
γίνει διεξοδική αναφορά στο TIE και την animazione, σε πειράµατα µε πολιτικό 
παιδικό θέατρο στο Bερολίνο στη δεκαετία του 1960 και τις τελευταίες γερµανικές 
εξελίξεις, µε την περιγραφή του φεστιβάλ του παιδικού θεάτρου στο Braunschweig 
το 1994. Tο δεύτερο µέρος δίνει µια ειδολογική µορφολογία του σχολικού θεάτρου, 
προσαρµοσµένη στα ελληνικά δεδοµένα: 1) το παραδοσιακό ερασιτεχνικό σχολικό 
θέατρο, 2) το κουκλοθέατρο και οι µαριονέτες, 3) το θέατρο σκιών και το χάρτινο 
θέατρο, 4) το αυτοσχέδιο παιχνίδι των κοινωνικών ρόλων, 5) το δραµατοποιηµένο 
παιχνίδι µε δεδοµένη θεµατογραφία και 6) διάφορες εκφάνσεις του ψυχοδράµατος. 
Για κάθε κατηγορία, κυρίως για τις κατηγορίες 4-6 που αποτελούν τις νεωτεριστικές 
µορφές, παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία και συζητούνται οι τρόποι και οι βαθµοί 
εφαρµοσιµότητας στη σχολική πράξη. Στο τέλος ακολουθούν "Συµπεράσµατα": "H 
ιδιαιτερότητα της Eλλάδας έγκειται στο ότι διαθέτει µια ισχυρή παράδοση µε 
σχολικές παραστάσεις κατά τις εθνικές γιορτές ή µε ηθογραφικό περιεχόµενο, που 
έχει συµβάλει και στην αναβίωση και διάδοση του αρχαίου ελληνικού θεάτρου στη 
σηµερινή Eλλάδα· διαθέτει επίσης µια µορφή λαϊκού θεάτρου µε πανελλήνια 
απήχηση, που µπορεί να το εκµεταλλευτεί και η παιδαγωγική για τους δικούς της 
σκοπούς, αλλά και ως δηµιουργικό παιχνίδι των ίδιων των παιδιών: τον Kαραγκιόζη" 
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(σ. 71). Στο τέλος επισηµαίνονται τα πολλαπλά ευεργετήµατα, που προκύπτουν από 
τη συµµετοχή νέων στη θεατρική σχολική παράσταση, και κατονοµάζονται και 
συζητούνται και στη διεθνή βιβλιογραφία, και διαπιστώνεται πως οι απόφοιτοι των 
πανεπιστηµιακών Tµηµάτων Θεατρικών Σπουδών είναι οι καταλληλότεροι να 
παίξουν το συµβουλευτικό ρόλο του "θεατρολόγου" στη Mέση Eκπαίδευση. 
     Tο δεύτερο κεφάλαιο, "O "σοφός τρελός" στο ευρωπαϊκό θέατρο της 
Aναγέννησης και του Mπαρόκ και τα ελληνικά του αντίστοιχα" (σσ. 77-112), 
αποτέλεσε εισήγηση  στο Διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε το Eλληνικό Kέντρο 
Θεάτρου µε θέµα "Eκδοχές του κωµικού στο θέατρο της Aναγέννησης και του 
Mπαρόκ", στην Aθήνα, τον Aπρίλιο του 1995, και δεν έχει δηµοσιευτεί αλλού. 
Παρακολουθεί εισαγωγικά την εξέλιξη του κωµικού από τον stupidus του ρωµαϊκού 
µίµου ώς την commedia erudita και την commedia dell' arte. Στο 16ο και 17ο αιώνα 
η  έννοια του κωµικού συγχωνεύεται σε µιαν άλλη εξέλιξη, που οδηγεί τους 
διαβόλους του µεσαιωνικού θρησκευτικού θεάτρου από τη δαιµονική τους υπόσταση 
σε ολοένα πιο έντονη γελοιοποίηση, µε αποτέλεσµα να καταντούν κωµικές φιγούρες 
σαν τον Arlecchino, και αργότερα, στο Mεφιστοφελή του "Φάουστ" του Γκαίτε π.χ., 
αποκτούν και φιλοσοφικό βάθος. Oι zanni της κωµικής παράδοσης, λάγνοι κα 
πειναλέοι δούλοι, σπάνια είναι και "σοφοί": "καταλαµβάνουν µια ευρεία κλίµακα 
αυθόρµητων νοητικών αντιδράσεων µεταξύ εξυπνάδας και βλακείας, σπινθηροβόλας 
επινόησης της στιγµής και καθυστερηµένης βραδύτητας στη σκέψη, 
αυτοσχεδιαζόµενης πονηρής ίντριγκας και ζωώδους περιορισµού στην εκπλήρωση 
των καθαρά βιωτικών αναγκών, εντούτοις πραγµατική σοφία, ως καταστάλαγµα 
µακρόχρονων στοχαστικών διεργασιών, εµπειρίας ζωής και ψυχικής ωριµότητας, 
συνήθως δεν διαθέτουν" (σσ. 85 εξ.). Για τη δηµιουργία του "σοφού τρελού", του 
fool στο σαιξπηρικό θέατρο, χρειάζεται ακόµα και µια άλλη παράδοση: των τρελών 
του καρναβαλιού και των γελωτοποιών της αυλής. O φιλόσοφος στοχαστής, που 
βρίσκεται έξω από την κοινωνία, είναι εύρηµα του θεάτρου του Mπαρόκ: της 
ιταλικής όπερας, της ισπανικής comedia, του ιστορικού δράµατος της Haupt- und 
Staatsaktion, ακόµα και του θρησκευτικού θεάτρου. Παρακολουθείται στη συνέχεια 
η εξέλιξη του fool στα δραµατικά έργα του Σαίξπηρ και αναλύεται η µορφή του 
Mώµου στην όπερα "Il pomo d'oro" (Bιέννη 1668), καθώς και σε ένα ιστορικό δράµα 
µε µουσική, "Kαρά Mουσταφά", για τη δεύτερη πολιορκία της Bιέννης από τους 
Tούρκους (Aµβούργο 1686). Aν αναζητήσουµε ελληνικά αντίστοιχα της µορφής 
αυτής, του σοφού και φιλοσοφηµένου outsider σχολιαστή της υπόθεσης, θα δούµε 
ότι αυτός µε την ίδιαν ακριβώς µορφή δεν υπάρχει, µε µια ίσως εξαίρεση: το 
"σγόµπο" Bιττόριο στην "Kωµωδία των Ψευτογιατρών" του Σαβόγια Pουσµελη 
(1745) και ώς ένα βαθµό, αργότερα, τον Kαραγκιόζη, κυρίως στις ηρωικές 
παραστάσεις. 
 Tο τρίτο κεφάλαιο, "Mατθαίος Kιγάλας και Δοµήνικος Mαυρίκιος: µια 
συνάντηση (Λευκωσία 1627) σηµαδιακή για την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου" 
(σσ. 113-148), αποτέλεσε εισήγηση στο Γ' Διεθνές Kυπρολογικό Συνέδριο, στη 
Λευκωσία, τον Aπρίλιο του 1996, και θα δηµοσιευτεί και στα Πρακτικά. Tο 
µελέτηµα αυτό παίρνει αφορµή από το γεγονός, ότι ο Xιώτης Δοµήνικος Mαυρίκιος, 
µέλος της γαλλικής ιησουιτικής αποστολής στην Kωνσταντινούπολη και πιθανώς 
συγγραφέας του δραµατικού έργου, που παριστάνεται στις 13 Nοεµβρίου 1623 στην 
εκκλησία του Aγίου Bενεδίκτου στο Γαλατά ενώπιον ξένων πρεσβευτών και 
εξιστορεί επεισόδιο από την παιδική ηλικία του Aγίου Iωάννη Xρυσόστοµου,  
φιλοξενείται, κατά τη διάρκεια επικίνδυνης αποστολής του στην Kύπρο, η οποία παρ' 
ολίγον να του στοιχίσει τη ζωή του, τους καλοκαιρινούς µήνες του 1627, στο σπίτι 
του Mατθαίου Kιγάλα, πρωτονοτάριου της ορθόδοξης Eκκλησίας της Kύπρου και 
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πρώτου εκδότη της "Eρωφίλης" αργότερα, το 1637, στη Bενετία. Kαι οι δύο άνδρες 
σχετίζονται άµεσα µε το θέατρο: ο Mαυρίκιος οργανώνει παραστάσεις από το 1612 
στην Πόλη και, ως ηγούµενος της µονής του Aγίου Aντωνίου του Eξωµερίτη στη 
Xίο, από το 1630 συνδέεται µε τη δραµατογραφία και τις παραστάσεις εκεί, ο 
Kιγάλας, συγγραφέας µόνο εκκλησιαστικών συγγραµµάτων, θα εκδώσει, µε πολλά 
σφάλµατα και αβλεψίες, σε πολλά σηµεία µη κατανοώντας το κείµενό του, το 
αριστούργηµα του Xορτάτση. Aυτό το τελευταίο γεγονός, καθώς και η παρατήρηση 
πως η αιγαιοπελαγίτικη δραµατουργία των Iησουιτών και Oρθοδόξων, που είχε ως 
κέντρα τη Xίο και τις Kυκλάδες, χρησιµοποιεί ενσυνείδητα την παράδοση του 
Kρητικού θεάτρου, µας οδηγεί στην υπόθεση, πως ο Mαυρίκιος είχε επιστήσει την 
προσοχή του Kιγάλα στη σηµασία του Kρητικού θεάτρου για τον τουρκοκρατούµενο 
τόπο. 
     Tο τέταρτο κεφάλαιο, "Θεατρολογικά, εκκλησιαστικά και λαογραφικά της 
παλαιάς Nάξου" (σσ. 149-198), είναι εκτενές µελέτηµα που δηµοσιεύεται και στο 
περιοδικό "Παρουσία" του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστηµίου Aθηνών και 
προσκοµίζει µια σειρά από νέα στοιχεία για θεατρικές παραστάσεις στη Nάξο από το 
1627 ώς το 1642. Bασίζεται στη γαλλική έκθεση του ηγουµένου της ιησουιτικής 
µονής της Nάξου, Mathieu Hardy (1589-1645), που γράφτηκε προς φίλους του 
εµπόρους στη Rouen, οι οποίοι είχαν υποστηρίξει οικονοµικά τη µονή: "Relation de 
ce qui s' est passé en la résidence des Pères de la Compagnie de Jésus establie à 
Naxie le 26 septembre de l'année 1627", δηµοσιευµένη παλαιότερα σε συνέχειες στο 
περιοδικό "Échos d'Orient", χωρίς όµως να βρει τη δέουσα προσοχή. Oι πληροφορίες 
της έκθεσης αυτής, που αποτελείται από  25 κεφάλαια, διασταυρώνονται και µε την 
ιταλική έκθεση του Λατίνου αρχιεπίσκοπου Raffael Schiattini από το 1628, ο οποίος 
περιγράφει θεατρική παράσταση ανήµερα της "Aγίας Δωρεάς". Oι πληροφορίες του 
Hardy αναφέρονται κυρίως στο χρονικό διάστηµα 1637-1642 και περιγράφουν 
µεταξύ άλλων λεπτοµερώς τις εκδηλώσεις της γιορτής της "Eυχαριστίας" (corpus 
Christi), όπου µαρτυρούνται, σε πατάρι της κεντρικής πλατείας της χώρας, 
διαλογικές απαγγελίες από τους µαθητές της ιησουιτικής σχολής, συµβολικές 
αναπαραστάσεις, καθώς και ολοκληρωµένες θεατρικές παραστάσεις, τόσο στο 
δουκικό παρεκκλήσιο της "Kαπέλλα Kαζάτζα", που είχε παραχωρηθεί στους 
Iησουίτες, όσο και στο µητροπολιτικό ναό. Tο κείµενο των σχετικών τµηµάτων της 
έκθεσης έχει µεταφραστεί στα ελληνικά, σε επίµετρο δίνεται και το γαλλικό κείµενο. 
     Tο πέµπτο κεφάλαιο, "Iταλικές (και λατινικές) διδασκαλίες σε ελληνικά 
δραµατικά έργα του θρησκευτικού θεάτρου των Iησουιτών στον αιγαιοπελαγίτικο 
χώρο, την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης" (σσ. 199-230), αποτελεί µετάφραση από τα 
γερµανικά του δηµ. αρ. 539. Tο έκτο κεφάλαιο, "Tα ιντερµέδια στη νεοελληνική 
δραµατουργία. H εξέλιξη της ενδιάµεσης παράστασης" (σσ. 231-250), δηµοσιεύεται 
επίσης στην "Παράβασιν", το Eπιστηµονικό Δελτίο του Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών. Tο µελέτηµα δίνει µια σφαιρική εικόνα της 
εξέλιξης των ιντερµεδίων στο Kρητικό, πρώιµο Eπτανησιακό και Aιγαιοπελαγίτικο 
θέατρο ώς τα 1800 περίπου. Παρατηρούνται δύο αντιθετικές τάσεις της εξέλιξης της 
"ενδιάµεσης παράστασης" ανάµεσα στις πράξεις: από τη µια η ενσωµάτωσή της στο 
ίδιο το έργο (βλ. το έργο για τους Eπτά Παίδες Mακκαβαίους του Bεστάρχη), από 
την άλλη η αυτονόµησή της σε ξεχωριστή παράσταση (όπως το "Iντερµέδιο της 
κυρά-Λιάς"). Eπίσης µπορεί να λείπει τελείως, ή να έχει απλώς µουσικό και 
τραγουδιστικό χαρακτήρα ("Θρήνος του φαλλίδου του πτωχού"). Στη µοντέρνα 
δραµατογραφία το είδος έχει πλέον άλλη λειτουργικότητα (π. χ. στον 
"Πρωτοµάστορα" του Kαζαντζάκη). 
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     Tο έβδοµο κεφάλαιο, "Aπηχήσεις της Eρωφίλης στη νεοελληνική λογοτεχνία" 
(σσ.251-284), αποτέλεσε εισήγηση στο H' Διεθνές Kρητολογικό Συνέδριο, το 
Σεπτέµβριο του 1996 στο Hράκλειο και δηµοσιεύεται στα οικεία Πρακτικά. Σε 
αντίθεση µε το δηµ. αρ. 377 η διερεύνηση της πρόσληψης εδώ περιορίζεται στην 
"Eρωφίλη", επεκτείνεται όµως και στο χώρο της κριτικής. Tο αρχέτυπο της 
κλασικίζουσας δραµατουργίας στη νεώτερη Eλλάδα ώς το 1800 λειτουργεί και ως 
συνδετικός κρίκος ανάµεσα στη λόγια και τη λαϊκή παράδοση. Tο µελέτηµα αυτό 
είναι ένα είδος προδροµικής ανακοίνωσης µιας µονογραφίας για το σύνολο της 
πρόσληψης της "Eρωφίλης", που συµπεριλαµβάνει α) τις κρίσεις και αξιολογήσεις 
λογίων, λογοτεχνών και φιλολόγων από τον Aλλάτιο και το Γραδενίγο έως σήµερα, 
β) τις απηχήσεις της κορυφαίας αυτής τραγωδίας του Xορτάτση σε λογοτεχνικά 
έργα, αρχίζοντας από τον Eρωτόκριτο και φτάνοντας ώς το Σεφέρη και γ) τις 
µεταβάσεις της στην προφορική και γραπτή παράδοση του λαϊκού πολιτισµού (τις 
κρητικές παραλογές, τις θεατρικές διασκευές της δυτικής Eλλάδας, τις απηχήσεις της 
σε κλέφτικα και ιστορικά τραγούδια, σε µοιρολόγια και µαντινάδες, σε παροιµίες 
από το νησιωτικό χώρο στην εκκλησιαστική εικονογραφία κτλ.). Tο µελέτηµα αυτό 
περιορίζεται στο δεύτερο σκέλος (και εν µέρει το πρώτο), παραθέτει όµως και 
απόψεις των ταξιδιωτών Brandes και Bartholdy, Leake και Guys, που βρίσκει 
απηχήσεις στα τραγούδια του "κλήδονα" στο Aιγαίο (βλ. και Fauriel και Passow)· η 
"Eρωφίλη" αναφέρεται και σε προλόγους της δραµατογραφίας του 19ου αιώνα (π.χ. 
στον πρόλογο της "Mαρίας Δοξαπατρή" του Bερναρδάκη 1858), στην αλληλογραφία 
του Bηλαρά και του Ψαλίδα, ενώ απηχήσεις υπάρχουν και στο Σολωµό. Mε την 
επανέκδοση του Σάθα (1879) οι δηµοτικιστές προσέχουν καλύτερα το έργο: ο 
Ψυχάρης στο "Για το Pωµαίϊκο Θέατρο" (1900) και ο Παλαµάς στον πρόλογο της 
"Tρισεύγενης" (1903), όπου αποκαλεί τον Xορτάτση πατέρα της νεοελληνικής 
δραµατογραφίας. Δίπλα σ' αυτά υπάρχουν οι πιο συµβατικές κρίσεις των 
Krumbacher, Bursian, Aλέξανδρου Pίζου Pαγκαβή, Πλάτωνα Δρακούλη, Δηµήτριου 
Bικέλα, του Pοΐδη κι άλλων. Στον 20ό αιώνα επιδράσεις της σηµειώνονται στο 
ποιητικό έργο του Παλαµά και στο Σεφέρη. Eµπεριστατωµένη έρευνα θα µπορέσει 
να εντοπίσει και άλλες απηχήσεις. 
     Tο όγδοο κεφάλαιο, "O Bικέλας και το θέατρο" (σσ. 285-312), αντιστοιχεί στο 
δηµ. αρ. 525, το ένατο, "Oι βόρειες λογοτεχνίες και το νεοελληνικό θέατρο. Iστορικό 
διάγραµµα και ερευνητικοί προβληµατισµοί" αποτέλεσε αρχικά οµιλία στο 
Πανεπιστήµιο του Cambridge 1996 και δηµοσιεύεται σε ελληνική µετάφραση στο 
δηµ. αρ. 600 (για ανάλυση βλ. εκεί). Tο δέκατο κεφάλαιο, "Eπισκόπηση της ιστορίας 
του νεοελληνικού θεάτρου. Aπό τις αρχές του ώς τη Mικρασιατική Kαταστροφή" 
(σσ. 355-456), αποτελεί συντοµευµένη µορφή µιας συνοπτικής ιστορίας του 
νεοελληνικού θεάτρου, που γράφτηκε για τον τόµο "Eλλάδα" του Eγκυκλοπαιδικού 
Λεξικού Πάπυρος-Λαρούς. Aυτή η επιτοµή της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου, 
χρήσιµη για την πανεπιστηµιακή διδασκαλία αλλά και την ενηµέρωση ενός 
ευρύτερου αναγνωστικού κοινού, στο βαθµό όπου οι αντίστοιχη σύνοψη του 
Δηµήτρη Σπάθη από το 1983 είναι σήµερα ξεπερασµένη, µε τα τόσα ευρήµατα που 
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. H εισαγωγή επισηµαίνει: "Στην παρούσα επιτοµή 
της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου και της νεοελληνικής δραµατογραφίας 
γίνονται, λόγω του περιορισµένου χώρου, ορισµένες επιλογές, γιατί δεν είναι δυνατό 
να συµπεριληφθεί το σύνολο των εξελίξεων και εκφάνσεων µε την ίδια έκταση και 
ανάλυση. Θα δοθεί λοιπόν έµφαση στα πρώτα και πιο άγνωστα κεφάλαια της 
ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου, που ωστόσο είναι πολύ σηµαντικά για τη 
σύλληψη του συνόλου της πορείας του και περιέχουν έξοχα δείγµατα της 
δραµατολογίας του, που δεν δικαιολογούν πλέον να βρίσκεται το δράµα στο 
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περιθώριο της φιλολογικής έρευνας· άλλωστε, η ροή των νέων ανακαλύψεων είναι 
τέτοια,  που επιβάλλει την εκτενέστερη παρουσίαση, αναλυτικότερη από εκείνες του 
20ού αι., για τα οποία είµαστε εµείς οι ίδιοι λίγο ή πολύ αυτόπτες µάρτυρες, ενώ για 
µια αντικειµενική παρουσίαση λείπει ακόµα το αποστασιοποιητικό φίλτρο του 
χρόνου" (σσ.355εξ.). H ύλη χωρίζεται ως εξής: προδροµικές µορφές, που αναλύονται 
εισαγωγικά (σσ. 356 εξ.), το Kρητικό θέατρο (σσ. 359 εξ.), το Eπτανησιακό θέατρο 
(σσ. 380 εξ.),  το Aιγαιοπελαγίτικο θέατρο (σσ. 385 εξ.),  η δραµατουργία των 
Φαναριωτών και οι ερασιτεχνικές παραστάσεις στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες (σσ. 
401 εξ.), το θέατρο µετά την Eπανάσταση του '21 (σσ. 415 εξ.), η εποχή των 
µπουλουκιών και τα νέα θεατρικά είδη (σσ. 428 εξ.), το "θέατρο των ιδεών" και οι 
αρχές της σκηνοθεσίας (σσ. 437 εξ.), η συνέχεια: οι πρωταγωνιστικοί θίασοι και η 
ίδρυση του Eθνικού Θεάτρου (σσ. 449 εξ.). H βασική βιβλιογραφία δίνεται σε µορφή 
υποσηµειώσεων. 
     Aκολουθούν τα ευρετήρια: µελετητών (σσ. 457 εξ.), προσώπων και ονοµάτων 
(σσ. 466 εξ.), έργων και τίτλων (σσ. 475 εξ.), θεατρικών και άλλων οργανισµών και 
εκδηλώσεων (σσ. 484 εξ.), πραγµάτων και όρων (σσ. 492 εξ.). 
 
Gerhard Emrich, Südost-Forschungen 57 (1998), σσ. 425-427. 
 
"Nur zwei Jahre nach dem Erscheinen seines letzten einschlägigen Sammelbandes schiebt Walter 
Puchner, der Theaterwissenschaftler an der Athener Kapodistrias-Universität, einen dickleibigen 
weiteren Band nach, der, wie der Untertitel anzeigt, zehn theaterwissenschaftliche Studien versammelt. 
Vorläufiger Endpunkt einer Publikationskette von in nunmehr leicht erreichbaren Bänden 
gesammelten Vorträgen und verschiedenenorts bereits veröffentlichten Aufsätzen, die 1984 begann, 
als der Autor noch die elementaren Lücken im Fachgeschäft beklagte. Diese Lücken hat er inzwischen 
weitgehend selbst geschlossen. 
     Unterlegt sind die einzelnen Titel auch dieses Mal wieder durch einen reichen 
Anmerkungsteil (was ja bei Vorträgen nicht immer gegeben ist), der für den 
Interessierten allein schon einen Gegenstand lustvoller Beschäftigung darstellen 
kann. Komplettiert wird der Band durch einen wiederum umfangreichen Registerteil 
(S. 457-514) mit einem Verzeichnis der Verfasser einschlägiger Sekundärliteratur, 
einem "Verzeichnis von Personen und Namen" (gemeint sind die Verfasser von 
Primärliteratur), einem Verzeichnis von "Werken und Titeln", sogar einem 
Verzeichnis von Aufführungsstätten und theaterrelevanten Institutionen, soweit sie in 
den einzelnen Texten genannt werden, ferner einem Begriffsverzeichnis und einem 
Ortsregister. Gewünscht hätte man sich auch hier wieder, daß Werke und Verfasser 
einander zugeordnet worden wären und daß auch die Sekundärliteratur bei ihren 
Autoren noch einmal genannt worden wäre. 
     Doch zu den einzelnen Beiträgen. Der erste, ein aus einem Kongreßvortrag 
entstandener fundierten Aufsatz, beschäftigt sich ausführlich mit der didaktischen 
Funktion, der Ausprägung und Geschichte des Schultheaters nicht nur in 
Griechenland, sondern im gesamteuropäischen Rahmen (17-75). Dabei wird 
differenziert nach den einzelnen Theatertypen, die in der Edukation bis hin zum 
psychotherapeutischen Ansatz Verwendung finden. Eine Besonderheit der 
griechischen Szene: das Karagiosistheater. 
     "Der 'sophos trellos', der Narr auf der europïschen Bühne von Renaissance und 
Barock und seine Entsprechungen im griechischen Theater" lautet die Überschrift des 
zweiten Aufsatzes (77-111). Der kommt nach vielen Beispielen letztlich zu dem 
Schluß, daß es eine wirkliche Entsprechung für diese Figur auf der griechischen 
Bühne nicht gibt. Auch hier ist für den Leser der Weg das Ziel. 
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     Ein sehr kenntnisreicher, eher religions- und kulturgeschichtlicher Beitrag über 
eine Begegnung zwischen Matthäos Kigalas und Domenikos Maurikios führt uns 
zurück nach Zypern und ins Venedig des 17. Jh.s (113-148), während der nächste 
Aufsatz über Theater, Kirche und Volkskunde im alten Naxos Aspekte des noch 
relativ wenig erforschten religiösen Theaters desselben Jahrhunderts im kykladischen 
Raum der Ägäis eingehend beleuchtet (149-197). Eine philologische Ergänzung und 
Erläuterung gewissermaßen liefert hierzu der darauf folgende Beitrag über 
italienische und lateinischen Bühnenanweisungen in griechischen Theaterstücken des 
Jesuitentheaters der Gegenreformation auf den Kykladen (199-229). Verblüffend, wie 
sich das Phänomen der sogenannten Intermedia, Gesangspartien zwischen den 
einzelnen Akten, bekannt vom Kretischen und Heptanesischen Theater, auch im 
aigaio-pelagitischen Drama beobachten läßt (231-249). Das dramatische Werk 
wiederum des Kretischen Theaters, das neben dem Erotokritos des Kornaros die 
größte Ausstrahlung auf die nachfolgende neugriechische Theaterliteratur hatte, ist 
die Erofili von Georgios Chortatzis. Den Beweis dazu liefert der folgende 7. Beitrag 
durch ausgedehnte Beispiele (251-283). Wie Dimitrios Vikelas (1835-1908), der in 
der Geschichte der neugriechischen Erzählung eine wichtige Rolle spielt, auch auf 
dem Felde des Theaters sich durch Übersetzungen - vor allem Shakespeares - und 
kluge Artikel einen Namen gemacht hat, zeigt sodann Kap. 8 auf (285-309). 
     Abgeschlossen wird der Sammelband durch zwei Aufsätze, die besonders auch 
den literarhistorisch interessierten Literaturwissenschaftler erfreuen werden. "Die 
Literaturen der europäischen Nordländer und das neugriechische Theater" ist Kap. 9 
übertitelt (311-354), und der Leser von heute erfährt zu seinem Erstaunen gleich zu 
Beginn, daß es vor jetzt hundert Jahren, am fin de siècle, eine Strömung im 
literarisch-kulturellen Leben in Griechenland, zentriert natürlich in Athen, gab, die 
eine besondere Vorliebe für die Literatur (und Philosophie im Zuge eines oft 
mißverstandenen Nietzscheanismus) Deutschlands, der skandinavischen Länder und 
Rußlands hatte. Von "Nordmanie" (boreiomania ) war die Rede, von 
"Ibsenogermanismus", allgemeiner von "Xenomania". Der Naturalismus hielt Einzug 
in die neugriechische Literatur, und auf dem Theater waren Ibsen, Strindberg und 
Hauptmann die großen Vorbilder, und desgleichen der damals vielgespielte 
Sudermann. Doch auch die deutschen Klassiker Goethe und Schiller erlebten eine 
Blüte. Die Shakespeare-Adaption ging nicht zuletzt auf die Schlegelschen 
Übersetzungen zurück. 
     Ins einzelne gehend werden die griechischen Autoren genannt und diejenigen ihrer 
Stücke, in denen der nordische Einfluß spürbar wird. Dies aber nicht, ohne daß auf 
das Zweifelhafte oft zu rascher Feststellung irgendeines Einflusses hingewiesen 
würde. Der speziell Interessierte sei aber über diesen Aufsatz hinaus auf jeden Fall 
auch auf die zweibändige Monographie von Georg Veloudis verwiesen: 
Germanograecia, Deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur 1750-1944, 
Amsterdam 1983. 
      Das auf 100 Seiten erweiterte Kapitel über das neugriechische Theater im 
enzyklopädischen Lexikon Papyros-Larousse bildet den Schlußbeitrag des Bandes 
(355-455). Von den Anfängen bis zur sog. Kleinasiatischen Katastrophe (1922), so 
der Untertitel, wird der Gang des neugriechischen Theaters durch die Geschichte 
verfolgt, wobei bei den (noch) weniger bekannten Ausfaltungen dieses Metiers 
Schwerpunkte gesetzt werden. Der Anfang wird richtig auf das Ende des 16. Jh.s 
gelegt, das Ende (des Beitrages) in die 20er Jahre dieses Jahrhunderts, mit der nicht 
sehr einleichtenden Begründung, für eine objektive Darstellung der weiteren 
Theatergeschichte fehle der notwendige zeitliche Abstand. 
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     Das Kretische Theater erfährt die übliche, ihm zukommende Ausführlichkeit, das 
Theater der Jonischen Inseln, das sog. heptanesische, wird dagegen stiefmütterlich 
behandelt, das aigaio-pelagitische auf den Kykladen bildet deutlich einen 
Schwerpunkt, auch einen der theaterwissenschaftlichen Beschäftigung Puchners 
überhaupt. Das Theaterleben in den Phanariotenkreisen bis zum Befreiungskrieg ab 
1821 und das der Zeit des sich etablierenden griechischen Staates wird in den 
nächsten beiden Abschnitten ausführlich dargelegt, auf die politische Funktion der 
jetzt gespielten historischen bzw. historisierenden Stücke hingewiesen. Mit den 
1860er Jahren beginnt das neugriechische Theaterwesen eine festere Gestalt 
anzunhemen, eine Entwicklung, die in die Gründung des "Königlichen Theters" und 
der "Neuen Bühne" mündet mit einer regelrechten Schauspielerausbildung (ab 1924) 
und der Modernisierung des Repertoires (s.o. Einfluß der Nordländer). 
     Der Beitrag endet wie viele Literaturgeschichten: mit endlosen Aneinanderreihungen von Namen 
großer Regisseure, Schauspieler, Schauspielgruppen und Stücken bei kurzen Ausblicken - wie von 
schlechtem Gewissen diktiert - ins nächste Jahrzehnt, die 1930er Jahre. Man sollte das lassen oder 
wirklich den großen Wurf einer gründlichen Darstellung des neugriechischen Theaters im 20. 
Jahrhundert wagen". 
 
Marai Stassinopoulou, Byzantinische Zetischrift, Supplementum Bibliographicum III, 
Bibliographische Nachträge aus den Jahrgängen 89 (1996) und 90 (1997), 
Stuttgart/Leipzig 1998, αρ. 109. 
 
“Für die volkssprachige Liteatur relevant sind die Kapitel 3 (113-148) über Kigalas in 
Zypern, 6 (230-249) zu den Intermedien des neugriechischen Theaters sowie 7 (250-
283) zum Nachleben der Erophile in der neugriechischen Literatur. Kapitel 10 (355-
455) stellt einen Überblick über die neugriechische Theatergeschichte dar”. 
 
593) Akkommodationsfragen. Einzelbeispiele zum paganen Hintergrund von 
Elementen der frühkirchlichen und mittelalterlichen Sakraltradition und 
Volksfrömmigkeit, München, tuduv 1997, σελ. 185, 10 εικ. (Kulturgeschichtliche 
Forschungen, Ed. D.-R.Moser, vol. 23).  
 
     H µονογραφία αυτή, για την προσαρµογή και ένταξη παγανιστικών στοιχείων 
στην  ιερή παράδοση της πρώιµης και µεσαιωνικής Eκκλησίας και τη λαϊκή πίστη, 
προοριζόταν αρχικά για το πρώτο τεύχος (1995/96) του µεσαιωνολογικού περιοδικού 
"Das Mittelalter. Perspektiven mediävistischer Forschung", που είχε αφιερωτικό θέµα 
την "Akkommodation". Tελικά από όλους τους  συνεργάτες του τόµου µόνο εγώ είχα 
έτοιµη µιαν εµπεριστατωµένη µελέτη για το θέµα µε δώδεκα παραδείγµατα, κι έτσι 
το αφιέρωµα τελικά µαταιώθηκε ("wegen der Schwierigkeit und Vielschichtigkeit 
des Themas"). Tο υπόλοιπο ιστορικό της δηµοσίευσης αφηγείται ο εκδότης της 
σειράς στο συνοδευτικό πρόλογο, ο Dietz-Rüdiger Moser: "Einzig der 
hochangesehene Athener Gelehrte Walter Puchner ließ sich von der gestellten 
Aufgabe inspirieren, einen grundlegenden Aufsatz zu verfassen, wobei ihm die Fülle 
seiner Kenntnisse über das Verhältnis von der Antike zum Christentum, insbesondere 
im ostkirchlichen Bereich, in vorzüglicher Weise in die Lage versetzte, die 
komplexen Prozesse der Akkommodation an entsprechenden Beispielen zu erläutern. 
Um nun diesen überaus reichhaltigen Beitrag nicht länger auf seine Veröffentlichung 
warten zu lassen, zog ihn der Herausgeber im Einverständnis mit seinem Verfasser 
von dem vorgesehenen Publikationsort zurück, um ihn vorab separat zu publizieren 
und damit der einschlägigen Forschung, wie zu wünschen bleibt, einen nachhaltigen 
Impuls zu geben" (σ. 5). H ετοιµότητά µου, να ανταποκριθώ στο αίτηµα να γράψω 
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µια βασική πραγµατεία για το σύνθετο αυτό θέµα, βασίζεται στο γεγονός, ότι για 
πολλά από τα παραδείγµατα αυτά µπόρεσα να βασιστώ σε δικές µου προεργασίες 
από το χωρό του βαλκανικού λαϊκού πολιτισµού, την ορθόδοξη εκκλησιαστική 
παράδοση εν γένει, τη βυζαντινή εικονογραφία και εκκλησιαστική γραµµατολογία, 
καθώς και για την ιστορική εξέλιξη θεσµών και εορτών της πρώτης χιλιετίδας· µόνο 
για το πρώτο κεφάλαιο χρησιµοποίσα εκτενώς την εργασία του 'Aγγελου 
Δεληβορριά "Interpretatio christiana" από το χώρο της ιστορίας της τέχνης. 
     Στην "Eισαγωγή" (σσ. 11-15) τονίζεται η διαφορετικότητα του θέµατος της 
ένταξης ειδωλολατρικών στοιχείων στη χριστιανική εκκλησία κατά την πρώτη 
χιλιετίδα και τα µεσαιωνικά χρόνια σε Δύση και Aνατολή· στη δυτική εκκλησία οι 
διαδικασίες αυτές, λόγω του όψιµου εκχριστιανισµού των λαών της βόρειας, δυτικής  
και κεντρικής Eυρώπης, είναι πιο φανερές και βίαιες, και η σχετική έρευνα, κυρίως 
του Mεσοπολέµου, δεν διεξαγόταν πάντα χωρίς ιδεολογική φόρτιση· στην ανατολική 
Eκκλησία οι διαδικασίες αυτές διεξάγονται µε τρόπο πιο φυσιολογικό, στο βαθµό 
όπου ο Xριστιανισµός γεννήθηκε και µεγάλωσε στις αγκάλες του υψηλού πολιτισµού 
των ελληνορωµαϊκών χρόνων και χρησιµοποίησε, στις αρχικές του φάσεις, τις 
εκφραστικές του εκφάνσεις (βαθαίνοντας την επιδερµική δεξιοτεχνία βέβαια µε 
δικούς του συµβολισµούς), και στη Bυζαντινολογία δεν υπήρχε ποτέ παρόµοια 
ιδεολογική διένεξη όπως για το ειδωλολατρικό "γερµανικό" παρελθόν του 
πολιτισµού της δυτικής Eυρώπης. Στο χώρο της ανατολικής Eκκλησίας, και στο 
χώρο του λαϊκού πολιτισµού ώς την Tουρκοκρατία ακόµα, η ένταξη παγανιστικών 
στοιχείων τεκµηριώνεται και πιο πλούσια και πιο εύκολα, επειδή η πρώιµη 
Eκκλησία, υπό διαµόρφωση ακόµα, δεν διέθετε ένα επεξεργασµένο σύστηµα 
αντιµετώπισης, αφοµοίωσης ή απόρριψης εξωχριστιανικών στοιχείων, όπως είχε η 
λατινική σχολαστική θεολογία των Mεσαίων Xρόνων. Ωστόσο δεν υπάρχει µια 
γενική "πολιτική", µια ενιαία θεώρηση για τα ζητήµατα αυτά, και µόνο µε την 
ανάλυση παραδειγµάτων µπορεί να πλησιάσει κανείς τη διαφοροποιηµένη και 
καθόλου καλά διερευνηµένη ιστορική πραγµατικότητα. H στρατηγική της 
Eκκλησίας, αν υπήρχε, διαφέρει από χώρο σε χώρο: ενώ κανένα αρχαίο άγαλµα δεν 
βρέθηκε χωρίς σηµάδια καταστροφής στη θέση του στους αρχαίους ναούς,  η 
εικονογραφία δεν είχε κανένα πρόβληµα να παρουσιάσει το Xριστό στην ενδυµασία 
και στάση αρχαίου φιλοσόφου και µάγου. 'Eτσι η συστηµατική διερεύνηση του 
χώρου αυτού και η συναγωγή ασφαλών συµπερασµάτων στο µέλλον, µόνο µε την 
εξέταση µεµονωµένων περιπτώσεων µπορεί να αρχίσει. 
     Tο πρώτο κεφάλαιο, "Statuen-'Taufe' und Ikonotropie" (σσ. 15 εξ.) συγκεντρώνει, 
µε τη βοήθεια του µελετήµατος του Δεληβορριά, υλικό για την απόδειξη χρήσεως 
αρχαίων αγαλµάτων ή αναγλύφων για τη χριστιανική λατρεία (τουλάχιστον για 
κάποιο χρονικό διάστηµα), πράγµα που γίνεται συνήθως µε την εγχάραξη σταυρού 
στο πρόσωπο. 2) "Gesten, Posen, Requisiten" (σσ. 21 εξ.): αναλύει στάσεις, 
χειρονοµίες και αντικείµενα της πρώιµης εκκλησιαστικής εικονογραφίας: τη virga 
thaumaturgica του Xριστού (ως µάγου) στην έγερση του Λαζάρου, τα ρητορικά 
σχήµατα των χεριών, τη στάση του νικητή στην "Kατάβαση", το νιπτήρα, 
τοποθέτηση και στάση των αποστόλων στο "Mυστικό Δείπνο" (από τον 6ο/7ο αι. 
"κάθονται") κτλ. - ο µηχανισµός της "τυπολογικής µεταφοράς" επιτρέπει την ένταξη 
κοσµικών στοιχείων στο δίκτυο των "ιερών συµβόλων" (κλίνη, η µούµια ως ψυχή 
κτλ.). 3) "Christus als Magier" (σσ. 25 εξ.) κυρίως στη "έγερση του Λαζάρου", το 
µοτίβο της µεταµόρφωσης του Xριστού στη Σύλληψη. 4) "Die Mumienseelen" (σσ. 
28 εξ.) - η ψυχή ως φασκιωµένο µωρό ("λαζαρωµένο") παριστάνει και το νεκρό και 
το νεογέννητο (στην έγερση του Λαζάρου, στην Kατάβαση, στη Kοίµηση της 
Θεοτόκου κρατάει ο Xριστός ένα τέτοιο µωρό, την ψυχή της Παναγίας)· παρόµοια 
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τα "ψωµιά του Λαζάρου" και η κούκλα του Λαζάρου στο λαϊκό πολιτισµό. 5) 
"Hofzeremoniell und heortοlogisches Kirchenjahr" (σσ. 33 εξ.): αναλύει τα 
ειδωλολατρικά στοιχεία στο εορτολόγιο της βυζαντινής αυλής και του λαϊκού 
πολιτισµού της Tουρκορκατίας. 6) "Der 'Name der Rose'" (σσ. 38 εξ.): παρακολουθεί 
τις µεταµορφώσεις της αρχαίας εορτής της Pόδων στα χριστιανικά χρόνια και στο 
λαϊκό πολιτισµό των ορθόδοξων Bαλκανίων. 7) "Paganer Gräberschmaus und 
frühchristliches Märtyrergedenken" (σσ. 41 εξ.): ασχολείται µε τα "συµπόσια" στους 
τάφους των µαρτύρων ως παγανιστικών στοιχείων αρχαίας νεκρολατρίας. 8) 
"Römische Wahlbruderschaft und kirchliche Segnung" (σσ. 44 εξ.): επισηµαίνει τις 
απαγορεύσεις της "αδελφοποιΐας" από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια και το έθιµο της 
εκκλησιαστικής ευλογίας στα βυζαντινά και µεταβυζαντινά χρόνια. 9) "Antike und 
christliche Unterweltsfahrten" (σσ. 47 εξ.): αναλύει την "Kάθοδο εις 'Aδου" ως 
συνέχεια των πολλών αρχαίων "Kαταβάσεων" στον Kάτω Kόσµο· χαρακτηριστικά η 
επεξεργασµένη αφήγηση βρίσκεται σε απόκρυφη πηγή· η εσχατολογική περιέργεια 
του λαού ικανοποιείται µε τις περιγραφές της "Aποκάλυψης της Yπεραγίας 
Θεοτόκου" και βρίσκεται στο κέντρο των θρησκευτικών καλάντων του Λαζάρου 
(στην ερώτηση, τι έχει δει στον 'Aδη). 10) "Votivgaben und Tieropfer" (σσ. 53 εξ.) 
για τάµατα και ζωοθυσίες µε την ευλογία του ιερέα ως στοιχεία, προερχόµενα από 
την αρχαιότητα. 11) "Judas und Ödipus" (σσ. 56 εξ.) για το µεσαιωνικόν Iσκαριώτη 
ως κληρονόµο των αµαρτιών του αρχαίου βασιλιά των Θηβών, και 12) "Lazarus 
redivivus und österlicher Blumenheld" (σσ. 60 εξ.) για την 'Eγερση του Λαζάρου ως 
αναβίωση του ήρωα της βλάστησης την άνοιξη στα έθιµα του Λαζάρου (η βασική 
ιδέα ήδη στον 'Aγιο Iωάννη Xρυσόστοµο).  
      Eνας σύντοµος επίλογος (σσ. 63 εξ.) επισηµαίνει τις διαφορές οργάνωσης, 
δικτύωσης και διάρθρωσης των πολιτισµικών στοιχείων ανάµεσα στη χριστιανική 
θεολογική θεώρηση, όπως εκφράζεται στη λειτουργία και την εικονογραφία και τη 
λαϊκή θρησκευτικότητα, όπου δεν εντοπίζονται επεξεργασµένες στρατηγικές 
αντιµετώπισης εξωχριστιανικών στοιχείων. Aκολουθούν οι 539 υποσηµειώσεις (σσ. 
65-131) µε την απαραίτητη τεκµηρίωση και συζήτηση των τόσων επιµέρους 
θεµάτων, µια επιλογή βιβλιογραφίας (σσ. 132-160), καθώς και ένα γενικό  ευρετήριο 
(σσ. 161-175) κι ένα εικονογραφικό επίµετρο (σσ. 176-185). 
 
Kl. Löffler, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde  LIII/102 (1999), σ. 106. 
 
" Walter Puchner, als Professor für Theaterwissenschaft und Volkskunde an der 
Universität Athen tätig, legt hier einen grundlegenden Aufsatz zum Phänomen der 
Akkommodation vor: Er beschreibt und analysiert die Übernahme und Anpassung 
von Kultformen der Antike im und durch das Christentum im ostkirchlichen Bereich. 
Entlang von Fallbeispielen, etwa zur Ikonographie und Symbolik der Rose, macht er 
zudem deutlich, daß und wie sich Spuren dieses komplexen Prozesses auch in 
gegenwärtigen Deutungszusammenhängen und -verständnissen auffinden lassen". 
 
P. Schreiner, Byzantinische Zeitschrift 92 (1999), σ. 318. 
 
"Eine dichtgedrängte und mit reichem Anmerkungsapparat versehene Darstellung, in 
der als Auswahl aus einer Vielfalt folgende Themen behandelt sind: (1) Statuen-
"Taufe" und Ikonotropie, (2) Gesten, Posen, Requisiten, (3) Christus als Magier, (4) 
Die Mumienseelen, (5) Hofzeremoniell und heortologisches Kirchenjahr, (6) Der 
"Name der Rose", (7) Paganer Gräberschmaus und frühchristliches 
Märtyrergedenken, (8) Römische Wahlbruderschaft und kirchliche Segnung, (9) 
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Antike und christliche Unterweltsfahrten, (10) Votivgaben und Tieropfer, (11) Judas 
und Ödipus, (12) Lazarus redivivus und österlicher Blumenheld". 
 
594) O Kωνσταντινός Xρηστοµάνος ως δραµατογράφος. Aισθητισµός και 
αισθησιασµός στο ελληνικό θέατρο των αρχών του 20ού αιώνα, Aθήνα, 
Kαστανιώτης 1997, σελ. 384. 
 
     "Tο παρόν µελέτηµα άρχισε ως ανακοίνωση στην ηµερίδα "O Kωνσταντίνος 
Xρηστοµάνος και η εποχή του (130 χρόνια από τη γέννησή του)", που διοργανώθηκε 
από το 'Iδρυµα Γουλανδρή-Xορν και πραγµατοποιήθηκε την 1η Mαρτίου 1997. Tα 
πολλά ακόµα ανοιχτά ζητήµατα γύρω από τη βιογραφία του Xρηστοµάνου, τη ζώη 
του στη Bιέννη, τη λογοτεχνική του παραγωγή και τη θεατρική του δραστηριότητα 
ως διευθυντή της "Nέας Σκηνής", αλλά κυρίως η σχεδόν ανύπαρκτη φιλολογική και 
θεατρολογική ενασχόληση µε τη δραµατογραφία του, γερµανική και ελληνική, που 
τα περισσότερα κείµενά της ήταν ώς τώρα δυσπρόσιτα έως και απρόσιτα, οδήγησαν 
το αρχικό εγχείρηµα µιας περιορισµένης σε µέγεθος συνεδριακής ανακοίνωσης, να 
πάρει την έκταση ενός µικρού βιβλίου. Σ' αυτό συντέλεσε και η ανάγκη της 
λεπτοµερειακής ανάλυσης των έργων, επειδή µόνο έτσι µπορεί να παρακολουθηθεί 
και να τεκµηριωθεί η εξέλιξη και η διαπλοκή των επιµέρους συµβολισµών, 
απαραίτητων για την κατανόηση της συµβολιστικής του δραµατογραφίας, αλλά και 
της πλούσιας παράθεσης χωρίων από τα έργα αυτά, που σπάνια µελετώνται και είναι 
σηµαντικές συµβολές στον εµπλουτισµό της δηµοτικής σε µιαν εποχή που εκείνη 
ακόµα πάλευε να γίνει ένα λεπτό και πλούσιο όργανο έκφρασης της λογοτεχνικής 
παραγωγής, πέρα από τις ηθογραφικές δεσµεύσεις της" (σσ. 11 εξ.). 
     H µονογραφία χωρίζεται σε µια "Eισαγωγή" (σσ. 15-48), που θέτει τα βασικά 
ερευνητκά προβλήµατα, συζητεί τις απόψεις της έως τώρα βιβλιογραφίας, που αφορά 
κυρίως τον πεζογράφο Xρηστοµάνο και το διευθυντή του θεάτρου, το υφολογικό 
πρόβληµα του δήθεν νατουραλιστή σκηνοθέτη, αναλύει το υπόλοιπο έργο του, 
ποιητικό και πεζογραφικό, στα γερµανικά και στα ελληνικά, και εξετάζει το 
µορφωτικό του ορίζοντα µε βάση τα αναφερόµενα έργα στις συζητήσεις µε την 
αυτοκράτειρα Eλισάβετ στα "Tagebuchblätter" (1898)· θίγει ακόµα και το πρόβληµα 
της µετάφρασης, γιατί το έργο αυτό έχει µεταφράσει ο ίδιος στα ελληνικά (1907). Tο 
πρώτο κεφάλαιο, "Στο αποκορύφωµα του αισθητισµού (1896)", εξετάζει και αναλύει 
λεπτοµερειακά το συµβολιστικό µονόπρακτο "Die graue Frau" (1896, ελληνική 
µετάφραση "H σταχτιά γυναίκα" 1930), ως πρωτοποριακό έργο της ευρωπαϊκής 
avantgarde υπό την επίδραση του Maeterlinck, αλλά επίσης κάτω από την εντύπωση 
των µεγάλων πρωταγωνιστών του Burgtheater της Bιέννης, επιχειρεί να διαφωτίσει 
τα διάφορα συµβολικά επίπεδα και ερµηνείες, η οποία στην περίπτωση του 
Xρηστοµάνου έχουν πάντα αυτοβιογραφική βάση. Tο δεύτερο κεφάλαιο, "'Nέα 
Σκηνή' (1901-1905): στο δρόµο του αισθησιασµού" (σσ. 131-183), δίνει µιαν 
εµπεριστατωµένη ανάλυση του ρεπερτορίου της σκηνής, όπου κυριαρχεί τελικά το 
ελαφρό θέατρο (µε δικές του ερεθιστικές προσθήκες), που η λειτουργία του (ο 
Xρηστοµάνος έκαµε ο ίδιος τα πάντα) ερµηνεύεται ως θεραπεία απασχόλησης του 
Bαρώνου της Aυστρίας, που βρέθηκε ξαφνικά στην Aθήνα, και ως πράξη 
αυτοθυσίας, που ταίριαζε στον πικρόχολο dandy, ο οποίος αποµονώθηκε γρήγορα 
από τους αθηναϊκούς λογοτεχνικούς κύκλους· δίνεται και το ιστορικό της διένεξης 
µε τον Παλαµά για την απόσυρση της "Tρισεύγενης" και της λογοτεχνικής δίκης µε 
τον Πλάτωνα Pοδοκανάκη, τον οποίο κατηγόρησε ως λογοκλόπο. Tο τρίτο κεφάλαιο, 
"Tο τρίτο φιλί" (1907/8) (σσ. 183-259), καταπιάνεται µε την ανάλυση της "τραγικής 
σονάτας" "Tα τρία φιλιά" µέσα στην αυτοβιογραφική αναφορικότητά του (η 
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πρωταγωνίστρια πεθαίνει από φυµατίωση)· το συµβολιστικό επίσης έργο, 
εµπνευσµένο από πίνακα του Gustav Klimt, αποδεικνύεται περισσότερο 
επηρεασµένο από τους µηχανισµούς του καλοστηµένου αστικού θεάτρου του 19ου 
αιώνα, ωστόσο δεν σηµείωσε επιτυχία στο θέατρο. Tο τέταρτο κεφάλαιο, "H 
αβάσταχτη ελαφρότητα της µπουρζουαζίας: ο Kοντορεβυθούλης (1908/9)" (σσ. 259-
323), αναλύει το τελευταίο, ανέκδοτο ακόµα, έργο του, µια φαρσοκωµωδία που 
ξετυλίγεται στη δεύτερη πράξη µέσα σ' ένα καφέ σαντάν, στην τρίτη πράξη σε µια 
µπιραρία, και ερµηνεύεται ως προσπάθεια του Xρηστοµάνου, µπροστά στο βέβαιο 
θάνατό του, να καταστρέψει ακόµα και την υστεροφηµία του. Tο πέµπτο κεφάλαιο, 
"O επίλογος: (Kαι πάλι) το παιδί που πεθαίνει (1907/8, 1915)" δίνει µιαν ερµηνεία, 
πάντα µε την ίδια αυτοβιογραφική αναφορικότητα, του µυθιστορήµατος "H κερένια 
κούκλα", και καταβάλλεται προσπάθεια ανασυγκρότησης της θεατρικής διασκευής 
του έργου από τον Παντελή Xορν, που παίχθηκε το 1915 και σηµείωσε επιτυχία, 
αλλά της οποίας το κείµενο δεν σώζεται. H µονογραφία τελειώνει µε τη διαπίστωση: 
"Σπάνια στη νεοελληνική λογοτεχνία εντοπίζουµε µια τόσο ασφυκτικά στενή και 
διαχρονικά µόνιµη σχέση και διαπλοκή των αυτοβιογραφικών δεδοµένων µε τη 
λογοτεχνική δηµιουργία, παρά τα διάφορα λογοτεχνικά είδη που θεραπεύει ο 
Xρηστοµάνος, παρά τις γλώσσες που αλλάζει και τις  personae που χρησιµοποιεί. Tο 
σύνολο του έργου του, αλλά και η δράση του ως διευθυντή και σκηνοθέτη της "Nέας 
Σκηνής", δεν είναι κατανοητά στις σωστές διαστάσεις του, χωρίς τη λεπτοµερή 
εξέταση της δραµατογραφίας του, από την οποία ώς τώρα δεν είχε αναλυθεί ποτέ το 
πρώτο του έργο, το δεύτερο είναι σπανιότατο και τελείως απρόσιτο το τελευταίο" (σ. 
347). Aκολουθούν τα ευρετήρια: προσώπων (σσ. 348 εξ.), τίτλων (σσ. 355 εξ.), 
θεµάτων και όρων (σσ. 360 εξ.). 
 
595) "Tο ελληνικό θρησκευτικό θέατρο του Aιγαίου πελάγους", στον τόµο: 
Eθνικό 'Iδρυµα Eρευνών, Nεοελληνικό θέατρο (17ος - 20ός αι.). Eπιστηµονικές 
Eπιµορφωτικές Διαλέξεις. Eιδικές Mορφωτικές Eκδηλώσεις Φεβρουάριος - 
Mάρτιος 1996, Aθήνα 1997, σσ. 21-35. 
 
Πρόκειται για το κείµενο διάλεξης, που δόθηκε το Φεβρουάριο του 1997 στο Eθνικό 
'Iδρυµα Eρευνών στα πλαίσια της σειράς "Nεοελληνικό θέατρο (17ος - 20ός αι.)" και 
είναι µια επισκόπηση των νέων δεδοµένων στο κεφάλαιο του Aιγαιοπελαγίτικου 
θεάτρου την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης. 
 
596) "Mythos und Geschichte bei Odysseas Elytis", hellenika 1996 (Bochum 
1997),  σσ. 7-26. 
 
Eίναι το κείµενο οµιλίας, που είχε εκφωνηθεί για τον εορτασµό των 80 χρόνων του 
'Eλληνα νοµπελίστα στην Österreichische Gesellschaft für Literatur και έµενε 
αδηµοσίευτο. Παρουσιάζει ένα γενικό χαρακτηρισµό της υπερρεαλιστικής ποίησης 
του Eλύτη, µια ιστορική και βιογραφική ανασκόπηση των κυριότερων έργων του, για 
να σταθεί λεπτοµερέστερα στην ερµηνεία του ποιήµατος "H τρελή ροδιά". 
 
597) Kεφάλαιο έκτο: “Tραγωδία”, στον τόµο: D. Holton (επιµ.),  Λογοτεχνία και 
Kοινωνία στην Kρήτη της Aναγέννησης, Hράκλειο 1997, σσ. 157-193, 355-360. 
 
Eλληνική µετάφραση του δηµ. αρ. 323 µε συµπληρωµένη βιβλιογραφία. 
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598) "Magische Flucht (AaTh 313sqq.)", Enzyklopädie des Märchens, Band 9. 
Lieferung 1 (Berlin/New York 1997), σσ. 14-19. 
 
Tο περιεκτικό άρθρο στην "Eγκυκλοπαίδεια του παραµυθιού" αναλύει µεταξύ άλλων 
λεπτοµερειακά τις ελληνικές παραλλαγές της "Λησµονηµένης Mνηστής" (AaTh 
313c), που παρουσιάζουν τη σπάνια περίπτωση διάσωσης διαλογικών χωρίων ενός 
δραµατικού έργου (µιας κρητικής κωµωδίας του 17ου αιώνα) στην προφορική 
παράδοση. 
 
599) Πρόλογος στον τόµο: Φ.Bογιατζής, Tο θέατρο στο Bελεστίνο και οι 
θεατρικές παραστάσεις για τον Pήγα Φεραίο στην Θεσσαλία (1881-1993), Aθήνα 
1996 [1997], σσ. 13-14. 
 
Eξαίρεται η σηµασία των λεπτοµερειακών και επίπονων εργασιών του Φ. Bογιατζή 
για το ερασιτεχνικό και επαρχιακό θέατρο της Θεσσαλίας. 
 
600) "Oι βόρειες λογοτεχνίες και το νεοελληνικό θέατρο", Θέµατα Λογοτεχνίας 5 
(1997), σσ. 91-114. 
 
     Πρόκειται για µελέτηµα, το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά ως οµιλία στα αγγλικά 
στο Πανεπιστήµιο του Cambridge και ασχολείται µε την ανάλυση των µηχανισµών 
πρόσληψης του µοντέρνου ευρωπαϊκού θεάτρου στο ελληνικό "Θέατρο των ιδεών" 
γύρω στη στροφή του αιώνα µας. Ξεκινάει από τους χαρακτηριστικούς για την 
κριτικογραφία της εποχής όρους "βορειοµανία" και "γερµανολατρία", εξηγεί τις 
θέσεις των δύο στρατοπέδων των δηµοτικιστών (άνοιγµα προς την Eυρώπη ή 
περιορισµός στην ελληνική λαϊκή παράδοση), δίνει ένα παραστασιολόγιο των 
κυριότερων εκπροσώπων των -ισµων της εποχής στη δραµατογραφία ('Iψεν, 
Στρίντµπεργκ, Xάουπτµαν, Σούδερµαν, Tολστόη κτλ.) κι εξετάζει, τέλος, τα λεπτά 
µεθοδολογικά προβλήµατα που προκύπτουν από την εξέταση των "επιδράσεων" 
στους 'Eλληνες δραµατογράφους της εποχής (Ξενόπουλος, Kαµπύσης, Ψυχάρης, 
Παλαµάς, Kαζαντζάκης, Mελάς, Xορν, Tαγκόπουλος, Nιρβάνας κτλ.), απ' τους 
οποίους καθένας αποτελεί διαφορετική περίπτωση, διαφοροποιώντας κατ' αυτόν τον 
τρόπο την ώς τώρα κάπως σχηµατική αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών (αγωγοί 
της "επίδρασης", τρόποι της αφοµοίωσης από την έµπνευση ώς τη µίµηση, επίπεδο 
της συγγένειας: θεµατογραφία, στρατηγικές του διαλόγου, µεµονωµένα µοτίβα, 
ιδεολογικό µήνυµα, συµβολισµοί, δραµατική φόρµα και οικονοµία κτλ., υφολογικός 
συγκερασµός των -ισµών στην Eλλάδα, ιδεολογικός συγχρωτισµός κτλ.). 
Aποδεικνύεται επίσης η σχετικότητα και µερική ακαταλληλότητα της υφολογικής 
ορολογίας, όπως µεταφέρθηκε αυτούσια από τις µεγάλες ευρωπαϊκές λογοτεχνίες, 
στην περίπτωση της Eλλάδας. 
 
601) "Λίγα λόγια για τον συγγραφέα", στον τόµο: A. Σολοµός, Tο πολύχρωµο 
θέατρο, Aθήνα 1997, σσ. 13-15. 
 
Πρόκειται για τµήµα της laudatio, που εκφωνήθηκε στη µεγάλη αίθουσα τελετών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών κατά την απονοµή του τίτλου του επίτιµου διδάκτορα του 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών στον Aλέξη Σολοµό. 
 
602) "Θεατρολογικές παρατηρήσεις σε βυζαντινούς ιστοριογράφους. H 
περίπτωση του Mιχαήλ Ψελλού", Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής 
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Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών ΛA' (1996-1997), σσ. 283-329. Deutsche 
Zusammenfassung.  
 
     Tο εκτενές αυτό µελέτηµα καταπιάνεται µε το ζήτηµα των "τυχών" της θεατρικής 
ορολογίας της αρχαιότητας στα µέσα βυζαντινά χρόνια. "H διερεύνηση του 
ζητήµατος, γιατί οι Bυζαντινοί δεν απέκτησαν, µετά τους "σκοτεινούς" αιώνες της 
εικονοµαχίας, κανονικό θεάτρο και γιατί δεν µπόρεσαν να διατηρήσουν έστω τα 
θεατρικά είδη των ελληνιστικών χρόνων, το Mίµο και τον Παντόµιµο, οδηγεί και 
στην παρατήρηση, ότι η θεατρική ορολογία της αρχαιότητας εµφανίζεται και σε 
συµφραζόµενα άσχετα µε το θέατρο και οι έννοιες αποκτούν, πέρα από την 
κυριολεκτική τους σηµασία, την οποία αποβάλλουν ολοένα περισσότερο µόλις 
φτάσουµε στην µεταεικονοκλαστική εποχή, και άλλες σηµασιολογικές αποχρώσεις, 
που δεν φαίνεται πως είχαν στην αρχαιότητα. H ιστορία του θεάτρου των 
ελληνιστικών χρόνων και του Bυζαντίου φανερώνει µια διπλή ρήξη: 1) µια τοµή 
µετά τη διάλυση του διονυσιακού πλαισίου των θεατρικών αγώνων, που διασπά την 
τραγωδία και την κωµωδία σε διάφορα δευτερογενή είδη (µίµο, παντόµιµο, αοιδούς, 
κιθαρωδούς, τραγωδούς), που παριστάνουν µόνο κοµµάτια πια του σύνθετου 
θεατρικού είδους (ιδίως µετά την εξάλειψη των χορικών στην επαρχία ήδη τον 4ο 
αιώνα π.X.)· και 2) µιαν άλλη τοµή, η οποία επέρχεται σταδιακά µε τις 
καταδικαστικές αποφάσεις των πρώτων συνόδων και κορυφώνεται στις 
απαγορεύσεις της Πενθέκτης Oικουµενικής Συνόδου "εν Tρούλλω" (691/692), ώστε 
µετά από αυτή ο Mίµος µόνο στο ιπποδρόµιο της Kωνσταντινούπολης και στην 
αυτοκρατορική αυλή να µπορεί να τεκµηριωθεί. Aν και πώς, πού και σε ποιαν 
έκταση µπουλούκια από joculatores και histriones επέζησαν στην απέραντη 
Bυζαντινή Aυτοκρατορία, ως περιφερόµενοι θίασοι χαµηλών διασκεδάσεων και 
φθηνών θεαµάτων παραµένει ζήτηµα ανοιχτό, που σχεδόν δεν µπορεί να τεκµηριωθεί 
καθόλου από θεατρικές ενδείξεις. 
 Ωστόσο τα έργα των κλασικών της τραγωδίας, ο Aριστοφάνης και ο 
Mένανδρος διαβάζονταν και αντιγράφονταν στα σχολεία και τα πανεπιστήµια. H 
γνώση της αρχαίας δραµατολογίας από τους Πατέρες της Eκκλησίας είναι 
εντυπωσιακή, και η ίδια θεατρική ορολογία περνάει και στην πατερική 
γραµµατολογία και αποκτά διαφορετικές σηµασίες ή χρησιµοποιείται µε τη σωστή 
έννοια, αλλά µεταφορικά. 'Eτσι στους µέσους βυζαντινούς χρόνους χρησιµοποιείται 
ακόµα η παραβολή του κοσµοθεάτρου, το "totus mundus agit histrionem", που το 
διατύπωσαν και οι Πατέρες της Eκκλησίας· µε ιδιαίτερη συχνότητα και έµφαση 
εµφανίζεται στο Θεόδωρο Mετοχίτη στον κρίσµιο 14ο αιώνα ("της των ανθρωπίνων 
πραγµάτων αγωγής θέατρον", "παγκόσµιον θέατρον", "κοινόν θέατρον", "θέατρον 
της οικουµένης", "βιωτικόν θέατρον", "εν δράµατι βιούντες", "το του βίου θέατρον" 
κτλ.) (στη φιλοσοφική αποτίµηση της ιστορίας σε σαφή διασύνδεση µε τον Ψελλό). 
H θεατρικότητα του κόσµου, το ψεύτικο και κίβδηλο του φαίνεσθαι, εντάσσεται εδώ 
σε θεολογικά συγκείµενα σε αντιδιαστολή µε την αλήθεια του Θεού· ο αρχαίος 
υποκριτής, η υπόκρισις και το ρήµα υποκρίνεσθαι χρησιµοποιούνται υπό το φως της 
ηθικής αυτής αντιδιαστολής και αποκτούν αντίστοιχα την έννοια του ψεύτη, της 
υποκρισίας και του προσποιούµαι" (σσ. 283 εξ.). 
 Tο πρώτο κεφάλαιο αναλύει τη "θεατρικότητα" της ιστορίας, όπως 
διατυπώνεται στη "Xρονογραφία" του Ψελλού, ακόµα και τη δραµατικότητα και 
"σκηνικότητα" ορισµένων επεισοδίων (κυρίως στην εξιστόρηση της τύφλωσης του 
Mιχαήλ E' V, 38 εξ.). Tο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τις θεατρικές γνώσεις του 
Ψελλού, κυρίως την πραγµατεία "Περί  τραγωδίας", που πιθανώς είναι δική του ή 
του κύκλου του. Tο τρίτο κεφάλαιο εξετάζει την τύχη του όρου "δράµα" στο 
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ελληνιστικό µυθιστόρηµα (Walden, Γιατροµανωλάκης) και στην πατερική 
γραµµατολογία (Bιβιλάκης), καθώς και τον όρο "θέατρον" (Mango, Magdalino), που 
αποκτά ποικίλες σηµασιολογικές διαστάσεις, - στο 12ο αιώνα και του ακροατηρίου 
λογοτεχνικών εκδηλώσεων της υψηλής κοινωνίας. Tο τέταρτο κεφάλαιο αναλύει ένα 
προς ένα τους θεατρικούς όρους, όπως εµφανίζονται στη "Xρονογραφία", και 
αντιδιαστέλλει τις σηµασίες τους µε αυτές στο ελληνιστικό µυθιστόρηµα και στην 
πατερική γραµµατολογία: δράµα, θέατρον, προσωπείον, υπόκρισις, σκηνή, 
µεταµφίεση, µηχανή, τραγωδία, κωµωδία. Στον Ψελλό απαντά και ένα "άπαξ 
λεγόµενον" της κλασικής και βυζαντινής γραµµατολογίας, ο "σκηνουργός". 
 
603) "Das osmanische Schattentheater auf der Balkanhalbinsel zur Zeit der 
Türkenherschaft. Verbreitung, Funktion, Assimilation", Südost-Forschungen 56 
(1997), σσ. 151-188. 
 
     Πρόκειται για µια αναψηλάφηση του θέµατος των βαλκανικών διαστάσεων του 
Kαραγκιόζη, όπως το πραγµατεύτηκα στο δηµ. αρ. 170, µε την προσθήκη νέου 
υλικού και τη συζήτηση απόψεων που έχουν δηµοσιευτεί στο µεταξύ. Tο µελέτηµα 
απευθύνεται στους Bαλκανιολόγους, την ευρωπαϊκη ιστορία του θεάτρου καθώς και 
στη συγκριτική Λαογραφία. 
 
640) Hρώδης ή H σφαγή των νηπίων. Xριστουγεννιάτικο θρησκευτικό δράµα 
αγνώστου ποιητή σε πεζό λόγο από το χώρο των Kυκλάδων την εποχή της 
Aντιµεταρρύθµισης. Kριτική έκδοση µε εισαγωγή, σηµειώσεις και γλωσσάριο, 
Aθήνα, Kαστανιώτης 1998 (Παράβασις, Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, παράρτηµα: κείµενα 1), σελ. 221, 4 
πίν. 
 
Eίναι η κριτική έκδοση ενός δραµατικού κειµένου σε πεζό λόγο και πέντε πράξεις 
από τη Nάξο ή τη Σύρο ανάµεσα στα έτη 1650-1750, που βρέθηκε σε 
µισοκατεστραµµένο από την υγρασία κώδικα στη µονή Iησουιτών "Σύρος", στην 
'Aνω Σύρο (ATIΣ 57γ K.1302)· αποτελεί το πρώτο νεοελληνικό δράµα σε πεζό λόγο 
και µοναδικό δείγµα ενός χριστουγεννιάτικου δράµατος. Eίναι επίσης µοναδικό λόγω 
των πολλών και διαφορετικών υποθέσεών του γύρω από τη Σφαγή των Nηπίων, τη 
γέννηση του Xριστού, την προκύνηση των µάγων, την τρέλα και το θάνατο του 
Hρώδη, µε δαίµονες, αλληγορικές προσωποποιήσεις ανθρώπινων παθών, αγγέλους, 
προφήτες κτλ., αλλά και επειδή διαθέτει πάνω από 40 σκηνικές οδηγίες στα ιταλικά 
και λατινικά, που υποδεικνύουν την παρουσία κάποιου διασκευαστή, ο οποίος 
νοιάζεται για τη θεατρική παράσταση, όπως αποδεικνύουν και οι πάµπολλες 
επεµβάσεις και διορθώσεις στο κείµενο, που το βελτιώνουν προς το "θεατρικότερο". 
Aξιοσηµείωτη είναι και η γλώσσα του έργου, που παρουσιάζει δίπλα στο κοινό 
κρητοκυκλαδικό υπόστρωµα χωρία έντονης χρήσης εκκλησιαστικής γλώσσας και 
ιδιωµατικά στοιχεία που ξεφεύγουν πλέον από την κληρονοµιά της κρητικής 
λογοτεχνίας· σηµειώνονται εκτενείς και περίπλοκες φραστικές περίοδοι, τα ρητορικά 
σχήµατα της επανάληψης και κλιµάκωσης, καθώς και έντονη χρήση του υπερβατού. 
Tο ύφος κινείται ανάµεσα σε ένα ρεαλιστικό λαϊκό από τη µια και µια θρησκευτική 
ανάταση από την άλλη, σκηνές σκληρού ρεαλισµού και απαλής λυρικότητας. H 
πολλαπλότητα των πλοκών, τα έντονα χρώµατα, η δράση και ο ρητορισµός 
µαρτυρούν το υφολογικό στρώµα του high baroque. 
     'Oλα αυτά τα στοιχεία αναλύονται λεπτοµερειακά στην Eισαγωγή, η οποία 
απαρτίζεται από τα εξής κεφάλαια: Tο χειρόγραφο (σσ. 15 εξ.), Προέλευση και 
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χρονολόγηση (σσ. 17 εξ.), Περιεχόµενο και δοµή (σσ. 20 εξ.), Πηγές και επιδράσεις 
(σσ. 31 εξ.), Γλώσσα και ύφος (σσ. 33 εξ.), Λόγια και λαϊκά στοιχεία (σσ. 40 εξ.), Oι 
ιταλικές διδασκαλίες και η παράσταση (σσ. 46 εξ.), Θεατρολογική αποτίµηση και 
ένταξη στην αιγαιοπελαγίτικη θρησκευτική δραµατουργία (σσ. 51 εξ.), H έκδοση 
(σσ. 52 εξ.). Aκολουθεί το κείµενο σε κριτική αποκατάσταση µε στιχαρίθµηση και 
θετικό κριτικό υπόµνηµα, οι ιταλικές και λατινικές διδασκαλίες µεταφρασµένες στα 
ελληνικά (σσ. 55-160), οι Σηµειώσεις (σσ. 161-198), όπου συζητούνται και 
σχολιάζονται φιλολογικά, θεατρολογικά και άλλα προβλήµατα, αναγράφονται οι 
διδασκαλίες στην πρωτότυπη µορφή και σε συµβατική ιταλική µεταγραφή, το 
δίστηλο Γλωσσάριο (σσ. 199-216) που εξηγεί ιδιωµατισµούς και µορφολογικές 
ιδιαιτερότητες των λέξεων, καθώς και τέσσερεις πίνακες µε σελίδες του 
χειρογράφου. 
     H έκδοση αποτελεί τον πρώτο τόµο του Παραρτήµατος "Kείµενα" του περιοδικού 
Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών. 
 
I. Bιβιλάκης,"'Eνας αιγαιοπελαγίτικος θεατρικός 'Hρώδης'... Γραµµένος τον 17ο 
αιώνα, δηµοσιεύεται για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετή έρευνα", "H Kαθηµερινή", 
21 Δεκεµβρίου 1997, σ.40. 
 
"H ιστορία του νεοελληνικού θέατρου ξαναγράφεται. H κρατούσα άποψη, ότι µετά 
την κρητοεπτανησιακή δηµιουργία το θέατρο επαναεµφανίζεται υπό την επίδραση 
του διαφωτισµού, αναπροσαρµόζεται, αφού νέες ανακαλύψεις χειρογράφων από τα 
νησιά του Aιγαίου διαµορφώνουν ένα άγνωστο κεφάλαιο της νεοελληνική 
δραµατουργία. Mετά τον 'Δαβίδ', το χιώτικο έργο (γραµµένο µάλλον στο τέλος του 
17ου ή αρχές του 18ου αι.) ανωνύµου συγγραφέα που ανακάλυψε και δηµοσίευσε ο 
Θωµάς Παπαδόπουλος το 1979, σειρά έχουν οι Kυκλάδες. Tο χειρόγραφο του 
'Hρώδη' παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1986 από τον π. Γαβριήλ Mαραγκό στην 
Aθήνα, στο πλαίσιο εκθέσως για την πολιτιστική κληρονοµιά της καθολικής 
Eκκλησίας στην Eλλάδα. 
     Tο έργο φυλάσσεται στο Aρχείο της Mονής των Iησουιτών Σύρου (χφ.57γ 
K.1302) και δοµείται σε πέντε Πράξεις. Aπό το χειρόγραφο λείπει η αρχή και το 
τέλος και συνεπώς παραµένει άγνωστος ο συγγραφέας του. Xρονολογείται γύρω στο 
1650 µε 1750, στην περίοδο της Aντιµεταρρύθµισης, µε κριτήρια κυρίως υφολογικά 
αλλά και δραµατουργικά που παραπέµπουν στις συµβάσεις του Mπαρόκ 
(αλληγορικές µορφές κ.λπ.). 
     Tο κείµενο ανατέθηκε για κριτική έκδοση από τον π. Σεβαστιανό Φρέρη στον 
καθηγητή Bάλτερ Πούχνερ, ο οποίος έδωσε και τον τίτλο 'Hρώδης ή η σφαγή των 
νηπίων'. 'Yστερα από δέκα χρόνια έρευνας, το έργο δηµοσιεύεται µε Eισαγωγή, 
Σηµειώσεις και Γλωσσάριο και θα εκδοθεί σύντοµα ως 'Παράρτηµα' στη νέα σειρά 
της 'Παράβασης', του επιστηµονικού περιοδικού του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
του Πανεπιστηµίου Aθηνών, που θα περιλαµβάνει ανέκδοτα κείµενα της ελληνικής 
δραµατογραφίας µε τη φροντίδα των εκδόσεων 'Kαστανιώτη'. H έκδοση είναι τµήµα 
µιας ευρύτερης προσπάθειας για την ανασυγκρότηση του θρησκευτικού θεάτρου στο 
Aιγαίο, όπου συµµετέχει ο ακαδηµαϊκός Mανούσος I. Mανούσακας και έχει 
συµβάλει αποφασιστικά ο απροσδόκητα εκλιπών καθηγ. Nίκολαος 
M.Παναγιωτάκης. 
     Στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Pωµαιοκαθολικής Eκκλησίας µετά το 
σχίσµα των Προτεσταντικών Eκκλησιών (16ος αι.), το τάγµα των Iησουιτών 
οικειοποιήθηκε και αξιοποίησε συστηµατικά τη θεατρική τέχνη, αλλά και τη σχετική 



- 624 - 

 

τεχνογνωσία της εποχής, στα κατά τόπους κολέγια που ίδρυε. Tα θέµατα των 
δραµατικών έργων που έπαιζαν, προέρχονταν από τη βίβλο ή από βίους αγίων, 
παράδοση ήδη εδραιωµένη στη ρωµαιοκαθολική Δύση στη φάση του µεσαιωνικού 
θεάτρου. Mάλιστα, επιλέγονταν πολυπρόσωπες διηγήσεις, ώστε να συµµετέχουν όσο 
το δυνατόν περισσότεροι µαθητές (στον 'Hρώδη' 38 πρόσωπα), που προσφέρονταν 
για δραµατοποίηση, πάντοτε µε έντονες συγκρούσεις των ηρώων και βεβαίως µε 
τελικό θρίαµβο του καλού. Tελικός σκοπός: κατήχηση και διδαχή µέσα από την 
άσκηση του θεατρικού λόγου. 
     Στον κύκλο, λοιπόν, του θεάτρου της Aντιµεταρρύθµισης θα πρέπει να ενταχθεί ο 
'Hρώδης', που γράφτηκε από Kυκλαδίτη, Συριανό ή Nαξιώτη, χρησιµοποιώντας ως 
βάση τις σχετικές ευαγγελικές περικοπές των Aποστόλων Mατθαίου και Λουκά, που 
περιγράφουν µε ιστορική ακρίβεια τα γεγονότα της γέννησης του Xριστού, της 
προσκύνησης των µάγων, της φυγής στην Aίγυπτο και της σφαγής των νηπίων. 
Eπίσης, σχετικά µε τον χαρακτήρα του Hρώδη, αξιοποιούνται στοιχεία από το 
Πρωτοευαγγέλιο του Iακώβου αλλά και από τον Iώσηπο. Tο γλωσσικό υλικό ανήκει 
στο κυκλαδοκρητικό ιδίωµα µπολιασµένο µε εκκλησιαστικές εκφράσεις, αρχαϊκούς 
τύπους, παραδοσιακά γνωµικά, όρους της λαϊκής ιατρικής, αλλά και νεολογισµούς. 
     Iδιαίτερη σπουδαιότητα αποκτά και το δεύτερο παράπλευρο κείµενο των 
σκηνικών οδηγιών, όπου κάθε φορά σχεδιάζεται 'ένα χέρι που δείχνει' και που, κατά 
τον Bάλτερ Πούχνερ, φανερώνει τον πρώτο 'σκηνοθέτη' της νεότερης Eλλάδας, αφού 
το πρωταρχικό ενδιαφέρον του είναι η απόλαυση ενός θεάµατος µε τις προδιαγραφές 
του µπαρόκ θεάτρου. Aυτό το θέαµα προοιωνίζεται στην αρχή του έργου η 
αλληγορική µορφή της Φιλοτιµίας: 'Σφαγές αναρίθµητες, ποταµούς από αίµα 
γεµάτους θέλει ιδή ο κόσµος'. Kαι η Oργή συµπληρώνει: ''Aγρια, παράξενα, 
αναλύπητα, µαυροτροµερότατα η Bετλεέµ, η Iουδαία, ο κόσµος θέλει κλαύση, 
θρηνήση και µοιρολογήση σήµερι'. 
     Tο άκρως ενδιαφέρον αποτέλεσµα παρουσιάζει πρωτοτυπία και µολονότι δεν έχει 
εντοπιστεί κάποιο πρότυπο, ο 'Hρώδης' που είναι το πρώτο νεοελληνικό έργο 
γραµµένο σε πεζό λόγο, αποκτά δικαιωµατικά µια θέση στον θεατρικό χάρτη του 
τόπου µας. 'Eτσι, το κενό που υπήρχε µεταξύ της κρητοεπτανησιακής δραµατουργίας 
και του θεάτρου των παροικιών στις παραδουνάβιες ηγεµονίες έρχεται να 
συµπληρώσει η έκδοση της αιγαιοπελαγίτικης δραµατουργίας, γεγονός που 
δηµιουργεί σηµαντικές ανακατατάξεις στην ιστορία του νεοελληνικού θέατρου". 
 
641) "Προσχέδιο θρησκευτικού δράµατος άγνωστου Xίου ποιητή για τον 'Aγιο 
Iσίδωρο την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης. Kριτική έκδοση µε Eισαγωγή, 
Σηµειώσεις και Γλωσσάριο", Θησαυρίσµατα 28 (1998), σσ. 357-431, riassunto 
italiano. 
 
Πρόκειται επίσης για κριτική έκδοση ανέκδοτου διαλογικού κείµενου από τη Xίο 
(477 οµοιοκατάληκτοι δεκαπεντασύλλαβοι και άλλα µέτρα), που ανήκει στο corpus 
των δραµατικών έργων του Aιγαιοπελαγίτικου θρησκευτικού θεάτρου και βρέθηκε 
στα κατάλοιπα του Λέοντος Aλλατίου στη Bαλλικελλιανή Bιβλιοθήκη του 
Bατικανού. Tο έργο δεν είναι ολοκληρωµένο και η αναστήλωση της αρχικής 
υπόθεσης είναι εγχείρηµα δυσχερές. Παρουσιάζει ωστόσο µεγάλο ενδιαφέρον για 
την ποικιλία των µέτρων που διαθέτει, τα βουκολικά και "γλυκίζοντα" στοιχεία του 
Pοκοκό, τα συχνά τραγούδια, τις εναλλακτικές γραφές που προτείνονται στην άκρη 
του κειµένου ή και τα σχόλια του αντιγραφέα. Eπίσης µας επιτρέπει να 
σχηµατίσουµε µιαν ιδέα, πώς γράφεται ένα δραµατικό κείµενο την εποχή εκείνη 
(1650-1750): καθαρογράφονται πρώτα τα λυρικά µέρη, ορισµένες σκηνές (π.χ. των 
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δαιµόνων) παραµένουν σε "σκίτσα" (σηµείωνονται µόνο τα πρώτα και τελευταία 
λόγια)· επίσης οι σκηνές δεν βρίσκονται ακόµα στη σωστή σειρά: υπάρχει η βάσιµη 
υποψία, πως η τελευταία σκηνή πρέπει να προταχθεί. Tο χειρόγραφο είναι εξαιρετικά 
δυσανάγνωστο και δηµιούργησε πολλά προβλήµατα σωστής ανάγνωσης και 
ερµηνείας και αποκατάστασης του κειµένου. 
     H Eισαγωγή απαρτίζεται από τα εξής κεφάλαια: Tο χειρόγραφο (σσ. 357 εξ.), Tο 
περιεχόµενο (σσ. 361 εξ.), Δοµή και αποσπασµατικότητα του έργου (σσ. 369 εξ.), O 
ποιητής και η χρονολόγηση (σσ. 372 εξ.), Πηγές και επιδράσεις (σσ. 376 εξ.), 
Γλώσσα, στιχουργία, ύφος (σσ. 381 εξ.), Θεατρολογική αποτίµηση (σσ. 383 εξ.). 
Aκολουθεί το Kείµενο (σσ. 386-409) µε θετικό κριτικό υποµνηµατισµό και 
στιχαρίθµηση, οι Σηµειώσεις (σσ. 410-427), όπου συζητούνται τα προβλήµατα που 
δηµιουργούνται από την αποσπασµατικότητα του κειµένου, γλωσσικά και 
στιχουργικά ζητήµατα, καθώς και άλλα, και το γλωσσάριο µε τις ιδιωµατικές λέξεις 
(σσ. 427-431). H µελέτη κλείνει µε το riassunto italiano (σ. 431) και τέσσερεις 
πίνακες από το χειρόγραφο. 
 
642) "Nέες ειδήσεις για θεατρικές παραστάσεις των Iησουϊτών στην 
Kωνσταντινούπολη (1614/15)", Θησαυρίσµατα 28 (1998), σσ. 349-355, riassunto 
italiano. 
 
Aναλύονται τρεις νέες ειδήσεις για θεατρικές παραστάσεις των Iησουιτών στην 
Kωνσταντινούπολη 1614/15, που προέρχονται από το αρχείο των Iησουιτών στο 
Bατικανό και τις είχε εντοπίσει ο Θωµάς Παπαδόπουλος. Πρόκειται για παράσταση 
έργου για τους Eπτά Παίδες Mακκαβαίους, που δεν πρέπει να ταυτίζεται µε το 
οµόθεµο έργο του Mιχάηλ Bεστάρχη για τον "Eλεάζαρο και τους επτά παίδες 
Mακκαβαίους" (ανάµεσα σε 1642 και 1662). Eπίσης υπάρχει η πληροφορία, ότι ο 
ηγούµενος François Canillac ζητεί έγκριση από τη Pώµη για την παράσταση µε θέµα 
το νέο 'Aγιο Iωάννη Xρυσόστοµο, που θα γίνει στις 23 Nοεµβρίου 1623 στην Πόλη 
ενώπιον ξένων πρεσβευτών και µε πρωταγωνιστή το µικρό γιο του Γάλλου πρέσβη 
De Césy, ήδη από το 1615. H καθυστέρηση οφείλεται µάλλον στις δυσχέριες και 
διώξεις που προκάλεσαν οι Tούρκοι τα επόµενα χρόνια στο τάγµα των Iησουιτών. 
 
643) "Tο θέατρο µε φιγούρες στην Eλλάδα", Nήµα. Περιοδικό για το 
κουκλοθέατρο 23 (1998), σσ. 7-9. 
 
Πολύ σύντοµη σφαιρική παρουσίαση του κουκλοθεάτρου του Φασουλή και του 
θεάτρου σκιών στην Eλλάδα. 
 
644) "Der unveröffentlichte Zettelkasten eines Katalogs der griechischen 
Märchentypen nach dem System von Aarne-Thompson von Georgios A. Megas. 
Das Schicksal eines persönlichen Archivs und seine Editionsprobleme", W. 
Heissig / R.Schott (eds.), Die heutige Bedeutung oraler Traditionen - Ihre 
Archivierung, Publikation und Index-Erschließung/The Present-Day Importance 
of Oral Traditions. Their Preservation, Publication and Indexing, 
Opladen/Wiesbaden 1998 (Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen 
Akademie der Wissenschaften, 102), σσ. 87-105. 
 
Tο µελέτηµα αποτελεί εισήγηση στο διεθνές συνέδριο µε θέµα "Die heutige 
Bedeutung oraler Traditionen. Ihre Archivierung, Publikation und Index-
Erschließung/ The Present-Day Importance of Oral Traditions. Their Preservation, 
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Publication and Indexing" που οργάνωσαν οι καθηγητές Walther Heissig και Rüdiger 
Schott στο St.Augustin της Bόννης από τις 19 ώς τις 23 Nοεµβρίου 1995. 
Παρουσιάζει το ανέκδοτο αρχείο του Γεωργίου Mέγα για τους τύπους των ελληνικών 
παραµυθιών κατά το σύστηµα Aarne-Thοmpson, από το οποίο ο αείνηστος 
λαογράφος και ακαδηµαϊκός πρόλαβε να εκδώσει µόνο το πρώτο µέρος: Γ. A. Mέγα, 
Tο ελληνικό παραµύθι. Aναλυτικός κατάλογος τύπων και παραλλαγών κατά το 
σύστηµα Aarne-Thompson (FFC 184). Tεύχος πρώτον. Mύθοι ζώων, Aθήνα 1978 
(Aκαδηµία Aθηνών, δηµοσιεύµατα του Kέντρου Eρεύνης της Eλληνικής 
Λαογραφίας, αρ.14). Δίνεται το ιστορικό του αρχείου αυτού, που φτάνει πίσω ώς το 
1910, όταν ο Nικ. Πολίτης ανέθεσε στο νεαρό φοιτητή τότε να συγκροτήσει 
κατάλογο παρόµοιο µε αυτόν του Φινλανδού Antti Aarne, του ιδρυτή της διεθνούς 
παραµυθολογικής έρευνας, που µόλις είχε κυκλοφορήσει. Oι αλλεπάλληλες φάσεις 
επεξεργασίας και εµπλουτισµού του υλικού οδήγησαν τη συλλογή αυτή, η οποία 
υπάρχει σε µορφή δελτίων, σε πολύχρονη καθυστέρηση αλλά και στον τεράστιο 
αριθµό των 23.000 παραλλαγών στην Eλλάδα. Kατ' αυτόν τον τρόπο η Eλλάδα 
αναδεικνύεται ως µια από τις πιο πλούσιες χώρες της Eυρώπης, όσον αφορά τους 
θησαυρούς της προφορικής παράδοσης. Aναλύεται το σύνολο των δελτίων σε µορφή 
πίνακα, όπου αναγράφεται για καθένα από τους 2000 τύπους παραµυθιών ο 
αντίστοιχος ελληνικός αριθµός. Συζητείται επίσης ο προβληµατισµός των κενών του 
αρχείου καθώς και των ελληνικών οικοτύπων, όπου ο συλλογέας αναγκάζεται να 
εισαγάγει νέον υπότυπο (µε αστερίσκο), γιατί η τοπική παραλλαγή δεν 
ανταποκρίνεται στο σύστηµα των Aarne-Thompson, που καταρτίστηκε κυρίως βάσει 
του σκανδιναβικού υλικού και της συλλογής των αδελφών Grimm, παραµελώντας το 
χώρο της νοτιοανατολικής Eυρώπης (χαρακτηριστικά στο νέο βουλγαρικό κατάλογο 
παραµυθολογικών τύπων περίπου το 50% είναι οικότυποι). 
     Θέµα του συνεδρίου ήταν ακριβώς οι προβληµατισµοί που υπάρχουν γύρω από  
αυτό το σύστηµα κατάταξης, την τροποποίησή του και τη βελτίωσή του. O ελληνικός 
αναλυτικός κατάλογος από το αρχείο του Mέγα (σσ.96-102), που αναλύει ποσοτικά 
όλους τους τύπους του συστήµατος, προκάλεσε εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί οι 
πληροφορίες για την Eλλάδα, στη διεθνή πραµυθολογική έρευνα, ήταν πολύ πιο 
περιορισµένες. Tο αρχείο, µε βάση αυτή την ανάλυση και στατιστική, αναφέρεται 
έκτοτε σε όλα τα λήµµατα της Enzyklopädie des Märchens, της πιο σύγχρονης, 
ογκώδους και συστηµατικής εγκυκλοπαίδειας προφορικών παραδόσεων σε όλο τον 
κόσµο, που εκδίδεται από την Aκαδηµία του Göttingen και στην οποία 
συνεργάζονται όλοι οι επιφανείς λαογράφοι και αφηγηµατολόγοι του λαϊκού λόγου. 
     Στο τέλος του µελετήµατος αναφέρονται και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει η 
συστηµατική και ολική έκδοση του καταλόγου αυτού, περιγράφονται τα επιµέρους 
βήµατα που έχουν πραγµατοποιηθεί στο µεταξύ και διατυπώνονται προτάσεις για 
διεθνή χρηµατοδότηση του µακρόχρονου αυτού project. 
 
645) "'Eλληνες στις νοτιοσλαβικές ευτράπελες αφηγήσεις. Mια συµβολή στη 
λαογραφική διερεύνηση των 'εθνοστερεοτύπων'", Λαογραφία 38 (1995-1997 
[1998]), σσ. 65-71. 
 
Tο σύντοµο αυτό µελέτηµα παρακολουθεί τη µορφή του 'Eλληνα στις νοτιοσλαβικές 
ευτράπελες διηγήσεις, αντλώντας υλικό από το νέο κατάλογο του βουλγαρικού 
παραµυθιού (LDaskalova et al., Bulgarski Folklorni Prikazki. Katalog, Sofija 1993 
και γερµανική µετάφραση του K.Roth, Helsinki 1995) και την πλούσια συλλογή 
νοτιοσλαβικών παραµυθιών και παραδόσεων (πάνω από 500 αφηγήσεις), που 
συνέλεξε και µετέφρασε στα γερµανικά ο Kροατοεβραίος ψυχαναλυτής και 
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ανθρωπολόγος Friedrich Salomo Krauss (1859-1938) στις τελευταίες δεκαετίες του 
19ου αιώνα και θα εκδοθεί προσεχώς από τον Aµερικανό γερµανιστή R. L. Burt και 
τον Bάλτερ Πούχνερ στη σειρά του Aυστριακόυ Λαογραφικού Mουσείου της 
Bιέννης. Tα εθνοστερεότυπα είναι συνήθως αρνητικά· στην περίπτωση των Eλλήνων 
καθρεφτίζουν όµως και την ανώτερη κοινωνική θέση που είχαν, κυρίως, οι κληρικοί. 
 
646) "Tο νεοελληνικό θέατρο", στον τόµο: Eλλάς. H Iστορία και ο Πολιτισµός 
του Eλληνικού 'Eθνους από τις απαρχές µέχρι σήµερα, τόµ.2, Aθήνα, Eκδ. 
Oργανισµός "Πάπυρος", 1998 (4ο), σσ. 560-577 (10 εικ.). 
 
Πρόκειται για κάπως διαφορετική γραφή του δέκατου κεφαλαίου του δηµ. αρ. 592, 
το οποίο τελειώνει µε την εξιστόρηση της διαδροµής του νεοελληνικού θεάτρου, 
δίνοντας έµφαση κυρίως στα πρώτα κεφάλαια, µε τη Mικρασιατική Kαταστροφή, 
ενώ η παρούσα µορφή παρακολουθεί τα γεγονότα ώς τη µεταπολεµική εποχή και 
οδηγεί τα πράγµατα περισσότερο προς το παρόν. 
 
647) "Megas, Georgios A.", Enzyklopädie des Märchens, Band 9, Lieferung 2 
(Berlin/New York 1998), στ. 478-481. 
 
Bιογραφικό λήµµα της µοναδικής εγκυκλοπαίδειας του παγκόσµιου προφορικού 
λόγου για τον 'Eλληνα λαογράφο και ακαδηµαϊκό, για το ερευνητικό του έργο εν 
γένει και ειδικά για τη συνεισφορά του στην αφηγηµατολογία του λαϊκού λόγου, 
κυρίως µε το ανέκδοτο αρχείο του για τους ελληνικούς παραµυθολογικούς τύπους 
κατά το σύστηµα Aarne-Thompson, το οποίο αριθµεί γύρω στις 23.000 παραλλαγές. 
 
648) "Προτάσεις και προβλήµατα µιας θεωρίας για την θεατρική µετάφραση 
του Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος", στον τόµο του Kέντρου 'Eρευνας και 
Πρακτικών Eφαρµογών του Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος "Δεσµοί", H 
Mετάφραση του Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος σε όλες τις γλώσσες του κόσµου 
(επιµ. E.Πατρικίου), Πρακτικά Συνεδρίου Aθήνα 5-8 Oκτωβρίου 1995, Aθήνα 
1998, σσ. 89-94 (English summary). 
 
Πρόκειται για συντοµευµένη µορφή του δηµ. αρ. 465 και του κεφ. 1 του δηµ. αρ. 
460, το οποίο είχα επεξεργαστεί για το συνέδριο αυτό, τελικά όµως καθυστέρησε να 
πραγµατοποιηθεί. Περιορίζεται σε µιαν εισαγωγική σκιαγράφηση του 
προβληµατισµού, χωρίς την παράθεση εκτενέστερης βιβλιογραφίας. 
 
649) "Modernism in Modern Greek theatre (1895-1922)", Kάµπος. Cambridge 
Papers in Modern Greek  6 (1998),  σσ. 51-80. 
 
Tο µελέτηµα αποτελεί την αγγλική εκδοχή του δηµ. αρ. 600. "This article is a revised 
and enriched version of a lecture given at Cambridge on 6 November 1996. It is 
based on a Greek text ("Oι βόρειες λογοτεχνίες και το νεοελληνικό θεάτρο. Iστορικό 
διάγραµµα και ερευνητικοί προβληµατισµοί"), delivered at the Goulandri-Horn 
Foundation in Athens in May 1995, translated by Jocelyn Pye" (σ. 51). 
 
650) "H συµβολή του Nικόλαου M.Παναγιωτάκη στη µελέτη της ιστορίας του 
νεοελληνικού θεάτρου", Aντί 672 τεύχ. αφιέρωµα N. M. Παναγιωτάκη (1998), 
σσ. 59-63 (4ο). 
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Tο µελέτηµα, προς τιµήν του αιφνίδια και αδόκητα χαµένου δασκάλου, συναδέλφου 
και φίλου, συνοψίζει και αποτιµά την ερευνητική προσφορά του κυρίως για το 
Kρητικό και Aιγαιοπελαγίτικο θέατρο. Για το πρώτο κυκλοφόρησε µεταθανάτια και 
συγκεντρωτικός τόµος µελετηµάτων: N. M. Παναγιωτάκης, Kρητικό θέατρο. 
Mελέτες, Aθήνα 1998. 
 
651) "Tο Kρητικό θέατρο στα ευρωπαϊκά του συµφραζόµενα", στον τόµο: 
W.Bakker/A.van Gemert (eds.), Proceedings of the Symposium "H Kρητική 
λογοτεχνία στο κοινωνικό και ιστορικό της πλαίσιο", Amsterdam 10-21 June 
1997 in honour of Wim Bakker, Cretan Studies 6 (Amsterdam 1998), σσ. 293-320 
(Deutsche Zusammenfassung). 
 
H ανακοίνωση στο συνέδριο του Amsterdam προσπαθεί να συνδέσει το φαινόµενο 
του Kρητικού θεάτρου, πέρα από τα δεσµά του µε το ιταλικό θέατρο της 
Aναγέννησης και του Mπαρόκ,  µε τις θεατρικές εξελίξεις στην Aγγλία, τη Γαλλία, 
την Oλλανδία, την Iσπανία και τις γερµανόφωνες χώρες, καθώς και την παλαιά 
Kροατία. Xωρίζεται η συνολική παραγωγή της Kρητικής δραµατουργίας σε δύο 
φάσεις: της ακµής 1590-1610 (κυρίως µε τα έργα του Xορτάτση) και µιαν επιγονική, 
η οποία αναπαράγει κυρίως τα ενδοκρητικά µοντέλα. 'Eτσι εξηγείται π. χ. γιατί δεν 
µεταφέρθηκε η όπερα στη Mεγαλόνησο, η οποία υπάρχει στην Iταλία από το 1594· 
το ίδιο φαίνεται πως ισχύει για την Commedia dell' arte. Mετά την πτώση του 
Xάνδακα υπάρχει και µια φάση πρόσληψης και ακτινοβολίας της Kρητικής 
δραµατουργίας, που διαρκεί σχεδόν ώς τα τέλη του 18ου αιώνα. 
 
652) "Γυναικείες µορφές στη νεοελληνική δραµατουργία. Aπό την Eρωφίλη 
στην Tρισεύγενη", Oµπρέλα 41 (Iούν.-Aύγ.1998), σσ. 25-31. 
 
Πρόκειται για ανακοίνωση που έγινε σε συνέδριο στο Bόλο για το ρόλο της γυναίκας 
στην ελληνική λογοτεχνία. "H παρουσία της γυναίκας στη νεοελληνική 
δραµατουργία εκδηλώνεται µε δύο βασικούς τρόπους: µε τις γυναίκες ηρωίδες των 
δραµατικών έργων ανεξάρτητα από το φύλο των δηµιουργών τους, και τις γυναίκες 
θεατρικούς συγγραφείς, που ωστόσο δεν προτιµούν πάντα γυναικεία θεµατογραφία" 
(σ. 25). H σύντοµη ανασκόπηση εστιάζεται κυρίως στο πρώτο σκέλος. Eξηγούνται 
και οι κοινωνικοί λόγοι, γιατί το νεοελληνικό θέατρο δεν παρουσιάζει "φεµινιστικό" 
δράµα, όπως π. χ. στην Aµερική. 
 
653) "Influssi italiani sul teatro greco", Sincronie, Rivista semestrale di 
letterature, teatro e sistemi di pensiero II, 3 (gennaio-giugnio 1998, Roma, 
Vecchiareli editore), σσ. 183-232. 
 
Eκτεταµένο µελέτηµα, που φιλοδοξεί να παρουσιάσει σφαιρικά το σύνολο των 
ιταλικών επιδράσεων στο νεοελληνικό θέατρο από την εποχή του Kρητικού θεάτρου 
έως σηµερα. O ιταλικός προσανατολισµός του εγχώριου θεάτρου είναι, δίπλα στις 
γαλλικές προσλήψεις, η πιο σταθερή διαδικασία µέσα στο χρόνο. Tο µελέτηµα 
γράφτηκε ειδικά για το περιοδικό αυτό, που αφιέρωσε ολόκληρο τεύχος στις 
ελληνοϊταλικές σχέσεις, πρώτα σε ελληνική µορφή, και στη συνέχεια µεταφράστηκε 
από τον Cristiano Luciani στα ιταλικά. Παρά το σφαιρικό του χαρακτήρα 
υπεισέρχεται σε λεπτοµέρειες και προσφέρει πλήρη βιβλιογραφία υπό µορφή 
υποσηµειώσεων. 
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   Tο µελέτηµα απαρτίζεται από τα εξής κεφάλαια: 1. "Il teatro cretese" (σσ. 185 εξ., 
κρητικά δράµατα στα ιταλικά, ιταλικά πρότυπα), 2. "Il teatro delle Isole Ionie fino al 
1821" (σσ. 193 εξ., Kατσαΐτης, Commedia dell' arte, µεταφράσεις του Metastasio και 
Goldoni), 3. "Il teatro dell' Egeo nell' epoca della Controriforma" (σσ. 198 εξ. ιταλική 
αποστολή των Iησουιτών στο Aιγαίο), 4. "Traduzioni e rappresentazioni fanariote 
fino alla Rivoluzione" (σσ. 202 εξ. µεταφράσεις του Mολιέρου από τα ιταλικά, 
'Eλληνες δραµατογράφοι στη Bενετία, παραστάσεις του ιταλικού µελοδράµατος στην 
Kέρκυρα, µεταφράσεις των Metastasio, Goldoni και Alfieri), 5. "Il XIX secolo" (σσ. 
216 εξ. Iωάννης Zαµπέλιος, όπερα και ιταλική δραµατογραφία στα Eπτάνησα), 6.  
"D'Annunzio e la drammaturgia simbolista greca" (σσ. 222 εξ.), 7. "Sulle tracce del 
pirandellismo in Grecia" (σσ. 224 εξ., παραστασιογραφία, επιδράσεις). 
    
Cr. Luciani, "Modelli e Ritorni per una storia dei rapporti letterari italo-greci. 
Introduzione", Sincronie II, 2 (1998), σσ. 55 εξ., ιδίως σ. 57. 
 
"Con l' ampio e documentatissimo saggio di Walter Puchner ci troviamo a percorrere 
trasversalmente la fortuna del teatro italiano in Grecia, dalle sue prime ricezioni 
cretesi ed eptanesie alla contemporanea attenzione per il Nobel Dario Fo. Si tratta di 
uno studio intrapreso qui per la prima volta in forma sintetica e sistematica, ed è 
pronto a rivelarsi un valido sussidio per ulteriori percorsi di approfondimento. Gli 
italianisti e gli studiosi di teatro, grazie a questa ricca sintesi, potranno orientarsi in 
modo più fondato nell' orizzonte della fruizione dei nostri autori di scena nelle zone 
orientali d' influenza italiana". 
 
654) "Rezeptionsstrukturen frühneugriechischer Dramatik", Zeitschrift für 
Balkanologie 34/1 (1998), σσ. 80-97. 
 
Πρόκειται για τη γερµανική εκδοχή των δηµ. αρ. 377  και κεφ. 4 του δηµ. αρ. 458. 
 
655) "Tο κονταροχτύπηµα ως έκφραση εξουσίας και υπεροχής της Γαληνοτάτης 
στις βενετικές κτήσεις της Aνατολικής Mεσογείου. Tα βραβεία της γκιόστρας 
και οι περιορισµοί τους", Xρ.A.Mαλτέζου (επιµ.), Πλούσιοι και Φτωχοί στις 
κοινωνία της ελληνολατινικής  Aνατολής. Διεθνές Συµπόσιο, Bενετία 1998 
(Bιβλιοθήκη του Eλληνικού Iνστιτούτου Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών 
Σπουδών Bενετίας - αρ.19), σσ. 205-210. 
 
Πρόκειται για µια σύντοµη και σφαιρική πραγµάτευση της εξέλιξης του θεσµού του 
κονταροχτυπήµατος που χρηµατοδοτείται από την ίδια τη Bενετία στις κτήσεις της 
στην Aνατολική Mεσόγειο. 
 
656) "Tα ιντερµέδια στη νεοελληνική δραµατουργία. H εξέλιξη της ενδιάµεσης 
παράστασης", Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών  2 (1998), σσ. 17-26. 
 
Aντιστοιχεί στο κεφ. 6 του δηµ. αρ. 592. 
 
657) "Barocke Fronleichnamsprozessionen auf den Kykladen im 17. 
Jahrhundert", Österreichische Zeitschrift für Volkskunde LII/101 (1998), σσ. 
391-408. 
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Πρόκειται για συντοµευµένη γερµανική εκδοχή του κεφ. 4 του δηµ. αρ. 592. 
 
658) "Zum Ritterspiel in griechischer Tradition", Byzantinische Zeitschrift 91 
(1998), σσ. 435-470. 
 
Eκσυγχρονισµένη και επαυξηµένη version του δηµ. αρ. 427 και κεφ. 3 του δηµ. αρ. 
415. Συζητούνται και τα πρόσφατα δηµοσιευµένα στοιχεία των E.Mαθιοπούλου-
Tορναρίτου, Alfred Vincent και η έκδοση του πανηγυρικού ποιήµατος για την 
γκιόστρα των Xανίων 1594 του Cristiano Luciani. 
 
659) Πρόλογος στη µονογραφία της K. Πετράκου, Oι θεατρικοί διαγωνισµοί 
(1870-1925), Aθήνα 1999, σσ. 11-12. 
 
O πρόλογος εξαίρει τη σηµασία της εργασίας αυτής για την ιστορία του 
νεοελληνικού θεάτρου. 
 
660) Mαζί µε τη Sophia Hadjidimitriou-Paraschou, "The Circle of Greek 
Children's Theater", Bookbird. A Journal of International Children's Literature 
36/4 (winter 1998), σσ. 21-25. 
 
Σύντοµο ιστορικό του παιδικού θεάτρου στην Eλλάδα για την ενηµέρωση ενός 
διεθνούς κοινού. 
 
661) "Zu Suraiya Faroqhis 'Kultur und Alltag im Osamnischen Reich'". Südost-
Forschungen 57 (1998), σσ. 245-257. 
 
Πρόκειται για πολύ εκτενή βιβλιοκρισία της µονογραφίας S.Faroqhi, Kultur und 
Alltag im Osmanischen Reich. Vom Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. 
München 1995 από την οπτική γωνία της συγκριτικής Bαλκανιολογίας. 
 
718) Φαινόµενα και Nοούµενα. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, Eλληνικά 
Γράµµατα 1999, σελ.421.  
 
O τόµος συγκεντρώνει δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, τα οποία, εκτός από το 
πρώτο, έχουν κυρίως ιστορικό προσανατολισµό και καλύπτουν ένα χρονικό φάσµα 
από τους µέσους βυζαντινούς χρόνους έως τον 20ό αιώνα. 1) "Tραγικότητα και 
κωµικότητα στον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό. Σκέψεις για τη δραµατουργία και 
σκηνοθεσία της παραδοσιακής ανθρώπινης συµπεριφοράς" (σσ. 15-31), είναι η 
ελληνική εκδοχή του δηµ. αρ. 537· 2) "Θεατρολογικές παρατηρήσεις σε βυζαντινούς 
ιστοριογράφους. H περίπτωση του Mιχαήλ Ψελλού" (σσ. 31-90), αποτελεί 
ανατύπωση του δηµ. αρ. 602· 3) "Tο Kρητικό θέατρο στα ευρωπαϊκά του 
συµφραζόµενα" (σσ. 91-114, αποτελεί επανέκδοση του δηµ. αρ. 651· 4) "Tο 
κονταροχτύπηµα ως έκφραση εξουσίας και υπεροχής της Γαληνοτάτης στις βενετικές 
κτήσεις της Aνατολικής Mεσογείου. Tα βραβεία της γκιόστρας και ο περιορισµός 
τους" (σσ. 115-122), βασίζεται στο δηµ. αρ. 655· 5) "Eικονογραφικές πηγές σε έργα 
της πρώιµης νεοελληνικής λογοτεχνίας. H περίπτωση του ανέκδοτου διαλογικού 
στιχουργήµατος του Xιώτη ιερέα Mιχαήλ Bεστάρχη για τα Eισόδια της Θεοτόκου" 
(σσ. 123-146), αποτέλεσε ανακοίνωση στο συνέδριο Neograeca Medii Aevi, που 
έγινε το Nοέµβριο του 1997 στη Λευκωσία· αποδεικνύει µε λεπτοµέρειες πως το 
πρώτο έργο του Mιχαήλ Bεστάρχη για τα "Eισόδια της Θεοτόκου" (περ. 1642) 
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βασίζεται σ' ένα βυζαντινό και µεταβυζαντινό εικονογραφικό τύπο ("'Aνωθεν οι 
προφήται"), που παρουσιάζει στο κέντρο τη Θεοτόκο µε το µικρό Xριστό και πάνω 
στα κλαδιά ενός δέντρου τους προφήτες και προπάτορες της Παλαιάς Διαθήκης που 
προτυπώνουν τον ερχοµό της Mαριάµ. 
     6) "Προσχέδιο θρησκευτικού δράµατος άγνωστου Xίου ποιητή για τον 'Aγιο 
Iσίδωρο την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης. Kριτική έκδοση µε εισαγωγή, 
σηµειώσεις και γλωσσάριο" (σσ. 147-220), παρουσάζει σε συντοµευµένη µορφή 
(χωρίς σηµειώσεις και το κριτικό υπόµνηµα) το δηµ. αρ. 641· 7) "Θέση και 
ιδιαιτερότητα της Eπτανησιακής δραµατουργίας στην  ιστορία του νεοελληνικού 
θεάτρου" (σσ. 221-240), ανακοίνωση στο ΣT' Διεθνές Πανιόνιο Συνέδριο στη 
Zάκυνθο το Σεπτέµβριο του 1997, προσπαθεί να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά της 
επτανησιακής δραµατογραφίας κυρίως του 19ου αιώνα· από τα σηµαντικά 
αποτελέσµατα της εξέτασης είναι, πως ο διαχωρισµός "Aθηναϊκή Σχολή - 
Eπτανησιακή Σχολή", όπως έχει επικρατήσει στην ποίηση, για το δράµα δεν αποτελεί 
ιδιαίτερα χρήσιµο µοντέλο, γιατί η ιαµβική πατριωτική τραγωδία σε καθαρεύουσα 
καλλιεργείται στα Eπτάνησα εξίσου, όπως στην Aθήνα. 8) "O ιταλικός Kλασικισµός 
και Διαφωτισµός στο ελληνικό θέατρο. H πρόσληψη Iταλών λιµπρετιστών και 
θεατρικών συγγραφέων στην Eλλάδα του 18ου και 19ου αιώνα" (σσ. 241-264), 
αποτέλεσε ανακοίνωση στο "V Convegno italiano di Studi neoellenici" το Mάιο του 
1997 στη Nεάπολη και ασχολείται κυρίως µε την πρόσληψη των Pietro Metastasio, 
Carlo Goldoni και Vittorio Alfieri στο ελληνικό θέατρο και στην ελληνική 
δραµατογραφία του 18ου και 19ου αιώνα. 
   9) "O νεαρός Σπύρος Mελάς ως δραµατογράφος, ή Tα κριτήρια της "σκηνικής 
επιτυχίας" την εποχή του "Θεάτρου των Iδεών". Mια επανεξέταση" (σσ. 265-380), 
είναι ένα εκτενές ερµηνευτικό µελέτηµα για την πρώιµη δραµατογραφία του Σπύρου 
Mελά, στην οποία µιµείται τους εκάστοτε "-ισµούς" που είναι "της µόδας" στο 
ευρωπαϊκό θέατρο, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο κάθε φορά τη σκηνική 
επιτυχία. 'Eτσι τα θεατρικά του έργα "O γιος του ίσκιου" (1907), "Tο κόκκινο 
πουκάµισο" (1908), "Tο χαλασµένο σπίτι" (1909), "Tο άσπρο και το µαύρο" (1913) 
και "Mια νύχτα µία ζωή" (1924) δίνουν ασφαλή κριτήρια για τα γούστα και τις 
προτιµήσεις των δραµατουργών και κριτικών του "Θεάτρου των ιδεών" στη δεύτερη 
φάση του· δίπλα στην εµπεριστατωµένη δραµατουργική ανάλυση εντοπίζονται και 
πρότυπα της δραµατογραφίας, που τα αρνείται ο ίδιος ο συγγραφέας (π. χ. Gerhart 
Hauptmann)· 10) "O Aλέξης Σολοµός µελετητής του θεάτρου" (σσ. 381-392), 
αποτέλεσε τη laudatio για την απονοµή του τίτλου του επίτιµου διδάκτορα του 
Tµήµατος θεατρικών Σπουδών στο σκηνοθέτη και συγγραφέα Aλέξη Σολοµό, που 
έγινε το Mάιο του 1997 στη µεγάλη Aίθουσα Tελετών του Πανεπιστηµίου Aθηνών. 
O τόµος κλείνει µε ευρετήρια τίτλων και έργων, µελετητών, όρων και αντικειµένων, 
προσώπων και ονοµάτων  (σσ. 393-421). 
 
I. Bιβιλάκης,  Περίτεχνο 3 (1999), σσ. 71-72. 
 
"'Eννοιες από τη φιλοσοφία του Kαντ που µπορούν να εφαρµοστούν στη λειτουργία 
του θεατρικού φαινοµένου δίνουν στον Bάλτερ Πούχνερ τον τίτλο του νέου του 
βιβλίου. O ακάµατος καθηγητής, που µας έκανε το δώρο να ζήσει στην Eλλάδα και 
να µας οικειώσει µε τις θεατρολογικές εξελίξεις του δυτικού κόσµου, συγκέντρωσε 
δέκα µελετήµατα και µας τα προσφέρει σ' έναν τόµο που διακρίνεται για την 
πρωτοτυπία και την εγκυρότητα των θεατρικολογικών προσεγγίσεων, καθώς και για 
τον πλούτο των σηµειώσεων που σχολιάζουν και εµβαθύνουν στο κυρίως κείµενο. 
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     Στο πρώτο κεφάλαιο, εξετάζεται η λειτουργικότητα του τραγικού και του 
κωµικού στον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό, όπου διαπιστώνεται µέσα από πολλά 
παραδείγµατα παραδοσιακής συµπεριφοράς ότι η παρουσία του τραγικού (θάνατος, 
ξενιτειά) σηµαίνει την αµφισβήτηση και τη σχετικοποίηση των κοινωνικών 
συµβάσεων, ενώ η κωµικότητα και η παρωδία (καρναβάλι, αποκριάτικες ποµπές, 
Kαραγκιόζης, δαιµονικά όντα) που συντελείται µε την παροδική αντιστροφή του 
κόσµου επιβεβαιώνον την ισχύουσα κοινωνική νόρµα της κοινοτικής ζωής. Στο 
δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η "δραµατικότητα" και η "θεατρικότητα" της 
Xρονογραφίας του βυζαντινού λογίου Mιχαήλ Ψελλού (11ος αι.) και ιδίως οι όροι 
που προέρχονται από τη σκηνική πράξη "δράµα", "θέατρον", "προσωπείον", 
"σκηνουργός", "τραγωδία", "κωµωδία", που βρίσκονται διεσπαρµένοι στο κείµενο. 
     H µελέτη αποδεικνύει ότι οι όροι δεν αναφέρονται σε συγκεκριµένη πρακτική, 
αλλά χωρίς να χάνουν το αρχικό θεατρικό τους περιεχόµενο, εντάσσονται µε νέες 
µεταφορικές σηµασίες σε δραµατικά συµφραζόµενα που εξυπηρετούν την αφήγηση 
και τη λεκτική δεξιοτεχνία του συγγραφέα. Στο τρίτο κεφάλαιο, το θέατρο της 
κρητικής αναγέννησης εντάσσεται στην ευρωπαϊκή ιστορία του πολιτισµού, αφού η 
Kρήτη ήταν ένα πολιστιµικό κέντρο στην περιφέρεια του πανευρωπαϊκού 
ουµανισµού και συµµετείχε ενεργά στις πνευµατικές εξελίξεις. Aκολουθεί το θέαµα 
του κονταροχτυπήµατος (γκιόστρα) στην Kρήτη και τα Eπτάνησα, που γνωρίζει 
ακµή, όσο η Bενετία διατηρεί τη δύναµή της στις περιοχές και οι γιορτές, στις οποίες 
περιλαµβάνεται η γκιόστρα, είναι η επικύρωση της εξουσίας. Στο πέµπτο και έκτο 
κεφάλαιο, ο συγγραφέας ασχολείται µε δύο έργα της χιώτικης δραµατουργίας, η 
οποία µετά τη δηµοσίευση του Δαβίδ από τον Θωµά Παπαδόπουλο αποκτά µια 
κορυφαία θέση στο αιγαιοπελαγίτικο θέατρο, αφού πλάι στη ιησουίτικη δραµατική 
παραγωγή εµφανίζονται ορθόδοξοι ιερείς να φέρονται ως συγγραφείς των έργων. Στο 
πρώτο κείµενο, που ονοµάζεται Διάλογος της Yπεραγίας Θεοτόκου (1642-1662), του 
ορθόδοξου Mιχαήλ Bεστάρχη, παρουσιάζονται οι προφήτες και προπάτορες της 
παλαιάς Διαθήκης να διατυπώνουν σε παράλληλους µονολόγους τις προφητικές τους 
ρήσεις για τον ερχοµό της Mαρίας και τη σηµασία της στο σχέδιο της θείας 
οικονοµίας µε τη γέννηση του Iησού. O Πούχνερ αναζητεί τα πρότυπα του έργου και 
καταλήγει όχι µόνο σε κάποια εκκλησιαστικά κείµενα, αλλά και στον εικονογραφικό 
τύπο "'Aνωθεν οι προφήται", όπου ζωγραφίζεται η Παναγία περιστοιχισµένη από 
τους προφήτες που προεικονίζουν µε σύµβολα (βάτος, στάµνα, κλίµακα κλπ.) το 
ρόλο που θα διαδραµατίσει. Στο δεύτερο, έχουµε ένα θρησκευτικό δράµα ανωνύµου 
για τον 'Aγιο Iσίδωρο, προστάτη της Xίου, που δεν αποκλείεται να προέρχεται από 
ορθόδοξο περιβάλλον. Eδώ εκδίδεται το χειρόγραφο των 477 στίχων που βρίσκεται 
στα κατάλοιπα του Λέοντος Aλλατίου στο Bατικανό, µε εισαγωγή, δοµική-γλωσσική 
ανάλυση, θεατρική αποτίµηση και εύχρηστο γλωσσάριο. Στο έβδοµο κεφάλαιο του 
τόµου, περνάµε στα Iόνια νησιά, που διέσωσαν µετά την πτώση της Kρήτης (17ο αι.) 
τα κρητικά έργα, και στο επτανησιακό θέατρο, που αποτελεί έναν "µοναδικό κρίκο 
στη συνέχεια της θεατρικής δραστηριότητας στον ελληνόφωνο χώρο της Bαλκανικής 
και των Mεσογείων". Στο όγδοο κεφάλαιο, ερευνάται η απήχηση θεατρικών 
συγγραφέων και λιµπρετιστών, κυρίως των Mεταστάσιο, Γκολντόνι, Aλφιέρι, στον 
ελληνικό χώρο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, ενώ στο προτελευταίο τµήµα του 
βιβλίου επανεξετάζεται η δραµατογραφία του νεαρού Σπύρου Mελά µέσα από τα H 
θυσία, O γιος του ίσκιου, Tο κόκκινο πουκάµισο, Tο άσπρο και το µαύρο, Mια νύχτα 
µια ζωή, όπου συµπεραίνεται ότι ο Mελάς είναι περισσότερο δηµοσιογράφος παρά 
ιδεολόγος ή εστέτ συγγραφέας. Στο δέκατο και τελευταίο κεφάλιο, παρουσιάζεται 
για πρώτη φορά η συγγραφική διάσταση του Aλέξη Σολοµού, του κορυφαίου 
σκηνοθέτη, ο οποίος µας γνώρισε τον Aριστοφάνη και µας έχει κληροδοτήσει ένδεκα 
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τόµους που κατέχουν µια ξεχωριστή θέση στη βιβλιογραφία, αφού συνδέονται άµεσα 
µε τις σκηνοθετικές αναζητήσεις του συγγραφέα. H έκδοση, µε την πλούσια και 
απόλυτα ενηµερωµένη βιβλιογραφία, κλείνει µε ευρετήρια που διευκολύνουν την 
επιλεκτική αναγνωστική πρόσβαση στον ' χορταστικό' τόµο". 
  
719) Griechisches Schuldrama und religiöses Barocktheater im ägäischen Raum 
zur Zeit der Türkenherrschaft (1580-1750), Wien, Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 1999 (Philosophisch-historische Klasse der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Denkschriften, 277. Band), σελ. 
180 (4o). 
 
H µονογραφία αυτή απευθύνεται στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα, ιδίως στη 
θεατρική ιστοριογραφία της Eυρώπης, τη βαλκανιολογία και τη νεοελληνική 
φιλολογία, αλλά και την εκκλησιατική και πολιτισµική ιστορία του Aιγαίου 
Πελάγους κατά την Tουρκοκρατία, και παρουσιάζει λεπτοµερειακά τις 
τεκµηριωµένες θεατρικές παραστάσεις, τα σωζόµενα δραµατικά κείµενα και 
γλωσσικά παραδείγµατα, ανθολογηµένα και µεταφρασµένα στα γερµανικά, 
ολόκληρου του νέου κεφαλαίου του Aιγαιοπελαγίτικου θρησκευτικού θεάτρου από 
το 1580 ώς το 1750. Tους σκοπούς αυτούς ορίζει µε σαφήνεια η αρχή του Προλόγου: 
"Vorliegende Monographie bildet ein neues Kapitel der neugriechischen, 
mediterranen und europäischen Theatergeschichte und liefert einen Beitrag zur 
Neogräzistik, Balkanistik und zu den Mittelmeerstudien, zur postbyzantinischen 
Philologie sowie zur neugriechischen Dramengeschichte, enthält aber auch eine 
Reihe von Neuerkenntnissen für die katholische Missionsgeschichte, die 
Kirchengeschichte des ägäischen Raums, die Kulturgeschichte der griechischen 
Inseln während der Türkenherrschaft sowie des ostmediterranen Beckens im 
allgemeinen, gewährt aber auch Einblick in die Alltagsgeschichte der griechischen 
Inselbevölkerung des 17. und 18. Jahrhunderts, in Demographie, Humangeographie 
und Volkskunde des Archipelagus, in historische Kulturbeziehungen zwischen Ost 
und West und Spannungen zwischen Protestantismus, Kalvinismus, Katholizismus 
und Orthodoxie in der Zeit der Gegenrefomation, und ist aus diesem Grund gleich für 
mehrere Wissenschaftsdisziplinen von Interesse" (σ. 7). 
     H µονογραφία απαρτίζεται από πέντε µέρη: το πρώτο ασχολείται µε τα ιστορικά 
και πολιτισµικά συµφραζόµενα, το δεύτερο παρουσιάζει λεπτοµερειακά τις 
πληροφορίες για τις θεατρικές παραστάσεις, το τρίτο αναλύει τα σωζόµενα 
δραµατικά έργα, το τέταρτο δίνει σε µορφή ανθολογίας γλωσσικά δείγµατα από τα 
περισσότερα δραµατικά έργα µε κριτικόν υποµνηµατισµό, σχόλια και γερµανική 
µετάφραση, και το πέµπτο περιέχει τα ευρετήρια. Aναλυτικότερα: 
     H "Einleitung" (σσ. 11-18) δίνει το ιστορικό της σχετικής έρευνας και επισηµαίνει 
τα κενά που αποµένουν. Tο πρώτο µέρος: "A. Kulturhistorischer Hintergrund" (σσ. 
19-52) εισάγει στο γενικότερο ιστορικό και πολιτισµικό βάθος της θεατρικής αυτής 
δραστηριότητας, που σχετίζεται µε την εκπαιδευτική και προσηλυτιστική 
δραστηριότητα καθολικών ταγµάτων, κυρίως των Iησουιτών και Kαπουκίνων, της 
γαλλικής και ιταλικής αποστολής, στο χώρο του Aιγαίου Πελάγους· το κεφάλαιο 
αναλύει εκτενώς το ιστορικό και την εξάπλωση των καθολικών µονών στο χώρο, τις 
δραστηριότητες που είχαν και την υποδοχή που δέχτηκαν (1. Katholische 
Ordenstätigkeit und Missionsgeschichte im Archipelagus, σσ. 21-39), υπεισέρχεται 
στη συνέχεια στη µορφολογία και λειτουργικότητα του ιησουιτικού θεάτρου στην 
Eυρώπη, όπου το τακτικό ανέβασµα θεατρικών παραστάσεων είχε ενταχθεί στην 
εκπαιδευτική διαδικασία του κολεγίων (2. Formen und Funktionen des 
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Jesuitentheaters und seiner Dramatik, σσ. 39-47), και τελειώνει µε την 
παρακολούθηση των ορθόδοξων αντιδράσεων στις θεατρικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, που δεν χαρακτηρίζονται από συστηµατική και καθολική άρνηση, 
αφού πρόκειται για κρίσιµη, για τους 'Eλληνες, εποχή (3. Katholisches Ordenstheater 
im türkenzeitlichen Griechenland und die Stellung der orthodoxen Kirche, σσ. 47-
52). 
     Tο δεύτερο µέρος (B. Die Aufführungen σσ. 53-92) παρουσιάζει αναλυτικά τις 
πληροφορίες για θεατρικές παραστάσεις και αναλύει τις λεπτοµέρειες των πηγών: α) 
Pώµη (σσ. 54-59), β) Kωνσταντινούπολη (σσ. 59-70), γ) Xίος (σσ. 70-78), δ) 
Kυκλάδες (σσ. 78-92). Oρισµένες πληροφορίες είναι εξαιρετικής σηµασίας, γιατί για 
πρώιµες θεατρικές παραστάσεις συνήθως δεν γνωρίζουµε πολλές λεπτοµέρειες. 
Aκολουθεί η συστηµατική ανάλυση των δραµατικών έργων από γλωσσική, 
φιλολογική, δραµατουργική και θεατρολογική άποψη (C. Die Dramenwerke σσ. 93-
146): 1. H χιώτικη δραµατουργία (σσ. 101-124), µε α) "Tα Eισόδια της Θεοτόκου" 
του Mιχαήλ Bεστάρχη (σσ. 102-104), β) την "Aνάσταση του Kυρίου ηµών Iησού 
Xριστού" του ίδιου  (σσ. 104-109), γ) τον "Eλεάζαρο και τους επτά παίδες 
Mακκαβαίους" του ίδιου (σσ. 109-116), δ) τους "Tρεις παίδες εν καµίνω" του 
Γρηγόριου Kονταράτου (σσ. 116-119), ε) το "Δράµα περί του γεννηθέντος τυφλού" 
του Γαβριήλ Προσοψά  (σσ. 119-122), στ) το "Δαβίδ" αγνώστου (Στανίσλαου 
Bελάστη;)  (σσ. 122-123), ζ) το προσχέδιο θρησκευτικού δράµατος για τον "'Aγιο 
Iσίδωρο" αγνώστου (σσ. 123-124),  και 2. η κυκλαδική δραµατουργία (σσ. 124-146), 
µε α) την "Tραγέδια του Aγίου Δηµητρίου", αγνώστου από τη Nάξο, που 
παραστάθηκε στις 29 Δεκεµβρίου 1723 στο νησί (σσ. 125-135), β) τον "Hρώδη ή τη 
σφαγή των νηπίων", αγνώστου από τη Nάξο ή τη Σύρο (σσ. 135-146), και γ) το 
"ρόλο" του "Aγίου Γεωργίου" (σ. 146). 
     Στις εµπεριστατωµένες αυτές αναλύσεις έπονται παραδείγµατα σε κριτική έκδοση  
µε υπόµνηµα, σχόλια και γερµανική µετάφραση, καθώς και ένα γλωσσάριο στο 
τέλος, που αποδίδει τη σηµασία των ιδιωµατικών λέξεων στα κοινά ελληνικά και στα 
γερµανικά (D. Anthologie der Textproben mit Übersetzung, Anmerkungen und 
Glossar σσ. 147-168). H µονογραφία κλείνει µε ευρετήρια (E. Register σσ. 169 εξ.) 
ονοµάτων, τίτλων, τόπων και πραγµάτων και εννοιών. 
 
M. Pörnbacher, Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte 34 (2001), σσ. 935-936. 
 
“’Insgesamt sind es zehn Dramenwerke, Entwürfe und Fragmente, die dem religiösen 
Theater der katholischen Missionstätigkeit in der Ägäis angehören bzw. als orthodoxe 
Reaktion auf sie zurückgehen, von denen bisher erst ein geistliches Schauspiel 
veröffentlicht worden ist. Schon allein diese Anzahl macht das Kapitel ‘Religiöses 
Theater der Gegenreformation im Archipelagus’ zu einem der bedeutenden Kapitel 
der neugriechischen Theatergeschichte seit der Renaissance’. So umreißt Puchner den 
Gegenstand seines Buches (S.93), das auch der Vorbereitung einer Neuedition der 
Stücke dienen soll. 
     Wenngleich die Aufführungssprache der Schuldramen im griechischen Kolleg in 
Rom, zu Konstantinopel, auf Chios oder den Kykladen Griechisch war, läßt die hier 
kurz vorzustellende erlesene Publikation Vergleiche mit dem lateinischen, zumal von 
den Jesuiten geförderten Theater in unseren Breiten zu und wirft ein Licht auf 
weitgespannte Beziehungen, auch auf weitreichende Spannungen und Probleme. Man 
begegnet Jakob Bidermann und Andreas Gryphius, Ignatius und Franz Xaver, und die 
zahlreichen Einträge im Register ‘Sachen und Begriffe’ unter den Stichworten 
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Jesuiten, Jesuitendramaik, -kolleg, -orden, -schule, -theater, -tragödie sprechen für 
sich. 
     Die besprochenen Dramen sind die sechs Stücke der chiotischen Dramaturgie, 
nämlich von Michael Vestarchis ‘Die Darbringung Marias im Tempel’, ‘Die 
Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus’ und ‘Eleazar und die Makkabäerkinder’, 
von Gregorios Kontaratos ‘Die drei Knaben im Feuerofen’, von Gabriel Prosopsas 
‘Das Drama über den Blindgeborenen’ und der anonyme ‘David’ (1979 als erster und 
bisher einziger Text kritisch ediert), dazu der Entwurf ‘Der hl. Isidoros’ und die drei 
Texte der kykladischen Dramaturgie: ‘Die Tragödie des hl. Demetrios’, ‘Herodes 
oder der bethlehemitische Kindermord’ und die Spielrolle ‘Der hl. Georg’. 
     Die ausgewählten Textproben mit Übersetzung, Erläuterungen und Glossar laden 
auf kleine Leseabenteuer ein. Ausführliche Register machen das Werk leicht zu 
benützen”. 
 
720) H πρόσληψη της γαλλικής δραµατουργίας στο νεοελληνικό θέατρο (17ος - 
20ός αιώνας). Mια πρώτη σφαιρική προσέγγιση, Aθήνα, Eλληνικά Γράµµατα 
1999, σελ. 219. 
 
"Tο µελέτηµα τούτο εκπονήθηκε µε την ευκαιρία του B' Διεθνούς Συνεδρίου 
Συγκριτικής Γραµµατολογίας, που διοργάνωσε η Eλληνική Eταιρεία Γενικής & 
Συγκριτικής Γραµµατολογίας το Nοέµβριο του 1998 στην Aθήνα µε θέµα 
"Tαυτότητα και ετερότητα στη λογοτεχνία, 18ος-20ός αι." και επιχειρεί να δώσει για 
πρώτη φορά µια περιεκτική σύνοψη των γαλλικών επιδράσεων στη νεοελληνική 
δραµατουργία, στηριζόµενη στα αποτελέσµατα των τελευταίων ετών, που έχουν 
τροποποιήσει το σύνολο της εικόνας της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου... 
Ωστόσο δεν µπορεί σήµερα να ισχυριστεί κανείς, ότι είναι δυνατό να παρουσιάσει 
µιαν εξαντλητική ανάλυση των επιδράσεων της γαλλικής δραµατουργίας στο 
νεοελληνικό θέατρο, γιατί λείπουν ακόµα πολλές επιµέρους προεργασίες. Kαι αν 
αποτολµώ µια πρώτη σφαιρική αντιµετώπιση του θέµατος, δεν είναι γιατί 
παραγνωρίζω τις υπάρχουσες ελλείψεις, αλλά οδηγούµαι από την ερευνητική 
ανάγκη, να σταθµίσει η ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου µακροπρόθεσµα τις 
συνολικές διεργασίες των αφοµοιωτικών διαδικασιών, να καταλήξει σε σφαιρικά 
συµπεράσµατα ως προς τα βάρη και τα µεγέθη στο διαλεκτικό γίγνεσθαι µεταξύ 
µίµησης και παράδοσης, που χαρακτηρίζει τη µισή χιλιετία της ύπαρξής της, και να 
αντιδιαστείλει και να διαφοροποιήσει τις εκάστοτε συγκυρίες πάνω στις δοµές 
βάθους και πλάτους, που διέπουν τις σχέσεις του ελληνικού θεάτρου µε το 
δυτικοευρωπαϊκό, από τη Bενετοκρατία και εντεύθεν. / H ανίχνευση των 
µακροχρόνων δοµικών σταθερών αποδεικνύει, ότι οι γαλλικές επιδράσεις στο 
νεοελληνικό θέατρο είναι σχεδόν δίδυµες µε τις ιταλικές, που επικρατούν το 18ο 
αιώνα· στη συνέχεια οι γαλλικές υπερτερούν, και κατά το 18ο και 19ο αιώνα 
βαδίζουν παράλληλα µε τις ιταλικές, ως πρότυπα κυρίως της κλασικίζουσας 
δραµατουργίας µε τη γνωστή τριανδρία των Γάλλων κλασικών δραµατουργών του 
17ου αιώνα. Mπροστά σ' αυτή τη γαλλοϊταλική κλασικιστική "αδελφοποιία" ως 
θεµατοφύλακα του αριστοτελικού δράµατος των κανόνων και των ενοτήτων, οι 
άλλοι ευρωπαϊκοί λαοί δείχνουν πιο περιορισµένες δυνατότητες επίδρασης..." (σσ. 15 
εξ.). "Mαζί µε τις ιταλικές λοιπόν επιδράσεις, οι γαλλικές είναι οι πιο µακραίωνες και 
επίµονες. Aπό το Παρίσι του Kοραή µέχρι και σήµερα υπάρχει σταθερή παρουσία 
Eλλήνων διανοητών, καλλιτεχνών και λογοτεχνών στην Πόλη του Φωτός και της 
Διασποράς. Aυτή η άµεση προσωπική σχέση οδηγεί σε φαινόµενα σαν τον Jean 
Moréas, ή του θεάτρου της Mαργαρίτας Λυµπεράκη, που έχει γράψει τα περισσότερα 
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θεατρικά της έργα πρώτα στα γαλλικά. από τις ηµέρες της Γαλλικής Eπανάστασης 
και του Διαφωτισµού τα γαλλικά είναι στην Eλλάδα η γλώσσα της διανόησης, αν και 
παραµερίζεται πια σήµερα από τη lingua franca, την "κοινή" του δυτικού κόσµου, τα 
αγγλικά. H παρουσία της Γαλλίας αποτελεί λοιπόν, µαζί µε αυτήν της Iταλίας, τους 
σταθερούς άξονες προσανατολισµού του νεοελληνικού θεάτρου, πάνω στους οποίους 
πρόσκαιρα µόνο αντιδιαστέλλονται κινήµατα και ρεύµατα, που προέρχονται από 
αλλού. H παρουσία αυτή είναι πολυεπίπεδη, όπως και η ιταλική, αλλά σε πρόσφατες 
φάσεις της εξέλιξης πιο αισθητή, και δεν έχει διερευνηθεί συστηµατικά στο σύνολό 
της. Σ' ένα τέτοιο εγχείρηµα θέλει να δώσει το µελέτηµα τούτο ένα ισχυρό κίνητρο 
και να αποτελέσει πλαίσιο αναφοράς για πιο εξαντλητικές προσπάθειες, έτσι ώστε το 
νεοελληνικό θέατρο να µπορέσει να τεκµηριωθεί µελλοντικά, µε στοιχεία επαρκή και 
αδιάσειστα, ως αναπόσπαστο τµήµα του ευρωπαϊκού θεάτρου" (σσ. 19 εξ.). 
 Tο πρώτο κεφάλαιο, "Tο θρησκευτικό θέατρο της γαλλικής αποστολής των 
Iησουιτών στην Kωνσταντινούπολη και στο Aιγαίο πέλαγος" (σσ. 21-30) συνοψίζει 
τα νέα δεδοµένα για τις παραστάσεις των Γάλλων Iησουιτών στον ελληνόφωνο 
νησιωτικό χώρο το 17ο και το πρώτο µισό του 18ου αιώνα· οι πηγές αυτές 
διασώζουν ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες για το σχολικό θέατρο στα κολέγια των 
Iησουιτών, παραστάσεις που έγιναν στα ελληνικά, από 'Eλληνες µαθητές και 
απευθύνονταν στον ελληνικό πληθυσµό. 
 Tο δεύτερο κεφάλαιο, "H γαλλική κλασικίζουσα δραµατουργία στην 
ελληνόφωνη Aνατολή (Kορνήλιος, Pακίνας, Mολιέρος)" (σσ. 31-61) δίνει µια 
λεπτοµερειακή εικόνα της πρόσληψης των τραγικών του 17ου αιώνα, αλλά κυρίως 
του Mολιέρου, από τις παραστάσεις στη Γαλλική Πρεσβεία της Πόλης (1673) ώς τις 
τελευταίες σύγχρονες παραστάσεις των κωµωδιών του· η παρακολούθηση της 
πρόσληψης κινείται σε τέσσερα επίπεδα: παραστάσεις, µεταφράσεις, εκδόσεις και 
δραµατουργικές επιδράσεις. Για κάθε έργο του Mολιέρου δίνεται λεπτοµερειακό 
παραστασιολόγιο. 
 Tο τρίτο κεφάλαιο, "Προς τη Γαλλική Eπανάσταση: ο ορθολογισµός του 
Bολταίρου και το Pοκοκό του Mαριβώ" (σσ. 62-69) παρακολουθεί την πρόσληψη 
των Iδεολόγων και Eγκυκλοπαιδιστών στο ελληνικό θέατρο, προεπαναστικό και 
µετεπαναστατικό, ενώ η πρόσληψη του Mαριβώ οδηγεί κυρίως στον 20ό αιώνα. Tο 
τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται βασικά µε τον Victor Hugo και την ελληνική του 
"τύχη": "O Γαλλικός Pοµαντισµός και η πρόσληψή του από την ελληνική 
δραµατουργία του 19ου αιώνα" (σσ. 70-80)· σχεδόν κανένα από τα έργα του δεν 
επιβιώνει, στις ελληνικές θεατρικές σκηνές, τη στροφή του αιώνα. 
 Eκτενέστερο είναι το πέµπτο κεφάλαιο: "Tο µυθιστορηµατικό περιπετειώδες 
δράµα, έργα 'µε θέση' και έργα 'χωρίς θέση' στις ελληνικές σκηνές του 19ου αιώνα. 
H κληρονοµιά του 'καλοφτιαγµένου έργου' στην ελληνική  δραµατουργία του 20ού 
αιώνα" (σσ. 81-115), όπου αναλύεται το θεατρικό ρεπερτόριο των ελληνικών θιάσων 
ώς το 1910 περίπου και παρακολουθείται αναλυτικά η τύχη των έργων των δύο 
Dumas, A. Bourgeois, A. Dennery, A. Delacour, L. Thiboust, V. Sejour, J. Mallian, 
C. Garand, V. Ducange, G. Dugué, O. Feuillet, E. Grangé, E. Cormon, E. Brisebarre, 
E. Nus, P. Dumanoir, E. Scribe, E. Legouvé κτλ. 
 Tο έκτο κεφάλαιο ασχολείται µε την έντονη απήχηση του Maeterlinck: "O 
Συµβολισµός και ο Nεοροµαντισµός στο 'Θέατρο των ιδεών'" (σσ. 116-137), το 
έβδοµο, "H Γαλλική δραµατουργία του Mεσοπολέµου" (σσ. 138-151) µε Anouilh, 
Montherlant, Giraudoux κτλ., το όγδοο, "Tο υπαρξιακό θέατρο" (σσ. 152-155) µε 
Camus και Sartre, το ένατο, "Tο θέατρο 'του παραλόγου'" (σσ. 156-167) µε Beckett, 
Ionesco, Arrabal κτλ. 
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 O τόµος τελειώνει µε ένα English summary (σσ. 172-174) και ευρετήρια: 
µελετητών (σσ. 175-179), προσώπων (σσ.180-191), συλλογικών οργάνων και θιάσων 
(σσ. 192-195), τίτλων (σσ. 196-211), τόπων - θεάτρων (σσ.212-215) και εννοιών και 
όρων (σσ. 216-219). 
 
Kρίση: M. Meraklis, Revue des Études Grecques 114 (Paris 2001), σσ. 308-311. 
 
“Comme le note en introduction l’auteur, Professeur au département d’études 
théâtrales de l’Université d’Athènes, les influences françaises, mais aussi italiennes, 
commencent très tôt et n’ont cessé d’exister jusqu’à nos jours. Il s’agit là d’ailleurs 
non de l’influence de quelques individus (comme Schiller pour l’Allemagne ou 
Shakespeare pour l’Angleterre), mais de plus vastes courants artistiques, idéologiques 
et politiques, et le théâtre français (et italien) a été, avec les classiques (Corneille, 
Racine,Molière), ‘gardien du drame astotélicien des règles et des unités’. C’est 
encore un Français, aimé du public grec (surtout comme poète et prosateur), V.Hugo, 
qui permettra, avec son élan romantique, de dépasser la ‘tyrannie des règles’ de la 
poétique aristotélicienne. Mais l’influence française a été multiple et de longue durée: 
le réalisme français et le théâtre engagé du XIXe siècle, mais aussi le théâtre de 
boulevard et la comédie bouffe auront un bel avenir, les deux derniers jusqu’à la 
Deuxième Guerre mondiale. Pendant et après cette guerre le théâtre grec sera 
influencé par le théâtre existentialiste de Sartre et Camus, mais aussi par le théâtre de 
l’absurde d’Ionesco et de Beckett. W.Puchner est formel: ‘La présence de la France 
constitue donc, avec celle de l’Italie, les axes stables d’orientation du théâtre néo-
grec, dont s’écartent seulement pour un temps des mouvements et des courants venus 
d’ailleurs’. 
     Le premier chapitre, consacré au théâtre religieux de la mission française 
jésuite au XVIIe siècle à Constantinople et dans la mer Egée, est un élément nouveau 
qui repose presque exclusivement sur des recherches du W. Puchner. Il a publié 
beaucoup d’ articles sur ce sujet, mais a aussi effectué l’édition critique d’œuvres 
théâtrales, enrichissant contenuellement l’image temporelle et spatiale de la présence 
et de l’influence de ce théâtre dans l’espace grec. Ainsi desparaît le stéréotype du 
passage de la littérature crétoise en déclin au XVIIe siècle à la dramaturgie de 
l’Heptanèse au XVIIIe: on sait à présent que des représentations théâtrales – de nature 
et finalité différentes – étaient données aussi en d’autres lieux. 
 L’auteur traite ensuite de la dramaturgie française classicisante, modèle pour 
toute l’Europe de Sud-Est jusqu’au XIXe siècle. En ce qui concerne la Grèce, le début 
se situe à Constantinople, dans le cercle des Phanariotes. Bien que Racine soit 
considéré comme le modèle idéal, c’est Molière qui connaît le plus grand succès: 
‘Une grand partie des comédies écrites du XIXe siècle s’appuie sur ses œuvres’. Déjà 
au XVIIIe siècle sont traduites, au moins dans le cercle phanariote, ses principales 
comédiens, même si elles ne se sont par représentées par le théâtre amateur (il nén 
existait pas encore de professionnel), avant la Buerre d’Indépendance (1821). Mais à 
partir de 1860 (et jusqu’à la fin du siècle), la présence de Molière dans les troupes 
théâtrales ambulantes d’Athènes et de Constantinople est stable. La traduction de 
L’Avare  par Constantin Oikonomos ex Oikonomôn (1816), savant clerc, éminent 
représentant des Lumières grecques, est restée célèbre. Les héros comiques de 
l’œuvre, ainsi qu’il les a adaptés en utilisant des idiomes populaires, hellénisés 
jusqu’à un certain point, se retrouvent souvent comme personnages de la comédie 
grecque du XIXe siècle. Oikonomos a travaillé sur la base d’une théorie qu’il a 
définie dans son introduction capitale (‘Molière a peint L’Avare  selon les mœurs de 
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ses compatriotes. Le Grec doit le peindre selon les mœurs de ses propres concitoyens. 
Le theâtre est nécessairement national, surtout la comédie’). 
 L’influence de Racine dans l’écriture dramatique du XIXe siècle est sensible 
aussi: les tragédies les plus parfaites, Aspasie (1813) et Polyxène (1814) de Iakovos 
Rizos Neroulos, sonst respectivement influencées par Andromaque et Phèdre, et ‘ont 
consacré le modèle néo-classique au 19e siècle, dont l’écriture dramatique 
s’émancipera seulement de manière très hésitante, à l’aide du romantisme et de la 
Shakespearolâtrie’. 
 Intense a été la réception de Voltaire, amis pour une période plus courte, liée à 
la Guerre d’Indépedance grecque. Elle a constitué une partie importante du 
‘transvasement’, par traduction d’œuvres, des idées d’Europe occidentale dans la 
Grèce sous occupation ottomane, comme le demandait le plus éminent représentant 
des Lumières grecques A.Coraïs. Les tragédies engagées de Voltaire, Brutus, La mort 
de César, à propagande démocratique directe, sont parmi les premières œuvres 
représentées dans les Principautés Danubiennes gérées par les Phanariotes. Aucun 
autre dramaturge français n’a eu une réception aussi intense que celle dont il a 
bénéficié dans la première moitié du XIXe siècle. Beaucoup d’ études restent encore à 
faire sur les prologues d’œuvres dramatiques, mais aussi les publications théoriques 
ou poétiques et même sur la presse quotidienne de cette époque. Suivent La Harpe 
(l’arrangement de Philoctète  influence la traduction de Sophocle par Piccolo) et 
Beaumarchais (surtout Le Barbier de Séville ), Marivaux, et ses ‘descripions 
psychologiques minutieuses de l’amour et de la déception amoureuse, qui reflètent le 
manque de valeurs du monde factice du Rococo’, absent au XIXe s. connaît 
aujourd’hui une ‘renaissance’ inattendue. 
 Le romantisme est peut-être arrivé avec du retard en Grèce, mais sa présence a 
été intense et de longue durée. D’ailleurs son arrivée ne s’est pas faite par la seule 
voie française. Font irruption dans l’espace grec aussi bien Shakespeare, que Schiller, 
V.Hugo devient célèbre à une vitesse inconnue jusqu’alors (dès la décennie 1830-40), 
avant même que ses œuvres ne soient traduites. D’abord connu à un niveau théorique 
concernant la dramaturgie, son influence essentielle sera due à sa prose et à sa poésie, 
et au fait qu’il a été un ami de la Grèce pendant la Guerre d’Indépendance (1821-27). 
Sur scène il fera son apparition vers la deuxième moitié du XIXe siècle, pour que sa 
réception se complète au XXe siècle. Celle d’Alfred de Musset est limitée. 
 Déjà à l’époque du romantisme tardif. Dumar père émeut au théâtre autant que 
par ses romans (souvent adaptés pour la scène) et offre surtout une fuite hors de la 
réalité – ainsi qu’on a appelé ce penchant du public grec. Lui succède Dumas fils 
dont les œuvres ‘à thèse’ exercent une critique sociale contre l’esprit bourgeois (La 
dame aux camélias ). D’autres œuvres de même nature sont montées, ont Les deux 
orphelines  d’A. Dennery et E.Cornou (1875, première traduction en grec 1891) qui 
ont fait un malheur, le titre de l’œuvre qualifiant encore de nos fours un genre de 
paralittérature larmoyante, dans la collimateur de la critique intellectualiste. 
 Parallèlement, les besoins du public théâtrophil sont satisfaits par les domédies, 
farces, parodies, théâtre de boulevard et vaudevilles, etc. en un ou plusieurs actes ‘qui 
imposent à l’écriture dramatique de nouvelles <règles>, non plus celles de la 
dramaturgie classicisante, mais celle de l’œuvre <bien faite> (...) règles qui fixent en 
Grèce jusqu’à l’entre-deux-guerres les critères de la <théâtralité> et déterminent si 
une œuvre peut <passer> à la scène ou non’. Des écrivains théâtraux de premier ordre 
comme G.Xénopoulos n’ont jamais abandonné ce modèle. Malgré le succès inouï des 
nouveaux genres théâtraux locaux, le ‘comidylle’ et l’idylle dramatique (env. 1880-
1900) et la revue théâtrale (à partir de 1894), les œuvres françaises occupent plus du 
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quart du répertoire de toutes les troupes, tandis que ‘la vitesse de traduction entre 
Paris et Athènes est désormais foudroyante’. 
 Les symbolisme, le néoromantisme, et le ‘théâtre d’idées’, nouveaux courants 
du modernisme, sont introduits en Grèce; leur substance est certainement modifiée, 
les conditions sociales qui étaient à leur origine dans les autres pays d’Europe 
(France, Allemagne) n’existant pas en Grèce, où il y a une confusion entre le réalisme 
et le naturalisme. Dans ce mélange, le premier domine, notamment à cause du 
prolongement des effets du romantisme. C’est pour la même raison que la réception 
du symbolisme, de l’impressionnisme et du néoromantisme a été large. Pendant la 
première décennie du XXe siècle, grâce à C.Palamas, se distingue Maeterlinck, même 
si la grand public grec, très extraverti et qui continue e être sèduit par les œuvres 
françaises ‘bien faites’, ne l’accueille pas avec enthousiasme. Mais il a manifestement 
influencé C.Christomanos, homme de théâtre – et écrivain – des plus distingués, et le 
jeune N. Kazantzakis. 
 Dans la Grèce de l’entre-deux-guerres l’influence de la dramaturgie française se 
fait par couches superposées: on a là ‘Moliére et la dramaturgie classique, le 
romantisme français et les œuvres romantiques romanesques, l’œuvre bien faite de 
réalisme et du boulevard, le symbolsime et le néoromantisme, ainsi que l’avant-gard 
française de l’entre-deux-guerres, le nouveau théâtre religieux et les parodies et 
adaptatations de la mythologie grecque ancienne’. 
 Les choses vont changer radicalement après la Deuxième Guerre mondiale: la 
tradition théâtrale française des siècles précédents, et même des débuts du XXe, cède 
la place à une autre réalité théâtrale définie par de nouvelles conditions idéologiques, 
thématiques, sociales, favorisant des stratégies anticlassiques de subversion des 
techniques conventionnelles transmises par la tradition d’écriture dramatique et de 
dramaturgie. Ces changements ne viennent par tout d’abord de France, mais elle a 
encore sa part importante dans le nouveau répertoire: représentation et influences 
littéraires – des philosophes dramaturges de l’époque de l’entre-deux-guerres, 
Anouilh, déjà représenté avant guerre, est joué de manière stable après (avec presque 
30 mises en scène, il est l’écrivain de théâtre français le plus joué en Grèce au XXe 
s.). Suit, avec un grand écart, Montherlant. 
 Le théâtre existentialiste et surtout ses deux grands représentants Sartre et 
Camus, à la reception desquels, de la part d’un public plus large, a assurément 
contribué leur philosophie politique et leur résistance à l’occupant nazi, ne 
bénéficieront pas d’une longue réception. Dès les années 60 et 70 ils sont chassés par 
le théâtre de l’absurde, avec Ionesco qui s’impose de manière impressionnante (grâce 
aussi à l’effort systématique de K. Koun qui, avec son Théâtre d’Art, a écrit un des 
chapitres les plus important de théâtre néo-grec). Mais ‘En attendant Godot  de 
Beckett a aussi influencé profondément, au moins pendant une décennie, la 
dramaturgie grecque d’ après guerre. L’histoire récente de la Grèce a été marquée par 
la dictature (1967-1974): mettre en scène le répertoire du théâtre de l’absurde était 
considéré comme un acte anticonformiste, nuisant à <l’ordre> et à la <tranquillité> 
que voulaient imposer les colonels”. Beckett à fait l’objet d’études systématiques, 
comme Genet dont les Bonnes vont connaître en 1968 une mise en scène historique 
au Théâtre d’Art, dans la traduction d’O. Elytis, Prix Nobel de littérature. 
 Le livre de W.Puchner, phénoménal pour son information et sa documentation 
bibliographiques (les références bibliographiques et les notes qui leur sont relatives 
en constituent la moitié), montre avec clarté le progrès qui a été accompli ces 
dernières années dans le domaine des études théâtrales en Grèce, qu’il a, je crois, 
réellement inaugurées, en commençant, voilà un quart de siècle (1975), avec sa thèse 
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sur le théâtre d’ombres grec (de Karaghioz) et en ouvrant de toutes nouvelles voies à 
la méthodologie, la thématique, la problématique de la théâtrologie. 
 Ce livre sur Karaghioz était le premier. Celui-ci est le vingt-septième (avec un 
total de pages qui avoisine les 9500). Et tout montre que cette énergie et cette qualité 
rares n’ont pas, un tant soit peu, diminué!”. 
 
Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2000, σ. 176. 
 
“Η µονογρφία του Βάλτερ Πούχνερ αποτελεί ουσιαστικά συµπλήρωση της µελέτης 
του για τις αντίστοιχες ιταλικές επιδράεις στην ελληνική δραµατουργία (βλ. 
Theatrum Mundi), εφόσον κατά το µελετητή: ‘Η παρουσία της Γαλλίας µαζί µε αυτή 
της Ιταλίας αποτελεί τους σταθερούς άξονες προσανατολισµού του νεοελληνικού 
θεάτρου πάνω στους οποίους πρόσκαιρα µόνο αντιδιαστέλλονται κινήµατα και 
ρεύµατα από αλλού’. 
 Ο Πούχνερ µελετάει αυτές τις γαλλικές επιδράσεις ιστορικά, ξεκινώντας από το 
θρησκευτικό θέατρο της γαλλικής αποστολής των Ιησουιτών στην 
Κωνσταντινούπολη και στο Αιγαίο Πέλαγος, διασχίζοντας τα αισθητικά και 
πνευµατικά ρεύµατα του κλασικισµού, του ορθολογισµού, του ροκοκό, του γαλλικού 
ροµαντισµού, του ‘καλοφτιαγµένου’ έργου, για να καταλήξει στην πρόσληψη από το 
θέατρό µας των νεότερων κινήσεων του συµβολισµού, του νεοροµαντισµού, του 
υπαρξισµού και, τέλος, του θεάτρου του παραλόγου. Τίθενται έτσι οι άξονες πάνω 
στους οποίους πρέπει κάποτε να απαντηθούν γενικότερα τα ερωτήµατα που θέτει ο 
ίδιος ο Πούχνερ: Σε ποιο βαθµό το ελληνικό θέατρο πρέπει να προσδώσει τις οφειλές 
του στα εξωτερικά πολιτιστικά ερεθίσµατα; Είναι η πρόσληψη των ξένων ρευµάτων 
ουσιώδες χαρακτηριστικό των γηγενών συγγραφέων; Ποια τα όρια που συγκροτούν 
τις έννοιες της µίµησης και της παράδοσης στο ελληνικό θέατρο; Και άλλα”. 
 
721) "H σκηνογραφική προϊστορία του αρχαίου δράµατος στην Eλλάδα. H Nέα 
Σκηνή και το Bασιλικό Θέατρο". Kατάλογος έκθεσης: ''Eλληνες σκηνογράφοι - 
ενδυµατολόγοι και αρχαίο δράµα (επιµ. E.Φεσσά-Eµµανουήλ), Aθήνα 1999, σσ. 
19-26 (4ο). 
 
Tο µελέτηµα στρέφει τον ερευνητικό του φακό στις λίγες πληροφορίες που 
διαθέτουµε για τις σκηνογραφικές λύσεις στο ανέβασµα του αρχαίου δράµατος που 
δόθηκαν από τον  Θωµά Oικονόµου και τον Kωνσταντίνο Xρηστοµάνο. 
 
722) "O "Mατωµένος Γάµος" του Federico Garcia Lorca και "Tο νυφιάτικο 
τραγούδι" του Nότη Περγιάλη. Mια παράλληλη ανάγνωση (α')", Περίτεχνο 1 
(1999), σσ. 68-76, “(β’)”, 2 (1999), σσ. 25-28 (4ο). 
 
Πρόκειται για το πρώτο µέρος µιας ανακοίνωσης που έγινε το Δεκέµβριο του 1997 
στη πλαίσια µιας ηµερίδας, που διοργάνωσε το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών για τον 
Iσπανό ποιητή και δραµατουργό και εστιάζει την προσοχή του στις θεατρικές 
απηχήσεις που είχε ο Lorca στην Eλλάδα. Eιδικά η θρυλική παράσταση του 
"Mατωµένου Γάµου" από τον Kάρολο Kουν το 1948 άφησε πολλαπλά και απτά ίχνη 
και επηρέασε µεταξύ άλλων και την πρώιµη δραµατογραφία του Iάκωβου 
Kαµπανέλλη ("Xορός πάνω στα στάχυα") και, όπως αποφαίνεται η θεατρική κριτική, 
το "Nυφιάτικο Tραγούδι" του Nότη Περγιάλη (1949). Λεπτοµερειακή ανάλυση 
ωστόσο δείχνει, ότι τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά και φανερά· η µανιάτικη 
ηθογραφία του µε τη λυρική ανάταση και το αυθεντικό λαογραφικό χρώµα διαφέρει 
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αρκετά από την ανδαλουσιανή τραγωδία του Λόρκα, ως προς τη µορφή, τη 
δραµατουργία, την όλη ατµόσφαιρα και την κοσµοθεωρία. Tο µελέτηµα αποτελεί µια 
συµβολή στη σύγχρονη συγκριτολογία και αποδεικνύει πόσο επιπόλαια είναι συχνά η 
"επιδρασιολογία" που ασκείται από τη λογοτεχνική και θεατρική κριτική. 
 
723) "O Kωνσταντίνος Xρηστοµάνος ως δραµατουργός", στον τόµο: 
K.Σαρροπούλου (επιµ.), Πρακτικά Hµερίδας "O Kωνσταντίνος Xρηστοµάνος και 
η εποχή του. 130 χρόνια από τη γέννησή του. Aθήνα 1 Mαρτίου 1997, Aθήνα 1999, 
σσ. 11-31. 
 
Πρόκειται για το πρώτο κεφάλαιο του δηµ. αρ. 594, που διαβάστηκε σε 
συντοµευµένη µορφή στο εν λόγω συνέδριο. 
 
724) "Θεατρολογικά, εκκλησιαστικά και λαογραφικά της παλαιάς Nάξου", 
Παρουσία 11-12 (1997 [1999]), σσ. 213-243. 
 
Πρόκειται για το κεφ. 4 του δηµ. αρ. 592. 
 
725) "Barocke Ordensfestivitäten auf Ägäisinseln zur Zeit der 
Türkenherrschaft", στον τόµο: F. Grieshofer / M. Schindler, Netzwerk 
Volkskunde. Ideen und Wege. Festgabe für Klaus Beitl zum siebzigsten 
Geburtstag, Wien 1999, σσ. 605-610. 
 
H διερεύνηση των πηγών του Aιγαιοπελαγίτικου θεάτρου έφερε σε φως και 
παρεµφερή στοιχεία. Tο µελέτηµα αναλύει τις ειδήσεις δύο πηγών για τις 
εορταστικές εκδηλώσεις των Kαπουκίνων προς τιµήν του Γάλλου πρεσβευτή στη 
Xίο το 1673, µε αφορµή τη νίκη των Γάλλων επί των Oλλανδών στο Maastricht. 
Eίναι αξιοσηµείωτη η πολυτέλεια των εκδηλώσεων, µε αλληγορικές σκηνές, 
πυροτεχνήµατα, βουνά από γλυκίσµατα, κρήνες µε λεµονάδα και κρασί, που 
µαρτυρούν πως η εορτασική µεγαλοµανία του Mπαρόκ είχε και κάποιες απηχήσεις 
στο τουρκοκρατούµενο Aιγαίο. 
 
726) "Για µια θεωρία της θεατρικής µετάφρασης. Σύγχρονες σκέψεις και 
τοποθετήσεις και η εφαρµογή τους στις µεταφράσεις του αρχαίου δράµατος, 
ιδίως στα νεοελληνικά", στον τόµο: Eπτανησιακή Γραµµατεία Eλληνιστών 
(επιµ.), Παραστάσεις Aρχαίου Eλληνικού Δράµατος στην Eυρώπη κατά τους 
νεότερους χρόνους / Productions of Ancient Greek Drama in Europe during 
Modern Times, Γ' Διεθνής Eπιστηµονική Συνάντηση / Kέρκυρα, 4, 5, 6 Aπριλίου 
1997, Aθήνα 1999, σσ. 27-36 ( English summary  σ. 177). 
 
Σύντοµη εκδοχή του δηµ. αρ. 465, όπως ανακοινώθηκε στο αναφερόµενο συνέδριο. 
 
727) "Klassisches Theater", στον τόµο: W. Köpke / B. Schmelz (eds.), Das 
gemeinsame Haus Europa. Handbuch zur europäischen Kulturgeschichte, ed. 
Museum für Völkerkunde Hamburg, München 1999, σσ. 1102-1109 και 
βιβλιογραφία στον τόµο των ίδιων, Das gemeinsame Haus - Fundgrube Europa. 
Bibliographie zur europäischen Kulturgeschichte, Bonn 1999, σ. 69. 
 
Πρόκειται για σύντοµο άρθρο για τον κατάλογο έκθεσης του Eθνολογικού Mουσείου 
του Aµβούργου µε θέµα "Tο κοινό σπίτι Eυρώπη", που προσπαθεί, σε όλους τοµείς 
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του πολιτισµού, να προσδιορίσει το ιδιαίτερο "ευρωπαϊκό" του ευρωπαϊκού 
πολιτισµού. Σ' αυτά τα πλαίσια τοποθετείται και το "κλασικό" θέατρο, που είναι 
µέρος του "ευρωκεντρισµού" µε το χαρακτηριστικό προβληµατισµό της αναβίωσης 
και της επανερµηνείας του: ελληνικό, ρωµαϊκό, της ιταλικής Aναγέννησης, του 
γαλλικού Kλασικισµού, Eλισαβετιανό και Iσπανικό θέατρο του Xρυσού Aιώνα, 
κλασικό γερµανικό της Bαϊµάρης κτλ. Tο χαρακτηριστικό "ευρωπαϊκό" στη θεατρική 
ιστορία είναι η αντιθετικότητα στην αλληλουχία των εποχών και η διαφορετική 
ερµηνεία της θεατρικής κληρονοµιάς από κάθε εποχή. "Eυρωκεντρική" είναι και η 
έννοια του θεάτρου ως συµβόλου του κόσµου, που από τον Eπίκτητο ώς τον 20ό 
αιώνα βρίσκει ποικίλες εκφράσεις και εκφάνσεις. 
 
728) "Tο θεατρικό σύµπαν του Iάκωβου Kαµπανέλλη", Περίτεχνο 2 (1999), 
σσ.50-53 (4ο). 
 
Συντοµευµένη µορφή του πανηγυρικού λόγου στην αίθουσα τελετών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών στις 15 Mαρτίου 1999 µε την ευκαιρία της απονοµής στο 
συγγραφέα του τίτλου του επίτιµου διδάκτορα του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών. 
 
729) "Bαλκανικό θέατρο", "Bυζαντινό θεάτρο", "Nεοελληνικό θέατρο: το 
κρητικό θέατρο", "Nεοελληνικό θέατρο: το επτανησιακό θέατρο", 
"Nεοελληνικό θέατρο: το θρησκευτικό θέατρο του Aιγαίου πελάγους", άρθρα 
στην Eκπαιδευτική Eλληνική Eγκυκλοπαίδεια, τόµ. 28: Θέατρο 
κινηµατογράφος, µουσική, χορός. Aθήνα, Eκδοτική Aθηνών 1999, σσ. 57-59 (2 
εικ.), σσ. 74-75 (1 εικ.),  σσ. 250-253 (4 εικ.),  σσ.253-255 (2 εικ.), σσ.255-256 (4ο). 
 
'Aρθρα εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα, που προορίζονται για τη Mέση Eκπαίδευση. 
 
730) "H µορφή του γιατρού στην πρώιµη νεοελληνική δραµατουργία (1650-
1750)". Tιµητικός τόµος οµοτίµου καθηγητού Διονύσου I.Aραβαντινού, Aθήνα 
1999, σσ. 585-593. 
 
Προδροµική µελέτη για µια µονογραφία µε θέµα τη µορφή του γιατρού στο 
νεοελληνικό θέατρο. "H τυπολογία της µορφής του γιατρού στο νεοελληνικό θεάτρο 
συµπεριλαµβάνει βασικά τέσσερεις διαφορετικές εκδοχές: 1) το σχολαστικό γιατρό, 
που προέρχεται από τη λατινοϊταλική δραµατική παράδοση, 1α) στη συνηθισµένη 
κωµική έκφραση ή και 1β) σε σοβαρή παραλλαγή, 2) τον εµπειρικό γιατρό της 
λαϊκής ιατρικής, που συγγενεύει µε τους µάγους τσαρλατάνους του Mεσαίωνα, τους 
'κοµπογιαννίτες' της Tουρκοκρατίας και τον τύπο µεταµφίεσης των υπαίθριων 
λαϊκών παραστάσεων του καρναβαλιού, και 3) το γιατρό επιστήµονα και οραµατιστή 
του µέλλοντος, διανοούµενο και ηγέτη, όπως εµφανίζεται στο 'Θέατρο των Iδεών' 
(1895-1922), επηρεασµένο από τους γιατρούς του µοντέρνου ευρωπαϊκού θεάτρου, 
των Henrik Ibsen, Bernhard Shaw, Arthur Schnitzler κ.ά. Στο µεταπολεµικό ελληνικό 
θέατρο εµφανίζεται και ένας άλλος τύπος γιατρού, που έχει ληφθεί από την 
πραγµατικότητα, όπως π.χ. στο 'Διπλανό Kρεβάτι' του Mανώλη Kορρέ, του οποίου η 
µορφολογία και χαρακτηρολογία δεν επηρεάζεται τόσο από λογοτεχνικές συµβάσεις. 
Eδώ ο γιατρός παρουσιάζεται ως τυπικός εκπρόσωπος µιας κοινωνικής τάξης κι ενός 
επαγγελµατικού συστήµατος που "ζει" (µεταφορικά και κυριολεκτικά) από την 
ασθένεια. 
 H ρεαλιστική εκδοχή, µε τις διαφοροποιήσεις της και τη σκιαγράφηση 
ατοµικών χαρακτήρων, βρίσκεται πέρα από τον ερευνητικό ορίζοντα του 
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µελετήµατος αυτού, το οποίο εστιάζει το φακό του στη λογοτεχνική σύµβαση του 
'γιατρού', η οποία είναι γνωστή κυρίως στις ελληνικές κωµωδίες του 19ου αιώνα, µε 
την τυπολογία του µολιερικού γιατρού, από τον 'Kατα φαντασίαν ασθενή', τον 'Iατρό 
µε το στανιό', τον 'Aκούσιο γιατρό', τον 'Kύριο Πουρσονιάκο', τον 'Iπτάµενο γιατρό' 
κι άλλες κωµωδίες, οι οποίες είχαν τεράστια απήχηση σ' όλο το ευρωπαϊκό θέατρο· 
οι µεταφράσεις τέτοιων µολιερικών κωµωδιών σηµειώνονται στην Eλλάδα ήδη πριν 
από τα µέσα του 18ου αιώνα. 
 H προκείµενη ανάλυση περιορίζεται στην εξέταση των 'γιατρών' µέσα στο 
σκηνικό πληθυσµό των ελληνικών δραµατικών έργων της φάσης 1650-1750, πριν 
επιβληθούν, ως λογοτεχνική σύµβαση και ως τυποποιηµένος κωµικός χαρακτήρας, οι 
µολιερική γιατροί. Oι πρόδροµοί τους στην πρώιµη ελληνική δραµατογραφία έχουν 
βασικά δύο ξεχωριστές ρίζες, τόσο στην κοινωνική πραγµατικότητα όσο και στη 
λογοτεχνία: 1) τον τύπο του µάγου-αστρολόγου, αλχηµιστή και τσαρλατάνου γιατρού 
των περιπλανώµενων vaganti και scolari του Mεσαίωνα, µε παραδείγµατα τον 
Dr.Faustus και Dr. Paracelsus, ο οποίος στο βαλκανικό χώρο είχε το αντίστοιχό του 
και στον ελληνικό τους περίφηµους κοµπογιαννίτες, που κάνουν δυναµικά την 
εµφάνισή τους και στο ηθογραφικό διήγηµα (π.χ. στο 'Θάνατος παλληκαριού' του 
Kωστή Παλαµά 1891), 2) τη µορφή του σχολαστικού γιατρού της ιταλικής κωµικής 
παράδοσης, τον pedante και dottore της commedia erudita και της commedia 
dell'arte, µε τη λογιοσύνη του και τις "λατινικούρες" του, ο οποίος όµως δεν είναι 
πάντα γιατρός, αλλά πιο συχνά νοµικός, στην κρητική κωµωδία µάλιστα δάσκαλος" 
(σ.585). 
 Ως προς την τυπολογία της µορφής του γιατρού, τις διαγνώσεις και θεραπείες 
του, τις σπουδές του και την κοινωνική του εµφάνιση και λειτουργικότητα, 
αναλύονται τα εξής θεατρικά έργα: η κρητική κωµωδία "Φορτουνάτος" του Mάρκου 
Aντωνίου Φόσκολου (1655) (ο γιατρός Λούρας από την Kεφαλονιά), τα κωµικά 
"Διλούδια" της "Tραγέδιας του Aγίου Δηµητρίου" αγνώστου συγγραφέως (Nάξος 
1723) (ο Δοτόρε), "Hρώδης ή η Σφαγή των Nηπίων" αγνώστου συγγραφέως 
(Kυκλάδες, µεταξύ 1650 και 1750 περίπου) (Mαχάων) και "Kωµωδία των 
Ψευτογιατρών" του Σαβόγια Pούσµελη (Zάκυνθος 1745) (τέσσερεις κοµπογιαννίτες 
από τα Γιάννενα). H ανάλυση και σύγκριση των µορφών αυτών καταλήγει στο εξής 
συµπέρασµα: "H νεοελληνική δραµατουργία στο χρονικό διάστηµα 1650-1750 
καλύπτει λοιπόν σχεδόν όλες τις εκδοχές της µορφής του γιατρού, από το υπεύθυνο 
λειτούργηµα του βασιλικού ιατρού του Hρώδη ώς τους τσαρλατάνους 
κοµπογιαννίτες στην κωµωδία του Pούσµελη για τη Zάκυνθο. Oι σοβαρές εκδοχές 
του ιατρικού επαγγέλµατος στη σκηνή, - τα θετικά στοιχεία της αγάπης για την 
ιατρική δεν απουσιάζουν ούτε από τον Kεφαλονίτη Λούρα στην Kρήτη ούτε από τον 
Δοτόρε της Nάξου -, εξαφανίζονται στη συνέχεια µε την καταλυτική επίδραση των 
κωµωδιών του Mολιέρου στη νεοελληνική σκηνή. Στο 'Θέατρο των Iδεών', πλέον 
από τις αρχές του 20ού αιώνα, εµφανίζονται οι σοβαροί γιατροί µε νέες αξιώσεις και 
διαστάσεις, ως εκπρόσωποι της Nέας Eποχής, του αιώνα της επιστήµης, 
επιφορτισµένοι µε ουτοπικές προσδοκίες για τη µελλοντική κοινωνία. Oι 
ιατροφιλόσοφοι του παρελθόντος τώρα είναι διανοούµενοι-ηγέτες, που θα 
καθοδηγήσουν τους λαούς προς το δρόµο της προόδου" (σ. 593). 
 
731) "Tο γελοίο και το εφιαλτικό στο σκηνικό κόσµο του Στρατή Kαρρά", στον 
τόµο: Πανελλήνια Πολιτιστική Kίνηση, 'Eκδοση πολύτιµης ύλης. 20 χρόνια 
Nεοελληνικό Θεατρικό 'Eργο. A' Συµπόσιο Nεοελληνικού Θεάτρου, Aθήνα 1999, 
σσ. 77-83. 
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Σηµαντικά διευρυµένη µορφή του δηµ. αρ. 528. 
 
732) "H µετάφραση της Aντιγόνης  του Σοφοκλής από τον Friedrich Hölderlin 
και η διασκευή της Aντιγόνης από τον Bertolt Brecht. Mια φιλολογική 
ανίχνευση", Σύγκριση 10 (1999), σσ. 59-81. 
 
Tο English summary περιγράφει το περιεχόµενο του µελετήµατος ως εξής: "This 
study is a reevaluation and an analysis of Brecht's Antigone (1947), which is itself an 
adaptation of Hölderlin's translation (1804), but also using the Sophoclean original as 
well as other translations by Hölderlin (Odes of Pindar). Detailed analysis can show 
that there is not only a tendence of 'rationalisation' as Brecht states but also a 
tendence to 'mystification' and 'archaïsation', as can be shown by words and 
expressions, which are more Hölderlin-like than Hölderlin himself. Brecht's political 
adaptation of the Sophoclean tragedy is also a reaction against a specific German 
tradition of "Antigone"-dramas and interpretations. Brecht uses the mystificating text 
of Hölderlin as a language-vitrine, playing with especial effects of 'Verfremdung'; he 
creates an amazing puzzle of three different intertextual levels: Brecht -> Hölderlin -
> Sophocles". 
 
733) "Rigas Fereos e il teatro a Vienna nel XVIII secolo", Rivista di Studi 
Bizantini e Neoellenici, n. s. 35 (1998 [1999]), σσ. 95-110. 
 
Tο µελέτηµα, που διαβάστηκε ως ανακοίνωση σε συνέδριο για τα 200 χρόνια από το 
θάνατο του Pήγα Bελεστινλή στο Πανεπιστήµιο της Pώµης Sapienza, ασχολείται µε 
την εξήγηση των αιτίων της µετάφρασης του λιµπρέτου "Tα Oλύµπια" του Pietro 
Metastasio (Bιέννη 1797), το οποίο δεν διαθέτει κανένα εµφανές στοιχείο πολιτικής 
ή επαναστατικής σκοπιµότητας, σε µια στιγµή, όπου κορυφώνεται η επαναστατική 
δράση του Pήγα. H ανάλυση προχωρεί και στους πιθανούς λόγους, γιατί ο Pήγας 
γενικότερα δεν χρησιµοποιεί το θέατρο για τους µορφωτικούς και διαφωτιστικούς 
του σκοπούς, όπως έκαναν ο Γεώργιος Σακελλάριος πριν και ο Kωνσταντίνος 
Kοκκινάκης µετά  από αυτόν κατά την παραµονή τους στη Bιέννη. 
 
734) "Ideologische Dominanten in der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der 
griechischen Volkskultur im 19. Jahrhundert", Zeitschrift für Balkanologie 35/1/ 
(1999), σσ. 46-62.  
 
Γερµανική εκδοχή του ελληνικού άρθρου δηµ. αρ. 535. 
 
735) "Griechische (und französische) Theateraufführungen in Konstantinopel 
1600-1900. Ergänzungen zur türkischen Theatergeschichte", Südost-
Forschungen 58 (1999), σσ. 41-64. 
 
Tο µελέτηµα συνοψίζει και αναλύει όλα τα νέα δεδοµένα, που προέκυψαν από την 
έρευνα για το θρησκευτικό θέατρο στο Aιγαίο και την Kωνσταντινούπολη την εποχή 
της Aντιµεταρρύθµισης, αλλά όχι από φιλολογική αλλά από θεατρολογική πλευρά. 
Δεν ασχολείται δηλαδή µε την ανάλυση των δέκα νέων θεατρικών κειµένων, αλλά µε 
τα στοιχεία που ανακαλύφθηκαν για θεατρικές παραστάσεις. Aυτές σχετίζονται 
σχεδόν όλες µε τη µορφωτική δραστηριότητα του τάγµατος των Iησουϊτών κατά το 
17ο και το πρώτο µισό του 18ο αιώνα στον αναφερόµενο τουρκοκρατούµενο χώρο 
και αφορούν συγκεκριµένα τους εξής χώρους και χρονολογίες: Kωνσταντινούπολη 
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1612, 1614, 1615, 1623, 1665/66, 1672 (γαλλικές παραστάσεις στη γαλλική 
Πρεσβεία), Xίος πριν το 1600, 1616, 1642, 1673, 1740-44, Nάξος 1628-43, 1723, 
Σαντορίνη 1659/ 60. Eξάγονται στο τέλος συµπεράσµατα ως προς τον τύπο του 
σχολικού αυτού θεάτρου: δίπλα στις καθαρά σχολικές παραστάσεις µε ηθοποιούς 
τους µαθητές των κολεγίων (στη Xίο και των ορθόδοξων φροντιστηρίων) πρέπει να 
υπήρχαν και παραστάσεις µε ευρύτερη συµµετοχή της καθολικής κοινότητας, όπου 
τους πρωταγωνιστικούς ρόλους έπαιζαν και µεσήλικες και ιερείς (Nάξος 1723). 
Ξεχωριστή είναι η παράσταση που δίνει ο µικρός γιος του Γάλλου πρέσβυ De Césy 
το 1623 στην εκκλησία του Aγίου Bενεδίκτου στο Γαλατά µπροστά σε ένα κοινό 
πρεσβευτών των Mεγάλων Δυνάµεων, ενώ είχε ζητήσει άδεια και ο Oικουµενικός 
Πατριάρχης Kύριλλος Λούκαρις, για να παρακολουθήσει την παράσταση, αλλά ο 
Γάλλος διπλωµάτης δεν του την έδωσε. H παράσταση αυτή εντάσσεται σ' ένα 
διπλωµατικό παιχνίδι των Mεγάλων Δυνάµεων γύρω από την εκλογή νέου 
Πατριάρχη. Bλ. και δηµ. αρ. 782 και κεφ. 5 του δηµ. αρ. 765. 
 
736) "Aντώνιος Συµεών Zωγράφος: 'Eλληνας λιµπρετίστας και κωµωδιογράφος 
στη Bενετία στα χρόνια της πτώσεως της Γαληνοτάτης και της 
γαλλοαυστριακής κατοχής (1783-1818)", Θησαυρίσµατα  29 (1999), σσ. 457-477, 
riassunto italiano. 
 
Tο µελέτηµα περιγράφει την περίπτωση ενός Kρητικού κωµωδιογράφου και 
λιµπρετίστα στη Bενετία (1783-1818), που ανήκει στο λεγόµενο "ιακωβινικό" 
θέατρο της Iταλίας κι έγραφε έργα και στη βενετική διάλεκτο. 'Hταν πολύ γνωστός 
στην εποχή του, ξεχασµένος όµως σήµερα. Mερικά έργα του αποτελούν πανηγυρικές 
αλληγορίες για τον Nαπολέοντα Bοναπάρτε ως απελευθερωτή από την 
αριστοκρατική ασυδοσία, κατά την πρώτη γαλλική κατοχή, ενώ κατά την πρώτη 
αυστριακή κατοχή γράφει υµνητικά έργα για τους Aυστριακούς. O Sografi (έτσι τον 
αναφέρουν οι ιταλικές πηγές) είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση και από υφολογική 
άποψη, γιατί από τη µια συνεχίζει τη βενετσιάνικη κωµική παράδοση και της δίνει 
νέο πολιτικό περιεχόµενο, από την άλλη συνδυάζει το ιστορικό δράµα και το 
λιµπρέτο της opera seria µε τα νέα ροµαντικά στοιχεία της εποχής. Bλ. και κεφ. 5 του 
δηµ. αρ. 766. 
 
737) "Kαι άλλες ειδήσεις για θεατρικές παραστάσεις στην Kωνσταντινούπολη 
το 17ο αιώνα. Kαπουκίνοι και Iησουίτες το 1665/1666", Θησαυρίσµατα 29 
(1999), σσ. 327-334, riassunto italiano. 
 
Στο σύντοµο αυτό µελέτηµα δηµοσιεύονται και άλλες ειδήσεις για θεατρικές 
παραστάσεις των Kαπουκίνων και Iησουϊτών στην Kωνσταντινούπολη το 1665/66, 
συνολικά τέσσερεις, από το ηµερολόγιο του Kαπουκίνου πατέρα Thomas de Paris 
(έχουν εκδοθεί παλαιότερα στις Études franciscaines· δύο από αυτές έχει εντοπίσει ο 
Pούσσος-Mηλιδώνης, προσθέτω άλλες δύο από την ίδια πηγή). Oι πληροφορίες 
αυτές δείχνουν καθαρά την ανταγωνιστική σχέση που είχαν τα δύο καθολικά 
τάγµατα σχετικά µε τη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων, που προσείλκυαν 
κυρίως τη νεολαία. 
 
764) Mαζί µε τον Nικόλαο M. Παναγιωτάκη (+): H τραγέδια του Aγίου Δηµητρίου. 
Θρησκευτικό δράµα µε κωµικά ιντερµέδια, αγνώστου ποιητή, που παραστάθηκε 
στις 29 Δεκεµβρίου 1723 στη Nαξία. Kριτική έκδοση µε εισαγωγή, σηµειώσεις και 
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γλωσσάριο, Hράκλειο, Πανεπιστηµιακές Eκδόσεις Kρήτης 1999 [2000], σελ. XII, 
331. 
 
Πρόκειται για κριτική έκδοση δραµατικού θρησκευτικού έργου από τον κώδικα 
ATIΣ 117γ (K 2009) του Aρχείου της µονής των Iησουϊτών της 'Aνω Σύρου, που 
σώζει ολόκληρο το κείµενο µιας τραγωδίας µε θέµα το µαρτύριο του Aγίου 
Δηµητρίου, και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πολλές απόψεις. Eίναι ένα 
τεκµήριο της ευστροφίας του τάγµατος των Iησουϊτών, στο να ανεβάζουν στα 
σχολικά τους θέατρα στην Eλλάδα και έργα για Aγίους, που τιµώνται ιδιαίτερα από 
την ορθόδοξη Eκκλησία, όπως ο Mεγαλοµάρτυρας και προστάτης της 
Θεσσαλονίκης, του οποίου το συναξάρι διασκευάζεται ελεύθερα. Tο έργο έχει 
ενδιαφέρον και από γλωσσική όπως και από δραµατουργικήν άποψη, γιατί διαθέτει 
προλόγους για κάθε πράξη, που έχουν προστεθεί στο χειρόγραφο µετά το κείµενο 
του έργου, όπως και µια πρόσθετη 8η σκηνή της Γ' πράξης, και τέσσερα ιντερµέδια 
("Διλούδια"), τα οποία αντιγράφουν ορισµένες κωµικές σκηνές της κρητικής 
κωµωδίας του "Kατζούρµπου" από χειρόγραφο άγνωστο σήµερα σε µας (σε µερικά 
σηµεία υπάρχουν καλύτερες γραφές απ' ό,τι στο αθηναϊκό χειρόγραφο της 
κωµωδίας). O Iησουΐτης διασκευαστής ακολουθεί το χειρόγραφο µόνο στα σηµεία 
που ταιριάζουν µε την υπόθεσή του, αφήνει κατά µέρος αθυροστοµίες και εκφράσεις 
της κρητικής διαλέκτου. Iδιαίτερη σηµασία έχει όµως το χειρόγραφο επίσης, γιατί 
στο τελευταίο του φύλλο προσδιορίζεται χρόνος και τόπος της παράστασης ("29 
Δεκεµβρίου 1723 στη Nαξία") και υπάρχει κατάλογος των ηθοποιών που 
συµµετείχαν στην παράσταση. Eκτεταµένη έρευνα (δηµ. αρ. 775) στα αρχεία της 
Nάξου µπόρεσε να ταυτίσει σχεδόν όλα τα 20 πρόσωπα που συµµετείχαν· η έκπληξη 
είναι πως πέντε ιερείς υποδύονται κεντρικούς ρόλους, καθώς και άλλοι µεσήλικες 
της καθολικής κοινότητας του αρχοντολογίου του νησιού, ενώ οι ρόλοι που 
υποδύονται παιδιά σχετικά λίγοι. 
     H Eισαγωγή συµπεριλαµβάνει κεφάλαιο για το χειρόγραφο (σσ. 1 εξ.), τη 
δραµατουργική ανάλυση (υπόθεση σσ. 4 εξ., τα σκηνικά πρόσωπα σσ. 10 εξ., τη 
δραµατουργική δοµή σσ. 13 εξ., το είδος σσ. 20 εξ., την παράσταση σσ. 24 εξ.), τον 
'Aγιο Δηµήτριο στην ορθόδοξη παράδοση και τη Δύση (σσ. 25 εξ.), πηγές και 
σκοπιµότητα του έργου (σσ. 40 εξ.), το θρησκευτικό θέατρο των Iησουϊτών (το 
ιησουϊτικό θέατρο στην Eυρώπη σσ. 48 εξ., το θρησκευτικό θέατρο στο Aιγαίο 
σσ.60εξ., το θρησκευτικό θέατρο στη Nάξο σσ.81εξ., την παράσταση του "Aγίου 
Δηµητρίου" στις 29 Δεκεµβρίου 1723 και τους συντελεστές της σσ. 91 εξ., τον 
άγνωστο ποιητή σσ. 106 εξ.), Γλωσσικά (Γλώσσα σσ. 107 εξ., Mετρική σσ. 114 εξ., 
Στίξη σσ. 118 εξ., 'Yφος σσ. 119 εξ.), αξιολόγηση και σηµασία (σσ. 123 εξ.), την 
έκδοση (σσ. 128 εξ.). Aκολουθεί το κείµενο της τραγωδίας (σσ. 133-252), οι 
Σηµειώσεις (σσ. 253-312) και το Γλωσσάριο (σσ. 313-331).  
     O αείµνηστος συνάδελφος και φίλος δεν πρόλαβε να δει το έργο αυτό τελειωµένο. 
H συνεργασία των δύο εκδοτών περιγράφεται ως εξής: "H εργασία της έκδοσης 
ανατέθηκε το 1986 από τον πατέρα Σεβαστιανό Φρέρη, ηγούµενο της Iεράς Mονής 
των Πατέρων Iησουϊτών στην Aθήνα, στον πρώτο από τους εκδότες, τον αείµνηστο 
συνάδελφο Nικόλαο Παναγιωτάκη, ο οποίος άρχισε τη µεταγραφή του χειρογράφου 
και την προχώρησε, µαζί µε έναν πρόχειρο apparatus criticus, ώς τα µέσα της 
τέταρτης πράξης (µαζί µε τα κωµικά "Διλούδια")· ποικίλες ερευνητικές υποχρεώσεις, 
καθώς και η ανάληψη των καθηκόντων του ως διευθυντή του Eλληνικού Iνστιτούτου 
Bυζαντινών και Mεταβυζαντινών Σπουδών στη Bενετία, διέκοψαν τις εκδοτικές 
προεργασίες στο σηµείο αυτό. Tότε προσφέρθηκε η βοήθεια του δεύτερου εκδότη, ο 
οποίος ολοκλήρωσε τη µεταγραφή, οριστικοποίησε το κριτικό υπόµνηµα, συνέταξε 
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Σηµειώσεις και επεξεργάστηκε το Γλωσσάριο· επίσης συνέγραψε όλα τα κεφάλαια 
της Eισαγωγής... Tην όλη έκδοση δεν πρόλαβε να διαβάσει και να συµπληρώσει ο 
αείµνηστος δάσκαλος, συνάδελφος και φίλος, ο οποίος τόσο πρόωρα και απρόσµενα 
έφυγε από κοντά µας. Bυθισµένο στο πένθος, µε άφησε µόνο στην προσπάθεια αυτή. 
H έκδοση αφιερώνεται στη µνήµη του" (σσ. X εξ.). 
 
Kρίσεις: I. Bιβιλάκης, "Δραµατοποίηση ενός συναξαρίου, 'H τραγέδια του Aγίου 
Δηµητρίου' στη Nάξο του 1723", "H Kαθηµερινή" 18 Iουνίου  2000, σ. 56. 
 
"Xωρίς θεολογικές αναστολές οι καθολικοί, ήδη από το Mεσαίωνα, και σε αντίθεση 
µε τους ορθόδοξους δραµατοποίησαν για παρουσίαση εκτός του ναού βιβλικές 
διηγήσεις µε σκοπό το κήρυγµα και την κατανόησή του στο ποίµνιο που αγνοούσε τη 
λατινική γλώσσα της λατρείας. 'Oµως, ιδιαίτερη θέση κατέλαβε η δραµατική τέχνη 
στις δραστηριότητες των Iησουιτών. 
     Tο θρησκευτικό θέατρο του Tάγµατος το Iησού στην Eυρώπη ήταν ενταγµένο στο 
πρόγραµµα της ρωµαιοκαθολικής Aντιµεταρρύθµισης (16ος αι.) και εξυπηρετούσε 
ως όργανο της προπαγάνδα της δυτικής εκκλησίας σε περιοχές αποµακρυσµένες από 
τη σφαίρα της άµεσης επιρροής της. Mε αντίπαλο δέος τα δράµατα των 
προτεσταντικών σχολείων, ήταν συνδεδεµένο µε τα ιησουιτικά κολέγια, απ' όπου 
αποφοιτούσε η 'εκλεκτή' µερίδα των κρατικών αξιωµατούχων. Tο θέατρο αυτό 
λειτουργούσε ως άσκηση στην εκµάθηση της λατινικής γλώσσας και ρητορικής, 
παρουσιαζόταν δε ως επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητας της παρεχοµένης 
εκπαίδευσης, είτε στον κλειστό σχολικό χώρο είτε σε ευρύτερο κοινό. 
     H δραµατική παραγωγή των Iησουιτών στην Eλλάδα έγινε γνωστή κυρίως την 
τελευταία εικοσιαετία µε την έκδοση του χιώτικου 'Δαβίδ' που δηµοσίευσε ο Θωµάς 
Παπαδόπουλο το 1979. Στη συνέχεια, οι συστηµατικές έρευνες του Bάλτερ Πούχνερ 
τεκµηριώνουν τη θεατρική δράση του τάγµατος στη Nάξο, στην Kωνσταντινούπολη, 
στη Xίο, στη Σαντορίνη. Στην Kωνσταντινούπολη το 1623, στο ναό του Aγίου 
Bενεδίκτου, δίνεται παράσταση µε θέµα τη ζωή του Aγίου Iωάννη του 
Xρυσοστόµου. Aπό τη Xίο προέρχονται και τα πέντε θρησκευτικά δράµατα των 
Bεστάρχη, Kονταράτου, Προσοψά, που αντανακλούν µια 'αντεπίθεση' από το 
ορθόδοξο περιβάλλον του νησιού, αλλά κι ο ''Aγιος Iσίδωρος', ενώ από τις Kυκλαδες 
έχει διασωθεί ο φρικιαστικός 'Hρωδης' και το απόσπασµα από το 'ρόλο του Aγίου 
Γεωργίου'. 
     'Oλη αυτή η θρησκευτική δραµατουργία, που απλώνεται κυρίως στον 17ο αι. 
µέχρι τα µισά του 18ου, αξιοποιεί την κρητική παράδοση και τις σκηνικές επιτεύξεις 
του µπαρόκ, µε τη χρήση θεατρικών µηχανών και την έµφαση στο θέαµα, και τελικά 
αναµορφώνει την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, το οποίο πλέον δεν 
περιορίζεται στις θεατρικές προεπαναστατικές απόπειρες των παραδουναβίων 
ηγεµονιών. 
     H 'Tραγέδια του Aγίου Δηµητρίου' είναι ένα άρτιο πεντάπρακτο έργο 2.087 
δεκαπεντασύλλαβων στίχων µε προλόγους στην αρχή κάθε πράξης και δύο 
επιλόγους. 
     Aνάµεσα στις πράξεις, και για να 'ελαφρυνθεί' η παράσταση, τοποθετούνται τα 
'Διλούδια', τέσσερα ιντερµέδια κωµικού περιεχοµένου µε ήρωες τον Πολέµαρχο 
(τύπος του καυχησιάρη µπράβου) και το κοπέλι του, τον πεινασµένο Kάσσανδρο, 
καθώς και το γιατρό, τον Δοτόρε. 
     H υπόθεση του έργου δεν συναντάται σε άλλα ιησουιτικά δράµατα, εφόσον η 
γιορτή του Mυροβλήτη δεν είχε µεγάλη διάδοση στη δυτική Eυρώπη, σε αντίθεση µε 
την εξέχουσα τιµητική θέση του Aγίου Δηµητρίου στην Oρθοδοξία, που φανερώνει 
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ένα πρόσωπο λαϊκό, κυριολεκτικά να δεσπόζει στη συνείδηση των πιστών της 
Aνατολής. 
     Oυσιαστικά λοιπόν, η πλοκή βασίζεται σε µια ελεύθερη προσαρµογή της 
ελληνικής συναξαριακής παράδοσης που εµπεριέχει αφεαυτής αφθονία δραµατικών 
στοιχείων: ο αυτοκράτορας Mαξιµιανός ανακηρύσσει το Δηµήτριο ύπατο της 
Eλλάδας και της Θεσσαλίας. O Δηµήτριος που έχει βαπτιστεί στη Pώµη χριστιανός 
µυεί τον αγαπηµένο του φίλο Γαληνό, ανιψιό του αυτοκράτορα, αλλά ο αυλικός 
Bάρρος κρυφακούει την κατήχηση και προδίδει τον Δηµήτριο που συλλαµβάνεται 
και φυλακίζεται. O Γαληνός θα προσπαθήσει να τον αποφυλακίσει, ζητώντας χάρη 
από τον 'µπάρµπα' του, και στο τέλος, ενώ έχει αποφασιστεί η θανάτωση του Aγίου, 
µεταµφιεσµένος µε µια κόκκινη µπόλια αποπειράται για ύστατη φορά να τον σώσει, 
αλλά ο αυτοκράτορας διατάζει να σκοτωθεί ο Δηµήτριος πάραυτα και ο στρατηγός 
Λύσανδρος 'του χτυπά µια κονταριά'. ο 'Aγιος προεύχεται κι ένας 'Aγγελος από τον 
ουρανό τον στεφανώνει µε το στέφος του µαρτυρίου. 
     H προσοικείωση ενός οθρόδοξου Aγίου και η θεατροποίηση του συναξαρίου του  
από του Iησουίτες δεν έχει µόνο αρνητική όψη, την προβολή δηλαδή της ανατολικής 
αγιολογικής παράδοσης για τον προσηλυτισµό των πιστών. Tαυτόχρονα, δηλώνει την 
ειρηνική συνύπαρξη των δύο δογµάτων σε νησιά του Aιγαίου, όπου οι καθολικοί 
πυρήνες αποτελούσαν ήδη παγιωµένες κοινότητες και εµπνευσµένοι συγγραφείς, 
όπως ο άγνωστός µας ποιητής της 'Tραγέδιας του Aγίου Δηµητρίου' (σύγχρονος του 
Πέτρου Kατσαΐτη), µπορούσαν ελεύθερα να επηρεαστούν και να εµπνευστούν από 
την ελληνική λατρευτική πρακτική. 
     H σπουδαιότητα του χειρογράφου (ανήκει στη Mονή Iησουιτών 'Aνω Σύρο) είναι 
η βεβαιωµένη παράσταση: Nαξία, 29 Δεκεµβρίου 1723. Tο γεγονός αυτό είναι 
µοναδικό διότι είναι η πρώτη παράσταση σε ελληνικό χώρο πριν από τον 19ο αι. µε 
τόσα πολλά στοιχεία για τόπο, χρόνο και συντελεστές. Oι ηθοποιοί, βέβαια, δεν ήταν 
επαγγελµατίες αφού προέρχονταν από το κολέγιο των Iησουιτών του νησιού και την 
ανώτερη τάξη της φραγκοναξιώτικης κοινωνίας. 
     'Oµως το σηµαντικό είναι η εµπειρία και η γνώση της θεατρικής τέχνης την εποχή 
αυτή, που αναδεικνύεται στον τόπο µας µε την πυκνή εκδοτική δραστηριότητα του 
Bάλτερ Πούχνερ. O αυστριακός καθηγητής, που έκανε πατρίδα του την Eλλάδα, 
συντονισµένος µε τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα µας κάνει κοινωνούς των 
ερευνών του προσφέροντας πρότυπα δραµατουργικής ανάλυσης, και τώρα κριτικής 
έκδοσης, που ολοκληρώθηκε χωρίς την παρουσία του αείµνηστου Nικολάου 
Παναγιωτάκη, που είχε µεταγράψει αρχικά το µεγαλύτερο τµήµα του κειµένου. 
     H 'Tραγέδια του Aγίου Δηµητρίου' δεν απευθύνεται µόνο σε µια οµάδα ειδικών, 
που θα ενηµερωθούν για το χειρόγραφο και τα φιλολογικά στοιχεία του έργου. H 
εκτενής εισαγωγή καλύπτει άριστα το κεφάλαιο του θρησκευτικού θεάτρο στην 
Eλλάδα σε σύζευξη µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, ενώ παράλληλα ψηλαφούµε, µέσα 
από τη χρήση του θεάτρου, τις στρατηγικές των Iησουιτών στις Kυκλάδες. Tο 
γλωσσάριο που κλείνει τον τόµο εµπλουτίζει τη γνώση µας για το ναξιακό ιδίωµα, 
ενώ η εκδοτική µέριµνα της Tασούλας Mαρκοµιχελάκη συνεισφέρει τα µέγιστα στο 
τελικό άρτιο αποτέλεσµα. Δεν αποµένει παρά η ευχή για µια σύγχρονη σκηνική 
ενσάρκωση". 
 
 K. Πετράκου, "Tραγικωµωδία της εποχής του Mπαρόκ", "Eλευθεροτυπία" 19 Mαΐου  
2000, σ. 19. 
 
"H ανακάλυψη των θρησκευτικών έργων του 17ου και 18ου αιώνα ανοίγει νέο 
κεφάλαιο στην ακόµα προς διερεύνηση ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου και 
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αποκαλύπτει ότι οι ασυνέχειες στην πορεία του, µολονότι έµοιαζαν εύλογες µέσα 
στις περιπέτειες της ιστορίας, στην πραγµατικότητα δεν υπήρξαν. Tο θέατρο, άλλοτε 
ως ψυχαγωγία και αισθητική αγωγή και άλλοτε ως παιδευτικό ή και προπαγανδιστικό 
όχηµα µιας ορισµένης στάσης ζωής ουδέποτε έπαψε να συγκινεί και να αποτελεί 
αποτελεσµατικό επικοινωνιακό µέσο. Tα περισσότερα από τα (εννέα) έργα που 
έχουν ανακαλυφθεί προέρχονται από τη Xίο, οι πρόσφατες όµως έρευνες δείχνουν 
ότι τα αρχεία των µονών των νησιών του Aιγαίου έχουν θησαυρούς να 
αποκαλύψουν. 
     H Tραγέδια του Aγίου Δηµητρίου είναι ένα έργο προορισµένο για παράσταση (που 
όντως παραστάθηκε) στη Nάξο, σε θρησκευτική εκδήλωση οργανωµένη από τους 
Iησουίτες πατέρες της µονής της. Bασίζεται στη συναξαριακή παράδοση και δεν έχει 
κάποιο πρότυπο - οι Iησουίτες πατέρες ήταν ικανοί δραµατουργοί. 
     Aισθητικά ανήκει στην τραγικωµωδία της εποχής του Mπαρόκ και στις διδακτικές 
προδιαγραφές του δράµατος της Aντιµεταρρύθµισης. H επιλογή του βίου ενός αγίου 
σηµαντικού στην ορθόδοξη Aνατολή, ενώ στη Δύση πιο περιθωριακού, θα πρέπει να 
αποδοθεί στη γενικότερη πολιτική τους, που επιδίωκε όχι µόνο να κερδίσει µαθητές 
για τις σχολές τους και να τους προσηλυτίσει στον καθολικισµό, αλλά και γενικότερα 
να γεφυρώσει τις δογµατικές διαφορές µέσω ενός θρησκευτικού θεάµατος ιδιαίτερα 
αγαπητού στο χώρο του Aιγαίου. Δεν είναι άλλωστε η µοναδική περίπτωση 
παράστασης µέσα στο φιλοφρονητικό αυτό πνεύµα. Φαίνεται πως ο άγνωστος 
συγγραφέας βασίστηκε επίσης στα έργα του Kρητικού Θεάτρου, απηχήσεις των 
οποίων οι µελετητές, βαθείς γνώστες του θέµατος, ανιχνεύουν τόσο στο κείµενο όοσ 
και στα ιντερµέδια, τα οποία εν προκειµένω ονοµάζονται 'διλούδια'. 
     H υπόθεση είναι τυπική και οικεία (από τους βίους των αγίων) και γοητευτική 
στην απλότητά της: O Δηµητριος, κρυφός χριστιανός στην αυλή του αυτοκράτορα 
Mαξιµιανού, αντιµετωπίζει τις µηχανορραφίες φαύλων ειδωλολατρών και ρίχνεται 
στη φυλακή, καθώς αρνείται να απορρίψει τη θρησκεία του. 'Yστερα από κάποιο 
suspense για το αν θα πρέπει να εκτελεστεί ή όχι για διάφορους λόγους, και αφού οι 
πιστοί φίλοι του επιχειρούν απεγνωσµένα να τον σώσουν (εννοείται αφού απαρνηθεί 
το Xριστιανισµό), τελικά εκτελείται και παραδίνει την ψυχή του στον 'Aγγελο 
Kυρίου, µε αποτέλεσµα ορισµένοι να προσηλυτιστούν. Tα διλούδια είναι κωµικά 
ιντερµέδια µε θέµα κυρίως γαστριµαργικό, µε κωµικές συγκρούσεις, αστείους τύπους 
από τη λόγια κωµωδία και σατιρικές ατάκες. 
     Φαίνεται πως η ιστορία των θεατρικών παραστάσεων στη Nάξο διήρκησε έναν 
αιώνα σχεδόν. H τουρκοκρατούµενη Aνατολή είχε στερηθεί επί αιώνες τα θεάµατα 
και ο δυτικοφερµένος νεωτερισµός ενθουσίαζε ακόµα και τους Oθωµανούς που 
παρακολουθούσαν, παρά τα θρησκευτικά θέµατα των παραστάσεων. Παράλληλα, µε 
το σηµαντικό εκπαιδευτικό τους έργο οι ιησουιτικές µονές συνέβαλαν στη συνέχιση 
της πολιτιστικής παράδοσης που ξεκίνησε από την Kρήτη το 15ο αιώνα, τόσο µε τις 
δικές τους δραστηριόητες όσο και µε τον ανταγωνισµό που παρακίνησαν οι 
δραστηριότητες αυτές στις µονές και τα κολέγια των ορθόδοξων και των 
καπουκίνων, ανεξάρτητα από τις αρχικές τους προθέσεις (την Propagande Fide και 
την πρόθεση να αποσπάσουν τη νεολαία από άλλες, πιο κοσµικές διασκεδάσεις). 
     Παράλληλα, εµβολίαζαν τον ανατολικό χώρο µε τις αξιόλογες παραστασιακές 
επινοήσεις του Mεσαίωνα, πολλές από τις οποίες ενσωµατώθηκαν στις δυτικές νέες 
πρακτικές ενώ, δυστυχώς, οι ιστορικές περιπέτειες εµπόδισαν την τουρκοκρατούµενη 
Eλλάδα να επωφεληθεί. 
     H έκδοση, από τις Πανεπιστηµιακές Eκδόσεις Kρήτης, είναι υποδειγµατική τόσο 
από πλευράς πειρεχοµένου όσο και µορφής, µια πρόταση µεθοδολογίας σε ανάλογες 
περιπτώσεις. Kαθιστά το κείµενο ευπρόσιτο στον απλό αναγνώστη, ενώ η συνοπτική, 
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αλλά απόλυτα κατατοπιστική περιγραφή της επεξεργασίας εξυπηρετεί πλήρως τον 
ειδικό. H εισαγωγή αποτελεί µόνη της αντικείµενο προς µελέτη. Περιλαµβάνει 
στοιχεία σχετικά µε το χειρόγραφο, δραµατουργική ανάλυση των έργων (Tραγέδια 
και Διλούδια ), τα σχετικά µε τον 'Aγιο Δηµήτριο στην ορθόδοξη παράδοση, 
εκτεταµένα κεφάλαια για το θέατρο των Iησουιτών στην Eυρώπη, ένα θέµα όχι 
απόλυτα ερευνηµένο και που οι γενικές ιστορίες θεάτρου είτε παραλείπουν είτε 
αναφέρουν στοιχειωδώς, κεφάλαια για το θηρσκευτικό θέατρο στο Aιγαίο γενικά και 
στη Nάξο ειδικότερα. Mε το τελευταίο αυτό θέµα καταπιάστηκαν τα τελευταία 
χρόνια µερικοί από τους σηµαντικότερους επιστήµονες των ανθρωπιστικών 
γραµµάτων. Aνάµεσά τους ο Bάλτερ Πούχνερ, ο οποίος µε ιδιαίτερη ζέση έχει 
αφιερώσει χρόνο και εργασία στο κεφάλαιο αυτό, δηµοσιεύει αδιάκοπα τα 
πορίσµατα των ερευνών του, που αποδεικνύουν ότι η ιστορία του νεοελληνικού 
θεάτρου είναι πολύ πιο πλούσια και ενδιαφέρουσα απ' όσο γενικά πιστεύεται. 
Aκολουθεί σε καθαρή µορφή το κείµενο του κυρίως έργου και των διλουδίων, 
προσφέροντας υλικό κατάλληλο για µια παράσταση ιδιαίτερης σκηνοθετικής 
σύλληψης και αισθητικής, είτε για µια σχολική παράσταση µε πρωτογενή 
προσέγγιση, γεµάτη χιούµορ και µε τη δροσιά της αφέλειας. 
     Σήµερα που έχουν παρθεί οι ιστορικές αποστάσεις και τα προσωπικά αισθήµατα απέναντι σε 
δόγµατα και πολιτικές περασµένων εποχών έχουν αµβλυνθεί, µπορεί να εκτιµηθεί το νέο αυτό 
κεφάλαιο για την ιστορία του πολιτισµού, να ερµηνευτεί αντικειµενικά και εις βάθος και να εµπνεύσει 
ερευνητές, συγγραφείς αλλά και αρχειοφύλακες για περισσότερες έρευνες, που ίσως έχουν ακόµα πιο 
ενδιαφέροντα πράγµατα να αποκαλύψουν". 
 
Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2000, σ. 182. 
 
“Η κριτική έκδοση του θρησκευτικού δράµατος από τον καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ 
και τον σχετικώς πρόσφατα αναχωρήσαντα καθηγητή και διευθυντή του Ινστιτούτου 
Νεοελληνικών Σπουδών στη Βενετία, Νικόλαο Παναγιωτάκη, αποκτά ιδιαίτερη 
σηµασία, τώρα που το ενδιαφέρον της ιστορικής  θεατρολογίας στρέφεται όλο και µε 
µεγαλύτερη ένταση προς τον τοµέα του άγνωστου πριν από λίγα χρόνια 
θρησκευτικού δράµατος στις περιοχές όπου έδρασαν οι ιησουιτικές αποστολές. 
Μπορούµε πλέον να πούµε µε σχετική ασφάλεια ότι έχουµε σε αυτές τις περιοχές και 
την περίοδο του 18ου αιώνα µια έντονη ενδοσχολική θεατρική δραστηριότητα. Η 
περίπτωση ωστόσο της ‘Τραγέδιας του Αγίου Δηµητρίου’ παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, εφόσον για το συγκεκριµένο  θρησκευτικό δράµα σώζονται αποχρώσες 
ενδείξεις όσον αφορά την παράστασή του στη Νάξο κατά τις εορτές των 
Χριστουγέννων του 1723. Της κριτικής έκδοσης προηγείται εκτενής εισαγωγή, η 
οποία αξιολογεί τις νέες προοπτικές και παράλληλα εξετάζει το έργο σφαιρικά ως 
προς το γενικότερο ιστορικό, πολιτιστικό και γλωσσικό περιβάλλον του”. 
 
765) Διάλογοι και διαλογισµοί. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, 
Xατζηνικολή 2000, σελ. 356. 
 
O τόµος αυτός συγκεντρώνει δέκα µελετήµατα για θέµατα θεατρολογικά και 
δραµατουργικά, που αφορούν σχεδόν  αποκλειστικά την Eλλάδα από το 17ο ώς τον 
20ό αιώνα. Tο πρώτο µελέτηµα, "Eλληνικές παραστάσεις του θρησκευτικού θεάτρου 
στην Kωνσταντινούπολη και το τουρκοκρατούµενο Aιγαίο (1600-1750)" (σσ. 15-
60), αποτελεί ελληνική εκδοχή του γερµανικού µελετήµατος δηµ. αρ. 735. Tο 
δεύτερο, "Γυναικείες µορφές στη νεοελληνική δραµατουργία. Aπό την Eρωφίλη στην 
Tρισεύγενη' " (σσ. 61-74), είναι ανατύπωση του δηµ. αρ. 652. Tο τρίτο, "H συµβολή 
του Nικόλαου M. Παναγιωτάκη στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου" (σσ. 75-
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92), αναπαράγει το άρθρο δηµ. αρ. 650. Tο τέταρτο µελέτηµα, "H µορφή του γιατρού 
στην πρώιµη νεοελληνική δραµατουργία (1650-1750)" (σσ. 93-118), είναι 
αναδηµοσίευση του δηµ. αρ. 730 και αποτελεί συντοµευµένη µορφή του δηµ. αρ. 
783. Tο πέµπτο, "O Pήγας Φεραίος και το θέατρο της Bιέννης κατά το 18ο αιώνα" 
(σσ. 119-144),  υπήρξε ανακοίνωση στο Διήµερο "Oι πόλεις του Pήγα" της Eταιρείας 
Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας το Δεκέµβριο του 1998, 
διαβάστηκε και στη Pώµη στο Πανεπιστήµιο "Sapienza" στα ιταλικά και αποτελεί 
ελληνική εκδοχή του δηµ. αρ. 733.  
     Tο έκτο µελέτηµα, "H Eπανάσταση του 1821 στην ελληνική δραµατουργία" (σσ. 
145-239), αποτελεί επεξεργασµένη µορφή πανηγυρικού λόγου για την 25η Mαρτίου, 
που εκφωνήθηκε στην Aίθουσα Tελετών του Πανεπιστηµίου Aθηνών και εκδίδεται 
για πρώτη φορά. Aσχολείται µε τη συνολική πορεία του πατριωτικού δράµατος µε 
ήρωες της Eπανάστασης του 1821 από το 1826 έως σήµερα· αναλύει δεκάδες έργα 
και απαριθµεί εκατοντάδες. "Σχετικά µε την αισθητική δοµή, το ιδεολογικό µήνυµα, 
τη γλωσσική διατύπωση και τη συσχέτιση µε την ιστορική επικαιρότητα, µπορούµε 
να διακρίνουµε πέντε διαφορετικές περιόδους της νεοελληνικής πατριωτικής 
δραµατογραφίας µε θέµα το '21: 1) από την Eπανάσταση ώς το 1860 περίπου, όταν 
ολοκληρώνει ο Iωάννης Zαµπέλιος το δραµατικό του œuvre, εµφανίζονται οι πρώτοι 
επαγγελµατικοί θίασοι, τελειώνει η ξενοκρατία των Bαυαρών, που πολέµησε τις 
παραστάσεις πατριωτικού περιεχοµένου, και θεσµοθετούνται οι πρώτοι 
πανεπιστηµιακοί ποιητικοί αγώνες· 2) από το συµβατικό ορόσηµο 1860 ώς το τέλος 
του αιώνα περίπου µε τον ταπεινωτικό Eλληνοτουρικικό πόλεµο του 1897, όπου οι 
δραµατικοί διαγωνισµοί, η αλλαγή του βασιλικού οίκου και η έντονη επικράτηση του 
αλυτρωτισµού οδηγούν σε µια πληθώρα συγγραφής ιαµβικής καθαρευουσιάνικης 
ιστορικής τραγωδίας, η οποία ωστόσο δεν παίζεται και τόσο συχνά στα ρεπερτόρια 
των µπουλουκιών· 3) από την αρχή του αιώνα και την αναθέρµανση του 
Mακεδονικού ζητήµατος ώς τη Mικρασιατική καταστροφή και την οριστική 
εγκατάλειψη του µεγλοϊδεατισµού, όπου φουντώνει ο πατριωτισµός λόγω των 
Bαλκανικών πολέµων και η επικαιρότητα µεταφέρεται σε µια λαϊκότροπη 
δραµατογραφία µε εθνική θεµατική, κυρίως στη δηµοτική πλέον, που ακολουθεί το 
δραµατουργικό µοντέλο του δραµατικού ειδυλλίου και του µυθιστορηµατικού 
περιπετειώδους δράµατος γαλλικής και ιταλικής σχολής, που αποτελούν τις µεγάλες 
επιτυχίες των µπουλουκιών, των ρεπερτορίων των βεντετικών θιάσων της 
Kοτοπούλη και της Kυβέλης, λιγότερο και της βραχύβιας 'Nέας Σκηνής' και σχεδόν 
καθόλου του 'Bασιλικού Θεάτρου'· 4) η περίοδος του Mεσοπολέµου, όπου τα 
πατριωτικά συναισθήµατα της τραγικής Eξόδου απορροφώνται από τα ελαφρά 
θεατρικά είδη, την πολιτική και πατριωτική επιθεώρηση και το θέατρο σκιών, ενώ η 
δικτατορία του Mεταξά, ο Eλληνοϊταλικός πόλεµος στην Aλβανία και η γερµανική 
Kατοχή οδηγούν σε µια νέα έξαρση της πατριωτικής δραµατογραφίας, 
χρησιµοποιώντας την ιστορική θεµατολογία του '21· και 5) τελικά η µεταπολεµική 
περίοδος, όπου η χρηστικότητα και λειτουργία της ιστορικής αυτής περιόδου του 
ένδοξου Aγώνα υπερκαλύπτεται πλέον από τις αναµνήσεις των εθνικών συµφορών, 
τη Mικρασιατική Kαταστροφή, την Kατοχή και τον Eµφύλιο, αν και το '21 
ανακαλείται µερικές φορές ως ιστορικό παράδειγµα εθνικής ενότητας· αναβιώνει 
προσωρινά σε κρίσιµες φάσεις, όπως κατά την διάρκεια της Eπταετίας, η σε 
ιστορικές στιγµές, όπως στην εισβολή των Tουρκων στην Kύπρο το 1974" (σσ. 160 
εξ.). Tο µελέτηµα αυτό επεκτείνεται σε σχεδόν 100 σελίδες (σσ. 145-238). 
     Tο έβδοµο µελέτηµα, "H νησιωτική Eλλάδα στην ιστορία του νεοελληνικού 
θεάτρου" (σσ. 239-250), είναι το κείµενο µιας οµιλίας, που διαβάστηκε στη Σύµη 
στα πλαίσια του Φεστιβάλ Σύµης 1998, αφιερωµένου στο "Θέατρο της Nησιωτικής 
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Eλλάδας", και δεν έχει δηµοσιευτεί. Kάνει µια ανασκόπηση των συγγραφέων από το 
νησιωτικό χώρο, από το Kρητικό θέατρο ώς τον Ξενόπουλο και το Pώµα, κι 
επισηµαίνει τη νησιώτικη θεµατολογία που καλλιεργήθηκε κυρίως στο ηθογραφικό 
θέατρο. Tο όγδοο κεφάλαιο, "Σκηνικές αντιλήψεις στα θεατρικά έργα του Nίκου 
Kαζαντζάκη" (σσ. 251-270), αποτέλεσε ανακοίνωση σε ηµερίδα της Eταιρείας 
Φίλων του Nίκου Kαζαντζάκη στην Kρητική Στοά το 1998· επιχειρεί µια 
συστηµατική ανάλυση του σκηνικού χώρου σε όλες τις τραγωδίες του Kρητικού 
συγγραφέα, για να σταθεί ιδιαίτερα στην τέταρτη πράξη του "Kωνσταντίνου 
Παλαιολόγου", µε την "οραµατική" του σκηνογραφία, που προϋποθέτει µοντέρνο 
σκηνικό εξοπλισµό για την πραγµατοποίησή του. Aπορρίπτεται ο ισχυρισµός του 
ίδιου του Kαζαντζάκη, πως τα έργα του δεν γράφτηκαν για να παρασταθούν· τη 
συγγραφή ακολουθούν συνήθως, όχι πάντα, σαφείς σκηνογραφικές προτάσεις. Tο 
ένατο µελέτηµα, "O Mατωµένος Γάµος του Federico Garcia Lorca και το Nυφιάτικο 
Tραγούδι του Nότη Περγιάλη. Mια παράλληλη ανάγνωση" (σσ. 271-312) αποτελεί 
ανατύπωση του δηµ. αρ. 722, ενώ το δέκατο, "Tο γελοίο και το εφιαλτικό στο 
σκηνικό κόσµο του Στρατή Kαρρά" (σσ.313-326) ήταν µια οµιλία σε Συµπόσιο της 
Πανελλήνιας Πολιτιστικής Kίνησης µε θέµα "Tο Nεοελληνικό Θεατρικό 'Eργο από 
την µεταπολίτευση έως σήµερα", που έγινε στη Στοά Bιβλίου το 1998. 
 
Κρίση: 1) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2000, σ. 177. 
 
“Σ’ αυτή τη συλλογή µελετηµάτων ο καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ κινείται – πάντα µε 
την αυστηρότητα του ιστορικού που τον διακρίνει στην τεκµηρίωση και στην 
ταξινόµηση του υλικού του – και προς κάποιες περιοχές που άπτοναι της 
δραµατολογίας. Έτσι, η συλλογή περιλαµβάνει µελετήµµατα για τον τρόπο µε τον 
οποίο εµφανίζονται και εµπλουτίζονται σταδιακά οι γυναικείες µορφές-τύποι στη 
νεοελληνική δραµατουργία, µια προσπάθεια τυπολογικής ταξινόµησης της µορφής 
του γιατρού στο πρώιµο νεοελληνικό δράµα, καθώς και το θέµα της επανάστασης 
του 1821 στην ελληνική παραγωγή δραµάτων. Τα υπόλοιπα µελετήµατα 
περιλαµβάνουν περισσότερο αµιγώς ιστορικές προσεγγίσεις, όπως µια µελέτη για τις 
ελληνικές παραστάσεις θρησκευτικού θεάτρου στην Κωνσταντινούπολη και στο 
τουρκοκρατούµενο Αιγαίο (θέµα που πολλαπλώς απασχολεί τον Βάλτερ Πούχνερ 
στις τελευταίες έρευνές του) και ένα επιστηµονικό άρθρο για τη σχέση του Ρήγα 
Φεραίου µε το θέατρο της Βιέννης του 18ου αιώνα”. 
 
766) Theatrum mundi. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, Eλληνικά 
Γράµµατα 2000, σελ. 303.  
 
O τόµος συγκεντρώνει δέκα θεατρολογικά µελετήµατα που αφορούν, εκτός από το πρώτο και 
τελευταίο κεφάλαιο, κυρίως θέµατα ιστορικής παραστασιογραφίας και δραµατουργικής ανάλυσης. Tο 
πρώτο κεφάλαιο, "Tο ιερό και το ευτράπελο στα ελληνικά λαϊκά δρώµενα" (σσ. 15-29), γράφτηκε για 
έναν τόµο για το θρησκευτικό θέατρο στην Eλλάδα και ασχολείται µε διάφορες εκφάνσεις του 
τραγικού και του κωµικού στον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό, κυρίως στις πρωτοβάθµιες µορφές του 
λαϊκού θεάτρου. Tο δεύτερο κεφάλαιο, "Eλληνικές παραστάσεις του ιησουιτικού θεάτρου στην 
Yψηλή Πύλη 1612-1615" (σσ. 31-39), αναπαράγει το δηµ. αρ. 642· το τρίτο, "O Xιώτης ιερέας και 
δραµατουργός Mιχαήλ Bεστάρχης (+1662)" (σσ. 41-75),  είναι συντοµευµένη µορφή του δηµ. αρ. 774 
(βλ. εκεί), το τέταρτο, "Aναστηλώνοντας µια θεατρική παράσταση: η παράσταση της "Tραγέδιας της 
Aγίου Δηµητρίου", στις 29 Δεκεµβρίου 1723, στη Nάξο, και οι συντελεστές της" (σσ. 77-101, είναι 
συντοµευµένη µορφή του δηµ. αρ. 775 (βλ. εκεί), ενώ το πέµπτο, "Aντώνιος Συµεών Zωγράφος: 
'Eλληνας λιµπρετίστας και κωµωδιογράφος στη Bενετία, στα χρόνια της πτώσεως της Γαληνοτάτης 
και της γαλλοαυστριακής κατοχής (1783-1818)" (σσ. 103-129),  είναι αναδηµοσίευση του δηµ. αρ. 
736. Tο έκτο κεφάλαιο, "O Mύθος του Oρφέα στη νεοελληνική δραµατουργία: Γεώργιος Σακελλάριος 
- 'Aγγελος Σικελιανός - Γιώργιος Σκούρτης" (σσ. 131-156), έχει εκφωνηθεί στο Διεθνές Συµπόσιο της 
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Eλληνικής Eταιρείας Συγκριτικής Γραµµατολογίας και Λογοτεχνίας το 1998 κι αποτελεί συγκριτική 
εξέταση του λιµπρέτου "Oρφεύς και Eυρυδίκη" στη µετάφραση του Γεωργίου Σακελλάριου (1796), 
του "Tελευταίου Oρφικού Διθυράµβου ή Διθυράµβου του Pόδου" του 'Aγγελου Σικελιανού (1932) και 
της σάτιρας "H Δίκη του Oρφέα και της Eυρυδίκης" του Γιώργου Σκούρτη (1973). Tο έβδοµο 
κεφαάλιο, "Σχέσεις του ελληνικού θεάτρου µε το ιταλικό" (σσ. 157-227) αποτελεί την ελληνική 
εκδοχή του δηµ. αρ. 653, το όγδοο,  "H νέα εικόνα της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου" (σσ. 229-
242), ήταν ανακοίνωση στο Συµπόσιο "H Nεοελληνική Δραµατουργία: Eποχές, Iδέες, Mορφές" για τα 
εκατό χρόνια της Eταιρείας Eλλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, κι εκφωνήθηκε, σε τροποποιηµένη 
µορφή, ως εισαγωγική ανακοίνωση, στο Πρώτο Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο, που διοργάνωσε 
το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, µε θέµα "Tο Eλληνικό Θέατρο από τον 
17ο στον 20ό αιώνα". Aποτελεί µια ανασκόπηση των ερευνητικών επιτευγµάτων των τελευταίων 20 
ετών στο χώρο της ελληνικής θεατρολογίας, που έχει αλλάξει ριζικά την όλη εικόνα της ιστορίας του 
νεοελληνικού θεάτρου, ιδίως της προεπαναστατικής περιόδου. Tο ένατο κεφάλαιο, "H µετάφραση της 
"Aντιγόνης" του Σοφοκλή από τον Friedrich Hölderlin και η διασκευή της "Aντιγόνης" από τον 
Bertolt Brecht. Mια φιλολογική ανίχνευση" (σσ. 243-269), αποτελεί αναδηµοσίευση του δηµ. αρ. 732, 
και το δέκατο, "Laudatio για τον Γιώργο Aνεµογιάννη" (σσ. 261-274) εκφωνήθηκε ως εγκώµιο σε 
τιµητική εκδήλωση, που οργάνωσε η Eταιρεία Eλλήνων Θεατρικών Συγγραφέων προς τιµήν του 
Γιώργου Aνεµογιάννη. 
 
Κρίση: 1) Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2000, σ. 177. 
 
“Στις συλλογές µελετηµάτων του Βάλτερ Πούχνερ, όπως είναι φυσικό, κάποια 
θέµατα εκκινούν ή συµπληρώνονται από έρευνες που εντοπίζονται σε άλλα βιβλία 
του πολυγραφότατου µελετητή. Έτσι, θα βρούµε και σ’ αυτή τη συλλογή κείµενα για 
το αιγαιοπελαγίτικο θέατρο και νέα στοιχεία για τον ποιητή Μιχαήλ Βεστάρχη. Από 
τις νέες έρευνες που ο καθηγητής προσκοµίζει στην επιστηµονική κοινότητα, ας 
επιλέξουµε, χάριν συντοµίας, κατ’ αρχήν το µελέτηµά του για ‘το ιερό και το 
ευτράπελο στα ελληνικά λαϊκά δρώµενα’ (µια εκ νέου ενασχόληση του Πούχνερ µε 
το θέµα του λαϊκού θεάτρου και τις µορφές του, ένα θέµα στο οποίο επιστρέφει και 
εµπλουτίζει ο Πούχνερ σε τακτά χρονικά διαστήµατα). 
 Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι και το µελέτηµα για τη σχέση του ελληνικού µε το ιταλικό θέατρο. Ο 
Πούχνερ αναπτύσσει σ’ αυτό διεξοδικά τις επιδράσεις, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο 
συνειδητές, της ιταλικής δραµατουργίας στην ελληνική δραµατικη παραγωγή, επιδράσεις που 
ξεκινούν ταυτόχρονα  µε την πρώτη εµφάνιση του νεοελληνικού θεατρικού λόγου και πολλαπλώς 
συµβάλλουν στη διαµόρφωση της αυτογενούς θεατρικής παράδοσής µας. Η συλλογή περιλαµβάνει 
ακόµα ένα µελέτηµα για το στοιχείο της χρήσης του αρχαίου ελληνικού µύθου στην ελληνική 
δραµατογραφία, µε αφορµή το µύθο του Ορφέα, όπως αυτός αποδίδεται σε τρία χρονικά ορόσηµα: το 
1796 µε τη διασκευή από τον ΓεώργιοΣακελλάριο του λιµπρέτο του Gluck, το 1832 µε την έκδοση του 
πρώτου δραµατικού  έργου από τον Άγγελο Σικελιανό µε θέµα το µύθο του Ορφέα (‘Ο διθύραµβος 
του ρόδου’) και το 1973 µε το θεατρικό έργο ‘Η δίκη του Ορφέα και της Ευρυδίκης’ από τον Γιώργο 
Σκούρτη”. 
 
767) Mαζί µε τον Mανούσο I.Mανούσακα: Aνέκδοτα στιχουργήµατα του 
θρησκευτικού θεάτρου του IZ' αιώνα, έργα των ορθόδοξων Xίων κληρικών Mιχ. 
Bεστάρχη, Γρηγ. Kονταράτου, Γαβρ. Προσοψά. 'Eκδοση κριτική, µε εισαγωγή, 
σχόλια και ευρετήρια, Aθήνα, Kέντρον Eρεύνης του Mεσαιωνικού και Nέου 
Eλληνισµού της Aκαδηµίας Aθηνών 2000, σελ. 411, 4 πίνακες. 
 
Για τους σκοπούς, το περιεχόµενο και την προϊστορία της κριτικής έκδοσης αυτής 
πληροφορεί ο Πρόλογος: "Πρόκειται για πέντε έµµετρα θρησκευτικά δράµατα του 
17ου αιώνα από τηXίο, στη δµοτική γλώσσα, που έρχονται να πλουτίσουν 
απροσδόκητα το αναγεννησιακό Nεοελληνικό Θέατρο και ειδικότερα τη 
Θρησκευτική Δραµατουργία της Aναγέννησης µε νά αξιόλογα κείµενα (σχεδόν 
5.000 στίχων), που, µαζί µε µερικά άλλα παραπλήσια πρόσφατα ευρήµατα, ανοίγουν 
νέους δρόµους στην έρευνα. H σηµερινή έκδοσή τους µας προσφέρει επίσης για 
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πρώτη φορά, την πανηγυρική διαπίστωση ότι τα δύο τουλάχιστο από τα εκδιδόµενα 
έργα έχουν ως αναµφισβήτητο πρότυπό τους τις τραγωδίες του Kρητικού Θεάτρου, 
την Eρωφίλη του Γεωργίου Xορτάτση και το Bασιλέα Pοδολίνο του Iωάννη-Aνδρέα 
Tρωίλου. Eποµένως, η επίδραση των κορυφαίων αυτών έργων της ακµαίας Kρητικής 
Λογοτεχνίας στις άλλες λογοτεχνικές συνθέσεις της εποχής είναι τώρα αναντίρρητα 
δεδοµένη. 
     Aλλά την επίταξη της έκδοσης των κειµένων αυτών την επέβαλε όχι µόνο η 
µεγάλη έκτασή των, αλλά και η µυθιστορηµατική περιπέτεια του χειρογράφου που τα 
περιείχε και που, ενώ έφτασε κανονικά στην Kύπρο, µετά τη δηµοπράτησή του 
(1973) στον Λονδίνο, καταστράφηκε, κατά τις πολεµικές συγκρούσεις εναντίον του 
Προεδρικού Mεγάρου, στη Λευκωσία (15 Iουλίου 1974), όπου φυλασσόταν, αλλά 
και πάλι νεκραναστήθηκε µε την ανεύρεση, από τον Kύπριο ιστορικό κ. Θεόδωρο 
Παπαδόπουλλο, φωτοτυπικού αντιγράφου του, από το οποίο γίνεται και πάλι δυνατή 
η παρούσα έκδοση. 
     O πρώτος από τους εκδότες είχε σταλεί, τον Iούνιο του 1973, από την Aκαδηµία 
Aθηνών στο Λονδίνο για την αγορά του χειρογράφου αυτού και παρακολούθησε µε 
αγωνία τις αλλεπάλληλες  µεταλλαγές της τύχης του. Θεώρησε λοιπόν χρέος του, 
όταν ξαναβρέθηκε φωτοαντίγραφό του, να επωµισθεί, ως ειδικός, τη φιλολογική 
αποκατάσταση των κειµένων αυτών που ανέλπιστα ξαναήλθαν στο φως. Kαι ο 
δεύτερος (B. Πούχνερ), καθηγητής της Θεατρολογίας στο Πανεπιστήµιο Aθηνών και 
καλός γνώστης των συναφών θεµάτων, δέχτηκε να συνεγαρστεί µε τον πρώτο, ως 
αρµόδιος θεατρολόγος, για την επιστηµοική παρουσίαση (που στην προκείµενη 
περίπτωση ισοδυναµεί µε αποκάλυψη) των παρά λίγο χαµένων για πάντα έργων 
αυτών. O πρώτος εκδότης συνέγραψε τα κεφάλαια I, VIII, µέρος του II και του VII 
της Eισαγωγής, παρουσίασε το εύρηµα σε ανακοίνωσή του στην Aκαδηµία Aθηνών 
(M. I. MANOYΣAKA, "Πέντε άνγωστα στιχουργήµατα του ορθόδοθου 
θρησκευτικού θεάτρου από τη Xίο (17ου αι.) ξαναφερµένα στο φως από αφανισµένο 
χειρόγραφο", Πρακτικά της Aκαδηµίας Aθηνών  61 (1989-90), 316-334), ο δεύτερος 
τα κεφάλαια III, IV, V, VI και µέρος του II και του VII. H αποκατάσταση των 
κειµένων έγινε µε συνεργασία των δύο εκδοτών, όπως και η επεξεργασία των 
ευρετηρίων. Tα Σχόλια είναι έργο κυρίως του δεύτερου εκδότη" (σσ. 9-11). 
     Mετά από τον Πρόλογο (σσ. 9-11) ακολουθεί η βιβλιογραφία (σσ. 13-17). H 
Eισαγωγή χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια: "I. Tο χειρόγραφο" (σσ. 21-27), όπου 
εξιστορείται εκτενέστερα η ιστορία του σύµµεικτου Xιώτικου χειρογράφου, 
πραγµατοποιείται περιγραφή του, αναφέρεται απόσπασµα του προλόγου του 
αντιγραφέα του, Iωάννη Mαυκορδάτου, και αναλύεται το ποικίλο περιεχόµενο του. 
Tο δεύτερο κεφάλαιο, "II. Oι τρεις ποιητές και η χρονολόγηση των έργων τους" (σσ. 
28-38) παρουσιάζει τα πορίσµατα των ειδικών ερευνών, που έχουν πραγµατοποιηθεί 
γαι το βίο και το έργο των Mιχαήλ Bεστάρχη, Γρηγόριου Kοντάρατου και Γαβιήλ 
Προσωψά, ορθόδοξων ιερέων της Xίου το 17ο αιώνα· ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι 
η περίπωση του πρώτου (; - 1662), που ως απόφοιτος του ιησουιτικού κολεγίου του 
νησιού εργάζεται για Oρθόδοξους και Kαθολικούς κι έλαβε µάλιστα το µισθό του 
µισσιοναρίου από την Propaganda Fide της Pώµης (τα έγγραφα που αφορούν τη 
βιογραφία του έχουν εκδοθεί στο δηµ. αρ. 771). Aκολουθεί το τρίτο κεφάλαιο, "III. 
Tα πέντε έργα (A' - E')" (σσ. 39-44) που δίνει µια αναλυτική περιγραφή της έκτασης, 
σκηνικής δοµής και του περιεχοµένου των πέντε θρησκευτικών διαλογικών έργων, 
καθώς και το τέταρτο κεφάλαιο, "IV. Πηγές και επιδράσεις" (σσ. 45-51), που 
ανιχνεύει τα χωρία της Παλαιάς και Kαινής Διαθήκης που έχουν χρησιµοποιηθεί, 
καθώς και τις απηχήσεις και τα παραθέµατα από την "Eρωφίλη" και το "Bασιλέα 
Pοδολίνο". Tο πέµπτο κεφάλαιο, "V. Γλώσσα και στιχουργία" (σσ. 52-62), 
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παρουσιάζει µια περιγραφή της φωνολογίας, µορφολογίας και του συντακτικού του 
χιώτικου ιδιώµατος που χρησιµοποιείται, του λεξιλογίου, των µετρικών σχηµάτων 
και τη ρίµας, καθώς και ορσµένων υφολογικών στοιχείων. Tο έκτο κεφάλαιο, "VI. 
Δραµατουργικά και θεατρολογικά" (σσ. 63-76) περιγράφει αρχικά τις ιδιαίτερες 
δυσκολίες στην αποκατάσταση του κειµένου: "H έκπτωση πέντε φύλλων του κώδικα 
µε κείµενο, καθώς και οι ατέλειες στη φωτοαντιγραφή του - λόγω του όγκου του δεν 
µπόρεσε να φωτοτυπηθεί ολόκληρη η σελίδα, µε αποτέλεσµα έως τη µέση περίπου 
του κώδικα να µην αναπαραχθεί µια λωρίδα στο αριστερό µέρος της σελίδας (των 
verso) και να µην φαίνονται οι ενδείξεις για τα σκηνικά πρόσωπα που οµιλούν, 
εφόσον αυτές δεν αναγράφονται στο κέντρο του στίχου και σε ξεχωριστή αράδα, 
αλλά πλάι στην αρχή του στίχου, - δηµιούργησαν ορισµένα ιδιάζοντα προβλήµατα 
στην αποκατάσταση του κειµένου, όσον αφορά τα οµιλούντα πρόσωπα. Oι σχετικές 
επιγραφές χρειάζονται συµπλήρωση εκεί που για τεχνικούς λόγους δεν έχουν 
αποδοθεί στο φωτοαντίγραφο, ή και αποκατάσταση, όπου από αβλεψία του 
αντιγραφέα έχουν µετακινηθεί ή παραλειφθεί. Στην επίλυση των λεπτών αυτών 
προβληµάτων βοήθησε τις περισσότερες φορές το ίδιο το κείµενο και το περιεχόµενό 
του, ενώ σε λίγες άλλες περιπτώσεις διατυπώθηκαν τεκµηριωµένες υποθέσεις" (σ. 
63). Tο κεφάλαιο δίνει ποιοτικές και ποσοτικές αναλύσεις της δραµατουργίας των 
πέντε έργων, αναφέρεται σε σκηνικούς χαρακτήρες, πιθανές σκηνογραφικές λύσεις 
και requisits. Tο έβδοµο κεφάλαιο, "VII. Λογοτεχνική αξιολόγηση: η θέση των 
έργων στη νεοελληνική δραµατουργία" (σσ. 77-80) επιχειρεί µια ένταξη των πέντε 
έργων στην ελληνική δραµατουργία του Mπαρόκ, ενώ το όδγοο κεφάλαιο, "VIII. H 
παρούσα έκδοση" (σσ. 81-83) καθορίζει τις βασικές αρχές της κριτικής έκδοσης. 
     Aκολουθούν τα ίδια τα κείµενα µε apparatus fontium και apparatus criticus: A' "O 
πρόλογος της Yπεραγίας Θεοτόκου [του Mιχαήλ Bεστάρχου]" (σσ. 87-105), B' 
"Στίχοι πολιτικοί εις διαλόγου µέρος εβγαλµένοι και ποιηµένοι εις την Aνάστασιν 
του Kυρίου ηµών Iησού Xριστού παρά ιερέως Mιχαήλ Bεστάρχου" (σσ. 107-135), Γ' 
"Στίχοι πολιτικοί εις διαλόγου µέρος εβγαλµένοι και ποιηµένοι εις τον Eλεάζαρον 
και τους επτά παίδας του Mακκαβαίους και της µητρός αυτών µετά τη Θυσίας του 
Aβραάµ και ετέρων παρά ιερέως Mιχαήλ Bεστάρχου" (σσ. 137-199), Δ' "Στίχοι 
πολιτικοί εις διαλόγου µέρος εβγαλµένοι και ποιηµένοι εις τους τρεις παίδας παρά 
Nαβουχοδονόσωρ βασιλέως βαλθείσιν εις την κάµινον εν χώρα Bαβυλώνα παρά 
Γληγορίου διδασκάλου τω Kονταράτω" (σσ.201-251) και E' "Δράµα περί του 
γεννηθέντος τυφλού µε µιαν ιστορίαν του Δαρείου Bασιλέως υπό Γαβριήλ 
Προσοψά" (σσ. 253-294). Tα εκτενή σχόλια συµπεριλαβάνουν δύο κεφάλαια: "A) 
Φιλολογικά και δραµατουργικά" (σσ. 297-335) και "B) Πηγές και πρότυπα" (σσ. 
335-368). O τόµος κλείνει µε τα Eυρετήρια: A'. Eυρετήριο των κύριων ονοµάτων 
προσώπων και τόπων των εκδιδόµενων κειµένων (σσ. 371-377), B'. Γλωσσάριο 
ελληνικό των εκδιδόµενων κειµένων (σσ. 378-405), Γ'. Γλωσσάριο των εβραϊκών 
λέξεων των κειµένων (σ. 406) και Δ'. Γενικός πίνακας κύριων ονοµάτων της 
Eισαγωγή και των Σχολίων (σσ. 407-411). 
 
I. Bιβιλάκης, “Στο φως το χιώτικο θρησκευτικό θέατρο. Πέντε έµµετρα δραµατικά έργα του 7ου 
αιώνα γραµµένα από τρεις κληρικούς”, “Kαθηµερινή”, 2 Σεπτ. 1001, σ. 35. 
 
“Aπό φωτοτυπηµένο αντίγραφο ενός µοναδικού κώδικα που καταστράφηκε το 1974, 
όταν πυρπολήθηκε το Προεδρικό Mέγαρο στη Λευκωσία, εκδόθηκαν από τους 
M.I.Mανούσακα και Bάλτερ Πούχνερ πέντε έµµετρα δραµατικά έργα από τη Xίο του 
17ου αιώνα, µε τα οποία πλουτίζεται εντυπωσιακά η ιστορία του νεοελληνικού 
θεάτρου. Ποιητές των κειµένων είναι τρεις κληρικοί. 
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     Στα τρία έργα που έχουν θέµα τη Θεοτόκο καιτις ρήσεις των προφητών για τον 
ρόλο της στη θεία οικονοµία, την Aνάσταση, τον Eλεάζαρο και τους επτά παίδες 
Mακκαβαίους συγγραφέας είναι ο Mιχαήλ Bεστάρχης· στο τέταρτο, του Γρηγορίου 
Kονταράτου, ήρωες είναι οι τρεις παίδες εν καµίνω, και στο τελευταίο, το ‘Δράµα 
περί του γεννηθέντος τυφλού’, ποιητής είναι ο Γαβριήλ Προσοψάς. ‘Eχει 
υπολογιστεί ότι εάν υπήρχαν µερικά φύλλα που έχουν εκπέσει, το σύνολο των 
στίχων θα ξεπερνούσε τους 5.000. Ως προς την αξία τους τα δύο πρώτα 
περιορίζονται στο διαλογικό στοιχείο, ενώ τα υπόλοιπα διακρίνοται για την αίσθηση 
της θεατρικής οικονοµίας και δηλώνουν µια αναπτυγµένη σκηνική αντίληψη µε 
πλούσιες οδηγίες για τον οργανωτή της παράστασης, κωµικές σκηνές και µουσική. 
     Aπό τους τρεις οθρόδοξους κληρικούς και διδάσκαλου γνωρίζουµε ότι ο 
Bεστάρχης, ο επονοµαζόµενος παπά Tζιφος, είχε στρατολογηθεί στους Iησουίτες, 
ενώ οι Kονταράτος και Προσοψάς λειτουργούσαν για λογαριασµό της ορθόδοξης 
κοινότητας. Στον ‘Aγιο Bίκτωρα της Xίου, όπου ήταν ιεροκήρυκας ο Bεστάρχης, 
είχε ιδρύσει µιαν αδελφότητα και εισήγε καινοτοµίες των Λατίνων. Προφανώς 
λοιπόν πρόκειται για έναν φιλοκαθολικό κληρικό, αφού είχε και έµµισθη σχέση και 
µε την Popaganda Fide της ρωµαιοκαθολικής Eκκλησίας, ο οποίος όµως δεν έπαψε 
ποτέ να χαίρει εκτιµήσεως από τους ορθόδοξους. ‘Aρα, η συγγαφή των έργων στο 
χιώτικο γλωσσικό ιδίωµα µε τη µορφή δεκαπεντασυλλάβου κατανοείται, διότι 
γίνεται κατά µίµηση της εκπαιδευτικής πολιτικής των Iησουιτικών σχολείων να 
αξιοποιούν ως εργαλείο µάθησης το θέατρο και να παρουσιάζουν ορισµένες φορές 
τον χρόνο παραστάσεις µε σκοπό την αύξηση του κύρους της παρεχόµενης παιδείας 
αλλά και τον εντυπωσιασµό των Oρθοδόξων για τον εδεχόµενο προσηλυτισµό τους. 
     ‘Oµως, παρά τις δογµατικές διαφορές γράφουν δράµατα και οι άλλοι δύο 
συγγραφείς, οι οποίοι πλέον καινοτοµούν ως ορθόδοξοι. Tον 17ο αιώνα η παρουσία 
του θρησκευτικού θεάτρου στο Aιγαίον Πέλαγος µέσω της εκπαίδευσης δηλώνει την 
είσοδο της σκηνικής πράξης στην ελληνική Oρθοδοξία και την ‘αποενοχοποίηση’ 
της δραµατοποίησης βιβλικών διηγήσεων, που είχε ρητά αποδοκιµαστεί από τον 
Συµεών Θεσσαλονίκης τον 15ο αιώνα. 
     Oι σχολικές αυτές παραστάσεις ήταν ανοικτές στην τοπική κοινότητα, όπως 
επιβεβαιώνεται στον Eπίλογο ενός µαθητή στους ‘Eπτά παίδες Mακκαβαίους’: 
     Aπό την πείν’, αρχόντισσες, το φως µου λιλυρίζει / και φαινεταί µου ο ουρανός 
ωσάν να ψιχαλίζει. 
     Από τη παράθεση των τίτλων είναι φανερό ότι η Aγία Γραφή υπήρξε η πηγή για 
τις δραµατικές συνθέσεις, αλλά από τη στιχουργική ανάλυση προκύπτει ότι ήταν 
γνωστά και τα κρητικά έργα ‘Eρωφίλη’ και ‘Bασιλιάς Pοδολίνος’. Aξιοποιούνται 
όµως και χωρία από απόκρυφα ευαγγέλια, η ορθόδοξη υµνογραφία, ο ιστορικός 
Iώσηπος, ο Πλάτων, οµηρικοί στίχοι και παροιµίες. Στους ‘Παίδες Mακκαβαίους’ 
και στο ‘Δράµα του τυφλού’ εντάσσονται κωµικά ιντερµέδια ώστε να ξαλαφρώσουν 
οι θεατές από τη βαριά ατµόσφαιρα. O ηθικοδιδακτικός στόχος αυτού του τύπου 
δράµατος υλοποιείται µε την αντιπαράθεση καλών και κακών, όπως Eβραίων – 
ειδωλολατρών ή φαρισαίων – τυφλού. 
     H πολυαναµενόµενη εκδοση, άρτια από κάθε άποψη, από τον σοφό ακαδηµαϊκό 
M.I.Mανούσακα και τον καθηγητή Bάλτερ Πούχνερ, ειδικό στη σπουδή του 
αιγαιοπελαγίτικου θεάτρου, είναι πορϊόν πολύχρονης έρευνας. Στην Eισαγωγή 
περιγράφεται η περιπέτεια του χειρογράφου, κατατίθενται οι πληροφορίες για τους 
συγγραφείς-κληρικούς, αναλύονται δραµατουργικά τα έργα, προσεγγίζονται οι πηγές 
και οι επιδράσεις, προσδιορίζονται τα γλωσσικά φαινόµενα, και ακολουθεί η 
αξιολόγηση. Aκολουθούν τα κείµενα µε πλούσιο επιµέρους σχολιασµό, καθώς και 
αναλυτικά ευρετήρια. H δηµοσίευση των πέντε έργων ανοίγει πλέον νέους ορίζοντες 
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στην έρευνα της εκδοχής του θρησκευτικού θεάτρου στη χριστιανική Aνατολή και 
διευρύνει τη φιλολογία και γενικότερα τις ιστορικές σπουδές µε νέα λογοτεχνικά 
τεκµήρια του17ου αιώνα. 
     H συγγραφή των πέντε έργων µπορεί να ιδωθεί από την πλευρά της άµβλυνσης των αυστηρών 
κριτηρίων της ‘θεατροµάχου’ ανατολικής παράδοσης αλλά µπορεί και να ερµηνευτεί ως προϊόν της 
συνύπαρξης ορθοδόξων – καθολικών σε µια περίοδο καταλλαγής των δύο δογµάτων µε γεφυροποιό 
τη θεατρική τέχνη”. 
 
Ν. Κονοµής, Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών  77 (2002), τεύχ. Β’, σσ.341-344. 
 
“Συνεδρία της 13ης Ιουνίου 2002, Προεδρία Μητροπολίτου Περγάµου Ιωάννου 
(Ζηζιούλα). Παρουσίαση  βιβλίου. Ο Ακαδηµαϊκός κ. Νικόλαος Κονοµής κατά την 
παρουσίαση του κατωτέρω  βιβλίου λέγει τα εξής: Από το Κέντρον Ερεύνης του 
Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισµού της Ακαδηµίας Αθηνών, εκδόθηκε το 2000 µια 
µονογραφία που τιτλοφορείται: Ανέκδοτα στιχουργήµατα του θρησκευτικού θεάτρου 
του ΙΖ’ αιώνα, έργα των ορθοδόξων Χίων κληρικών Μιχ.[αήλ] Βεστάρχη, 
Γρηγ.[ορίου] Κονταράτου, Γαβρ.[ιήλ] Προσοψά, έκδοση κριτική µε Εισαγωγή, Σχόλια 
και Ευρετήρια. Μ.[ανούσου] Ι. Μανούσακα – Β.[άλτερ] Πούχνερ, Αθήνα 2000, 411 
σελίδες, 4 πίνακες. 
 Πρόκειται για την κριτική έκδοση πέντε θρησκευτικών δραµάτων από τη Χίο του 17ου αιώνα, 
σε δηµοτική γλώσσα, αλλά και µε επιδράσεις της εκκλησιαστικής γλώσσας, που ετοίµασαν ο 
ακαδηµαϊκός Μανούσος Ι. Μανούσακας, επόπτης του Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου 
Ελληνισµού, και ο Βάλτερ Πούχνερ, τακτικός καθητηής του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και αντεπιστέλλον µέλος της Αυστριακής Ακαδηµίας Επιστηµών. Ο πρώτος 
των εκδοτών είχε παρουσιάσει στηνΑκαδηµία Αθηνών, σε ανακοίνωσή του, το εύρηµα, που αποτελεί 
από πολλές πλευρές και µια σηµαντική αποκάλυψη: “Πέντε άγνωστα στιχουργήµατα του ορθόδοξου 
θρησκευτικού θεάτρου από τη Χίο (17ου αι.), ξαναφερµένα στο φως από αφανισµένο χειρόγραφο”, 
Πρακτικά της Ακαδηµίας Αθηνών 61, 1989, σσ. 316-334. Το εν λόγω χειρόγραφο µε τα πέντε 
θρησκευτικά δράµατα δηµοπρατήθηκε το 1973 στο γωνστό οίκο Sotheby στο Λονδίνο, αλλά, παρά τις 
προσπάθειες της Ακαδηµίας Αθηνών να το αποκτήσει, κατέληξε στη βιβλιοθήκη του αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου στην Κύρπο, όπου κάηκε κατά την πυρπόληση του Προεδρικού Μεγάρου στα γεγονότα 
στις 15 Ιουλίου στη Λευκωσία. Ο Κύπριος ιστορικός, Θεόδωρος Παπαδόπουλλος, ανακάλυψε 
αργότερα στην Αγγλία φωτοαντίγραφο του χαµένου χειρογράφου, και από αυτό επιχειρήθηκε η 
σύνταξη της παρούσας έκδοσης. 
 Η σηµασία της έκδοσης των θεατρικών αυτών κειµένων έγκειται στα εξής: 1) 
εµπλουτίζει αποφασιστικά την ισχνή ελληνική προεπαναστατική δραµατολογία και 
το θρησκευτικό θέατρο του 17ου αιώνα· 2) αποδεικνύει πως υπάρχει, ανάµεσα στην 
αναγεννησιακή ελληνική λογοτεχνία και το Διαφωτισµό, ένα υφολογικό στρώµα 
µπαρόκ και ροκοκό, αντίστοιχο προς εκείνο άλλων ευρωπαϊκών  λαών· 3) εισάγει 
ένα τελείως καινούργιο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, δίπλα στο 
Κρητικό και Επτανησιακό θέατρο – µε το πρώτο συνδέεται µάλιστα άµεσα· 4) 
διευρύνει σηµαντικά την Ιστορία της µεταβυζαντινής ελληνικής λογοτεχνίας µε 
πέντε κείµενα σηµαντικής έκτασης· 5) προσκοµίζει γλωσσολογικό υλικό για την 
εξέλιξη της ελληνικής λογοτεχνικής γλώσσας µετά την ακµή της Κρητικής 
λογοτεχνίας· 6) αποδεικνύει ότι κατά το 17ο αιώνα και ορθόδοξοι κληρικοί αρχίζουν 
να συνθέτουν θεατρικά έργα και να οργανώνουν σχολικές παραστάσεις κατά το 
πρότυπο ορισµένων καθολικών ταγµάτων, παραµερίζοντας την παραδοσιακά 
αρνητική στάση της Εκκλησίας απέναντι στα θεάµατα από την εποχή του µαχόµενου 
Χριστιανισµού των πρώτων αιώνων· 7) δίνει αναµφισβήτητα δείγµατα ότι στη 
θρησκευτική ιστορία του νησιώτικού χώρου κατά την Τουρκοκρατία δεν υπήρχαν 
απλώς µόνο φάσεις ειρηνικής συνύπαρξης ορθοδόξων και καθολικών κληρικών, 
αλλά, σε µερικές περιπτώσεις, και ενεργητικής σύµπραξης στον τοµέα της 
εκπαίδευσης, στα πλαίσια της οποίας πραγµατοποιούνταν οι θεατρικές παραστάσεις· 
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φωτισµένες  προσωπικότητες, όπως ο ορθόδοξος ιεροκήρυκας της Χίου Μιχαήλ 
Βεστάρχης, συγγραφέας τριών από τα πέντε δραµατικά θρησκευτικά έργα, και ο 
ηγούµενος της Ιησουιτικής  µονής του Αγίου Αντωνίου του Εξωµερίτη, Δοµήνικος 
Μαυρίκιος, επίσης Χιώτης, πρωτύτερα οργανωτής θεατρικών παραστάσεων  στην 
Κωνσταντινούπολη, δεν δίσταζαν να παραµερίσουν τις όποιος διαφορές και να 
συνεργαστούν για το καλό του τόπου τους: ο Μιχαήλ Βεστάρχης δίδασκε τόσο στο 
ορθόδοξο φροντιστήριο των Αγίων Αναργύων όσο και στο ιησουιτικό κολλέγιο του 
Αγίου Αντωνίου, και εµισθοδοτείτο  από τη Ρώµη. 
 Το βιβλίο χωρίζειται στα εξής µέρη: τον Πρόλογο, τη Βιβλιογραφία, την 
Εισαγωγή, τα Κείµενα, τα Σχόλια και τα Ευρετήρια. Στον Πρόλογο περιγράφεται η 
µακρόχρονη συνεργασία των δύο εκδοτών και καθορίζεται η σηµασία της έκδοσης. 
Στη Βιβλιογραφία αναγράφονται τα κυριότερα βοηθήµατα, που χρησιµοποιήθηκαν 
κατά τη σύνταξη του έργου. Η Εισαγωγή χωρίζεται σε οκτώ κεφάλαια. Το πρώτο 
αφορά το χειρόγραφο· τα πέντε θρησκευτικά έργα βρίσκονται σε ένα σύµµεικτο 
κώδικα µε ποικίλα χιώτικα θέµατα και έχει αντιγραφέα τον Ιωάννη Μαυροκορδάτο, 
αδελφό του γνωστού Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου, του εξ Απορρήτων. Η σύνταξη 
του ογκώδους κώδικα έγινε πιθανώς µετά το 1676 και πριν από το 1684. 
 Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε τη βιογραφία των τριών κληρικών 
δραµατουργών. Τα περισσότερα γνωστά στοιχεία είναι για τον Μιχαήλ Βεστάρχη, ο 
οποίος πέθανε το 1662 και ήταν διδάσκαλος της Μεγάλης Εκκλησίας. Ως 
ιεροκήρυκας και εφηµέριος στο ναό του Αγίου Βίκτωρος είχε υψηλή υπόληψη και 
αναγνώριση στους Οθροδόξους του νησιού· οργάνωσε µια θρησκευτική αδελφότητα 
των Εισοδίων της Θεοτόκου, για την οποία πιθανότατα έχει γράψει το πρώτο του 
έργο, αφιερωµένο στα Εισόδια της Θεοτόκου. Η συνεργασία του µε το κολλέγιο των 
Ιησουιτών  αρχίζει το 1642 και διαρκεί ώς το θάνατό του. Τα σχετικά έγγραφα από 
το αρχείο της Propaganda fide έχουν δηµοσιευτεί σε ειδικό µελέτηµα, που συνέταξαν 
ο Βάλτερ Πούχνερ και ο Θωµάς Παπαδόπουλος:”Νέα στοιχεία για τον Χιώτη ιερέα 
και δραµατουργό Μιχαήλ Βεστάρχη”, στην Παράβασιν. Επιστηµονικό Δελτίο του 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών 3, 2000, σσ. 63-122. Για 
τον δεύτερο ιερέα,  τον Γρηγόριο Κονταράτο, δεν γνωρίζουµε λεπτοµέρειες, αλλά ο 
τρίτος, ο Γαβριήλ Προσοψάς, ήταν µαθητής του Βεστάρχη, εκφώνησε το 1662 και 
τον επικήδειο λόγο για το θάνατό του και ήταν τουλάχιστον επί 40 χρόνια 
διδάσκαλος στο ορθόδοξο φροντιστήριο του Αγίου Βίκτωρος, το οποίο 
χρηµατοδοτήθηκε από το Οικουµενικό Πατριαρχείο. 
 Το τρίτο κεφάλαιο δίνει µια σύνοψη του περιεχοµένου των πέντε δραµατικών 
έργων: τα πρώτα τρία είναι του Βεστάρχη – για τα “Εισόδια της Θεοτόκου”, τα 
“Πάθη του Χριστού” και για τους “Επτά παίδες Μακκαβαίους”,  το τελευταίο είναι 
έργο εκτενέστατο µε ένα ιντερµέδιο για τη “Θυσία του Αβραάµ” και ένα κωµικό 
ιντερµέδιο στο τέλος για κάποιον αστρολόγο-µάντη. Οι τίτλοι των θρησκευτικών 
έργων έχουν µεγάλη έκταση, όπως αυτό συνηθιζόταν την εποχή του Μπαρόκ. Ο 
Γρηγόριος Κονταράτος είναι ο ποιητής του δράµατος για τους “Τρεις παίδες εν 
καµίνω” και ο Γαβριήλ Προσοψάς του έργου “Δράµα περί του γεννηθέντος τυφλού”, 
που έχει δύο ιντερµέδια για το στοίχηµα των σωµατοφυλάκων του βασιλιά Δαρείου 
σχετικά µε το τι υπερισχύει στον κόσµο. 
 Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται σε “Πηγές και επιδράσεις”. ‘Ολα τα έργα 
προέρχονται θεµατικά από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Η σύλληψη του 
πρώτου έργου επηρεάζεται και από έναν βυζαντινό εικονογραφικό τύπο: “’Ανωθεν οι 
προφήται”, υπότυπο της “Ρίζας του Ιεσσαί”, που δείχνει την Παναγία µε ένα δέντρο, 
στο οποίο κάθονται δώδεκα προφήτες και προπάτορες της Παλαιάς Διαθήκης µε τα 
ειλητάρια στα χέρια, όπου αναγράφονται οι προρρήσεις τους σχετικά µε τη Θεοτόκο. 
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Στο τρίτο έργο υπάρχουν και απηχήσεις της κρητικής τραγωδίας “Ερωφίλη” του 
Γεωργίου Χορτάτση, όπως και στο πέµπτο, όπου στον πρόλογο και τον επίλογο ο 
Προσοψάς αντιγράφει σε µεγάλην έκταση τον πρόλογο του Χάρου από την 
“Ερωφίλη”, ενώ για την αφιέρωση χρησιµοποιεί την αφιέρωση της κρητικής 
τραγωδίας “Βασιλεύς ο Ροδολόνος” του Ιωάννη Ανδρέα Τρωίλου (1647). Αυτό 
πρέπει ίσως να ερµηνευθεί ως µια συνειδητή προσπάθεια συνέχισης της παράδοσης 
του Κρητικού θεάτρου και προϋποθέτει ότι στις βιβλιοθήκες των θρησκευτικών 
σχολικών ιδρυµάτων της Χίου υπήρχαν οι πρώτες εκδόσεις ή χειρόγραφα των έργων 
αυτών. 
 Το πέµπτο κεφάλαιο αναλύει “Γλώσσα και στιχουργία”, το έκτο αναπτύσσει 
θέµατα “Δραµατουργικά και θεατρολογικά”, - µερικά από τα έργα είναι ιδιαίτερα 
θεαµατικά, όπως το τρίτο µε το πολλαπλό µαρτύριο των παίδων Μακκαβαίων επί 
σκηνής, ή το τέταρτο, που δείχνει τη φλεγόµενη κάµινο µε τους τρεις παίδες στη 
φωτιά και τον άγγελο που τους δροσίζει. Το έβδοµο κεφάλαιο προβαίνει στη 
“Λογοτεχνική αξιολόγηση: η θέση των έργων στη νεοελληνική δραµατουργία”. Το 
όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο της Εισαγωγής καθορίζει τις αρχές της κριτικής 
έκδοσης των κειµένων. 
 Ακολουθούν τα ίδια τα κείµενα, που ανέρχονται συνολικά σχεδόν σε 5000 
στίχους· σε κάθε σελίδα δίνεται µε το κείµενο ο apparatus fontium για τις πηγές και ο 
apparatus criticus για τις φιλολογικές επεµβάσεις και την αποκατάσταση του 
κειµένου, που λόγω της βιασύνης και της ελλιπούς ορθογραφίας του αντιγραφέα 
παρουσιάζει πολλά προβλήµατα. Τα Σχόλια χωρίζονται σε “Φιλολογικά και 
Δραµατουργικά”, όπου συζητούνται λεπτοµερειακά όλα τα ζητήµατα που 
παρουσιάζουν τα δραµατικά κείµενα και το περιεχόµενό τους, ακόµα και η σκηνική 
τους πραγµατοποίηση και σχόλια για “Πηγές και πρότυπα”, όπου γίνεται 
συστηµατική αντιβολή των σχετικών χωρίων. Ιδιαίτερα δυσεπίλυτα προβλήµατα 
προέκυψαν από το γεγονός, ότι λόγω του όγκου του κώδικα οι εσωτερικές  άκρες 
των σελίδων δεν µπορούσαν να φωτοανατυπωθούν·  στο σηµείο αυτό βρίσκονται 
συχνά οι ενδείξεις των οµιλούντων προσώπων σε συντοµογραφία, οπότε η 
αποκατάσταση του διαλόγου και ιδίως στα πολυπρόσωπα έργα, ήταν έργο δυσχερές. 
Βρέθηκαν όµως ικανοποιητικές λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις· η επιχειρηµατολογία 
της αποκατάστασης αυτής συζητείται  λεπτοµερειακά στα Σχόλια. 
 Ο τόµος κλείνει µε τα Ευρετήρια: το Ευρετήριο των κύριων ονοµάτων, 
προσώπων και τόπων των εκδιδόµενων κειµένων, το ελληνικό Γλωσσάριο µε τις 
ιδιωµατικές λέξεις, τις ιδιαίτερες σηµασίες λεξέων και τους αξιοπρόσεκτους τύπους, 
ένα Γλωσσάριο εβραϊκών λέξεων, και ένα γενικό Πίνακα κύριων ονοµάτων της 
Εισαγωγής και των Σχολίων. 
 Με την έκδοση αυτή προσφέρεται στην έρευνα, αλλά και στο ευρύτερο κοινό 
µια άλλη, άγνωστη ώς τώρα λογοτεχνική πηγή της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνάς, που 
επέζησε, σαν από θαύµα, από την εξαφάνιση”. 
 
768) Eίδωλα και οµοιώµατα. Πέντε θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, Eκδόσεις 
Nεφέλη 2000, σελ. 269. 
 
O τόµος συγκεντρώνει πέντε θεατρολογικά µελετήµατα, µε επίκεντρο τις αρχές του 
19ου αιώνα, πριν ακόµα από την Eλληνική Eπανάσταση, µε εξαίρεση το πρώτο 
µελέτηµα, "Tο παραδοσιακό κουκλοθέατρο στα Bαλκάνια και στην Eλλάδα. Aπό το 
βιεννέζικο Kasperl στον ελληνικό Φασουλή" (σσ. 15-26, σηµειώσεις σσ.143-161), 
που ανήκει στη συγκριτική Bαλκανολογία και δίνει µιαν εµπεριστατωµένη εποπτεία 
για τις διάφορες µορφές του κουκλοθεάτρου στη Nοτιοανατολική Eυρώπη, από τα 
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ουγγρικά αντίστοιχα του Bιεννέζικου Kasperl έως το Φασουλή και πρωτόγονες 
µορφές κουκλοθεάτρου στη Mικρασία. Στο χώρον αυτό υπάρχουν ακόµα µεγάλα 
κενά της έρευνας. Tο υλικό κατηγοριοποιείται σε εθιµικές και τελετουργικές µορφές 
του κουκλοθεάτρου, δρώµενα δηλαδή µε είδωλα (συνήθως ταφή και θρήνος) ή 
κάψιµο οµοιωµάτων (ο Iούδας), στο επαγγελµατικό λαϊκό παραδοσιακό 
κουκλοθέατρο, που έχει αποβάλει πλέον την εορτολογική δέσµευση και παίζεται 
ανάλογα µε τις κοινωνικές ευκαιρίες, και µια κατηγορία κουκλοθεάτρου που 
βρίσκεται σ' ένα µεταβατικό στάδιο προς το έντεχνο κουκλοθέατρο, όπως ήταν οι 
παραστάσεις του Γ.Kονιτσιώτη στην Aθήνα, που ανέβαζαν και έργα της παγκόσµιας 
λογοτεχνίας. 
      Tο δεύτερο κεφάλαιο,  "Mελέτες για το θεατρικό έργο του Pήγα Bελεστινλή. Tα 
Oλύµπια " (σσ. 27-68, σηµειώσεις σσ. 161-188), αποτελεί µια διευρυµένη µορφή της 
εισαγωγής στην έκδοση του κειµένου "Tων Oλυµπίων" στη µετάφραση του Pήγα 
(βλ. δηµ. αρ. 770). Tο τρίτο κεφάλαιο, "Δραµατουργικές και θεατρολογικές θεωρίες 
στην προεπαναστατική Eλλάδα (1815-1818)" (σσ. 69-106, σηµειώσεις σσ. 188-225), 
παρουσιάζει µιαν εµπεριστατωµένη ανάλυση των προλόγων θεατρικών µεταφράσεων 
στην προεπαναστατική Eλλάδα, που ασχολούνται, για πρώτη φορά συστηµατικά και 
ιστορικά, µε δραµατολογικά αλλά και καθαρά θεατρολογικά προβλήµατα. Aυτή η 
παρουσίαση, µε εκτενή αποσπάσµατα από το πρωτότυπο, αφορά τους προλόγους στις 
εξής µεταφράσεις: "Tαρτούφος" του Kωνστ. Kοκκινάκη (Bιέννη 1815), 
"Φιλάργυρος" του Kωνστ. Oικονόµου εξ Oικονόµων (Bιέννη 1816), "H πατρική 
αγάπη ή H ευγνώµων δούλη" και "H πανούργος χήρα" (του Goldoni) στη µετάφραση 
της Mητιώς Σακελλαρίου (Bιέννη 1818) και "Oι Στρελίτζοι" (του Babo) στη 
µετάφραση επίσης του Kωνστ. Kοκκινάκη (Bιέννη 1818). Iδιαίτερη έκταση παίρνει η 
συζήτηση γύρω από το δήθεν "ηθοφθόρο" στοιχείο της κωµωδίας, η οποία 
δικαιολογείται ιστορικά (Kοκκινάκης) και ηθολογικά (η γελοιοποίηση της 
παρεκκλίνουσας από το ιδανικό του Διαφωτισµού συµπεριφοράς ["Tαρτούφος", 
"Φιλάργυρος"] είναι ωφέλιµη διδαχή για το σωστό), ενώ στο τελευταίο έργο θίγονται 
και προβλήµατα της θεατρικής παράστασης, της σωστής µεταβίβασης του 
"µαθήµατος" στο "σχολείον του καλού αστού". H Mητιώ Σακελλαρίου, πρώτη 
γυναίκα δραµατογράφος στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου, στον πρόλογό της 
"Προς τας ευµενείς αναγινωσκούσας" υπογραµµίζει επίσης, πως η ανάγνωση µπορεί 
να αντικαταστήσει επάξια τη θεατρική παράσταση (ζει στα Iωάννινα του Aλή Πασά, 
όπου ο άνδρας της, Γεώργιος Σακελλάριος, ήταν προσωπικός γιατρός του, στο 
διάστηµα 1813-1821). 
 Tο τέταρτο κεφάλαιο, "H δραµατουργική ιδιοτυπία του 'Aγγελου Tερζάκη. 
Πρόχειρες σηµειώσεις ενός πρόωρου απολογισµού" (σσ. 107-112), είναι µια πολύ 
σύντοµη περιδιάβαση στο θεατρικό κόσµο του 'Aγγελου Tερζάκη (έγραψε τελικά 19 
θεατρικά έργα), που ανακοινώθηκε σε συνέδριο για το συγγραφέα στο Nαύπλιο το 
2000. Tο πέµπτο κεφάλαιο, "Mικρά Kαµπανελλικά" (σσ. 113-142, σηµειώσεις 
σσ.225-230), συγκεντρώνει τέσσερα διαφορετικά άρθρα για τον κορυφαίο 'Eλληνα 
δραµατουργό της µεταπολεµικής εποχής: "Tο θεατρικό σύµπαν του Iάκωβου 
Kαµπανέλλη. Πανηγυρικός λόγος στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου Aθηνών 
στις 15 Mαρτίου 1999 µε την ευκαιρία της απονοµής στο συγγραφέα του τίτλου του 
επίτιµου διδάκτορα του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών",  µια βιο-εργογραφική 
περιδιάβαση και αξιολόγηση, "Tιµές για τον Iάκωβο Kαµπανέλλη", ένα σύντοµο 
άρθρο, όπου συγκρίνεται ο Kαµπανέλλης µε τον Xορτάτση, "H θέση του 
Kαµπανέλλη στη µεταπολεµική δραµατουργία", µια προσπάθεια ένταξης του έργου 
του στη µεταπολεµική ελληνική δραµατουργία, όπου κατέχει εξέχουσα θέση,  και 
"Tα πολλαπλά εγώ του Iάκωβου Kαµπανέλλη. O εσωτερικός διάλογος των ηλικιών 
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στο έργο 'Mια συνάντηση κάπου αλλού...' ", εµπεριστατωµένη ανάλυση του 
αυτοβιογραφικού αυτού θεατρικού έργου, µε ιδιαίτερη έµφαση στις πρωτότυπες 
δραµατουργικές τεχνικές που εφαρµόζει και στην ποιητική ποιότητα των εικόνων και 
συµβόλων. Aνακοινώθηκε στο Δεύτερο Συµπόσιο Nεοελληνικού Θεάτρου µε θέµα-
πλαίσιο, "Tο νεοελληνικό θεατρικό έργο κατά τη δεκαετία του 1990", οργανωµένο 
από την Πανελλήνια Πολιτιστική Kίνηση, στο Πνευµατικό Kέντρο του Δήµου 
Aθηναίων. 
 O τόµος κλείνει µε τις σηµειώσεις (σσ. 143-230), τα αυτοτελή δηµοσιεύµατα 
του συγγραφέα (σσ. 231-234) και το γενικό ευρετήριο (σσ. 235-269). 
 
Kυριακή Πετράκου, “Γαλανόλευκη αυλαία. Δεκαπέντε µελετήµατα που 
αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα αλλά και τις ιδιοµορφίες το ελληνικού θεάτρου” 
[µαζί µε το δηµ. αρ. …..], “Tο Bήµα”, 6.5.2001, “Tο άλλο Bήµα”, σ. 38. 
 
”O καθηγητής Θεατρολογίας και ακάµατος ερευντής Bάλτερ Πούχνερ ξεκινώντας σε 
µια όχι µακρινή εποχή να µελετήσει το λαϊκό θέατρο της Mεσογείου κατέληξε 
σήµερα, ‘Eλλην πολιτογραφηθείς, επικεφαλής της ακόµα ολιγάριθµης οµάδας που 
δηµιουργεί το σώµα της ελληνικής θεατρολογίας. Tα δύο βιβλία που παρουσιάζονται 
εδώ αποτελούνται από µελετήµατα τα οποία συνδέει ένα νήµα χρονολογικής σειράς, 
τοποθετώντας τις επί µέρους θεµατικές αναλύσεις στην προοπτική της ιστορικότητας. 
Tο πρώτο (Eίδωλα και οµοιώµατα) αρχίζει µε το παραδοσιακό κουκλοθέατρο στην 
Eλλάδα και στα Bαλκάνια. O συγγαφέας διερευνά τις πιθανές ρίζες του θεάµατος 
αυτού στα λαϊκά δρώµενα, τα ελληνικά και τα βαλκανικά, φθάνοντας σε εκείνα της 
Kεντρικής Eυρώπης. Περνά στο έντεχνο κουκλοθέατρο που υπήρξε εξαιρετικά 
δηµοφιλές στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα και αµυδρά διασώζεται 
στη µνήµη των παλαιοτέρων (‘Oι κούκλες του Kονιτσιώντη’), αποκαλύπτοντας έναν 
µεγάλο αριθµό λαϊκών καλλιτεχνών αλλά και έργων πρωτότυπων και διασκευών του 
σοβαρού ή ‘εµπορικού’ θεάτρου. Aκολουθεί το µελέτηµα για τον Pήγα Φεραίο, θέµα 
συζητηµένο πολύ, αν και όχι αρκετά, και τη συµβολή του εθνικού ήρωα στη 
θεατρική µεταφραστική παράδοση. 
 Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύµα εξετάζονται οι διάφορες ιδεολογικές 
παράµετροι του ελληνικού προεπαναστατικού θεάτρου, οι οποίες στην ουσία 
αποτέλεσαν δραµατουργικές και θεατρολογικές θεωρίες, και η ιστορική τύχη των 
θεωριών αυτών: αναπτύχθηκαν και καλλιεργήθηκαν ιδιαίτερα στο περιβάλλον των 
Φαναριωτών του 19ου αιώνα. Εποµένως και στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, στο 
οποίο οι Φαναριώτες επέβαλαν αρχικά την υψηλότερη κουλτούρα τους επηρεάζοντας 
όλους τους τοµείς της πολιτικής και πολιτιστικής ζωής. Δεν παραλείπει όµως να 
εξετάσει και το έργο άλλων λογίων που ασχολήθηκαν µε το δράµα µε διδακτικούς – 
ίσως µυστικά και αισθητικούς – στόχους ως καθρέφτη των αθρώπινων αρετών και 
ελαττωµάτων. Περνώντας σε νεότερους συγγραφείς γίνεται µια συνοπτική αλλά 
διεισδυτική προσέγγιση του θεάτρου του Tερζάκη και µια πιο εκτεταµένη του έργου 
του Kαµπανέλλη…”. 
 
Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2001, σ. 192. 
 
«Σειρά µελετηµάτων του καθηγητή Βάλτερ Πούχνερ, που διανύουν µια χρονική, 
χωρική και θεµατολογική απόσταση, από το κουκλοθέατρο στα Βαλκάνια έως τη 
δραµατουργία του Άγγελου Τερζάκη και του Ιάκωβου Καµπανέλλη. Στο Α΄µέρος της 
συλλογής, ο ερευνητής ασχολείται µε τις ρίζες και την παρουσία του παραδοσιακού 
κουκλοθεάτρου στις παρακείµενες βαλκανικές χώρες και στην Ελλάδα. Εξετάζονται 
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οι όροι µετάβασης από το τελετουργικό στο επαγγελµατικό, λαϊκό και, εν τέλει, 
‘έντεχνο’ κουκλοθέατρο και διατυπώνονται κάποια βασικά θεωρήµατα για τη δίχαλη 
καταγωγή του κουκλοθεάτρου από τις λατρευτικές τελετές και από το παιδικό 
παιχνίδι. Στη συνέχεια το ενδιαφέρον στρέφεται στην προεπαναστατική εποχή του 
Διαφωτισµού, µε την επανέκδοση του µελετήµατος για τη µετάφραση του λιµπρέτου 
‘Ολύµπια’ από τον Ρήγα Βελεστινλή και µε την εξέταση των δραµατουργικών και 
θεατρολογικών  θεωριών του Διαφωτισµού και της κλασικίζουσας δραµατουργίας 
στην προεπαναστατική Ελλάδα (1815-1818). Οι πρόλογοι των δραµατικών έργων, 
τονίζει ο Πούχνερ, παρόµοια µε τα προλεγόµενα των λογοτεχνηµάτων και 
µεταφράσεων της εποχής, εµπεριέχουν ένα σηµαντικό µέρος του θεωρητικού 
ενδιαφέροντος της εποχής για ζητήµατα αισθητικής, θεµατολογίας, δραµατολογίας 
και γλωσσικής επιλογής. 
 Στο Β΄µέρος του βιβλίου, ο Πούχνερ µεταφέρει το ενδιαφέρον του από την 
ιστοριογραφία στη δραµατολογία και από την προεπαναστατική στη µεταπολεµική 
Ελλάδα. Μελετά τη δραµατουργική ‘ιδιοτυπία’’ του Άγγελου Τερζάκη και 
παρουσιάζει τη συλλογή θεωρητικών κειµένων του πάνω στη δραµατουργία του 
Ιάκωβου Καµπανέλλη (‘Μικρά Καµπανελλλικά’)». 
 
769) Φιλολογικη επιµέλεια: Pήγα Bελεστινλή, Tα Oλύµπια. Mετάφραση του 
λιµπρέτου του Πιέτρο Mεταστάσιου (Bιέννη 1797), Aθήνα, 'Iδρυµα Kώστα & 
Eλένης Oυράνη 2000 (Θεατρική Bιβλιοθήκη 1), σελ. 220. 
 
Πρόκειται για τον πρώτο τόµο της νέας εκδοτικής σειράς "Θεατρική Bιβλιοθήκη" 
του Iδρύµατος Kώστα και Eλένης Oυράνη, που παρουσιάζει σε φιλολογικά 
ελεγχόµενες επανεκδόσεις δραµατικά κείµενα από το χρονικό διάστηµα 1800-1950. 
H σειρά αυτή αρχίζει συµβολικά µε τη µοναδική θεατρική µετάφραση του Pήγα 
Bελεστινλή. Tο κείµενο ακολουθεί την κριτική έκδοση του Λ.Bρανούση (1968), 
διορθώνονται όµως τα λάθη στη στιχαρίθµηση. 
 
770) Eισαγωγή στην έκδοση:  Pήγα Bελεστινλή, Tα Oλύµπια. Mετάφραση του 
λιµπρέτου του Πιέτρο Mεταστάσιου (Bιέννη 1797), Aθήνα, 'Iδρυµα Kώστα & 
Eλένης Oυράνη 2000 (Θεατρική Bιβλιοθήκη 1), σσ. 9-98. 
 
H εισαγωγή ασχολείται µε όλα τα ζητήµατα γύρω από το έργο και την 
προσωπικότητα του Pήγα. Ξεκινάει µε τις εκδόσεις, προχωρεί στα κεφάλαια "Γιατί 
µεταφράζει ο Pήγας Mεταστάσιο;", "Ποιος είναι ο Πιέτρο Mεταστάσιο;" (φαινόµενο 
επιτυχίας µε τα λιµπρέτα του στο 18ο αιώνα), "O Mεταστάσιος στην Eλλάδα" 
(µεταφράσεις και πρόσληψη), "Oι 'Eλληνες της Bιέννης και το θέατρο", ακολουθεί η 
δραµατουργική ανάλυση του έργου, ερµηνευτικά κεφάλαια όπως "H ιδέα των 
Oλυπιακών Aγώνων στον Eλληνικό Διαφωτισµό", "H φιλία ως ανθρωπιστική αξία", 
για να καταλήξει σε ένα άλλο εκτενές κεφάλαιο ("Kαι άλλο θεατρικό έργο του 
Pήγα;"), ανασκευάζοντας τους ισχυρισµούς της Pουµάνας νεοελληνίστριας Lia Brad 
Chisacof, πως "Tο σαγανάκι της τρέλας", σατιρικό αποσπασµατικό έργο για το 
Nικόλαο Mαυρογένη, που κατατέθηκε το 1786 µαζί µε άλλα χαρτιά του Pήγα στη 
βιβλιοθήκη του Brasov, είναι έργο δικό του, πράγµα απίθανο, γιατί υπηρετούσε τότε 
ως γραµµατέας του Mαυρογένη και υφολογικά δεν  µοιάζει µε τίποτε από αυτά που 
έχει γράψει ο ίδιος. Πιο πιθανή φαίνεται η εκδοχή να προέρχεται από την οικογένεια 
των Σούτσων, γιατί την άνοιξη του 1786 ο Mαυρογένης είχε καθαιρέσει το Mιχαήλ 
Σούτσο από τον αυθεντικό θρόνο στο Bουκουρέστι, ενώ το 1785 ως Γεώργιος 
Σούτσος είχε συγγράψει τον "Aλεξανδροβόδα τον ασυνείδητο", σατιρικό θεατρικό 
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κείµενο κάπως παρεµφερές. 'Eνα τελευταίο κεφάλαιο της Eισαγωγής ασχολείται µε 
την πρόσληψη των "Oλυµπίων". 
 
A.Tαµπάκη, Παβάρασις. Eπιστηµικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 449-452, σε συντοµευµένη µορφή: “Mπαρόκ 
στις όχθες του Aλφειού. Tο πρώτο λιµπρέτο όπερας µε θέµα τους Oλυµπιακούς 
Aγώνες όπως το µετέφρασε στα ελληνικά, στο τέλος του 18ου αιώνα, ο Pήγας 
Φεραίος”, “Tο Bήµα” 9. 9. 2001, “Tο άλλο Bήµα” σσ. 30 εξ. 
 
“Mε τον τόµο αυτόν εγκαινιάζεται η ‘Θεατρική Bιβλιοθήκη’, νέα εκδοτική σειρά του 
Iδρύµατος Kώστα και Eλένης Oυράνη που θα περιλαµβάνει κριτικές εκδόσεις 
θεατρικών έργων του 19ου και του 20ού αιώνα (ώς το 1950). ‘Oπως επισηµαίνει 
στον πρόλογό του ο καθηγητής Bάλτερ Πούχνερ, η παλαιότερη ελληνική 
δραµατουργία έχει να ειδείξει ‘άγνωστους ή ξεχασµένους θησαυρούς που 
αποδεικνύουν ότι το θεατρικό έργο, το δράµα ως τρίτο είδος της λογοτεχνίας, δεν 
υστερεί και τόσο από την ποίηση και την πεζογραφία σε ποσότητα και ποιότητα 
κειµένων’. Bασικό κριτήριο της ‘Θεατρικής Bιβλιοθήκης’ αποτελεί επίσης το 
δυσπρόσιτο καθώς και η σπανιότητα των θεατρικών κειµένων που θα περιληφθούν 
σε αυτήν. ‘Eχει λοιπόν να επιτελέσει ένα πολύ χρήσιµο και σηµαντικό έργο. 
     Eίναι αναµφισβήτητο ότι το θεατρικό κείµενο διαδραµάτισε µια ενδιαφέρουσα και 
πολύσηµη λειτουργία καθώς χρησιµοποιήθηκε ανά τους αιώνες ως εκλαϊκευτικός 
δίαυλος του φιλοσοφικού στοχασµού και σε αυτό αντικατοπτρίστηκαν πλείστες όσες 
ιδεολογικές και αισθητικές ανακατατάξεις και κρυσταλλώσεις. ‘Oσο πολύτιµη λοιπόν 
καθίσταται η συναγωγή των γραµµατειακών ειδών µιας εποχής προκειµένου να 
κατανοήσουµε το πνεύµα της και την πνοή της, άλλο τόσο πολύτιµος απαραίτητος 
βοηθός µας παραµένει η δραµατουργική παραγωγή.  
 Aξίζει να αναρωτηθεί ωστόσο κανείς ποιες είναι οι σηµερινές δυνατότητες 
προσπέλασης του µελετητή σε χηστικές εκδόσεις. Eάν ο δυϊσµός δηµοτική/ 
καθαρεύουσα αποστέρησε, όπως είναι γνωστό, για δεκαετίες την φιλολογική µας 
παράδοση από µια σαφή και ενιαία εικόνα, η παλαιότερη ιστορία του θεάτρου µας 
δεν είναι και αυτή άµοιρη αυτής της αξιολογικής διχοτόµησης και απαξίωσης. 
Bεβαίως αυτά έχουν πλέον ανατραπεί. Tα τελευταία χρόνια έχουν συντελεστεί 
ρηξικέλευθες αναθεωρήσεις και παρατηρούµε µια γόνιµη ενασχόληση µε 
προγενέστερους του εικοστού αιώνα συγγραφείς, µε επίκεντρο µάλιστα την εποχή 
της εθνικής ανασυγκρότησης, τον 19ο δηλαδή αιώνα. Σηµαντικές συναγωγές 
κειµένων και ανθολογήσεις, όπως είναι η πολύτιµη ανθολογία της παλαιότερης 
πεζογραφίας µας, που οφείλουµε στις εκδόσεις Σοκόλη, ή ακόµη η πλέον πρόσφατη, 
πολυσυλλεκτική και ιδιαιτέρως αξιόλογη σε ερευνητικό και µελετητικό επίπεδο 
ανθολόγηση κειµένων της νεοελληνικής αφηγηµατικής παράδοσης από τον καθηγητή 
Γιώργο Kεχαγιόγλου (έκδοση του ιδρύµατος Tριανταφυλλίδη), στην οποία 
διευρύνεται αισθητά ο λογοτεχνικός κανόνας και συµπεριλαµβάνονται χωρίς 
διάκριση πρωτότυπα και µεταφρασµένα έργα – απολύτως ορθή επιλογή για τα 
πρώιµα χρόνια που ανθολογεί – καλύπτουν ζωτικά κενά όχι µόνο της ‘εθνικής µας 
αυτογνωσίας’, όπως θα έλεγε ο K. Θ. Δηµαράς, αλλά και των µελετητικών και 
επιτακτικών διδακτικών αναγκών. Aς προσθέσουµε στον απολογισµό µας ορισµένες 
κριτικές εκδόσεις πεζογραφηµάτων (ιδίως του 19ου αιώνα) και ελάχιστες 
πρωτοβουλίες επανέκδοσης θεατρικών έργων. ‘Oµως πολλά µένει να γίνουν ακόµη 
σε περιοχές ή σε είδη λιγότερο διερευνηµένα. Mας λείπουν κεφαλαιώδη κείµενα των 
προηγούµενων αιώνων, και αφού η αφορµή µας είναι ο Διαφωτισµός, πρέπει να 
παραδεχθούµε πως υπάρχει και εδώ µεγάλη ένδεια. Oλίγες ψηφίδες έχουν κατατεθεί 
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µε ζήλο και αυταπάρνηση από µεµονωµένους µελετητές, ελάχιστες κριτικές εκδόσεις 
κειµένων, εµπιριστατωµένες αναλύσεις έργων, προσωπογραφικές µελέτες και 
εργογραφικά των συγγραφέων. Πενιχρή παραµένει η συγκριτική σύνδεση όλων 
αυτών µε γραµµατειακά είδη και αισθητικά ρεύµατα της ευρύτερης ευρωπαϊκής 
παράδοσης. Δύσκολο και επίπονο το έργο του µελετητή αλλά όχι ασφαλώς 
υποδεέστερο, ‘παλαιοµοδίτικο’ ή ελαφρώς ανοίκειο προς τον ‘δοκιµιακό’ χαρακτήρα 
που ενστερνίζεται συχνά η εποχή µας. Aς παραδειγµατιστούµε από την διεθνή 
εµπειρία, όπου τα πλέον έγκυρα ονόµατα του επιστηµονικού στίβου επιδίδονται 
ανελλιπώς, εκτός από τις µεγάλες και τολµηρές συνθετικές εργασίες τους, σε 
θαυµάσια τεκµηριωµένες, κεντηµένες λέξη-λέξη φιλολογικές εκδόσεις κειµένων, 
στην αποκατάσταση της αλληλογραφίας και των καταλοίπων στοχαστών της κάθε 
εποχής. Eυχής έργον θα ήταν µάλιστα ως προς το ελληνικό παράδειγµα, παρόµοια 
µακρόπνοα εγχειρήµατα να στεγάζονται σε εκδοτικές σειρές ιδρυµάτων, 
ακαδηµαϊκών φορέων και ενίοτε να αποτελούν καρπούς ερευνητικών προγραµµάτων, 
ώστε να διασφαλίζεται η κανονιστική οµοιοµορφία τους, η σταθερότητα και η 
διάρκειά τους. 

Aλλά ας έλθουµε στα Oλύµπια, στην ‘divina Olimpiade’, όπως την 
αποκάλεσαν οι σύγχρονοί της, ένα από τα πλέον αγαπητά και άρτια µελοδράµατα του 
Pietro Metastasio, που συµπεριέλαβε ο Pήγας στον Hθικό Tρίποδα (Bιέννη, 1797). 
Στο τρίπτυχο προτάσσεται η κλασικίζουσα όπερα του όψιµου µπαρόκ, που ανήκει 
στο είδος dramma per musica ή opera seria, και ακολουθούν η Bοσκοπουλα των 
‘Aλπεων (La Bergère des Alpes) του Marmontel, ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά 
δείγµατα του είδους ‘conte moral’,  και O πρώτος Nαύτης  (Der Erste Schiffer), 
‘ειδύλλιο σε δύο άσµατα’ σε ρυθµική πρόζα του προροµαντικού συγγραφέα Salomon 
Gessner, σε µετάφραση του Aντωνίου Kορωνιού. Mεταφέρονται δηλαδή στο 
ελληνικό κοινό έργα ευρέως διαδεδοµένα και δηµοφιλή στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Πρόκειται για µια ηθική τριλογία που προβάλλει τις έννοιες της φιλίας, της 
γυναικείας σωφροσύνης και της φυσικής απλότητας, της αγνότητας δηλαδή της 
φυσικής ζωής, µετακινούµενη στα ρευστά αισθητικά όρια που οδηγούν από τον 
κλασικισµό στον αισθηµατισµό (littérature sentimentale) της καµπής του 18ου αιώνα. 
     Mε τη γνωστή του ευρυµάθεια και ερευνητική ευσυνειδησία ο καθηγητής Bάλτερ 
Πούχνερ προίκισε την κριτική έκδοση της ελληνικής µετάφρασης των Oλυµπίων  µε 
εµπεριστατωµένη Eισαγωγή, η οποία εκτείνεται σε 98 σελίδες. Aνακεφαλαιώνει σε 
αυτήν τα αρχικά πραγµατολογικά δεδοµένα της έρευνας και χρησιµοποιεί ως σηµείο 
εκκίνησης παλαιότερες εργασίες του, για να οδηγηθεί εν συνεχεία σε άλλες 
προεκτάσεις, να συµπληρώσει και να σκιαγραφήσει µε µεθοδικό και εξαντλητικό 
τρόπο την πρόσληψη του συγκεκριµένου έργου και του συγγραφέα του στην 
ελληνική πνευµατική ζωή. 
     H εκτενής εισαγωγή µελέτη υποδιαιρείται σε επί µέρους µέρη, εν είδει κεφαλαίων. 
Tοποθετείται κατ’ αρχήν το εκδοτικό εγχείρηµα του Pήγα στα γενικά συµφραζόµενα 
και ανιχνεύεται για µία ακόµη φορά το ζήτηµα της πατρότητας της µετάφρασης. Στα 
κεφάλαια που ακολουθούν ‘Γιατί µεταφράζει ο Pήγας Mεταστάσιο’, ‘Ποιος είναι ο 
Πιέτρο Mεταστασιο;’, ‘Oι ‘Eλληνες της Bιέννης και το θέατρο’, ‘H αφιέρωση’, ‘Tο 
έργο’, ‘H ιδέα των Oλυπιακών Aγώνων στον Eλληνικό Διαφωτισµό’, ‘H φιλία ως 
ανθρωπιστική αξία’, ‘H πρόσληψη των Oλυµπίων ’ ο Bάλτερ Πούχνερ επιδίδεται σε 
µια διεξοδική συγκριτολογική, φιλολογική και θεατρολογική έρευνα. 
Aποκαλύπτονται οι βαθύτερες προθέσεις του Pήγα, σκιαγραφείται η προσωπικότητα 
του Mεταστάσιου, που δέσποσε ως αυλικός ποιητής στην αυτοκρατορική αυλή της 
Bιέννης, αναλύεται το έργο του ως απότοκο των διαφωτιστικών ιδεωδών, έργο που 
γνώρισε πανευρωπαϊκή ακτινοβολία, διερευνώνται οι παράλληλες θεατρικές 
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εµπειρίες των Eλλήνων στην αυστριακή πρωτεύουσα, επιχειρείται διεξοδική µελέτη 
της πρόσληψης του Mεταστάσιου στην Eλλάδα ώς το τέλος του 19ου αιώνα, οπότε 
και δύει το άστρο του.  

Iδιαίτερο ενδιαφέρον για τον περισσότερο ειδικό αναγνώστη παρουσιάζει η 
ευρεία θεατρολογική ανάλυση που αναφέρεται στη δοµή του έργου, στη σκηνική του 
οικονοµία, στις τεχνικές του, στις πηγές του (Παυσανίας για τα τοπογραφικά και 
αρχαίοι µύθοι) και στις γραµµατολογικές επιδράσεις που φέρει (Tasso, Il Re 
Torrismondo, Guarini, Il pastor fido κτλ.) καθώς και οι χρήσιµες επισηµάνσεις για το 
σκηνικό χώρο και τον σκηνικό χρόνο του δράµατος. Πολύ ευστοχες είναι οι 
παρατηρήσεις και συσχετίσεις σχετικά µε τη συµβολή της Γαλλικής Eπανάστασης 
στην αναβίωση της ολυµπιακής ιδέας, την αναζωπύρωσή της σε ελληνικά κείµενα 
της εποχής και την ανάδειξη της έννοιας της φιλίας, που αποτελεί βασικό πυρήνα του 
δράµατος αλλά και βασικό διαφωτιστικό ιδεώδες.  

Παρεµβάλλεται επίσης ένα κεφάλαιο µε τίτλο ‘Kαι άλλο θεατρικό έργο του 
Pήγα;’, όπου ελέγχεται η απόδοση στον Pήγα ενός χειρόγραφου σατιρικού κειµένου 
του 18ου αιώνα το οποίο πρόσφατα έφερε στο φως η έρευνα. H µελετήτρια και 
πρώτη σχολιάστριά του Lia Brad Chisacof, επιλέγοντας µέσα από διάφορες εκδοχές 
που έφερε το ίδιο το χειρόγραφο, το τιτλοφόρησε ‘Tο σαγανάκι της τρέλας’. H 
διεξοδική τεκµηρίωση του Bάλτερ Πούχνερ, που ζυγιάζει τα υπέρ και τα κατά µε 
απόλυτο έλεγχο των γνωστών µας τεκµηρίων, δεν οδηγεί σε τελικό συµπέρασµα, 
δεδοµένου ότι δεν είναι προς το παρόν προσιτό το ίδιο το κείµενο σε κριτική έκδοση 
και ενδεχοµένως µας διαφεύγουν ακόµη στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η  
σχολιάστριά του. 
     H έκδοση των Oλυµπίων  που ακολουθεί βασίζεται στις προηγούµενες εκδόσεις 
του Λέανδρου Bρανούση, τις οποίες ελέγχει κατά περίπτωση ο Bάλτερ Πούχνερ 
αποκαθιστώντας ορισµένες αβλεψίες, όπως συµβαίνει λ.χ. µε τη στιχαρίθµηση. O 
κοµψός και εύχρηστος αυτός τόµος, φροντισµένος τυπογραφικά, προσφέρει στην 
επιστηµονική κοινότητα µα και στον ευρύτερο κοινό µια από τις πλέον 
χαρακτηριστικές θεατρικές εκδόσεις της περιόδου του Διαφωτισµού. H εισαγωγική 
µελέτη φωτίζει µε πληρότητα, µε άρτια τεκµηρίωση, µε συνδυαστική γνώση και 
ευαισθησία τα µείζονα ερωτήµατα που θέτει η επιλογή ενός ‘συµβατικού’ 
(conventionnel) έργου, όπως ήταν τα Oλύµπια, στη µάχη της ηθικής ανανέωσης και η 
συµπερίληψή του απο τον Pήγα στον Hθικό Tρίποδα, µε στόχο την εθνική 
αφύπνιση”. 
 
771) Mαζί µε τον Θ.Παπαδόπουλο "Nέα στοιχεία για το Xιώτη ιερέα και 
δραµατουργό Mιχαήλ Bεστάρχη (+1662)", Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 3 (2000), σσ. 63-122. 
 
Tο εκτενές αυτό µελέτηµα παρουσιάζει τα βιογραφικά δεδοµένα για τον ιερέα-
δραµατουργό από τη Xίο Mιχαήλ Bεστάρχη (+1662), του οποίου διαθέτουµε τρία 
θεατρικά έργα. Eίναι απόφοιτος ιησουϊτικού κολεγίου του νησιού, παραµένει όµως 
ορθόδοξος και γίνεται αγαπητός ιεροκήρυκας του νησιού. Στην Aδελφότητα των  
Eισοδίων της Θεοτόκου φαίνεται πως παριστάνονται τα πρώτα έργα του, σίγουρα 
όµως το 1642 τα "Eισόδια της Θεοτόκου", οπότε κάνει και οµολογία πίστεως και 
αµείβεται για µερικά χρόνια από τη Pώµη. Διδάσκει στη σχολή των Iησουϊτών (στον 
'Aγιο Iωάννη τον Eξωµερίτη), ίσως όµως και σε ορθόδοξο κολέγιο. Συνδέεται φιλικά 
µε το Δοµήνικο Mαυρίκιο, τον ηγούµενο της ιησουϊτικής µονής. Eίναι η περίπτωση 
όπου φαίνεται, πως δύο φωτισµένοι ιερείς, ορθόδοξος και καθολικός, παραµέρισαν 
για µια στιγµή τις διαφορές τους για να εργαστούν για το καλό της πατρίδας τους, της 
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Xίου.- Tα βιογραφικά δεδοµένα προκύπτουν από έγγραφα που σώζονται στο 
Bατικανό και έθεσε, στο µεγαλύτερο µέρος, στη διάθεσή µου ο Θωµάς 
Παπαδόπουλος. Tο κύριο κείµενο της µελέτης είναι του δεύτερου συγγραφέα, καθώς 
και το παράρτηµα A' µε τον πρόλογο του αντιγραφέα του µεικτού χιακού κώδικα, 
Nικόλαου Mαυροκορδάτου, που διασώζει τα τρία θεατρικά έργα του Bεστάρχη και 
περιέχει µερικές πληροφορίες γι' αυτόν· το Παράρτηµα B' , τα έγγραφα σε 
διπλωµατική έκδοση στα ιταλικά και λατινικά µε ελληνική µετάφραση και 
σχολιασµό (εν µέρει του δεύτερου συγγραφέα), είναι έργο του Θ.Παπαδόπουλου, ενώ 
το Παράρτηµα Γ', η κριτική έκδοση του επικήδειου λόγου του Γαβριήλ Προσοψά για 
το θάνατο του Mιχαήλ Bεστάρχη (16 Mαρτίου 1662), είναι πάλι έργο του δεύτερου 
συγγραφέα (µε τη βοήθεια του Iωσήφ Bιβιλάκη), - αποτελεί δείγµα της υψηλής 
εκκλησιαστικής ρητορικής στη Xίο του 17ου αιώνα. 
 
772) Mαζί µε την Γ.Bαρζελιώτη "Aναστηλώνοντας µια θεατρική παράσταση: H 
παράσταση της 'Tραγέδιας του Aγίου Δηµητρίου' στις 29 Δεκεµβρίου 1723 στη 
Nάξο και οι συντελεστές της". Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 3 (2000), σσ. 123-166. 
 
Πρόκειται για εκτενές µελέτηµα που προσπαθεί να ταυτίσει τα 20 ονόµατα που 
αναφέρονται στο τελευταίο φύλλο του χειρογράφου ATIΣ 117γ (2009), το οποίο 
περιέχει την "Tραγέδια του Aγίου Δηµητρίου" και δίνει και την ηµεροµηνία της 
παράστασης (29 Δεκεµβρίου 1723). Tο µελέτηµα χωρίζεται σε ένα πρώτο µέρος (από 
τον δεύτερο συγγραφέα), που δίνει τις βασικές πληροφορίες για το έργο, τον κώδικα, 
την κριτική έκδοση κτλ., ενώ στο δεύτερο µέρος η πρώτη συγγραφέας παραθέτει τα 
βιογραφικά στοιχεία για τους 20 γνωστούς ηθοποιούς, - αποτέλεσµα ερευνών σε 
περίπου 25.000 ναξιακά έγγραφα, και κατορθώνει πραγµατικά να ταυτίσει τα 
περισσότερα πρόσωπα. 'Eνα τρίτο µέρος, από το δεύτερο συγγραφέα, συνοψίζει τα 
αποτελέσµατα σ' ένα στέµµα (σχεδόν όλοι οι συντελεστές της παράστασης έχουν 
συγγενικές σχέσεις µεταξύ τους) και συνάγει τα συµπεράσµατα για την κοινωνική 
απήχηση του ιησουϊτικού θεάτρου, που δεν περιοριζόταν απλώς σε µια σχολική 
παράσταση, αλλά είχε ευρύτερη κοινωνική συµµετοχή στο καθολικό αρχοντολόι της 
Nάξου. 'Eνα παράρτηµα (από την πρώτη συγγραφέα) παρουσιάζει επιλεκτικά επτά 
έγγραφα σε διπλωµατική έκδοση µε σχόλια. 
 
773) "Σκηνικές αντιλήψεις στα θεατρικά έργα του Nίκου Kαζαντζάκη". Διεθνής 
Eταιρείας Φίλων Nίκου Kαζαντζάκη - Eλληνικό Tµήµα, Για το θέατρο του 
Nίκου Kαζαντζάκη. Πρακτικά ηµερίδας για τον εορτασµό των δέκα χρόνων από 
την ίδρυση της Διεθνούς Eταιρείας Φίλων Nίκου Kαζαντζάκη, Kρητική Eστία, 
Aθήνα 10 Oκτωβρίου 1998, Aθήνα 2000, σσ. 21-33.  
 
Bλ. κεφ. 8 του δηµ. αρ. 765. 
 
774) "Oµιλία του προέδρου του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Bάλτερ 
Πούχνερ [κατά την αναγόρευση του κ. Zυλ Nτασσέν σε επίτιµο διδάκτορα του 
Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών στις 29 Nοεµβρίου 1999", Aθηνά έτ. Δ', τεύχ. 17 
(1999 [2000]), σσ. 42-51. 
 
Δηµοσίευση του πανηγυρικού λόγου που εκφωνήθηκε στην αίθουσα τελετών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών κατά την αναγόρευση του Jules Dassin σε επίτιµο διδάκτορα 
του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών. 
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775) "Eορτασµός της 25ης Mαρτίου στο Πανεπιστήµιο. Oµιλία του κ. Πούχνερ 
H επανάσταση του 1821 στην ελληνική δραµατουργία ", Aθηνά έτ.Δ', τεύχ. 19 
(2000), σσ. 5-14. 
 
Δηµοσιεύση του πανηγυρικού σε πολύ συντοµευµένη µορφή χωρίς υποσηµειώσεις. 
Για την επεργασµένη εκδοχή βλ. κεφ. 6 του δηµ. αρ. 765. 
 
776) "Ödipus (AaTh 931)", Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 
historischen und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 (Berlin/New York 
2000), στ. 209-219. 
 
Eµπεριστατωµένο άρθρο µε εκτενή βιβλιογραφία για τον παραµυθιακό τύπο AaTh 
931 στις διακλαδώσεις του από την αρχαιότητα (Oιδίπους) έως σήµερα. Δίνεται 
ιδιαίτερη έµφαση στη µεσαιωνική του διάδοση (απόκρυφος βίος του Iούδα) και στο 
σηµερινό βαλκανικό υλικό, όπου Iούδας και Oιδίποδας δεν ξεχωρίζουν πια. 
 
777) "Orpheus", Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen 
und vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 (Berlin/New York 2000), στ. 373-
376. 
 
Συνοπτικό άρθρο για την τύχη του Oρφέα στην προφορική παράδοση των ερωπαϊκών 
λαών από τα ελληνιστικά χρόνια έως σήµερα, στην πιο έγκυρη παγκοσµίως 
εγκυκλοπαίδεια για τις προφορικές παραδόσεις. 
 
778) "Nέο σενάριο βυζαντινών Παθών του Xριστού;", Nέα Eστία 148, τεύχ. 1726 
(Σεπτ. 2000), σσ. 253-284. 
 
Kριτική επανεξέταση τµήµατος του κώδικα Bodl. Gr. Barocci 216, σελ. 372v-376r, 
που παρουσιάζει η Bασιλική Tσιούνη-Φάτση ('Eνα θρησκευτικό δράµα για το Θείο 
Πάθος. Tο ζήτηµα του θρησκευτικού θεάτρου στο Bυζάντιο, Aθήνα, "Nέα Σύνορα" - 
A.A.Λιβάνη, Aθήνα 2000,) ως βυζαντινά Πάθη του Xριστού, ενώ αποδεικνύεται, 
ύστερα από εµπεριστατωµένη ανάλυση, ότι πρόκειται για προσχέδιο εν µέρει 
διαλογικού κηρύγµατος, πιθανώς της µεταβυζαντινής εποχής. Συνεπώς το εύρηµα δεν 
µπορεί να παίξει ρόλο ως επιχείρηµα στη συζήτηση γύρω από την ύπαρξη ή όχι 
θεάτρου στο Bυζάντιο, όπως επιχειρεί η συγγραφέας, ισχυριζόµενη ότι ανακάλυψε, 
µετά από κυπριακό Kύκλο των Παθών, τα δεύτερα θεατρικά βυζαντινά Πάθη του 
Xριστού.  
 
779) "Eλληνικές παραστάσεις του θρησκευτικού θεάτρου στην 
Kωνσταντινούπολη και στο τουρκοκρατούµενο Aιγαίο, 1600-1750", 
Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών 
ΛB' (1998-2000), σσ. 69-96. 
 
Διευρυµένη µορφή του κεφ. 1 του δηµ. αρ. 765. 
 
780) "H µορφή του γιατρού στην πρώιµη νεοελληνική δραµατουργία (1650-
1750)", Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Aθηνών ΛB' (1998-2000), σσ. 217-232. 
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Πρόκειται για διευρυµένη δηµοσίευση του δηµ. αρ.730 και κεφ. 4 του δηµ. αρ. 765. 
 
781) "Tα πολλαπλά Eγώ του Iακώβου Kαµπανέλλη. O εσωτερικός διάλογος των 
ηλικιών στο έργο Mια συνάντηση κάπου αλλού... ", στον τόµο: Πανελλήνια 
Πολιτιστική Kίνηση, Tο Eλληνικό Θεατρικό 'Eργο κατά τη Δεκαετία του 1990. B' 
Συµπόσιο Nεοελληνικού Θεάτρου, Aθήνα 2000, σσ. 45-63. 
 
Aπόσπασµα του κεφ. 5 του δηµ.αρ. 768. 
 
782) "Πολιτισµός, ελευθερία έκφρασης και διάλογος", Aθηνά 20 (2000), σσ. 85-
89. 
 
Bασική εισήγηση στην ολοµέλεια στο Διεθνές Συµπόσιο µε θέµα: "Δηµοκρατία - 
Eλευθερία έκφρασης - Πολιτισµός", οργανωµένο από το Πανεπιστήµιο Aθηνών και 
το 'Iδρυµα Mελίνα, στην Aθήνα, στην Aίθουσα Tελετών του Πανεπιστηµίου, το 
Mάιο του 2000. Aναπτύσσει την αλληλοεξάρτηση των τριών εννοιών αυτών και την 
ανάγκη προστασίας και καταγραφής εναλλακτικών πολιτισµών, κοσµοθεωριών, 
τρόπων ζωής και σκέψης, γλωσσών και ιδιωµάτων, περιθωριακών φνών εν γένει, 
πολιτικών και κοινωνικών ουτοπιών, καλλιτεχνικών οραµάτων κτλ. σ' έναν κόσµο, 
που επιπεδοποιείται σταδιακά στις ανελέητες διαδικασίες της παγκοσµιοποίησης και 
κινδυνεύει να µη διαθέτει πια εναλλακτικές ιδέες για την υπέρβαση της ισχύουσας 
πραγµατικότητας. 
 
783) "Zur Gattungsterminologie der griechischen Dramatik vor 1800", Στ. 
Kακλαµάνης / Aθ. Mαρκόπουλος / Γ. Mαυροµάτης (εκδ.), Eνθύµησις Nικολάου 
M.Παναγιωτάκη, Hράκλειο 2000, σσ. 631-639. 
 
Πρόκειται για τη γερµανική εκδοχή µέρους του Δ' κεφαλαίου του δηµ. αρ. 769. 
 
C. Carpinato, Byzantinische Zeitschrift 96 (2003), αρ. 348. 
 
“Ιndagine sulla terminologia teatrale nella drammaturgia greca prima dell’ Ottocentro. L’analisi è 
affettuata su 22 testi del teatro cretese ed eptanesiaco, del teatro ecclesiastico dell’ Egeo e degli 
ambienti fanarioti di Constantinopoli. I testi teatrali che recentemente sono stati resi noti, come ad 
esempio gli Επτά παίδες Μακκαβαίοι e Οι τρεις παίδες εν καµίνω, contribuiscono notevolmente alle 
conoscenza della terminologia teatrale”. 
 
Σ. Σταυρακοπούλου, Ελληνικά 53 (2003),  σσ. 424-440, ιδίως σσ. 437 εξ. 
 
“Η επόµενη εργασία (“Zur Gattungsterminologie der griechischen Dramatik vor 1800”, σσ. 631-639) 
προέρχεται από την έµπειρη γραφίδα ενός παραγωγικότατου ερευνητή που µας έχει χαρίσει πολύ 
χρήσιµες θεατρολογικές µελέτες και εκδόσεις. Ο Walter Puchner επεξεργάζεται εδώ ένα πλούσιο 
υλικό από ποικίλες πηγές µε γνώση και ευαισθησία. Αναλύει είκοσι δύο δραµατικά έργα του κρητικού 
και επτανησιακού θεάτρου, του θρησκευτικού θεάτρου από τα νησιά του Αιγαίου πελάγους καθώς και 
των φαναριωτικών κύκλων στην Κωνσταντινούπολη, προκειµένου να εξετάσει τη δραµατική 
ορολογία στη νεοελληνική δραµατολογία του 17ου και 18ου αι.”. 
 
784) "O Oρφέας στη νεοελληνική δραµατουργία: Γεώργιος Σακελλάριος - 
'Aγγελος Σικελιανός - Γιώργος Σκούρτης", Σύγκριση 11 (2000), σσ. 46-68. 
 
Πρόκειται για ξεχωριστή δηµοσίευση του κεφ. 6 του δηµ. αρ. 766 στο Περιοδικό τςη 
Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραµµατολογίας. 
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785) “Δραµατουργικές και θεατρολογικές θεωρίες στην προεπαναστατική 
Eλλάδα (1815-1818)”, Eλληνικά 50/2 (2000), σσ. 231-304. 
 
Aποτελεί ξεχωριστή δηµοσίευση του κεφ. 3 του δηµ. αρ. 768 στο γνωστό φιλολογικό περιοδικό της 
Eταιρείας Mακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. 
 
823) O µίτος της Aριάδνης. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα Aθήνα, Eστία 2001, 
σελ. 485.   
 
O τόµος αυτός συγκεντρώνει δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, που αφορούν, σχεδόν 
στο σύνολό τους, πτυχές της ελληνικής ιστορίας του θεάτρου, από το Bυζάντιο ώς το 
µεταπολεµικό θέατρο, µε εξαίρεση το δεύτερο κεφάλαιο, που έχει συγκριτική 
σκοπιά. Tο έκτο αφορά τις ελληνικές και θεατρικές πτυχές του Mεγάλου της 
Bαϊµάρης, το όγδοο ανήκει στα θέµατα της πρόσληψης. Δύο κεφάλαια, το πρώτο και 
το τρίτο, θίγουν και ζητήµατα της υποκριτικής και της παράστασης. Συγκεκριµένα: 
Tο πρώτο, "Miscellanea byzantina histrionica. Mελέτες για το θέατρο στο Bυζάντιο: 
α) H "υπόκρισις" στο βυζαντινό θέατρο. Tεκµήρια και υποθέσεις, β) Tρεις 
πρόσφατες µονογραφίες για το βυζαντινό θέατρο" (σσ. 15-93), δίνει στο πρώτο µέρος 
µια συντοµεύµενη επισκόπηση της διένεξης γύρω από το Bυζαντινό Θέατρο, µε βάση 
τον προβληµατισµό της υποκριτικής, όπου στη χριστιανική κοσµοθεωρία ο αρχαίος 
"υποκριτής" έχει µετατραπεί σε Tαρτούφο, ψεύτη που προσποιείται, και έννοιες όπως 
"θέατρον" και "δράµα" αποκτούν διαφορετικές σηµασίες από αυτές που έχουν 
σήµερα ή είχαν στην αρχαιότητα· στο δεύτερο µέρος αναλύονται τρεις πρόσφατες 
µονογραφίες µε θέµα επίσης το πρόβληµα του Bυζαντινού Θεάτρου: 1) Klaus 
Neiiendam, The Art of Acting in Antiquity. Iconographical Studies in Classical, 
Hellenistic and Byzantine Theatre., University of Copenhagen, Museum Tusculum 
Press 1992, του Mάριου Πλωρίτη, Tο θέατρο στο Bυζάντιο. Aθήνα εκδόσεις 
Kαστανιώτη 1999 και της Bασιλικής Tσιούνη-Φάτση, 'Eνα θρησκευτικό δράµα για το 
Θείο Πάθος. Tο ζήτηµα του θρησκευτικού θεάτρου στο Bυζάντιο Aθήνα, Nέα Σύνορα 
2000. Tο δεύτερο κεφάλαιο, "Tο θέατρο στη Nοτιοανατολική Eυρώπη (από την 
Aναγέννηση ώς το Mεσοπόλεµο). Mια πρώτη σφαιρική προσέγγιση" (σσ. 94-180), 
ανήκει στη Συγκριτική Bαλκανολογία και δίνει µιαν επιτοµή της θεατρικής ιστορίας 
στις βαλκανικες χώρες (Σλοβενία, Kροατία, Σερβία, Oυγγαρία, Pουµανία, 
Bουλγαρία, Eλλάδα και Tουρκία), επισηµαίνοντας παράλληλες εξελίξεις στη 
δραµατογραφία (ιστορικό πατριωτικό δράµα, κοινωνιοκριτική κωµωδία) και µεγάλες 
διαφορές στην ιστορία του θεάτρου (σε Eλλάδα, Oυγγαρία και Kροατία από την 
Aναγέννηση, στους άλλους λαούς αργότερα). H ανάπτυξη του θεάτρου συσχετίζεται 
επίσης µε την ανάπτυξη αστικών κέντρων και αστικού πολιτισµού, ενώ ειδικό 
κεφάλαιο ασχολείται και µε το λαϊκό θέατρο. Eρασιτεχνικές σκηνές και "εθνικά" 
θέατρα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην κωδικοποίηση µιας λογοτεχνικής γλώσσας· η 
"εθνική" δραµατουργία ασχολείται τόσο µε την καλλιέργεια του µύθου του 
παρελθόντος, όσο και µε την κριτική του παρόντος. 
     Tο τρίτο κεφάλαιο, "H διασκευή της "Eρωφίλης" του Γεωργίου Xορτάτση από το 
"Aµφι-θέατρο" στο Δηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Kρήτης 1996, ήτοι Tι κερδίζει 
και τι χάνει ο σύγχρονος σκηνοθέτης στην προσαρµογή ενός αριστουγήµατος της 
κλασικίζουσας δραµατουργίας στους ρυθµούς της εποχής µας;" (σσ. 181-205), 
εξετάζει εξονυχιστικά µιαν από τις δραµατουργικές διασκευές του Σπύρου A. 
Eυαγγελάτου, για να εντοπίσει τα υπέρ και κατά µιας σύγχρονης προσαρµογής ενός 
κλασικού κειµένου, στη συγκεκριµένη περίπτωση του αριστουργήµατος του 
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Γεωργίου Xορτάτση, από το οποίο αφαιρέθηκε το ένα τρίτο περίπου του κειµένου. Oι 
γρήγοροι ρυθµοί της εποχής µας δεν ανέχονται την ποιητική "ρητορικότητα" της 
κλασικίζουσας δραµατουργίας, και ο σκηνοθέτης αναγκάζεται να κάνει 
συµβιβασµούς. Παρακολουθείται στις λεπτοµέρειες η στρατηγική αφαίρεσης 
κειµένου από τον Eυαγγελάτο, που µόνο σε λίγα σηµεία επεµβαίνει δραστικά, 
περιορίζει πάντως τις εκτενείς ρήσεις και τους µακροσκελείς διαλόγους, χωρίς να 
αλλάζει την επιφάνεια και τις µακροδοµές του έργου. Bεβαίως αναγκαστικά 
αλλοιώνονται οι µικροδοµές µέσα στις σκηνές. Kατορθώνει ωστόσο να κρατήσει τις 
αναλογίες και τα µεγέθη στην έκταση των ρόλων και των πράξεων και να µην 
καταστρέψει τα νοήµατα, όσον αφορά την πλοκή· αναγκαστικά όµως αφαιρεί 
ποιητικές εικόνες και διαλύει ρητορικούς ρυθµούς. Tο µελέτηµα τελειώνει µε το 
ερώτηµα, αν η βασιλοπούλα της Mέµφιδος µε το lifting για τη σηµερινή εποχή έγινε 
πιο όµορφη ή όχι. 
     Tο τέταρτο κεφάλαιο,  "Δραµατική και σκηνική ορολογία στο ελληνικό θέατρο 
πριν το 1821" (σσ. 296-219), καταπιάνεται µε το ενδιαφέρον ερώτηµα της 
δραµατικής και σκηνικής ορολογίας στο ελληνικό προεπαναστικό θέατρο και 
εξετάζει τόσο τα δραµατικά είδη, την ορολογία για πράξεις και σκηνές, όσο και την 
ονοµασία για διάφορα τµήµατα της σκηνής. Διαπιστώνεται κάποια ρευστότητα στη 
µορφολογία (ιταλισµοί και αρχαία ορολογία) και στη σηµασιολογία (αοριστία, 
λανθασµένη χρήση των όρων). Tο πέµπτο κεφάλαιο, "O Γεώργιος Λασσάνης 
δραµατουργός του προεπαναστατικού ελληνικού θεάτρου" (σσ.220-289), δίνει µιαν 
εµπεριστατωµένη ανάλυση των δύο δραµατικών έργων του Γεωργίου Λασσάνη, του 
µονόπρακτου "Eλλάς" (Mόσχα 1820, παριστάνεται στην Oδησσό το 1819) και της 
ανέκδοτης τραγωδίας "Aρµόδιος και Aριστογείτων" (επίσης στην Oδησσό το 1819), 
όπου διαπιστώνεται δίπλα στα εθνεγερτικά πολιτικά και επαναστατικά στοιχεία (ο 
Λασσάνης συµµετείχε ο ίδιος και στις δύο παραστάσεις) και µια ροµαντική 
υφολογία. Tο πατριωτικό δράµα δεν χαρακτηρίζεται από άρτια δραµατουργία, ούτε 
µιµείται την κλασικίζουσα δραµατουργία της haute tragédie, αλλά αποβλέπει στη 
διέγερση του συναισθηµατισµού και χαρακτηρίζεται από εµπρηστική ρητορική. H 
τραγωδία "Aρµόδιος και Aριστογείτων" είχε θεωρηθεί χαµένη, αλλά βρέθηκε στα 
κατάλοιπα του Λασσάνη στη Bιβλιοθήκη της Bουλής. Στο τέλος επιχειρείται µια 
σύγκριση µε την οµώνυµη τραγωδία του Kωνστ. Kυριακού-Aριστία (Aθήνα 1840), η 
οποία ακολουθεί το αισθητικό πρότυπο της πεντάπρακτης κλασικίζουσας τραγωδίας.  
    Tο έκτο κεφάλαιο,  "Γκαίτε - Θέατρο - Eλλάδα. Tο δυναµικό τρίγωνο µιας 
πολλαπλής σχέσης" (σσ. 290-337), αποτελεί την επεξεργασµένη εκδοχή (µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην πλούσια βιβλιογραφία) µιας οµιλίας στο Iνστιτούτο Γκαίτε της Aθήνας 
(1998) για τα 250 χρόνια από τη γέννηση του µεγάλου ποιητή της Bαϊµάρης· 
ακολουθεί στο πρώτο µέρος τη δράση του ως προς το θέατρο (ερασιτεχνικό θέατρο, 
27 χρόνια διευθυντής στο θέατρο της Bαϊµάρης, θεατρική καριέρα του Γουλιέλµου 
Meister στο µυθιστόρηµα "Tα χρόνια περιπλάνησης του Γουλιέλµου Meister") και το 
θέµα της Eλλάδας στη δραµατουργία του (κυρίως "Iφιγένεια" και η Eλένη και ο 
Eυφορίων στο δεύτερο µέρος του "Φάουστ"). Σ' ένα δεύτερο µέρος αναλύεται η 
πορεία της πρόσληψης το Γκαίτε στο νεοελληνικό θέατρο (µεταφράσεις και 
παραστάσεις, δοκίµια, θεωρητική ενασχόληση). 
     Tο έβδοµο κεφάλαιο, "Maeterlinck και Kαζαντζάκης" (σσ. 338-357), ανακοίνωση 
σε µιαν ηµερίδα του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών για το Bέλγο συµβολιστή και 
την Eλλάδα, αποδεικνύει τις άµεσες επιδράσεις των µονόπρακτων "L'Intruse" και 
"Les Aveugles" στο πρώιµο θεατρικό έργο του Kαζαντζάκη "Kωµωδία: Tραγωδία 
µονόπρακτη" (1908), ενώ το έργο συγκρίνεται συνήθως µε το "A huis-clos" του 
Sartre (1944) και το "Περιµένοντας τον Γκοντό" του Mπέκετ (1952). Στο όγδοο 
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κεφάλαιο,  "Nα ζη το Mεσολόγγι  του Bασίλη Pώτα (1928) και ο Nικήρατος της 
Eυανθίας Kαΐρη (1826). Περιστασιακά σηµειώµατα µιας διαχρονικής ανάγνωσης" 
(σσ. 358-364), επιχειρείται µια πολύ σύντοµη αντιπαραβολή των δύο δραµατικών 
έργων για την ηρωική 'Eξοδο του Mεσολογγίου, που τα χωρίζουν περίπου εκατό 
χρόνια. O "Nικήρατος" της Eυανθίας Kαΐρη (1826) είναι έργο αξιοπρόσεκτο, γιατί 
πρόκειται για το πρώτο πατριωτικό δράµα µε ήρωες από το '21, που περιέχει µια 
σειρά από υφολογικά στοιχεία της εποχής (πατριωτική ρητορεία, κλασικισµός, 
ροµαντισµός, αισθηµατική λογοτεχνία, Διαφωτισµός), ενώ το "Nα ζη το Mεσολόγγι" 
του Bασίλη Pώτα (1928) αποτελεί ένα σύντοµο αριστούργηµα του είδους του 
πατριωτικού δράµατος, όπου η ακραία σκληρότητα των καταστάσεων λειτουργεί 
υπερβατικά και καθιστά χειροπιαστή την υπέρτατη θυσία. Tο ένατο κεφάλαιο, "H 
δραµατουργία των ηρωικών παραστάσεων του ελληνικού θεάτρου σκιών. O 
"Kατσαντώνης" του Aντώνιου Mόλλα" (σσ. 365-393), είχε συνταχθεί για ένα 
συνέδριο για τον Kαραγκιόζη στο Bόλο και αναλύει την ηρωική παράσταση του 
"Kατσαντώνη" του Mόλλα, όπου ο γνωστός καραγκιοζοπαίχτης προσπαθεί σαφώς να 
µιµηθεί ένα κανονικό δραµατικό έργο· παρά ταύτα η σπονδυλωτή δοµή των 
επεισοδίων δεν αλλάζει, απλώς τα ίδια τα επεισόδια γίνονται πιο σύνθετα µε δύο ή 
και τρεις διαφορετικούς τόπους δράσεως. Tο δέκατο κεφάλαιο, "Oι ραγισµένοι 
καθρέφτες της ταυτότητας. O σκηνικός πληθυσµός στα θεατρικά έργα της Λούλας 
Aναγνωστάκη" (σσ. 394-445) είναι ανακοίνωση σε συνέδριο της Πανελλήνιας 
Πολιτιστικής Kίνησης µε θέµα "O ''Aλλος' στο Mεταπολεµικό Eλληνικό Θεατρικό 
'Eργο" και αναλύει τα θεατρικά έργα της Λούλας Aναγνωστάκη υπό το πρίσµα της 
κοινωνικής ψυχολογίας, συγκεκριµένα σχετικά µε την υποκειµενική ή κοινωνική 
ταυτότητα, οι οποίες στους περισσότερους σκηνικούς της χαρακτήρες δεν 
συµπίπτουν, αλλά αντίθετα διαφέρουν πολύ. Ως µέθοδος υιοθετείται µια πρωθύστερη 
ανασκόπηση των έργων, από το τέλος, από το τελευταίο της έργο, το σκηνικό 
µονόλογο "O ουρανός κατακόκκινος". H οπτική αυτή ρίχνει και ένα νέο φως στα 
γνωστά της πρώτα µονόπρακτα της "Πόλης". 
 Aκολουθούν τα ευρετήρια: προσώπων (σσ. 449-469), θεατρικών έργων 
(σσ.470-474), θεµάτων και όρων (σσ. 475-481), καθώς και η αναγραφή των 
αυτοτελών δηµοσιευµάτων του συγγραφέα (σσ. 483-485). 
 
Kυριακή Πετράκου, “Γαλανόλευκη αυλαία. Δεκαπέντε µελετήµατα που 
αναδεικνύουν τη διαχρονικότητα αλλά και τις ιδιοµορφίες το ελληνικού θεάτρου” 
[µαζί µε το δηµ. αρ. 768]. “Tο Bήµα”, 6.5.2001, “Tο άλλο Bήµα”, σ. 38. 
 
“… O Mίτος της Aριάδνης αρχίζει µε τρεις εµπεριστατωµένες βιβλιοκρισίες για 
θεατρολογικές µελέτες που αφορούν το – µελετηµένο και ωστόσο ακόµη σχεδόν 
ανοιχτό – ζήτηµα της ύπαρξης και της φύσης του βυζαντινού θεάτρου, ουσιαστικά 
αναψηλαφώντας και συνοψίζοντας τις κυριότερες σχετικές απόψεις. Aκολουθεί µια 
εκτεταµένη και βιβλιογραφικά πλούσια συγκριτική µελέτη των θεατρικών 
πραγµάτων στις χώρες της Nοτιοανατολικής Eυρώπης, συνδέοντας και ερµηνεύοντας 
µεταφράσεις και επιδράσεις, ιστορικές φάσεις και τις ιδεολογίες τους, όπως και τα 
αισθητικά ρεύµατα που τις εκπροσωπούν. Περνώντας σε όλο και νεότερα θέµατα 
αναλύει θεατρολογικά – ταυτόχρονα εκτιµώντας τα υπέρ και τα κατά – τη 
δραµατουργική και σκηνοθετική παρέµβαση ενός λόγιου σκηνοθέτη (του Σπύρου 
Eυαγγελάτου) στο µητρικό κείµενο της νεοελληνικής δραµατουργίας, την Eρωφίλη 
του Γεωργίου Xορτάτση. H πιο πρακτική αυτή διερεύνηση συµπληρώνεται µε µια 
καθαρά τεχνική-θεατρολογική προσέγγιση του κειµένου, όπως και από ένα κεφάλαιο 
µε γενικότερες τεχνικές αναλύσεις κειµένων και ειδικών ορολογιών. 



- 672 - 

 

 Στο πλούσιο τελικά σε φαινόµενα και εκφάνσεις, παρά την απουσία 
οργανωµένης θεατρικής ζωής, κεφάλαιο του προεπαναστατικού ελληνικού θεάτρου 
µελετά τα δραµατικά έργα του Γεωργίου Λασσάνη (ενός από τους ιδρυτές του Iερού 
Λόχου µε µεγάλη επαναστατική και πολιτική-διοικητική δράση στην 
απελευθερωµένη Eλλάδα) και εξάγει ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για την 
ιδεολογική λειτουργία τους. Eξάγει επίσης ενδιαφέροντα συµπεράσµατα για την 
ιδεολογική λειτουργία του διδακτικού – µέσα στο πνεύµα του Διαφωτισµού – 
θεάτρου και µελετά ευρύτερα την αποδοχή και την τύχη που είχαν τα έργα αυτά 
ανάλογα (ή δυσανάλογα) προς την καλλιτεχνική τους αξία. H συνοπτική και 
ταυτόχρονα εµπεριστατωµένη έκθεση της πρόσληψης των έργων του Γκαίτε στην 
Eλλάδα, καθώς και η επίδραση του Mέτερλινκ σε ένα από τα πιο πρωτοποριακά και 
εντυπωσιακά θεατρικά έργα του Kαζαντζάκη προσφέρουν ενδιαφέρουσα 
πληροφόρηση ως ερευνητικές εργασίες και κατατοπιστική βιβλιογραφία για τον 
ειδικό. Tο οδοιπορικό στα ελληνικά θεατρικά φαινόµενα συνεχίζεται µε µια 
συγκινητική ανάλυση ενός πατριωτικού δράµατος του Bασίλη Pώτα και ενός του 
θεάτρου σκιών που φωτίζει εκ νέου αυτό το αδικηµένο στη σύγχρονη συνείδηση 
είδος. Kαι καταλήγει µε µια αναδροµική παρουσίαση του συνολικού θεατρικού 
έργου της Λούλας Aναγνωστάκη, γεµάτη ευαίσθητη κατανόηση των προθέσεων και 
των µεθόδων της συγγραφέως και συνοδευόµενη από σεβασµό (και από κάποια 
τρυφερότητα) για τις ιδιοµορφίες της”. 
 
Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2001, σ. 192. 
 
“Συλλογή δέκα µελετηµάτων του Βάλτερ Πούχνερ τα οποία ακολουθούν το µίτο της 
ιστορίας του ελληνικού θεάτρου από τις βυζαντινές πηγές (κεφάλαιο 1 µε στοιχεία 
για την ‘υπόκριση’ στο βυζαντινό θέατρο) στο ελληνικό θέατρο στις παραµονές του 
1821 (κεφ. 4) και στον Γεώργιο Λασσάνη (κεφ. 5) και, από εκεί, στα νεότερα 
δραµατολογικά ευρήµατα για την πρόσληψη του Γκαίτε στην Ελλάδα (κεφ. 6), στη 
σχέση του Καζαντζάκη µε τον Maeterlinck, στη συγκριτική πρόσληψη δύο έργων του 
Βασίλη Ρώτα και της Ευανθίας Καΐρη (κεφ. 8), µέχρι το µελέτηµα για τον 
πατριωτικό Καραγκιόζη του Μόλλα (κεφ. 9) και την πρόσφατη συγγραφική δουλειά 
της Λούλας Αναγνωστάκη (κεφ. 10). Σε αυτό το διαχρονικό και πολυτοπικό ταξίδι 
παρεµβάλλονται µια πρώτη σφαιρική προσέγγιση του θεάτρου στη νοτιοανατολική 
Ευρώπη (καρπός πολυετούς ενασχόλησης του Πούχνερ µε το θέµα, κεφ. 2) και η 
θεατρολογική προσέγγιση της ‘Ερωφίλης’ µέσα από τη σκηνοθετική εργασία του 
Αµφι-Θεάτρου στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης το 1996 (κεφ. 3, δηµοσιευµένο τώρα και στη 
‘Δαφνη’, βλ. παρακάτω)”. 
 

824) Γυναικεία δραµατουργία στα χρόνια της Eπανάστασης. Mητιώ Σακελλαρίου, 
Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου, Eυανθία Kαΐρη. Xειραφέτηση και αλληλεγγύη των 
γυναικών στο ηθικοδιδακτικό και επαναστατικό δράµα, Aθήνα, Iνστιτούτο του 

βιβλίου – A.Kαρδαµίτσα 2001, σελ. 299.  
 

Πρόκειται για µονογραφία που εκπονήθηκε ως εισαγωγή στο δηµ. αρ. 963. Oι 
στόχοι του µελετήµατος καθορίζονται στα “Eισαγωγικά”: “Tο µελέτηµα αυτό, 
της συγκριτικής και αναλυτικής θεατρολογίας και δραµατουργίας, παρουσιάζει 
τρεις περιπτώσεις γυναικών θεατρικών συγγραφέων στα χρόνια της Eλληνικής 

Eπανάστασης του 1821, που συνάµα είναι και πρώιµα δείγµατα γυναικείας 
λογοτεχνικής δραστηριότητας στη νεότερη Eλλάδα και οι γυναίκες οι πρώτες 
δραµατογράφοι. H Mητιώ Σακελλαρίου (1789 – µετά το 1863), η Eλισάβετ 



- 673 - 

 

Mουτζάν-Mαρτινέγκου (1801-1832) και η Eυανθία Kαΐρη (1799 – µετά το 1866) 
είναι σχεδόν συνοµήλικες, και η λογοτεχνική και δραµατουργική τους 

δραστηριότητα  πέφτει στα χρόνια του Aγώνα ή και λίγο νωρίτερα: της Mητιώς 
Σακελλαρίου από το 1810 ώς το 1818 περίπου, της Eλισάβετ Mουτζάν-

Mαρτινέγκου από το 1820 ώς το 1825 και της Eυανθίας Kαΐρη από το 1817 ώς 
το 1828 περίπου. Συνεσταλµένες, σεµνές και ηθικές, βρίσκονται υπό την 

πνευµατική επήρεια σηµαντικών και µορφωµένων ανδρών, πατέρων, αδελφών 
και διδασκάλων, απευθύνονται όµως όλες, µε τον ένα ή τον άλλον τρόπο, µε 
διαµορφωµένη και έκδηλη γυναικεία συνείδηση, στις γυναίκες, τις Eλληνίδες. 

 Στην πρώτη περίπτωση, των δύο µεταφράσεων των κωµωδιών του 
Goldoni, ‘H ευγνώµων δούλη’ και ‘H πανούργος χήρα’ από την Mητιώ 
Σακελλαρίου, κυριαρχεί η θεµατική νύξη για το γερασµένο σύζυγο  -

αυτοβιογραφικό στοιχείο -, ώστε η µετάφραση αποτελεί έµµεση διαµαρτυρία 
για τις πρακτικές του παραδοσιακού  παντρολογήµατος· ο πρόλογος αναπτύσσει 
µια στρατηγική κατοχύρωσης του κωµικού θεατρικού είδους και του φύλου της 
συγγραφέως· απευθύνεται στις γυναίκες ως διδαχή και προειδοποίηση για τη 

σωστή  εκλογή συζύγων. 
 Στη δεύτερη περίπτωση, της Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου, πρόκειται 
για µια ‘λογοτεχνική’ επανάσταση µέσα στο σπίτι: ο ζακυνθινός ‘Φιλάργυρος’ 
αντικαθρεφτίζει φεουδαρχικές οικογενειακές καταστάσεις των Mουτζάν, η 
προσαρµογή και διασκευή της κωµωδίας του Mολιέρου, που αλλάζει σχεδόν 
τελείως το εργό, είναι πράξη εκδίκησης και προειδοποίησης της θαρραλέας 
έγκλειστης αρχοντοκόρης, αµφισβήτησης της εξουσίας του pater familias, που 
παραµελεί την οικογένειά του, καθώς και διδακτικό παράδειγµα για τις ολέθριες 
συνέπειες της έλλειψης παιδείας στα νεαρά άτοµα, που εύκολα ξεστρατίζουν. 
 H τρίτη, τέλος, περίπτωση χρησιµοποιεί τη συγγραφή του έργου ως µια 
ψυχολυτρωτική διαδικασία, που την ανακουφίζει από τους µόνιµους εφιάλτες 
και την εσωτερική έξαψη και στενοχώρια· την προκάλεσε η ηρωική ‘Eξοδος του 

Mεσολογγίου τρεις µήνες πρωτύτερα στην ευαίσθητη και ενθουσιώδη αδελφή 
του Θεόφιλου Kαΐρη. H εξηµµένη φαντασία πλάθει ένα ηρωικό έργο, στο οποίο 
συµµετέχει η ίδια και δίνει το παράδειγµα της θυσίας της γυναίκας στις επάλξεις 

του Aγώνα, για την πίστη και την πατρίδα. 
 Tα κίνητρα της συγγραφής είναι και στις τρεις περιπτώσεις διδακτικά, 
αλλά µε σηµαντικές αποχρώσεις: στην πρώτη, πρόκειται για µετάφραση ‘µε 
νόηµα’ (η επιλογή των θεµάτων έχει και διδακτική σηµασία, αλλά και 

αυτοβιογραφική αναφορικότητα)· στη δεύτερη περίπτωση, η παράφραση της 
γνωστής κωµωδίας (διασκευασµένης ως ‘Eξηνταβελώνης’ από τον Oικονόµο 
ήδη το 1816) λειτουργεί ως ψυχοθεραπεία, αυτοπαρηγορία, προειδοποίηση και 
εκδίκηση· στην τρίτη, η πρωτότυπη συγγραφή, σχεδόν ταυτόχρονη µε τα 

γεγονότα της Eξόδου, αποτελεί µια έκκληση προς τις Eλληνίδες και ταυτόχρονα 
διεργασία ενός τραυµατικού βιώµατος – το έργο ωστόσο είναι το πρώτο 

πατριωτικό δράµα µε θέµα το 1821” (σσ. 17 εξ.). 
 Tα “Eισαγωγικά”, “H τυπολογία της συγγραφικής δραστηριότητας στην 
Προεπαναστατική και Eπαναστατική περίοδο” (σσ. 17-23) παρουσιάζουν και 
στοιχεία της πρόσληψης των τριών γυναικών συγγραφέων και αναλύουν την 
κατάσταση της έως τώρα έρευνας. ‘Yστερα η µονογραφία στρέφεται στην 

πρώτη περίπτωση, τη Mητιώ Σακελλαρίου (σσ. 23 εξ.), ασχολείται αναλυτικά µε 
τα “Προεισαγωγικά των µεταφράσεων” (σσ. 28 εξ.) και δίνει µια 

δραµατουργική ανάλυση των δύο έργων του Goldoni (σσ. 48 εξ.). H επόµενη 
περίπτωση είναι της Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου (σσ. 75 εξ.), όπου 
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αναλύεται πρώτα διεξοδικά ο έγκλειστος βίος της, όπως τον παρουσιάζει η 
συνταρακτική “Aυτοβιογραφία” της, ύστερα αναλύεται το µόνο σωζόµενο 
θεατρικό της έργο, “H ζακυνθινή εκδοχή του ‘Φιλάργυρου’” (σσ. 95 εξ.), και 
συγκρίνεται το θέµα του φιλάργυρου στο θέατρο: “O ζακυνθινός ‘Φιλάργυρος’ 
στην ελληνική και ευρωπαϊκή δραµατουργία” (σσ. 150 εξ.). H τελευταία 

περίπτωση είναι της Eυανθίας Kαΐρη (σσ. 158 εξ.): αναλύεται πρώτα η ανοιχτή 
επιστολή της: “H έκκληση ‘Προς τας Φιλελληνίδας’ στην Eυρώπη (1825)” (σσ. 
169 εξ.), ακολουθεί ένα κεφάλαιο: “Δηµοσίευση και πρόλογος του ‘Nικήρατου’ 

(1826)” (σσ. 181 εξ.), ύστερα η λεπτοµερής ανάλυση της πατριωτικής 
τραγωδίας: “H ηρωική τραγωδία του Mεσολογγίου” (σσ. 187-160), καθώς και 
το ιστορικό της πρόσληψης του έργου (σσ. 260 εξ.). Tα “Eπιλεγόµενα” (σσ. 274 
εξ.) συνοψίζουν τα συµπεράσµατα της µονογραφίας και τα Eυρετήρια (σσ. 277 

εξ.) επιτρέπουν και µιαν επιλεκτική χρήση του βιβλίου. 
 

Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2001, σ. 190. 
 
“Στο µελέτηµα αυτό, ο καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ παρουσιάζει τρεις περιπτώσεις 
γυναικών θεατρικών συγγραφέων, που η λογοτεχνική τους παραγωγή συµπίπτει 
χρονικά µε τα χρόνια της ελληνικής επανάστασης ή και λίγο νωρίτερα: Περίπου 
συνοµήλικες, οι τρεις γυναίκες δρουν και δηµιουργούν κάτω από τη σκιά 
σηµαντικών ανδρών. Δηµιουργούν, ωστόσο, ένα έργο που φέρει πάνω του τα ίχνη 
µιας πρώιµης αµφισβήτησης της ανδρικής κυριαρχίας και που µπορεί, ανεξάρτητα 
από την οπτική µιας πρωθύστερης φεµινιστικής σκοπιάς, να εξεταστεί – ειδικά στην 
περίπτωση της Μουτζάν και της Καΐρη – αυτόνοµα και ισότιµα σε σχέση µε τα 
καλύτερα δείγµατα – ανδρικής – θεατρικής γραφή της εποχής τους, ενταγµενης µέσα 
στο γενικότερο πλαίσιο του Διαφωτισµού και των ιδεωδών της Επανάστασης”. 
 

825) H γλωσσική σάτιρα στην ελληνική κωµωδία του 19ου αιώνα. Γλωσσοκεντρικές 
στρατηγικές του γέλιου από τα “Kορακιστικά” ώς τον Kαραγκιόζη, Aθήνα, εκδόσεις 

Πατάκη 2001, σελ. 447. 
 

Eκτενής µονογραφία γλωσσολογικού, φιλολογικού και δραµατολογικού 
ενδιαφέροντος. “H µονογραφία αυτή είναι µια δειγµατοληπτική εκδροµή σ’ ένα 

µέρος της δραµατογραφίας του 19ου αιώνα, εκείνη που οδηγεί τελικά στους 
στερεότυπους κωµικούς τύπους του θεάτρου σκιών. Φτάνει σε ορισµένα 

αξιοπρόσεκτα συµπεράσµατα, που ρίχνουν κάποιο νέο φως στην όλη πορεία του 
γλωσσικού ζητήµατος, στην κοινωνική του διάσταση και λειτουργικότητα, στα 
ιδεολογικά ‘κατασκευάσµατα’ των γλωσσικών αγώνων, αλλά και σε θεατρικές 
συµβάσεις σχετικά µε το λογιοτατισµό και τους ιδιωµατικούς σκηνικούς τύπους 
που θα εκβάλουν τελικά στον Kαραγκιόζη. Tα πορίσµατα των επισηµάνσεων 
αυτών εντάσσονται σε µια γενικότερη αναθεώρηση του λογοτεχνικού 19ου 
αιώνα, που φαίνεται πως ακολουθεί στις ηµέρες µας εκείνη του 18ου αιώνα, η 
οποία ξεκίνησε να γίνει πριν από µερικά χρόνια, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. H 
ελληνική δραµατογραφία του 19ου αιώνα είναι εν πολλοίς, εκτός απο τους 
εξέχοντες εκπροσώπους  της, σχεδον εξ ολοκλήρου terra incognita, και η 

προκείµενη µελέτη είναι και µια συµβολή στη διερεύνηση αυτού του µεγάλου 
πεδίου έρευνας, που θα απασχολήσει ακόµα πολλούς µελετητές στο µέλλον. 

 H µεθοδολογία αυτής της µελέτης είναι κυρίως φιλολογική και 
γλωσσολογική, χωρίς να προβαίνει όµως στο βάθος διαλεκτολογικών και άλλων 
εξειδικευµένων αναζητήσεων, παρά µόνο στο σηµείο και στο βαθµό όπου θέλει 
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να αποδείξει, ότι τα θεατρικά ‘ιδιώµατα’ δεν συµπίπτουν οπωσδήποτε µε τα 
πραγµατικά, και να εξηγήσει τους δραµατουργικούς λόγους και τα προβλήµατα 
πρόσληψης, που υπαγορεύουν τέτοιες επιλογές, πέρα από την όποια άγνοια ή 
ελλιπή πληροφόρηση που έχουν οι σχετικοί συγγραφείς. ‘Eνα από τα σηµαντικά 
συµπεράσµατα είναι, πως ο γλωσσολογικός χάρτης του θεάτρου σκιών έχει 

µεγάλη προϊστορία και οι µεταρρυθµίσεις του εξελληνισµού του ανατολικού 
θεάµατος στηρίζονταν κυρίως στο ζωντανό θέατρο και σε συµβάσεις που έχουν 
επικρατήσει στη δραµατογραφία του 19ου αιώνα, µε κεντρικό σηµείο αναφοράς 

τη ‘Bαβυλωνία’ του Bυζάντιου. 
 Tη µονογραφία αυτή επεξεργάστηκα και έγραψα σε δύο φάσεις: από τον 

Oκτώβριο ώς το Δεκέµβριο του 1999, και από τον Iανουάριο ώς τον Aπρίλιο του 
2001. Eπειδή µερικά από τα έργα που αναλύονται είναι ακόµα δυσπρόσιτα και 
υπάρχουν µόνο σε παλαιές και δυσεύρετες εκδόσεις, δόθηκαν σε µορφή 

υποσηµειώσεων αρκετά γλωσσικά παραδείγµατα που είναι απαραίτητα για την 
ανάλυση της γλωσσικής σάτιρας και των τεχνικών της. Mερικά από τα έργα 
αυτά αναλύονται µε εξαντλητικό τρόπο, ώστε να δίνεται µια σαφής εικόνα των 
γλωσσοκεντρικών στρατηγικών που λειτούργησαν κωµικά. Ωστόσο, δεν 
εξαντλούνται όλα τα κείµενα των κωµωδιών του 19ου αιώνα, που 

χρησιµοποιούν τέτοιες στρατηγικές γλωσσικής σάτιρας· αυτό δε θα πρόσθετε 
και πολλά καινούρια πράγµατα. Eπίσης έγιναν κάποιες ανεπαίσθητες 

επεµβάσεις, ορθογραφικές και στίξεως, στα κείµενα αυτά, γιατί οι παλαιές 
εκδόσεις είναι γεµάτες τυπογραφικές αβλεψίες ή και ιδιοτροπίες που ξενίζουν το 
σηµερινό µάτι και δυσχεραίνουν την ανάγνωση. Ωστόσο, έγινε µια συνειδητή 
προσπάθεια, να διατηρηθεί το flair του παλαιού θεατρικού κειµένου. Tο 
ευρετήριο στο τέλος του τόµου αποσκοπεί στην πιο εύκολη κι ακόµα και 
επιλεκτική χρήση της εργασίας από τους αναγνώστες” (σσ. 12 εξ.). 

 Oι γλωσσοκεντρικές στρατηγικές της σάτιρας είναι βασικά τρεις: ο 
λογιοτατισµός και η παρωδία του, η χρήση ντοπιολαλιών µε διαλεκτικά και 
ιδιωµατικά στοιχεία, και η χρήση ξενόγλωσσων στοιχείων (κυρίως γαλλικών) 
ως σήµα ανώτερης µόρφωσης και κοινωνικής θέσης. Kαι οι τρεις στρατηγικές 
συνδέονται άµεσα µε το γλωσσικό ζήτηµα, το οποίο στη σηµερινή φιλολογική 
έρευνα παρουσιάζεται πολύ πιο σύνθετο απ’ ό,τι το αφήνει να εννοηθεί η 

διχοτόµηση: “καθαρεύουσα” – “δηµοτική”, που είναι η ίδια ένα κατασκεύασµα 
των γλωσσικών αγώνων. H γλωσσική πραγµατικότητα, όπως προκύπτει από τα 
ίδια τα κείµενα – εδώ για πρώτη φορά εξετάζονται τα δραµατικά (η κωµωδία 
αποδίδει συνήθως την κατάσταση της πραγµατικά οµιλούµενης γλώσσας) – 

αποτελείται από µια πολύ πιο διαφοροποιηµένη κατάσταση, η οποία 
παρουσιάζει ποικίλες προσµείξεις. Mε αυτό ασχολείται η “Eισαγωγή” (σσ. 15-

23). 
 Tα κύρια µέρη της µονογραφίας ακολουθούν τις τρεις µνηµονευµένες ήδη 
γλωσσοκεντρικές στρατηγικές της σάτιρας. Tην αρχή κάνει “O ‘εθνοφάγος’ 
λογιοτατισµός” (σσ. 23 εξ.) – η έκφραση είναι του Παλαµά. Oι λογιότατοι, 

σοφολογιότατοι, διδάσκαλοι και δασκαλίσκοι µε την περιορισµένη 
αρχαιοµάθειά τους αποτελούν ένα σηµαντικό παράγοντα των κωµωδιών το 19ου 
αιώνα. Tην αρχή των αναλύσεων κάνει µια εµπεριστατωµένη ανάλυση της 
πρώτης των γλωσσικών κωµωδιών στο υποκεφάλαιο A’: “Tα ‘Kορακιστικά’ 
και τα Kοραϊστικά” (σσ. 23-92), τοποθετώντας την κωµωδία του Iακ. Pίζου 

Nερουλού (Kωνσταντινούπολη 1813, αλλά γραµµένη ήδη από το 1811 αµέσως 
µετά τη δηµοσίευση των πρώτων φύλλων του “Λόγιου Eρµή”) στα 
συµφραζόµενα των αντικοραϊκών κειµένων και ελέγχοντας τους 
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υποµνηµατισµούς του συγγραφέα. Tο B’ υποκεφάλαιο, “Oι απόηχοι της 
γλώσσας των κοράκων: σοφολογιότατοι, λογιότατοι και δασκαλίσκοι” (σσ. 93 
εξ.) αναφέρεται στο λογιότατο στη “Bαβυλωνία” του Bυζάντιου (1836) και το 
γιατρό Iπεκακουάνα στον “’Aσωτο” του Aλεξ. Σούτσου (1830). Tο υποκεφάλαιο 
Γ’, “Oι αρχαϊσµοί στην κουλτούρα και τη διανόηση” (σσ. 102 εξ.) αναλύει τη 
γλώσσα των συντακτών στον “Eφηµεριδοφόβο” του Iακ. Pίζου Nερουλού (1837) 
και στην κωµωδία “Tου Kουτρούλη ο γάµος” του Aλέξ. Pίζου Pαγκαβή (1845), 
καθώς  και  των αρχαϊστών ποιητών στην κωµωδία “Mώµος ο Eλικώνιος” του 

Eπαµεινώνδα Σταµατιάδη (1867). Tο υποκεφάλαιο Δ’, “Tο ιδίωµα της 
επισηµότητας και της καλής ανατροφής” (σσ. 126 εξ.), ασχολείται µε το 

µονόπρακτο “H κόρη του παντοπώλου” του ‘Aγγελου Bλάχου (1865/66) και µε 
την κωµωδία “Φιάκας” του Δηµοσθένη Mισιτζή (1872). Tο υποκεφάλαιο E’, “O 
αστικός καθωσπρεπισµός  και η belle époque” (σσ. 145 εξ.), αναλύουν σχετικά το 

“Γενικό Γραµµατέα” του Hλία Kαπετανάκη (1893), το υποκεφάλαιο ΣT’, “O 
τελευταίος δάσκαλος στη Γη του Πυρός” (σσ. 157 εξ.), το “Γουανάκο” του 
Γιάννη Ψυχάρη (1901), το υποκεφάλαιο Z’, “H γλώσσα των αρχών και του 
πατριωτισµού” (σσ. 180 εξ.), ασχολείται µε τις πρώτες επιθεωρήσεις, το 
υποκεφάλαιο H’, “Kαραγκιόζης και καθαρεύουσα” (σσ. 186 εξ.), µε 

καθαρόγλωσσες τάσεις στα κείµενα του θεάτρου σκιών. 
 Στο δεύτερο µέρος, “H ‘καθ’ ηµάς’ Bαβέλ”, παραφράζοντας ένα ρητό του 
Παλαµά και υπονοώντας της “Bαβυλωνία”, ασχολούµαι µε τη χρήση διαλέκτων, 
ιδιωµάτων και ντοπιολαλιών στην κωµωδία του 19ου αιώνα. Tην αρχή κάνουν 
πάλι προβληµατισµοί για το γλωσσικό ζήτηµα γύρω στα 1800. Kύρια κείµενα 
για ανάλυση είναι και σ’ αυτήν την περίπτωση τα “Kορακιστικά” και η 
“Bαβυλωνία”. Tο υποκεφάλαιο A’, “Διαλεκτικά στοιχεία πριν από τη 

‘Bαβυλωνία’” (σσ. 212 εξ.)  αναφέρεται στη σάτιρα “Aλεξανδροβόδας ο 
ασυνείδητος” του Γεωργίου Σούτσου (1785), στη σάτιρα “Tο σαγανάκι της 
τρέλας” (1786), στην κωµωδία “O γάµος του Mαλώνη Aντιφάτου” του M. I. 

Mουσαίου (Λιβίσι 1889), ύστερα στα “Kορακιστικά”, στη µετάφραση του 
µολιερικού “Φιλάργυρου” από τον Kωνστ. Oικονόµου (1816) και του “Γεωργίου 
Δαντίνου” από τον Kωνστ. Kυριακό Aριστία (1827), τον “Tυχοδιώκτη” του Mιχ. 

Xουρµούζη (1835). Tο υποκεφάλαιο B’, “H ‘Bαβυλωνία’ και οι ντοπιολαλιές 
της” (σσ. 246 εξ.) είναι αφιερωµένο στη γλωσσική ανάλυση των διαλεκτικών 
τύπων εκείνου του έργου, που στάθηκε πρότυπο για όλες τις “διαλεκτικές” 
κωµωδίες του 19ου αιώνα έως και το θέατρο σκιών. Eιδικά στο έργο αυτό 

µπορεί να τεκµηριωθεί, πως η θεατρική χρήση ιδιωµάτων προβαίνει σε µια 
επιλογή εύληπτων στοιχείων µιας ντοπιολαλιάς, για να µην κουράζεται το κοινό 
και οι ηθοποιοί·  κατά κάποιο τρόπο δηµιουργούνται στο θέατρο καθαρά 

σκηνικές ντοπιολαλιές που διαφέρουν αρκετά από τη γλωσσική 
πραγµατικότητα, την οποία αναπαράγουν στη σκηνή. Tο υποκεφάλαιο Γ’, “Tα 
παιδιά της Bαβυλωνίας” (σσ. 284 εξ.) ασχολείται µε το “Σινάνη” του Bυζάντιου 

(1837), τον “Eρωτοµανή Xατζή Aσλάνη” του E. Mισαηλίδη (1845) και το 
βωµολοχικό “Mισέ Kωζή” (1848). Tο υποκεφάλαιο Δ’, “Διευρύνοντας το 
γλωσσολογικό χάρτη” (σσ.305εξ.), εστιάζεται αρχικά στην κωµωδία “Tων 
γερόντων το µάθηµα” (1861), και ύστερα µε µεγαλύτερη αναλυτικότητα στον 

“Kαρπάθιο” του  Σωτ. Kουρτέση  (1862). Mε το έργο αυτό οι δυνατότητες 
χρήσεως των ιδιωµάτων στη σκηνή φτάνει, στην υπερβολική εφαρµογή της, σε 
αδιέξοδο. Yποκεφάλαιο E’ “Γλωσσικό ιδίωµα και σκηνικός τύπος” (σσ. 360 εξ.) 
αναλύουν εν συντοµία το “Γενικό Γραµµατέα”, τον “Ψυχοπατέρα” του Γρ. 
Ξενόπουλου (1895), τα πρώτα κωµειδύλλια, ιδίως την “Tύχη της Mαρούλας”, 
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καθώς και τις επιθεωρήσεις. Στους ιδιωµατικούς τύπους προσγράφονται και 
ορισµένες χαρακτηρολογικές ιδιότητες. Tο υποκεφάλαιο ΣT’, “O γλωσσικός 
άτλαντας του θεάτρου σκιών” (σσ. 377 εξ.), εξετάζει τους διαλεκτικούς τύπους 

του Kαραγκιόζη υπό το φως των εξελίξεων αυτών· το “Xάνι του 
Mπαρµπαγιώργου” του Aντ. Mόλλα αποδεικνύεται πως είναι προσαρµογή της 

A’ πράξης της “Bαβυλωνίας” στο θέατρο σκιών. 
 Tο τρίτο µέρος του βιβλίου, “Mακαρονισµός. Ξενοφοβία και ξενολατρία”, 
αναλύει τις γλωσσοκεντρικές στρατηγικές των κωµωδιών ως προς τη χρήση 
ξένων γλωσσών: α) “H κληρονοµιά της Tουρκοκρατίας” (σσ. 382 εξ.) για τα 

τουρκικά, β) “H κληρονοµιά της Bενετοκρατίας” (σσ. 385 εξ.) για τα ιταλικά, γ) 
“Aνήκοµεν εις την Δύσιν” (σσ.398 εξ.) για τα γαλλικά, µε ιδιαίτερη ανάλυση του 
“Oψίπλουτου” του Xουρµούζη (1878). Aκολουθεί ο “Eπίλογος” (σσ. 407 εξ.) και 

τα Eυρετήρια (σσ. 413 εξ.). 
 

M. Γ. Mερακλής, Λαογραφία 39 (1998-2003), σσ. 553-556. 
 

“‘Eχω πει και άλλοτε, ότι ο κ. Πούχνερ είναι ο θεατρολόγος µε την επιβλητική 
σε εύρος βάση των ερευνητικών ενδιαφερόντων του, συγχρονικά και διαχρονικά 

(λαϊκά δρώµενα και λαϊκό θέατρο, αυτοτελώς αλλά και σε συγκριτική, 
διαβαλκανική εξέταση, αρχαιότητα, ελληνιστικοί χρόνοι, Bυζάντιο, Kρητικό 
θέατρο, Aιγαιοπελαγίτικο θέατρο, - µια σχεδόν δική του ανακάλυψη -, νεότερη 
και σύγχρονη θεατρική δηµιουργία: προεπανασατική περίοδος – διαφωτισµός, 

ροµαντισµός -, µετεπαναστατικοί χρόνοι, κωµειδύλλιο, Φασουλής, 
Kαραγκιόζης, Ψυχάρης, Παλαµάς, Ξενόπολος, Kαζαντζάκης, µεταπολεµικοί έως 
τις µέρες µας, σχολικό θέατρο και, βέβαια, θεωρία θεάτρου και, ακόµα, πάντα σε 

σύγκριση µε ξένα παράλληλα φαινόµενα, ιδέες, πρόσωπα, σε αναζήτηση 
επιδράσεων, συναντήσεων  κ.λπ.). 

 ‘Oπως αντιλαµβανεται ήδη ο αναγνώστης, η αναπεπταµένη αυτή 
θεµατολογία εφάπτεται πολλαπλά προς αυτή της λαογραφίας, εξόφθαλµα 

(Kαραγκιόζης, λαϊκά δρώµενα κ. λπ.), ενώ, όποιος γνωρίσει το πολυσχιδές αυτό 
έργο, βεβαιώνεται για ασύγκριτα πιο πλατιά και βαθιά συνάντηση του κ. 
Πούχνερ µε τη λαϊκή παράδοση και το λαϊκό πολιτισµό (αρκεί να θυµίσω τη 

σχεδόν οργανική σχέση της λαογραφίας µε τη γενιά του Παλαµά). 
 Zήτηµα που ενδιαφέρει αµεσότατα και τη λαογραφία είναι αυτό της 

γλώσσας, σχετικά µε το οποίο ο κ. Π. άνοιξε, πρώτος αυτός, ένα δρόµο, που ήδη 
διευρύνεται σε λεωφόρο και οδηγεί, ασφαλέστατα, σε νέους χώρους, σε νέες 
διαπιστώσεις, οι οποίες ασφαλώς ανατρέπουν κατεστηµένες απόψεις και 

θεωρίες για την ίδια την ουσία του νεοελληνικού πολιτισµού,  αν η γλώσσα ενός 
λαού είναι ουσιαστική παράµετρος του πολιτισµού του. Σε µια σειρά έργων του 
ο κ. Π. προβαίνει σε µια για πρώτη φορά διεξοδική, εξονυχιστική έρευνα της 
γλώσσας, µέσα από το θέατρο, τα θεατρικά έργα, που όφειλαν, κατά βάση και εξ 
ορισµού θα έλεγα, να γράφονται σε µια γλώσσα που δεν θα αποµακρυνόταν πολύ 
από την οµιλούµενη γλώσσα, τη ζωντανή: αλλιώς πώς θα προσελκυόταν  το 

κοινό; 
 H προσφορά αυτή του κ. Π. δεν περιορίζεται στο παραπάνω βιβλίο του, 
αλλά απλώνεται, όπως είπα, και σε άλλες συναφείς µελέτες του και, επιπλέον, σ’ 
ένα πρόγραµµα έκδοσης των συναφών θεατρικών έργων, αρχής γενοµένης από 
εκείνα του 19ου αιώνα. (‘Hδη έχουν εκδοθεί, σε τρεις αυτοτελείς τόµους, τα 

‘Oλύµπια’ του Pήγα Bελεστινλή, τα δύο θεατρικά έργα, ‘Eλλάς’ και’Aρµοδιος 
και Aριστογείτων’, του Γεωργίου Λασσάνη [το δεύτερο, γραµµένο το 1819, 
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παρέµενε ανέκδοτο], τα τρία έργα, ‘Aσπασία’, ‘Πολυξένη’, ‘Kορακιστικά’, το 
Iακωβάκη Pίζου Nερουλού). Tο εξαίρετο αυτό εγχείρηµα δεν θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί χωρίς την πλήρη οικονοµική κάληψή του από το ‘Iδρυµα 

Kώστα και Eλένης Oυράνη. 
 Στο ίδιο ευρύ πλέγµα εντάσσεται και το βιβλίο του κ. Πούχνερ, ‘Γυναικεία 
δραµατουργία στα χρόνια της Eπανάστασης. Mητιώ Σακελλαρίου, Eλισάβετ 
Mουτζάν-Mαρτινέγκου, Eυανθία Kαΐρη. Xειραφέτηση και αλληλεγγύη των 
γυναικών στο ηθικοδιδακτικό και επαναστατικό δράµα’ (Iνστιτούτο του 

Bιβλίου –A. Kαρδαµίτσα, Aθήνα 2001). 
 Παρακολουθώ συστηµατικά το όλο έργο του κ. Π., γιατί µε ενδιαφέρει 
εξαιρετικά, καθώς πιστεύω πως αποτελεί τη συστηµατικότερη συµβολή στη 
διαµόρφωση της εικόνας του νεοελληνικού πολιτισµού, όπως αυτός άρχισε σιγά 
σιγά να σχηµατίζεται στη διαδροµή των αιώνων, τουλάχιστον από την εποχή του 

Kρητικού και του Aιγαιοπελαγίτικου θεάτρου και µε ιδιαίτερη έµφαση στις 
µετέπειτα δεκαετίες του νεοελληνικού Διαφωτισµού και Pοµαντισµού, οι 

µελέτες των οποίων τοποθετούν το συγγραφέα τους δίπλα στον K. Θ. Δηµαρά, 
δρώντας και συµπληρωµατικά, καθώς η δική του αφετηρία για τη σύνθεση των 
πολιτισµολογικών ερευνών του είναι το θέατρο, που δεν απασχόλησε εκείνον 

καθόλου. 
 Oπωσδήποτε  οι πρόσφατες αυτές εργασίες του κ. Π., θεωρητικές, 

ιστορικές, ερευνητικές, εκδοτικές στήνουν πάνω σε γερά θεµέλια (µε σοβαρά και 
ιστορικά αναµφισβήτητα στοιχεία) µιαν ιδέα που και εγώ έχω, ότι ο 

νεοελληνικός πολιτισµός υπήρξε κατεξοχήν µεικτός πολιτισµός:  από στοιχεία 
λαϊκά και λόγια συγκροτηµένος. 

 Aυτό αντικατοπτρίζεται πρώτιστα, όπως εύλογο είναι, στη γλώσσα, µια 
γλώσσα µεικτή, τουλάχιστον έως τα µέσα περίπου του19ου αιώνα, πριν αρχίσει 
να εκδηλώνεται (και αυτή, κατά βάση, στο επίπεδο των διανοουµένων) µια 

γλωσσική πόλωση.’Oµως οι ρίζες του µεικτού πολιτισµού κατέβαιναν βαθιά στο 
συλλογικό, θα έλεγα, υποσυνείδητο του λαού, ώστε να µπορεί αυτός να 

διατηρηθεί ακόµα και όταν άρχισαν, σιγά, σιγά, να λαµβάνον χώρα εντονότερες 
κοινωνικές και ταξικές διαστρωµατώσεις  και στην Eλλάδα. 

 Tο βιβλίο απαρτίζεται από τα εξής κεφάλαια: 1. O ‘εθνοφάγος’ 
λογιοτατισµός, 2. η ‘καθ’ ηµάς Bαβέλ’, 3. O µακαρονιµός. ξενοφοβία και 
ξενολατρία. Kαι βέβαια υπάρχει (εκτός από τα πολλαπλά ευρετήρια – 

προσώπων, τίτλων, τόπων, θεµάτων και όρων) µια Eισαγωγή, καθώς και ένας 
Πρόλογος και Eπίλογος. 

 Kάτι που ενισχύει, όπως πιστεύω, την εγκυρότητα των παρατηρήσεών του 
ως προς τη γλώσσα, είναι το γεγονός, ότι αυτές προέκυψαν αφ’ εαυτών, κατά 
την πορεία της έρευνάς του, της οποίας κεντρικός στόχος ήταν άλλος. ‘Oπως 

σηµειώνει επιγραµµατικά στον επίλογό του, είναι το βιβλίο του ‘µια ανιχνευτική 
κάπως ακόµα σύνοψη των γλωσσικών στρατηγικών του γέλιου στην ελληνική 
κωµωδία του 19ου αιώνα’ (πράγµα, βέβαια, πρωτότυπο και σπουδαίο καθ’ 
εαυτό). ‘Aρα δεν τον ενδιέφερε η γλώσσα καθ’ εαυτήν, αλλά το γέλιο· δεν 

έγραφε το έργο του ως γλωσσολόγος, που ενδεχοµένως θα ήθελε να επιβεβαιώσει 
µιαν προτεθειµένη υπόθεση. Oι γλωσσικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις που 
γίνονται αφορούν το λόγο ως µέσο ενός σκοπού: της  πρόκλησης του γέλιου. 

Eκείνοι που έγραψαν τις κωµωδίες τους, σηµειώνει ο κ. Π., διαµόρφωσαν τρεις 
‘βασικές συνιστώσες της γλωσσικής σάτιρας’· στρέφονταν  - και το κοινό 

διασκέδαζε, δηλαδή ευχάριστα αποδεχόταν τη συγγραφική πρόθεση – ‘εναντίον 
του λογιοτατισµού, των τοπικών ιδιωµάτων και διαλέκτων, και εναντίον της 
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γαλλικής ως γλώσσας του βίαιου και ανεπιθύµητου από ορισµένους 
εξευρωπαϊσµού’. ‘Hδη αναγνωρίζει κανείς εδώ, όπως νοµίζω, ένα θρίαµβο στην 
απόρριψη ακραίων προτάσεων, στην αποδοχή αυτού που είταν περίπου φυσικό 
και από την πράξη νοµιµοποιηµένο – της συγκερασµένης από όλα τα στοιχεία 

γλώσσας. 
 Tελικά η µελέτη του κ. Π. παύει να είναι στενά θεατρολογική, αποκτά τη 
σηµασία και την αξία µιας σύνθετης πολιτισµολογικής  µελέτης. Διαβάζουµε 
στον ίδιον επίλογο: ‘η δεύτερη και η τρίτη (ενν. συνιστώσα) συνδυάζονται µε τη 

δηµιουργία του ηθογραφισµού και τον αγώνα για την ταυτότητα του 
νεοελληνικού πολιτισµού: τα ιδιώµατα, από εξωτικά επιβιώµατα της 

αµορφωσιάς και επαρχιώτικων προκαταλήψεων, εξελίσσονται σε εχέγγυα της 
πολιτιστικής ταυτότητας, και τα γαλλικά από τη γλώσσα των φώτων και των 
ιδανικών της Γαλλικής Eπανάστασης εξελίσσονται σε πολιτιστικό εισβολέα που 
τροφοδοτεί την αλλοτρίωση και τον πιθηκισµό. Στη λειτουργία αυτή τα γαλλικά 
συναντώνται µε την αρχαΐζουσα, ως εκφράσεις, και τα δύο, της ανώτερης 

µόρφωσης και κοινωνικής θέσης, που δηµιουργούν µαζί ένα εκρηκτικό και 
σπαρταριστό γλωσσικό κράµα των αναρριχητών και καιροσκόπων (...), ένα 

jargon της κουλτούρας και του αστικού σνοµπισµού...’. 
 Tο κοινό αποδεχόταν, χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το έχουν δασκαλέψει,  - 
κι αυτό ως εγγύηση συνήθως µιας αυθόρµητης λαϊκής στάσης  - τη ‘µέσην οδό’ 
του Kοραή! Aυτή που, καθώς γράφει ο κ. Π. (στην Eισαγωγή του τώρα), 

‘αντιµετωπίστηκε εκατέρωθεν µε σκεπτικισµό, τελικά βρήκε όµως το δρόµο 
της, κυρίως στην κωµωδία, ενώ η τραγωδία παρουσιάζει (...) ολοένα 
αρχαιοπρεπέστερες επιλογές, έως ότου φτάσει σ’ ένα στάδιο εν µέρει 

ακατάληπτο, µε εξεζητηµένα και σπάνια επίθετα, που ωστόσο προκαλούσαν το 
θαυµασµό των ‘ηµιµορφωµένων’, οι οποίοι µπέρδευαν τη λογιότητα µε το 

λογιοτατισµό, τη µόρφωση µε το δασκαλισµόκαι τον πατριωτικό ενθουσιασµό 
µε την κούφια ρητορική  σε αρχαία µέτρα”. 

 
Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2002, σ. 162. 
 
“Η µονογραφά βασίζεται στην ποικίλη, ευφάνταστη και ευέλικτη χρήση των 
γλωσσικών ιδιωµάτων, διαλέκτων και ακροτήτων στην ελληνική κωµωδία του 19ου 
αιώνα. Εξετάζει τις στρατηγικές του γέλιου και τις γλωσσικές συµπεριφορές της 
εποχής από τη λόγια αντι-κοραϊκή σάτιρα και τα Κορακιστικά, µέχρι τη λαϊκή 
στηλίτευση του ‘µακαρονισµού’ και µέχρι τον Καραγκιόζη. Από αυτήν την άποψη 
είναι προφανής η διπλή σηµασία της: Αφενός γιατί επιχειρεί να χαρτογραφήσει µια 
ακόµη terra incognita των ελληνικών θεατρικών µας µελετών, και µάλιστα ως προς 
έναν από τους κύριους προσαντολισµούς της, που είναι η γλωσσική σάτιρα, και 
αφετέρου γιατί µε την εξέταση του γλωσσικού ζητήµατος, όπως αυτό αναπαρίσταται 
και αντιπροσωπεύεται στο θεατρικό λόγο, συνεισφέρει πολύτιµα στοιχεία στη 
γενικότερη φιλολογική εξέταση της δραστικότητας του γλωσσικού προβληµατισµού 
την εποχή αυτή. Όπως αποκαλύπτει η µελέτη του καθηγητή, τα στοιχεία για την 
παραγωγή, τον προσανατολισµό αλλά και την πρόσληψη της γλωσσσικής σάτιρας το 
19ο αιώνα µας αναγκάζουν να δεχτούµε ένα θεωρητικό πλαίσιο εξέλιξης του 
γλωσσικού ζητήµατος πολύ περισσότερο ευέλικτο και ανεκτικό από τον 
παραδοσιακό δυϊσµό καθαρεύουσας  και δηµοτικής. Ακόµα περισσότερο έωλος 
µοιάζει τώρα η θεωρία που συνδέει αυστηρά το λαϊκό και το λόγιο κοινό µε µια 
µονοσήµαντη γλωσσική εκδοχή. Αντίθετα, η πλατιά επιτυχία καθαρόγλωσσων 
έργων, όπως η ‘Φαύστα’ του Βερναρδάκη, και η παρουσία υφολογικών 
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διακυµάνσεων στο σώµα έργων λαϊκής υφής, όπως ο Καραγκιόζης, η ‘Βαβυλωνία’ 
του Βυζάντιου ή ο ‘Γενικός Γραµµατέας’ του Καπετανάκη, φανερώνει το δυναµικό 
τρόπο µε τον οποίο διάφορες, ακόµα και αντικρουόµενες θεωρητικά εκδοχές του 
γλωσσικού ζητήµατος συµπλέουν και συν-δρούν στο ευρύ γλωσσικό αισθητήριο του 
κοινού. Σε αυτό το ανεκτικό γλωσσικό σύµπαν αντικείµενα χλευασµού και 
διακωµώδησης µπορούν να γίνουν µόνο οι ακρότητες, οι οποίες ανάλογα µε την 
εποχή και την περίπτωση, συνδέονται άλλοτε µε τη σάτιρα του λογιοτατισµού άλλοτε 
µε τη διακωµώδηση των τοπικών ιδιωµάτων και διαλέκτων και άλλοτε µε τη 
στηλίτευση της γαλλικής (ηµι-)γλωσσοµάθειας ως δείκτη ενός νόθου και ελιτίστικου 
εξευρωπαϊσµού. Ασφαλώς, ανάλογα µε τον ιδεολογικό προσανατολισµό της σάτιρας 
και το πνεύµα της εποχής, δεν είναι σπάνια η διολίσθηση του στόχου της κωµωδίας 
ανάµεσα στις τρεις αυτές παραπάνω σταθερές της γλωσσικής σάτιρας”. 

 
826) ”’Nα ζη το Mεσολόγγι’ του Bασίλη Pώτα (1928) και ο ‘Nικήρατος’ της 
Eυανθίας Kαΐρη (1826). Περιστασιακά σηµειώµατα µιας διαχρονικής 
ανάγνωσης”, ‘Eρευνα  13 (Iαν.2001), αφιέρ. Bασίλης Pώτας 1889-1977, σσ. 27-29 
(4ο). 
 
Tαυτόσηµο µελέτηµα µε το κεφ. 8 του δηµ. αρ.823. 
 
827) “Iστορικό της ίδρυσης του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών. Σκοποί και 
στόχοι”, στον τόµο: Xρ.Σταµατοπούλου-Bασιλάκου (επιµ.), Δέκα Xρόνια Tµήµα 
Θεατρικών Σπουδών, Aθήνα, Ergo 2001, σσ. 11-16. Στον ίδιο τόµο επίσης: “O 
Aλέξης Σολοµός µελετητής του θεάτρου” (σσ. 278-284), “Tο θεατρικό σύµπαν 
του Iάκωβου Kαµπανέλλη” (σσ. 290-296), “Laudatio για τον Jules Dassin” (σσ. 
307-315), “O Mάριος Πλωρίτης µελετητής της ιστορίας του θεάτρου” (σσ. 325-
331). 
 
Πρόκειται για συµβολές στον εορταστικό τόµο που φιλοτεχνήθηκε για τα 10 χρόνια 
ύπαρξης του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών. Tο πρώτο 
αφορά µια σύντοµη εξιστόρηση του ιστορικού του Tµήµατος από την ίδρυσή του, το 
δεύτερο αποτελεί laudatio για την απονοµή του τίτλου του επίτιµου διδάκτορα του 
Tµήµατος στο σκηνοθέτη Aλέξη Σολοµό (βλ. κεφ. 10 στο δηµ. αρ.718), καθώς και το 
τρίτο στο θεατρικό συγγραφέα Iάκωβο Kαµπανέλλη (βλ. κεφ. 5 A’, στο δηµ. αρ. 768) 
και το τέταρτο στο σκηνοθέτη Jules Dassin (βλ. κεφ. 5 του δηµ αρ. 959). 
 
828) “H νησιωτική Eλλάδα στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου”, στον τόµο: 
Tο Aιγαίο στο Θέατρο. Mορφές – ιδέες – εποχές, Αθήνα, Kέντρο Mελέτης και 
Έρευνας του Eλληνικού Θεάτρου – Θεατρικό Mουσείο 2001, σσ. 29-37. 
 
Bλ. κεφ. 7 στο δηµ. αρ. 765. 
 
829) “Πρόλογος” στη µονογραφία της E. Στιβανάκη, Θεατρική ζωή, κίνηση και 
δραστηριότητα στην Πάτρα από το 1828 έως το 1900, Πάτρα 2001, σσ. 15-17. 
 
Eπισηµαίνεται η σηµασία της εργασίας για τη χαρτογράφηση της θεατρικής 
δραστηριότητας  στην “εκτός των τοιχών” Eλλάδα του 19ου αιώνα. 
 
830) “Πρόλογος” στον τόµο: Δάφνη. Τιµητικός τόµος για τον Σπύρο 
A.Eυαγγελάτο. Eπιµ. I.Bιβιλάκης, Aθήνα 2001 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο 
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Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, παρτάρτηµα: 
Mελετήµατα 1), σσ. 15-17 (40). 
 
Σκιαγραφείται, σε τόνο προσωπικό, η πορεία του εκλεκτού συναδέλφου στο Tµήµα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, και περιγράφεται η προσφορά του  
στην Tέχνη και την Eπιστήµη του Θεάτρου. 
 
831) “H διασκευή της Eρωφίλης του Γεωργίου Xορτάτση από το Aµφι-Θέατρο 
στο Δηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο Kρήτης 1996, ήτοι: Tι κερδίζει και τι χάνει 
ο σύγχρονος σκηνοθέτης στην προσαρµογή ενός αριστουργήµατος της 
κλασικίζουσας δραµατουργίας στους ρυθµούς της εποχής µας”, στον τόµο: 
Δάφνη. Τιµητικός τόµος για τον Σπύρο A. Eυαγγελάτο. Eπιµ. I.Bιβιλάκης, Aθήνα 
2001 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Aθηνών, παρτάρτηµα: Mελετήµατα 1), σσ. 289-302 (40). 
 
Bλ. κεφ. 3 του δηµ. αρ. 823. 
 
832) “Das griechische Schattentheater”, 1000 und 1 Buch. Das österreichische 
Magazin für Kinder- und Jugendliteratur, 3 (Juli 2001), σσ. 16-17 (4ο). 
 
Πολύ συνοπτικό και πληροφοριακό άρθρο για το ελληνικό θέατρο σκιών, που 
απευθύνεται σ’ ένα ευρύτερο κοινό φίλων του παιδικού θεάτρου. 
 
833) “Γκαίτε – Θέατρο – Eλλάδα. Tο δυναµικό τρίγωνο µιας πολλαπλής 
σχέσης”, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Aθηνών, τοµ. ΛΓ’ (2000-2001), σσ. 69-108. 
 
Bλ. κεφ. 6 του δηµ. αρ. 823. 
 
834) “Φιλολογικές και θεατρολογικές παρατηρήσεις στα δραµατικά κείµενα του 
Aιγαιοπελαγίτικου Θεάτρου (1600-1750)”, Eπιστηµονική Eπετηρίδα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών, τοµ.ΛΓ’ (2000-2001), σσ. 109-
125. 
 
Bλ. κεφ. 1  του δηµ. αρ. 858. 
 
835) “Mατθαίος Kιγάλας και Δοµήνικος Mαυρίκιος: Mια συνάντηση (Λευκωσία 
1627) σηµαδιακή για την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου”,  Πρακτικά του 
Tρίτου Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 16-20 Aπριλίου 1996), 
τόµ.Γ’ Nεότερο Tµήµα, Λευκωσία 2001, σσ. 62-82. 
 
Tο µελέτηµα δηµοσιεύεται µε µεγάλη καθυστέρηση και στα Πρακτικά του 
Συνεδρίου. Για ανάλυση βλ. κεφ. 3 στο δηµ. αρ. 592. 
 
836) “Aπηχήσεις της ‘Eρωφίλης’ στη νεοελληνική λογοτεχνία”, Πεπραγµένα του 
H’ Διεθνούς Kρητολογικού Συνεδρίου, τόµ. Γ 1, Nεώτερη περίοδος, Hράκλειο 
2000 [2001], σσ. 379-403. 
 
Tο µελέτηµα δηµοσιεύεται µε µεγάλη καθυστέρηση και στα Πρακτικά του 
Συνεδρίου. Για ανάλυση βλ. κεφ. 7 του δηµ. αρ. 592. 
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837) “Die neugriechische Literatur von 1827 bis 1888”, hellenika 2001. 
Festschrift “Die neugriechische Literatur von der Eroberung Konstantino-pels 
durch die Osmanen (1453) bis heute (Bochum 2001), σσ. 27-75. 
 
Πρόκειται για καλά τεκµηριωµένη και συστηµατική µελέτη, η οποία στην αρχική της 
µορφή αποτέλεσε δίωρη ανακοίνωση σε συµπόσιο: Fachtagung der Vereinigung der 
Deutsch-Griechischen Gesellschaften in Verbindung mit dem Gustav Stresemann-
Institut, µε θέµα: "Die neugriechische Literatur von der Eroberung Konstantinopels 
durch die Osmanen (1453) bis heute", στη Bόννη, τον Oκτώβριο του 2000. Δίνει µια 
υπεύθυνη εικόνα των εξελίξεων της καθαρόγλωσσης, κυρίως, λογοτεχνίας του 19ου 
αιώνα, µαζί µε βιβλιογραφία και υποσηµειώσεις, που κινείται στα πλαίσια του 
scientific transfer, της υπεύθυνης πληροφόρησης ενός ευρύτερου, στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, ξένου κοινού. Δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις νέες προσεγγίσεις του 
γλωσσικού ζητήµατος και στη νέα, πιο νηφάλια και δίκαιη εκτίµηση της 
καθαρόγλωσσης λογοτεχνίας. 
 
 
838) “Tα πρώτα δραµατικά έργα του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ήτοι η (σχεδόν) 
αποτυχηµένη θεατρική σταδιοδροµία του Nέστορα της ελληνικής 
δραµατογραφίας στη στροφή του αιώνα”, Nέα Eστία 150, τεύχ. 1738 (Oκτ. 
2001), σσ. 446-487. 
 
Πολύ συντοµευµένη µορφή εκτενούς µελετήµατος, που δηµοσιεύεται ως τέταρτο κεφάλαιο στο δηµ. 
αρ. 858. Για ανάλυση βλ. εκεί. 
 
839) “O νεαρός Σπύρος Mελάς δραµατογράφος, ή τα κριτήρια της ‘σκηνικής 
επιτυχίας’ την εποχή του ‘Θεάρου των ιδεών’. Mια επανεξέταση”, Παρουσία 
IΓ’-IΔ’ (1998-2000 [2001]), σσ.17-110. 
 
Bλ. κεφ.9 του δηµ. αρ. 718. 
 
841) “Moderne oder Avantgarde? Das griechische Drama zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts”, στον τόµο: R.Lauer (ed.), Die literarische Avantgarde in 
Südosteuropa und ihre politische und gesellschaftliche Bedeutung, München, 
Südosteuropa-Gesellschaft 2001, σσ. 257-270. 
 
Tο µελέτηµα στηρίζεται σε ανακοίνωση στην 38. Internationale Hochschulwoche, 5-
9 Oκτωβρίου 1998 στο Tutzing (Mόναχο), οργανωµένο από την Südosteuropa-
Gesellschaft και την Akademie für Politische Bildung, µε θέµα: "Die literarische 
Avantgarde in Südosteuropa und ihre politische und gesellschaftliche Bedeutung", 
και πραγµατεύεται τη µεταφορά των –ισµών από την Eυρώπη στην Eλλάδα γύρω στη 
στροφή του αιώνα, τη µετατροπή των υφολογικών στοιχείων σε εγχώριους 
συµφυρµούς, καθώς και τον προβληµατισµό της πρόσληψης εν γένει και ένταξης των 
ρευµάτων του µοντερνισµού στο νεοελληνικό δράµα. 
 
842) “H στροφή του ροµαντισµού προς τον θρησκευτικό Mεσαίωνα. O Mεσσίας 
ή Tα Πάθη Iησού Xριστού του Π. Σούτσου (1839) και ο Xριστός πάσχων ”, 
Eταιρεία Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας (εκδ.), O 
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Pοµαντισµός στην Eλλάδα. Eπιστηµονικό Συµπόσιο, 12 και 13 Nοεµβρίου 1999, 
Aθήνα 2001, σσ. 87-123. 
 
Bλ.κεφ. 3 του δηµ. αρ. 858. 
 
843) “Δραµατολογικές και θεατρολογικές παρατηρήσεις σε άγνωστο 
θρησκευτικό δράµα για τη Γέννηση του Xριστού από το χώρο των Kυκλάδων 
στην εποχή της Aντιµεταρρύθµισης”, Eπετηρίς Eταιρείας Kυκλαδικών Mελετών 
IZ’ (2000-2001), Πρακτικά B’ Kυκλαδολογικού Συνεδρίου, Θήρα 31 Aυγούστου 
–3 Σεπτεµβρίου 1995, µέρος A’, σσ.283-299, deutsche Zusammenfassung. 
 
Πολύ καθυστερηµένη δηµοσίευση της ανακοίνωσης του 1995. Για ανάλυση βλ. κεφ. 
3 το δηµ. αρ. 460. 
 
844) “Mατθαίος Kιγάλας και Δοµήνικος Mαυρίκιος. Mια συνάντηση (Λευκωσία 
1627) σηµαδιακή για την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου”. Πρακτικά του Γ’ 
Διεθνούς Kυπρολογικού Συνεδρίου, Λευκωσία 2001, σσ. 63-82. 
 
Bλ. δηµ. αρ. 835 (διπλή εγγραφή). 
 
845) “Pelops”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur historischen und 
vergleichenden Erzählforschung, τόµ. 10 (Berlin/New York 2001), στ. 704-707. 
 
Eµπεριστατωµένο άρθρο µε βιβλιογραφία για τη µυθολογική µορφή του Πέλοπα και 
το µοτίβο στα ανά τον κόσµο παραµύθια και τις προφορικές αφηγήσεις που 
συνδέονται µε αυτόν (πελόπειος δείπνος, κανιβαλισµός, παιδοκτονόα). 
 
858) Kαταπακτή και υποβολείο. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα εκδόσεις 
Ergo, 2002, σελ. 294.  
 
O τόµος συγκεντρώνει δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, που έχουν εκπονηθεί κατά 
την τελευταία διετία µε διάφορες ευκαιρίες. Tα περισσότερα από αυτά ασχολούνται 
µε το 19ο αιώνα. Παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά. Tο πρώτο µελέτηµα, 
“Φιλολογικές και θεατρολογικές παρατηρήσεις στα δραµατικά κείµενα του 
Aιγαιοπελαγίτικου θεάτρου (1600-1750)” (σσ. 19-35), που αποτέλεσε ανακοίνωση 
στο Διεθνές Συνέδριο Nεοελληνιστών “Neοgraeca Medii Aevi V” µε θέµα 
“Aναδροµικά και προδροµικά” στην Oξφόρδη το Σεπτέµβριο του 2000, δίνει µια 
φιλολογική, γλωσσολογική, υφολογική και δραµατουργική συγκριτική ανάλυση των 
θεατρικών έργων του Aιγαιοπελαγίτικου θεάτρου, που όλα τους έχουν εκδοθεί τα 
τελευταία χρόνια σε κριτικές εκδόσεις και επιτρέπουν τώρα µια συγκεντρωτική και 
σφαιρική επισκόπηση· αποτελούν στο σύνολό τους ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας και του νεοελληνικού θεάτρου, εισάγουν και µια νέα 
υφολογική διαστρωµάτωση ανάµεσα στην Aναγέννηση και το Διαφωτισµό µε τις 
έννοιες του Mπαρόκ και του Pοκοκό, καθώς και ένα νέο τύπο δραµατουργικού  
είδους, την τραγωδία των µαρτύρων του Mπαρόκ µε θεαµατικά σκηνικά στοιχεία, 
έντονη δράση και πολλά απαιτούµενα σκηνικά αντικείµενα. Tο δεύτερο κεφάλαιο, 
“Kοινές εκφάνσεις λαϊκών δρωµένων και λαϊκού θεάτρου της Eλλάδας, Bουλγαρίας 
και Tουρκίας” (σσ. 37-45), διαβάστηκε σε επιστηµονική συνάντηση, οργανωµένη 
από το Kέντρο Λαϊκών Δρωµένων Kοµοτηνής, µε θέµα: “Aνάδειξη κοινών στοιχείων 
λαϊκού πολιτισµού Eλλάδας – Bουλγαρίας – Tουρκίας”, στην Kοµοτηνή το 
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Δεκέµβριο του 2000, και περιγράφει εν συντοµία κοινά έθιµα όπως είναι η 
“περπερούνα”, η Πρωτοµαγιά, η “ηµέρα της µαµµής”, τα Aναστενάρια και ο 
θρακικός “Kαλόγερος”, καθώς και µορφές λαϊκού θεάτρου, όπως είναι το θέατρο 
σκιών κι άλλα.  

Tα επόµενα πέντα µελετήµατα αφορούν το 19ο αιώνα: το τρίτο κεφάλαιο, “Oι 
Kουάκεροι. Mονόπρακτο του August von Kotzebue σε ανέκδοτη µετάφραση του 
Iωάννου Σεργίου Παπαδοπούλου (Bουκουρέστι 1813/14). Mαθητική άσκηση στη 
θεατρική µετάφραση από τα γερµανικά” (σσ. 47-69), δηµοσιεύτηκε και στην 
Παράβασιν 4 (2002), σσ. 17-34 (δηµ. αρ. 874), παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει 
άγνωστο χειρόγραφο κείµενο από τη Pουµανική Aκαδηµία, µετάφραση του Iωάννου 
Σεργίου Παπαδοπούλου, του µετέπειτα µεταφραστή της “Iφιγένειας” του Γκαίτε στα 
ελληνικά (Iένα 1818), κείµενο που πρέπει να θεωρηθεί ένα είδος µαθητικής άσκησης 
του νεαρού µαθητή στην Aκαδηµία του Bουκουρεστίου  για την εκµάθηση των 
γερµανικών· ενδιαφέρουσα είναι ωστόσο η επιλογή του µονόπρακτου  αυτού του 
επιτυχηµένου Γερµανού δραµατογράφου, που περιγράφει µε τρόπο θετικό την 
προτεσταντική αυτή αίρεση στην Aµερική. Tο τέταρτο κεφάλαιο, “O οµιλούµενος 
σκηνικός λόγος στην ελληνική δραµατουργία (1810-1840)” (σσ. 71-79), είναι 
ανακοίνωση που προετοιµάστηκε για µια επιστηµονική συνάντηση µε θέµα 
“Συνέχεια και Tοµές στη Nέα Eλληνική Γλώσσα”, η οποία οργανώθηκε από την 
Eρευνητική Oµάδα “Eλληνισµός, ρήξεις και συνέχεια” του Nεοελληνικού Tµήµατος 
του Πανεπιστηµίου Paul Valéry (Montpellier III) και την École Française d’Athènes 
στη Γαλλική Aρχαιολογική Σχολή το Nοέµβριο το 2001 και πραγµατεύεται τη 
γλωσσική διαστρωµάτωση των κωµωδιών και τραγωδιών στην αρχή του 19ου αιώνα 
µε βάθος το γλωσσικό ζήτηµα. Tο πέµπτο κεφάλαιο, “Mια σηµαντική πηγή της 
ιστορίας του ελληνικού θεάτρου του 19ου αιώνα. Tα Aποµνηµονεύµατα του 
Aλέξανδρου Pίζου Pαγκαβή (1894/95, 1930)” (σσ. 81-151), που δηµοσιεύτηκε και 
στην Eπιστηµονική  Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών 
ΛΔ’ (2002-2003), σσ. 429-504 (βλ. δηµ. αρ. 965), παρουσιάζει µια συστηµατική 
αποδελτίωση όλων των θεατρικών ειδήσεων, ελληνικών και ξένων, που βρίσκονται 
διάσπαρτες στα τετράτοµα “Aποµνηµονεύµατα” του Aλέξ. Pίζου Pαγκαβή· πέρα από 
τις πολλές και λεπτοµερειακές πληροφορίες για ποικίλα θέµατα που αφορούν το 
θέατρο της εποχής, δίνεται έµφαση και στην προσπάθειά του, καθ’ όλη τη ζωή του 
έως το βαθύ γήρας, για την ίδρυση ενός Eθνικού Θεάτρου. Πέραν τούτου 
σκιαγραφείται ο χαρακτήρας του homo universalis του 19ου αιώνα και της 
πατριωτικής του δράσης, που συχνά έχει παρερµηνευθεί υπό το φως των γλωσσικών 
αγώνων του 1900 και της έχθρας µε την οποία αντιµετώπισε παλαιότερα η 
ιστοριογραφία τους “Φαναριώτες”. Tο έκτο κεφάλαιο, “O Mολιέρος στο Aιγαίο. O 
Kαρπάθιος ή ο κατά φαντασίαν ερωµένος, θεατρική σάτιρα του Σωτήρη Kουρτέση 
(1862)” (σσ. 153-189), ανακοίνωση στο B’ Διεθνές Συνέδριο Kαρπαθιακής 
Λαογραφίας, που οργάνωσε το “Eλεύθερο Aνοικτό Πανεπιστήµιο” και το 
Πνευµατικό Kέντρο του Δήµου Kαρπάθου το Σεπτέµβριο του 2001 στην Kάρπαθο 
και δηµοσιεύτηκε στον τόµο του M. A. Aλεξιάδη (επιµ.), Kάρπαθος και Λαογραφία. 
B’ Διεθνές Συνέδριο Kαρπαθιακής Λαογραφίας (Kάρπαθος, 26-29 Σεπτεµβρίου 2001), 
Πρακτικά, Aθήνα 2003, σσ. 581-618 (δηµ. αρ. 975), δίνει µια δραµατουργική και 
διαλεκτολογική ανάλυση των σκηνικών χαρακτήρων της εν λόγω κωµωδίας, 
αποδεικνύοντας πως τα “καρπαθιακά” του κεντρικού ήρωα είναι ώς ένα βαθµό 
“πλαστά”, επινόηση και εµπειρική µίµηση του συγγραφέα που δεν ήταν άλλωστε 
Kαρπάθιος αλλά Aθηναίος, ενώ το παλαιό αθηναϊκό ιδίωµα της “γριάς Kασσούς” 
µοιάζει αυθεντικό και φαίνεται πως προέρχεται από τη γλωσσική πραγµατικότητα 
της εποχής, την οποία γνώρισε καλά ο κωµωδιογράφος/ηθοποιός Kουρτέσης.  Tο 
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έβδοµο κεφάλαιο, “H µορφή του Pουµελιώτη στην ελληνική κωµωδία του 19ου 
αιώνα” (σσ. 191-201), ετοιµάστηκε για το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο Pούµελης (“Για 
τον πολιτισµό και την ανάπτυξη”), που οργάνωσε το Πευµατικό Kέντρο 
Pουµελιωτών στη Λαµία το Σεπτέµβριο του 2001, δεν ανακοινώθηκε τελικά εκεί, 
έχει όµως παρόµοιο προβληµατισµό όπως και το προηγούµενο κεφάλαιο: εξετάζει τις 
προδροµικές µορφές του Mπάρµπα Γιώργου του θεάτρου σκιών στις ελληνικές 
κωµωδίες του 19ου αιώνα, εντοπίζοντας ως πρώτο εκπρόσωπο του γλωσσικού  αυτού 
“ιδιώµατος” στην ελληνική σκηνή το Θεσσαλό µάγειρα στη µετάφραση του 
“Φιλάργυρου” του Mολιέρου από τη γραφίδα του Kωνστ. Oικονόµου  (1816) και 
παρακολουθώντας την εξέλιξη του σκηνικού αυτού “τύπου”  στις διάφορες 
δραµατικές του εκδοχές έως το τέλος του αιώνα.  

Tα υπόλοιπα τρία κεφάλαια αφορούν τον 20ό αιώνα. Tο όδγοο κεφάλαιο, “H 
Pοδόπη του Nικόλαου Ποριώτη (1913). Aισθητισµός, αρχαία τραγωδία και δηµοτικό 
τραγούδι στην ελληνική δραµατουργία στις αρχές του 20ου αιώνα” (σσ. 203-251), 
αποτελεί την εκτενέστερη ελληνική εκδοχή µιας δραµατουργικής ανάλυσης που έχει 
δηµοσιευτεί στα γερµανικά σε τιµητικό τόµο για τον Saunier: “Die Tragödie 
Rhodope von Nikolaos Poriotis (1913) und das griechische Volkslied”, στον τόµο: 
Kανίσκιον φιλίας. Tιµητικός τόµος για τον Guy-Michel Saunier, Aθήνα 2002 [2003], 
σσ. 95-107 (βλ. δηµ. αρ. 973), όπου η ανάλυση περιορίστηκε στη σύγκριση µε το 
δηµοτικό τραγούδι· η µοναδική τραγωδία του Ποριώτη παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, γιατί δραµατοποιεί τη γνωστή παραλογή του  “Mαυριανού και της 
αδελφής του”, αλλάζονται όµως τελείως, κατά τις υφολογικές και θεµατολογικές 
συντεταγµένες του Συµβολισµού, την “ιδεολογία” της ερωτικής “ταπείνωσης” του 
βασιλιά. H αισθησιακή ατµόσφαιρα του έργου γύρω από τα µυστικά του έρωτα και 
του θανάτου, της εξουσίας και της πάλης των δύο φύλων αποδίδεται µε έναν έµµετρο 
λόγο σε µια εκδοχή της δηµοτικής, που δεν έχει επικρατήσει στη συνέχεια και 
παρουσιάζει ιδιαίτερο γλωσσικό ενδιαφέρον. Tο ένατο κεφάλαιο, “Tο πρώιµο 
θεατρικό έργο του Παντελή Πρεβελάκη. H µεγαλούπολη ως τόπος υπαρξιακής 
αποµόνωσης στο δραµατικό έργο Mοναξιά (1937)” (σσ. 253-265), υπήρξε 
ανακοίνωση στο Θ’ Διεθνές Kρητολογικό Συνέδριο, που οργάνωσε η Eταιρία 
Kρητικών Iστορικών Mελετών στην Eλούντα του Δήµου Aγίου Nικολάου τον 
Oκτώβριο του 2001 και παρουσιάζει µιαν ανάλυση του πρώιµου θεατρικού αυτού 
έργου, που ξεφεύγει από τη συνηθισµένη θεµατολογία του Πρεβελάκη. Tέλος το 
κείµενο το δέκατου κεφαλαίου, “O Mάριος Πλωρίτης µελετητής της ιστορίας του 
θεάτρου” (σσ. 267-276), αποτέλεσε τον πανηγυρικό λόγο για την απονοµή του τίτλου 
του επίτιµου διδάκτορα του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Aθηνών στο Mάριο Πλωρίτη, στην τελετή που πραγµατοποιήθηκε στην Aίθουσα 
Tελετών του Πανεπιστηµίου Aθηνών το Nοέµβριο του 2000. Aναλύει και σχολιάζει 
τα δηµοσιεύµατα και τις µονογραφίες του σχετικά µε την ιστορία του θεάτρου. 
Λεπτοµερή ευρετήρια (σσ. 279 εξ.) επιτρέπουν και την επιλεκτική χρήση του τόµου. 
 
M. Θεοδοσοπούλου, “Aνασκαφές στον θεατρικό 19ο αιώνα”, “Eποχή” 3 Mαρτίου 
2002, σσ. 19-20. 
 
“Tα βιβλία του B. Πούχνερ είναι, ως επί το πλείστον, συναγωγές κειµένων, που 
κινούνται, ωστόσο, γύρω από έναν, λιγότερο ή περισσότερο, ορισµένο, κάθε φορά, 
θεµατικό άξονα. Παρατηρούµε πως βρίσκονται διάσπαρτα σε πλείστους όσους 
εκδότες, πιθανώς και γιατί, σύµφωνα µε τον κατάλογο αυτοτελών δηµοσιευµάτων 
του ιδίου, φτάνουν, µέσα στην τελευταία δεκαετία, τα είκοσι, χωρίς να υπολογίζονται 
τα γερµανικά συγγράµµατά του ούτε οι δηµοσιεύσεις του στο θεατρολογικό “δελτίο” 
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“Παράβασις”. Tον πρόσφατο τόµο αναλαµβάνει ένας καινούργιος εκδότης, ο Παν. 
Aναστασόπουλος, γνωστός από τις παπαδιαµάντειες εκδόσεις του. Ωστόσο, η πληθύς 
βιβλίων δεν δείχνει να λειτουργεί σε βάρος της ποιότητος, καθώς τα επιµέρους 
κείµενα στηρίζονται σε εκτεταµένη έρευνα των πηγών και µάλιστα, σε όλα τα βιβλία, 
προβλέπονται ευρετήρια, όπως και ενδελεχείς υποσελίδιες σηµειώσεις, οι οποίες, 
κατά κανόνα, υπερβαίνουν σε έκταση το κυρίως κείµενο. Aνεξάρτητα αν ο 
B.Πούχνερ, όπως και οι περισσότεροι πανεπιστηµιακοί καθηγητές, αναθέτουν το 
επίπονο έργο της ευρετηρίασης, οµού µετά άλλων κοπιαστικών ερευνών, σε 
υφιστάµενους ή και µαθητές, οπότε και το αποτέλεσµα ποικίλλει. Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, η δουλειά του  I. Bιβιλάκη είναι, ως συνήθως, άψογη. 
 Kαι πάλι, συγκεντρώνονται δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, εισέτι ανέκδοτα 
– ανακοινώσεις σε συνέδρια ή κείµενα γραµµένα για ποικίλες ζητήσεις. Aρκούντως 
γενικός ο τίτλος, επιτρέπει τη συστέγαση θεµατικά διαφορετικών κειµένων, µε 
έµφαση στο παρελθόν του ελληνικού θεάτρου, όπου τα πέντε εκτενέστερα 
αναφέρονται στον 19ο αιώνα. Tο πρώτο κείµενο του τόµου αφορά το 
προεπαναστατικό νεοελληνικό θέατρο, πιο συγκεκριµένα δραµατικά κείµενα από τη 
Xίο και τις Kυκλάδες, τα οποία σχετικά πρόσφατα προστέθηκαν στην, από 
παλαιότερα, γνωστή κρητοεπτανησιακή δραµατουργία του 17ου και 18ου αιώνα. 
Mια δεύτερη ανακοίνωση, επίσης σε πρόσφατο συνέδριο, αναφέρεται στα λαϊκά 
δρώµενα και το λαϊκό θέατρο της Θράκης, τα οποία, παρά το διαµελισµό του τόπου 
µεταξύ Eλλάδας, Bουλγαρίας και Tουρκίας, παρουσιάζονται ενιαία, καθώς οι ρίζες 
τους φτάνουν πίσω στα βυζαντινά χρόνια· εικονικές κηδείες και η περιφορά 
επιταφίων, τα Aναστενάρια και ο Kαραγκιόζης, σε ποικίλες και ευφάναστες 
εκφάνσεις. 
 Aπό τα µελετήµατα που αφορούν τον 19ο αιώνα, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, 
µας φαίνεται, η ανάδειξη των τετράτοµων Aποµνηµονευµάτων του Aλέξανδρου 
Pίζου Pαγκαβή ως µια ‘σηµαντική πηγή της ιστορίας του ελληνικού θεάτρου του 
19ου αιώνα’. Eισαγωγικά, ο B. Πούχνερ επαινεί τον πρόλογο του T. Kαγιαλή και τα 
ευρετήρια της Aγγ. Λούδη, και τα δύο προσθήκες κατά την πρόσφατη ανατύπωση 
των Aποµνηµονευµάτων, και στη συνέχεια, κατακεραυνώνει ‘τον Nέστορα της 
θεατρικής ιστοριογραφίας µας’, όπως αποκαλεί τον Γιάννη Σιδέρη, για ‘την απόλυτη 
εξάρτησή του από τον ψυχαρισµό’ αλλά και για τα ‘ταξικά κόµλεξ κατωτερότητας’ 
που πιστεύει πως τον διακατείχαν. Kαι µόνο αφού τακτοποιήσει τους οφειλόµενους 
επαίνους και ψόγους, ξεκινά τη συστηµατική αποδελτίωση,τόµο προς τόµο, των 
πληροφοριών που αφορούν το ελληνικό θέατρο, καθώς και των µικρότερων σε 
έκταση, αναφορών του A. P. Pαγκαβή στο θέατρο του εξωτερικού. ‘Eτσι, εκτός των 
άλλων, σκιαγραφείται ένας άνθρωπος που υπηρέτησε µε πάθος την υπόθεση του 
νεοελληνικού θεάτρου, γράφοντας και µεταφράζοντας θεατρικά έργα, σε έµµετρο και 
πεζό λόγο, παρακολουθώντας ή και συµµετέχοντας σε παραστάσεις, όπως επίσης 
στηρίζοντας µε νοµικά προσχέδια και διαβήµατα τη θεσµοθέτηση και οργάνωση των 
εθνικών σκηνών. 
 H µελέτη του B. Πούχνερ δείχνει την πολυτιµότητα των Aποµνηµονευµάτων 
του A. P. Pαγκαβή, έστω κι αν πρόσφατα ο Γ. Kεχαγιόγλου αποκάλεσε τον 
Φαναριώτη λόγιο απαξιωτικά ‘κουτσοµπόλη’, αναγνωρίζοντας ωστόσο και αυτός, 
πως είναι και λεπτολόγος και πάντα καλά πληροφορηµένος. Eλπίζουµε, κι άλλοι 
‘ορεξάτοι νεοελληνιστές’ να ακολουθήσουν το παράδειγµα του B. Πούχνερ, κι ένας 
από αυτούς να ολοκληρώσει τα ευρετήρια µε σύντοµα σηµειώµατα για τα 
αναφερόµενα πρόσωπα, προπαντός µε τον προσδιορισµό των µικρών ονοµάτων, 
βάσει και των συφραζοµένων που ευτυχώς είναι αρκούντως εκτεταµένα. 
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 Mια πρώτη αναφορά των Aποµνηµονευµάτων σε θεατρική παράσταση το 
εξωτερικού, συγκεκριµένα στο δράµα “Tο Xαρτοφυλάκιον” του γερµανού 
Aυγούστου φον Kοτζεβού, το οποίο έφηβος ακόµη ο A. P. Pαγκαβής 
παρακολούθησε στην πόλη Λεµβέργ της ρωσικής µεθορίου, προσφέρει αναγνωστική 
γέφυρα για ένα άλλο θεατρολογικό µελέτηµα του τόµου. Στο γύρισµα του 19ο αιώνα, 
ο Kοτζεβού µεταφράζεται από όλους τους βαλκανικούς λαούς, µια και τα συνήθως 
ολιγοπρόσωπα έργα του, που διαδραµατίζονται σε απόµακρες και παρθένες περιοχές, 
δεν παρουσιάζουν δυσκολίες στο ανέβασµά τους από τα ερασιτεχνικά ακόµη 
θεατρικά σχήµατα χωρίς αξιόλογο σκηνικό εξοπλισµό. 
 Tο µελέτηµα εστιάζεται στο µονόπρακτο του Kοτζεβού, ‘Oι Kουάκεροι’, 
εξετάζει την υπόθεση του έργου και παραθέτει τα βιογραφικά του µεταφραστή. 
Πρόκειται για τον Θετταλό Iωάννη Σεργίου Παπαδόπουλο, ο οποίος και µεταφράζει 
το 1812, ως άσκηση στη γερµανική αλλά και το θεατρικό λόγο, το µονόπρακτο του 
Kοτζεβού. Aργότερα, 1816-17, θα προλάβει να µεταφράσει την ‘Iφιγένεια’ του 
Γκαίτε, σε πεζό λόγο, και µε την ευκαιρία να επισκεφτεί κατ’ επανάληψη τον 
γερµανό δραµατουργό (τουλάχιστον δεκάκις), λίγο πριν πεθάνει, µέσα στο 1819, 
µόλις εικοσιπέντε ετών, από φθίση. Σπουδαστής στο Πανεπιστήµο της Iένας ο 
Παπαδόπουλος, φαίνεται πως παρακινήθηκε στη µετάφραση της ‘Iφιγένειας’ από την 
Pωξάνδρα Στούρτζα, κατόπιν κόµισσα ‘Eδλιγγ, και το φίλο του Kύριλλο Λιβέριο. 
Παρεµπιπτόντως, σύµφωνα µε τις πληροφορίες του A. P. Pαγκαβή, η κόµισσα, 
αδελφή του Aλέξανδρου Στούρτζα, υπήρξε ‘γυνή έξοχος τον νουν’ και συγγραφέας 
φιλελληνικώτατων µυθιστορηµάτων, γραµµένων γαλλιστί, ένα από αυτά µάλιστα 
έφερε τον τίτλο ‘Zωή’. Tελικά, η µετάφραση του νεαρού Παπαδόπουλου εκδόθηκε 
από τα χρήµατα της Eταιρείας των Φιλοµούσων. 
 ‘Eνα άλλο µελέτηµα εξετάζει τον οµιλούµενο σκηνικό λόγο στην ελληνική 
δραµατουργία της περιόδου 1810-1840, µε αρχή τη σάτιρα του Iακωβάκη Pίζου 
Nερουλού, θείου του A. P. Pαγκαβή, ‘Kορακιστικά’, στην Kωνσταντινούπολη, το 
1813, όπου η παρωδία στηρίζεται ξε ολοκλήρου στη γλώσσα. O B. Πούχνερ 
υποστηρίζει πως το θεατρόφιλο κοινό της εποχής, ανεξάρτητα κοινωνικής τάξης, 
ήταν σε θέση να παρακολουθήσει την υπόθεση, παρά το χαρµάνι των ιδιωµάτων. 
Mισό αιώνα αργότερα, το 1862, γράφεται η σάτιρα του Σωτήριου Kουρτέση, ‘O 
Kαρπάθιος ή ο κατά φαντασίαν ερωµένος’, µε προφανές πρότυπο τον κατά φαντασία 
ασθενή του Mολιέρου. Mόνο που, όπως διευκιρινίζει ο B. Πούχνερ στο αντίστοιχο 
µελέτηµα του, το θέµα της ελληνικής σάτιρας θα εντασσόταν σήµερα στην 
κατηγορία της ‘σεξουαλικής παρενόχλησης’! Eδώ, όπως φαίνεται, η χρήση της 
ιδιωµατικής γλώσσας σπρώχνεται σε οριακό σηµείο, δυσκολεύοντας την κατανόηση. 
Tο τελευταίο µελέτηµα του 19ου αιώνα αφορά τη φιγούρα του Mπάρµπα – Γιώργου, 
µορφή γνήσιου Pουµελιώτη, που προστέθηκε στον ελληνικό Kαραγκιόζη, όπως και 
τις προεκτάσεις της στην ελληνική κωµωδία κατά τα τέλη του αιώνα. Kαι προφανώς, 
η φιγούρα του Pουµελιώτη ζωντανεύει κυρίως χάρις στο τοπικό ιδίωµα. 
 Tον τόµο συµληρώνουν τρία κείµενα που αναφέρονται σε µορφές του 20ού 
αιώνα· τον Nικόλαο Ποριώτη, τον Παντελή Πρεβελάκη και το M. Πλωρίτη. Kυρίως 
µεταφραστής θεατρικών έργων ο Ποριώτης, υπήρξε επίσης ποιητής, εκδότης του 
περιοδικού ‘H Θυµέλη’, αλλά και θεατρικός συγγραφέας. Συνολικά, µας άφησε δυο 
κωµωδίες και µια τραφωδία, ‘H Pοδόπη’, γραµµένη το 1913, ‘µνηµείο πρώιµου 
δηµοτικισµού’, στην οποία και επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του B. Πούχνερ. 
 Στο ‘θέατρο των ιδεών’, πέρα του N. Ποριώτη, ανήκουν και πλείστοι άλλοι, 
µεταξύ αυτών και ο Π. Πρεβελάκης. Στο συγκεκριµένο κείµενο, ο B. Πούχνερ 
ασχολείται κυρίως µε τη ‘Mοναξιά’, έργο του 1937, έως σήµερα άπαικτο. 
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 Kαι µε αυτή τη συναγωγή κειµένων του, ο B. Πούχνερ δείχνει πως είναι ένας 
από τους λιγοστούς ερευνητές στο χώρο του θεάτρου, που διαθέτουµε”. 
 
Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2002, σ. 164. 
 
«Συλλογή δέκα επιστηµονικών µελετηµάτων που µε χρονολογική σειρά καλύπτουν 
σηµαντικά ζητήµατα της παλαιότερης ιστορίας του ελληνικού θεάτρου και του 
περασµένου αιώνα. Το πρώτο µέρος της συλλογής περιλαµβάνει φιλολογικές και 
θεατρολογικές παρατηρήσεις στα δραµατικά; κείµενα του προσφάτως ερανισµένου 
Αιγαιοπελαγίτικου θεάτρου· µια µελέτη για τις οµοιότητες των λαϊκών δρωµένων 
στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στην Τουρκία· την παρουσίαση ενός µονόπρακτου 
του Kotzebue µεταφρασµένου ως µαθητική άσκηση από τον Ιωάννη Σέργιο 
Παπαδόπουλο, ο οποίος πιθανόν ταυτίζεται µε τον πρώτο έλληνα µεταφραστή του 
Γκαίτε· παρατηρήσεις σχετικά µε το σκηνικό λόγο στην ελληνική δραµατουργία των 
πρώτων µετεπαναστατικών χρόνων (θέµα που αναπτύσσεται πλήρως στο βιβλίο του 
Πούχνερ για τη γλωσσική σάτιρα, βλ. παραπάνω)· παρατηρήσεις σχετικά µε την 
αξιοποίηση των (πρόσφατα εκδοθέντων) αποµνηµονευµάτων του Ραγκαβή ως πηγών 
πολύτιµων πληροφοριών για το ελληνικό θέατρο της εποχής. Ακολουθεί η ανάλυση 
της θεατρικής σάτιρας του Σωτήρη Κουρτέση, ‘Ο Καρπάθιος’. Η αναφορά στο 
παρελθόν του ελληνικού θεάτρου ολοκληρώνεται µε τη µορφή του Ρουµελιώτη στην 
ελληνική κωµωδία του 19ου αιώνα. Το δεύτερο µέρος εντάσσεται στον 20ό αιώνα, µε 
αναφορές στα εσωτερικά στοιχεία διαµόρφωσης της ελληνικής δραµατουγίας του 
αιώνα: η ‘Ροδόπη’ του Νικόλαου Ποριώτη· µια αναφορά στο πρώιµο έργο του 
Παντελή Πρεβελάκη· και, τέλος, µια τιµητική αναφορά στον Μάριο Πλωρίτη ως 
µελετητή της ιστορίας του θεάτρου αλλά και ως homo universalis». 
 
859) O Γεώργιος Bιζυηνός και το αρχαίο θέατρο. Λογοτεχνία και λαογραφία στην 
Aθήνα της µπελ επόκ. Mε τη δηµοσίευση ολόκληρου του κειµένου του διηγήµατος 
– µελετήµατος του Bιζυηνού “Oι Kαλόγεροι και η λατρείας του Διονύσου  εν 
Θράκη”, Aθήνα, Πατάκης 2002, σελ. 301. 
 
Kίνητρο της συγγραφής του εκτενούς αυτού µελετήµατος σε µορφή µονογραφίας 
στάθηκε η ανάγκη της έκδοσης του διηγήµατος/µελετήµατος “Oι Kαλόγεροι και η 
λατρεία του Διονύσου εν Θράκη”, δηµοσιευµένου σε συνέχειες στην εφηµερίδα 
“Eβδοµάς” (1888), το οποίο ήταν γνωστό µόνο ως λαογραφική µελέτη που 
δηµοσιεύτηκε µεταθανάτια στη “Θρακική Eπετηρίδα” το 1897, µε “γενναίες” 
περικοπές και ασυγχώρητες παραλείψεις, που κατέστρεψαν τον αφηγηµατικό ιστό 
και την περίτεχνη ύφανση των διηγηµατικών στρατηγικών και των πραγµατολογικών 
επιπέδων, που εντάσσουν το κείµενο αυτό, το δίχως άλλο, στο corpus των 
διηγηµάτων του. H αποδεικτική αυτή διαδικασία οδήγησε και στην επανεξέταση 
όλων των διηγηµάτων του, για να φανερωθεί πως και αυτό το “µελέτηµα” δεν 
διαφέρει ουσιαστικά από εκείνα. Eπίσης εξετάζεται το ίδιο το έθιµο που 
περιγράφεται, µαζί µε όλη την ελληνοβουλγαρική βιβλιογραφία που υπάρχει γύρω 
από αυτό, για να αποδειχθεί, πως ο Bιζυηνός, που ασφαλώς ήξερε το έθιµο από τα 
παιδικά του χρόνια, διάλεγε εκείνη την εκδοχή, που παρουσιάζει την περισσότερη 
“θεατρικότητα” και θα µπορούσε περισσότερο να ενταχθεί σε µια υποτιθέµενη 
“συνέχεια” του εθίµου από τα χρόνια του Διονύσου στη Θράκη έως σήµερα. Aυτή η 
απόδειξη της “συνέχειας” ωστόσο είναι ενταγµένη σε µια σειρά από παιγνιδιώδεις 
λογοτεχνικές στρατηγικές, γεµάτες ειρωνεύσεις και επιθέσεις προς όλες τις πλευρές, 
ώσπου ο αναγνώστης στο τέλος δεν είναι πια τόσο βέβαιος πόσο “σοβαρά” πρέπει να 
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εννοείται η αλληλουχία και συσχέτιση της “αποδείξεων” και κατά πόσο ο 
συγγραφέας παίζει απλώς ένα παιχνίδι εις βάρος του. 
 Tη συντοµευµένη µορφή του διηγήµατος/µελετήµατος, που δηµοσιεύτηκε το 
1897, όπου παρουσιάζεται το θέµα ως λαογραφικό µελέτηµα µε τη βεβαιότητα της 
συνέχειας ως αποδεδειγµένου γεγονότος, διάβασε ο ‘Aγγλος αρχαιολόγος, 
νεοελληνιστής, λαογράφος και παραµυθολόγος Richard Dawkins, ο οποίος στις 
αρχές του 20ού αιώνα ξεκίνησε για µια αυτοψία στη Θράκη, και το σχετικό του 
άρθρο, “The Modern Carnival in Thrace and the Cult of Dionysus”, που 
δηµοσιεύτηκε το 1907 στο Journal of Hellenic Studies, έκανε τον γύρο του κόσµου 
και αναφέρεται έκτοτε, µαζί µε το όνοµα και το “µελέτηµα” του Bιζυηνού, σε όλες 
τις θεωρίες της απαρχής του αρχαίου ελληνικού θεάτρου και τις µονογραφίες για την 
αρχαία ελληνική θρησκεία ως πραγµατικό επιβίωµα της διονυσιακής θρησκείας και 
ως ένα παράδειγµα τού πώς πρέπει να φανταστούµε τις “προθεσπειακές” εκφάνσεις 
και εξελίξεις του αρχαίου θεάτρου. Tο όνοµα του Bιζυηνού  είναι το περισσότερο 
αναφερόµενο έναντι όλων των Eλλήνων λογοτεχνών του 19ου αιώνα στην 
παγκόσµια βιβλιογραφία, αλλά ως λαογράφου, όχι ως πεζογράφου. 
 Ωστόσο η ερευνητική σκοπιά της σύνθετης αυτής µελέτης είναι ακόµα 
ευρύτερη: προσπαθεί να διαφωτίσει όλες τις “θεατρολογικές” πλευρές του σπουδαίου 
πεζογράφου, ακόµα και τα “θεατρικά” στοιχεία µέσα στα διηγήµατά του. ‘Eτσι, µετά 
την εκτενή Eισαγωγή (σσ. 15-44), που προβαίνει σε µια ανασκόπηση των σπουδών 
και ερευνών για το Bιζυηνό, ασχολείται µε την εκτενή βιβλιογραφία γι’ αυτόν, και 
εστιάζει τελικά το φακό στη διερεύνηση των “θεατρολογικών” στοιχείων του 
Θρακιώτη λογοτέχνη, που έχουν µείνει ώς τώρα στο περιθώριο (µε εξαίρεση ίσως 
την επισήµανση της “θεατρικότητας” των διηγηµάτων από τον Παν. Mουλλά), το 
Πρώτο Mέρος, “Θεατρολογικά”, αφιερώνεται στα πεδία της λογοτεχνικής 
δραστηριότητας του Bιζυηνού, που µπορούν συσχετισθούν µε το θέατρο: 1. “H 
άγνωστη πεντάπρακτη τραγωδία ‘Διαµάντω’ (1875)” (σσ. 50εξ.), για την οποία δεν 
γνωρίζουµε σχεδόν τίποτε, 2. “H ερασιτεχνική παράσταση της ‘Aντιγόνης’ (1888)” 
(σσ. 52 εξ.), όπου ο Bιζυηνός κλήθηκε να κάνει στους ερασιτέχνες ηθοποιούς την 
αισθητική ανάλυση, 3. “H διδασκαλία του ως καθηγητή Pυθµικής και Δραµατολογίας 
στο Ωδείο Aθηνών (1890)” (σσ. 60 εξ.), για την οποία επίσης δεν στάθηκε δυνατό να 
διευκρινιστούν και πολλά πράγµατα, 4. “Tο δοκίµιο ‘Eρρίκος ‘Iβσεν’ (1892)” (σσ. 63 
εξ.), που είναι το πρώτο ολοκληρωµένο µελέτηµα για το Nορβηγό δραµατουργό στην 
Eλλάδα, εστιάζει όµως την προσοχή του περισσότερο στη λαογραφική θεµατολογία 
και τη διαµόρφωση της λογοτεχνικής γλώσσας, και 5. “’Θεατρικές’ δοµές στα 
διηγήµατά του (1882-83, 1886)” (σσ. 72 εξ.) που αναπτύσσει και ελέγχει τις σχετικές 
απόψεις του Παν.Mουλλά. 
 Tο Δεύτερο Mέρος της µονογραφίας εστιάζεται στο ίδιο το κείµενο, που 
στάθηκε η αφορµή της απασχόλησης µε το Bιζυηνό από θεατρολογική άποψη: 1. “Tο 
είδος και η είδηση” (σσ. 83-111), προβληµατίζεται για το µεικτό λογοτεχνικό είδος 
του διηγήµατος/µελετήµατος και αναλύει τη δοµή και τα επεισόδιά του, το 
θεωρητικό του βάθος, τις στρατηγικές απόδειξης, τα πραγµατολογικά επίπεδα κτλ., 
καθώς επίσης εντάσσει την “είδηση”, πως στην τουρκοκρατούµενη Θράκη ακόµα 
επιβιώνουν τελετές της Διονυσιακής θρησκείας σ’ ένα πλαίσιο επιστηµολογικής 
µεθοδολογίας, καθώς και στα συµφραζόµενα της εποχής, όπου το θέµα της 
“συνέχειας” ήταν, στη συνέχεια των αγώνων ενάντια στα ιστορικά δόγµατα του 
Fallmerayer, επίσηµη ιδεολογία της ιντελλιγκέντσιας, δεν ξάφνιασε κανένα και 
εξασφάλισε στο Bιζυηνό µιαν αποδοχή στους Aθηναϊκούς κύκλους που ήλεγχαν τον 
πολιτισµικό βίο. Ωστόσο το συµπέρασµα του Bιζυηνού περιέχει µια µεγάλη δοσή 
ειρώνευσης και περιπαικτικότητας που σχετικοποιεί την ισχύ του, κι αν ο Dawkins 
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είχε διαβάσει το αρχικό, πολύ εκτενέστερο διήγηµα/µελέτηµα, ίσως να µην είχε 
ξεκινήσει για την αυτοψία του εθίµου και να ήταν πιο προσεκτικός και κριτικός στη 
διατύπωση των δικών του συµπερασµάτων. Aκριβώς αυτό είναι το θέµα του 
δεύτερου κεφαλαίου, 2. “Λαογραφικά και ανθρωπολογικά” (σσ. 111-149), όπου 
εξετάζεται όλη η σχετική βουλγαρική και ελληνική βιβλιογραφία γύρω από το 
θρακικό έθιµο του “Kαλόγερου”, το οποίο συνδέεται άρρηκτα µε το έθιµο των 
“Kούκερων” και του “Kιοπέκ-Mπέη” στον ευρύτερο θρακικό χώρο κι έχει µια πολύ 
µεγαλύτερη µορφολογία απ’ αυτήν που γνώριζε ο Dawkins. Aυτό κάνει φανερό, πως 
µια πολύ µεγάλη θεωρία (της απαρχής του αρχαίου θεάτρου από τη Διονυσιακή 
λατρεία) στηρίχθηκε, εν µέρει τουλάχιστον, σε µία µόνο (και κάπως τυχαία) εκδοχή 
ενός εθίµου, που υπέδειξε ο Bιζυηνός, ενώ αγνοήθηκε µια ολόκληρη σειρά από 
µελετήµατα που υπήρχαν το 1906 ήδη στα ελληνικά και στα βουλγαρικά. Aλλά και 
οι δύο γλώσσες δεν διαβάζονται ευρύτερα κι έτσι οι άλλες εκδοχές του εθίµου δεν 
έγιναν γνωστές στη διεθνή βιβλιογραφία. Aκόµα και στον 20ό αιώνα εξακολουθούν 
να υπάρχουν τα “φράγµατα” των µικρών γλωσσών και αναφέρονται µόνο οι παλαιές 
περιγραφές του Dawkins και του Bιζυηνού στην πιο πάνω περιορισµένη εκδοχή. Tη 
σταδιοδροµία της είδησης του Bιζυηνού και του Dawkins στη διεθνή βιβλιογραφία 
της κλασικής φιλολογίας και συγκριτικής θρησκειολογίας εξετάζει το τρίτο 
κεφάλαιο, 3. “Θεατρολογικά και θρησκειολογικά” (σσ. 149-166), είδηση που 
αντιγράφεται και µεταφέρεται ώς τη δεκαετία του 1970 χωρίς αλλαγές, ενώ αγνοείται 
πάντα η ελληνική και βουλγαρική βιβλιογραφία, η οποία στο µεταξύ έχει πάρει 
µεγάλες διαστάσεις. Tο τέταρτο κεφάλαιο τελικά, 4. “Λογοτεχνικά και αφηγηµατικά” 
(σσ. 166-194), εξετάζει τις αφηγηµατικές στρατηγικές του Bιζυηνού στο κείµενο 
αυτό, τις επιθέσεις και τους ειρωνισµούς του, την υπονόµευση της αποδεικτικής 
αλυσίδας από τον ίδιο τον αφηγητή, το παιχνίδι του συγγραφέα µε τους αναγνώστες 
κτλ., ώστε το κείµενο αυτό θα µπορούσε να αποκληθεί ως το ένατο διήγηµά του, 
γιατί δεν διαφέρει ουσιαστικά από τα άλλα, παρ’ ότι πρόκειται, στο πρώτο επίπεδο 
ανάγνωσης, για µια µελέτη και πραγµατεία. 
 Στο Tρίτο Mέρος παρατίθεται το ίδιο το αρχικό κείµενο του 1888 (σσ. 195-
142), που εµπλουτίζει τη νεοελληνική λογοτεχνία τώρα µε άλλο ένα διήγηµα του 
Bιζυηνού, έως τώρα άγνωστο, µε επεξηγηµατικά σχόλια (σσ. 243 εξ.), ενώ ως 
επίµετρο παρατίθεται και το αγγλικό κείµενο του Dawkins 1907 (σσ. 253 εξ.), που 
στάθηκε αφορµή να αναφέρεται ο Bιζυηνός τόσο συχνά σε µονογραφίες της 
Kλασικής Φιλολογίας. O Eπίλογος, “Eλληνισµός – ελλαδισµός και η ιδεολογία του 
ηθογραφικού κινήµατος” (σσ. 269 εξ.), εξετάζει την περιθωριακή θέση που είχε ο 
Bιζυηνός στην εποχή του (πριν από το τραγικό θάνατό του), και επισηµαίνει τις 
διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στους αθηναϊκούς λογοτεχνικούς κύκλους και το 
ευρύτερο χώρο του Eλληνισµού. Στο τέλος ακολουθούν ευρετήρια προσώπων, 
τίτλων, τόπων και θεµάτων και όρων, που επιτρέπουν και µια επιλεκτική χρήση του 
τόµου και ξεκλειδώνουν το πληροφοριακό πλούτο που περιέχει. 
 
Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2002, σσ. 162 εξ. 
 
«Το µελέτηµα ακολουθεί µια πορεία εξέτασης της σχέσης του Γεωργίου Βιζυηνού µε 
το αρχαίο θέατρο, που ξεκινά από τη χαµένη πεντάπρακτη τραγωδία ‘Διαµάντω’, 
περιλαµβάνει τη θητεία του ως καθηγητή Δραµατολογίας στο Ωδείο Αθηνών και τη 
συµµετοχή του στην ερασιτεχνική παράσταση της ‘Αντιγόνης’ ως δραµατολόγου και 
αναπτύσσεται µέχρι την κάπως παράταιρη συγγραφή ενός δοκιµίου για το νορβηγό 
συγγραφέα ‘Ερρίκο Ίβσεν’. Εντούτοις, αυτό που θα κάνει παγκοσµίως γνωστό τον 
Βιζυηνό δεν θα προέλθει από αυτές τις ενασχολήσεις ούτε από το αµιγώς 
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λογοτεχνικό του έργο, αλλά από τη συγγραφή µιας λογοτεχνικής και λαογραφικής 
πραγµατείας που δηµοσιεύεται το 1888 µε τίτλο ‘Οι Καλόγεροι και η λατρεία του 
Διονύσου εν Θράκη’. Ο Πούχνερ παρουσιάζει εδώ ακέραιο και σχολιασµένο το 
δοκίµιο του Βιζυηνού και αναλύει ενδελεχώς τις κρυφές συνιστώσες και τις 
προδιαγραφές συγγραφής του. Το εγχείρηµα του Βιζυηνού φαίνεται να συνδέεται 
ευθέως µε τα εθνικά επιχειρήµατα της συνέχειας της ελληνικής φυλής, της 
εντοπιότητας του πολιτισµού αλλά και της ελληνικότητας της Θράκης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, σε αντίθεση µε τις θεωρίες του Fallmerayer και σε αρµονία µε την 
ιδεολογική βάση που προτείνει ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος και η οποία 
συνάδει µε την ‘εξελικτική’ πολιτιστική θεωρία, ο Βιζυηνός καταφέρνει εντούτοις να 
διατηρήσει κάπου στο έργο του το γνώριµο κριτικό ύφος του απέναντι στα 
προπαγανδιστικά εθνικά ιδεολογήµατα της εποχής του».  
 
Γιώργος Π. Πεφάνης, “H θεατρική πλευρά του Bιζυηνού”, “Kαθηµερινή”, 9 Mαρτίου  
2003, ένθετο: Tέχνες και Γράµµατα, σ. 6. 
 
“O ‘θεατρικός’ Bιζυηνός; Tο θέµα δεν απασχολεί συχνά την ακµαία βιβλιογραφία 
γύρω από τον σηµαντικό λογοτέχνη. H χαµένη σήµερα πεντάπρακτη τραγωδία του 
‘Διαµάντω’, ο παιδικός µύθος ‘Mέσα εις το αµφιθέατρον’, η δρµατουργική ανάλυση 
της σοφόκλειας ‘Aντιγόνης’ στους ερασιτέχνες ηθοποιούς του Δηµ. Kοροµηλά 
(1888), η διδασκαλία δραµατολογίας στο Ωδείο Aθηνών (1890 και εφεξής), η 
πρωτοπόρος µελέτη του για τον ‘Iψεν (1892), η δραµατική υφή των διηγηµάτων του, 
όλα αυτά αποτελούν τη θεατρική πλευρά του Bιζυηνού. H πιο σηµανική όµως 
εισφορά του στον χώρο αποτελεί το διήγηµα-µελέτηµα ‘Oι καλόγεροι και η λατρεία 
του Διονύσου εν Θράκη’, το οποίο κυρίως µελετά ο B. Πούχνερ στη µονογραφία του, 
δηµοσιεύοντάς το ολόκληρο για πρώτη φορά από το 1888. 
 Πρόκειται για µία από τις πλέον σύνθετες εργασίες του ακαταπόνητου 
ερευνητή της ελληνικής θεατρολογίας και λαογραφίας. H σύνθεση καλύπτει 
καταρχάς τα ιστορικά και κοινωνικά συµφραζόµενα της εποχής: τα ζητήµατα του 
αλυτρωτισµού, την εσωτερική και εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους, τις 
θεωρίες του Fallmerayer και του εξελικτικισµού, την ιδεολογία της ιστορικής και 
πολιτισµικής συνέχειας του ελληνισµού από την αρχαιότητα µέχρι την καµπή του 
19ου αιώνα. Περιλαµβάνει επίσης τα πολύπλοκα προβλήµατα της θεατρικής 
γενετικής, των θεατρικών διαστάσεων στα έθιµα, στις τελετουργίες και στα δρώµενα, 
καθώς και τις επιβιώσεις αρχαίων λατρευτικών τυπικών στις λαϊκες τελετές των 
νεοτέρων χρόνων. 
 Περιέχει τέλος µια σφαιρική ‘φιλολογική’ ανάλυση των διηγηµάτων του 
Bιζυηνού, µε εύστοχες εστιάσεις στις τεχνικές των κειµένων, µε ευαίσθητη 
παλµογράφηση των αθέατων κινήσεων και των υπόρρητων διαθέσεων στο διήγηµα-
µελέτηµα των ‘Kαλόγερων’. Παρουσιάζεται έτσι ένας συγγραφέας να γεννά και να 
διαψεύδει προσδοκίες, να τροφοδοτεί τους αναγνώστες του µε πλήθος πληροφοριών, 
τις οποίες µετά υπονοµεύει διακριτικά, να χρησιµοποιεί ειρωνικές αµφισηµίες, 
αναβολές και παρεκβάσεις και να ‘γλιστράει’ ο ίδιος ανάµεσα στα πρόσωπα των 
αφηγηµατικών σκηνών, υπονοµεύοντας τον παντοδύναµο αφηγητή, µεταθέτοντας 
διαρκώς το ενδιαφέρον από το telling στο showing και από το κείµενο στο πολύπτυχο 
διακείµενο. 
 O Πούχνερ δεν ιχνηλατεί µόνο την αλληλοδιαδοχή των δραµατικών σκηνών, 
αλλά καταφέρνει να διεσδύσει σ’ ένα πολύπλοκο διεπιστηµονικό πεδίο και να 
παρουσιάσει µε σαφήνεια ένα σχέδιο σφαιρικής ερµηνείας των λογοτεχνικών 
κειµένων. Παρακολουθεί αργά και προσεκτικά τους οµόκεντρους κύκλους της 
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διήγησης του Bιζυηνού, αφού γνωρίζει ότι κανένα έργο δεν εξαντλείται στις 
ερµηνείες του και ότι δεν τελειώνει ποτέ, αλλά ολοκληρώνεται συνεχώς. 
 Aυτού του είδους η προσέγγιση υπερβαίνει την επιστηµονικώς ορθή µελέτη 
και ανοίγεται σε µια στοχαστική αφήγηση της σχέσης που συνδέει υπόγεια τον 
µελετητή και το ‘αντικείµενό’ του. ‘Eτσι οι ‘Kαλόγεροι’, παρωδία επιστηµονικής 
µελέτης ή ‘επιστηµονικοφανής’ λογοτεχνική διήγηση, µεταµφιεσµένη θεατρογραφία 
ή πεζογραφία θεατρικώς πολυεστιακή, τοποθετούνται σ’ ένα επιστηµολογικό 
µεταίχµιο. Eδώ δεν ισχύουν πλέον τα συµβατικά όρια µεταξύ των λογοτεχνικών 
ειδών ή µεταξύ της µυθοπλασίας και του αποδεικτικού λόγου, ούτε και η αρχή του 
ενιαίου ύφους των κειµένων. 
 Γι’ αυτό και η ερµηνεία του Πούχνερ εκκινεί από τη λογοτεχνική ελευθερία 
και αναζητεί ταυτόχρονα την τέρψη και την ακρίβεια, το ξάφνιασµα και τη λογική 
συνέπεια. Στο τέλος του δρόµου αυτού συναντούµε και πάλι την περιπετειώδη ζωή 
και τη χειµαζόµενη ύπαρξη του Γιώργου Bιζυηνού”. 
 
Ι. Μ. Μπακιρτζής, Περί Θράκης 4 (2004), σσ. 294-295. 
 
“Σε µια καλαίσθητη έκδοση ο Βάλτερ Πούχνερ επιχειρεί να ανιχνεύσει τη σχέση του 
Γ. Βιζυηνού µε το θέατρο και τη λαογραφία. Το βιβλίο αρθρώνεται σε τρία κεφάλαια 
µε αντίστοιχους τίτλους, ‘Θεατρολογικά’, ‘Οι Καλόγεροι και η Λατρεία του 
Διονύσου εν Θράκη’ (1888) και ‘Το Κείµενο’. Συµπληρώνεται, επίσης µε σχόλια που 
υποµνηµατίζουν το κείµενο, τα οποία είναι εξαιρετικά πλήρη και περιεκτικά. Ως 
Επίµετρο επιλέχτηκε άρθρο του αρχαιολόγου Richard Dawkins της British School of 
Athens µε τίτλο: The modern Carnival of Thrace and the Cult of Dionysus (1907). 
 Η ποιότητα και το βάθος της έρευνας αποδεικνύουν αυτό που λέγεται στον 
πρόλογο, ότι η παρούσα µονογραφία αποτελεί καρπό µακροχρόνιας προετοιµασίας 
και κυοφορίας (σ. 11). Ιδιαίτερα αξιόλογες είναι οι διαπιστώσεις που διατρέχουν την 
ανάλυση του έργου του Βιζυηνού και πιστοποιούν την εµβρίθεια του συγγραφέα.. Ως 
παράδειγµα µπορούµε να επικαλεστούµε την επισήµανση, ότι ο θρακιώτης 
λογοτέχνης µετέρχεται στους Καλόγερους τα ίδια αφηγηµατικά µέσα όπως και στα 
υπόλοιπα διηγήµατά του. Μάλιστα, η ίδια η µελέτη των Καλογήρων είναι αφεαυτής 
συνειδητή επιλογή αποκατάστασης ενός έργου αδικηµένου, εφόσον οι µέχρι τώρα 
εκδόσεις του υστερούν, καταστρέφοντας το παιχνίδι της συνεχώς µετακινούµενης 
εστίασης της αφήγησης και της αντιπαραβολής διαφορετικών πραγµατολογικών 
επιπέδων... (σ. 23). Ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτη είναι η εξαντλητική αναφορά στα 
Λαογραφικά, Ανθρωπολογικά, Θεατρολογικά, Θρησκειολογικά, Λογοτεχνικά και 
Αφηγηµατικά στοιχεία του έργου. 
 Εντέλει η συνολική προσφορά της µονογραφίας του Πούχνερ συνίσταται 
κυρίως σε τέσσερα σηµεία: α) Αναδεικνύει το λαογραφικό υπόστρωµα του Βιζυηνού 
και τις διαδροµές, τις σπουδές και τις επιρροές που το διαµόρφωσαν ως θεωρητικό 
υπόβαθρο και ιδεολογική επιλογή. β) Τεκµηριώνει θεωρητικά και αναλύει διεξοδικά 
τα ιδεολογικά ρεύµατα που, επιφανειακά ή υπόγεια, έρεαν στην Αθήνα και τις άλλες 
µητροπόλεις του Ελληνισµού τον ύστερο 19ο αιώνα. γ) Δίχως να κατατρίβεται σε 
βιογραφικές λεπτοµέρειες, γνωστές άλλωστε και λεπτοµερώς καταγεγραµµένες, 
χρησιµοποιεί µε οικονοµία περιστατικά της ζωής του Βιζυηνού εκεί όπου είναι 
απαραίτητο να εστιαστεί στη σύνθεση ή και την αποσύνθεση της προσωπικότητάς 
του τη δόµηση και την αποδόµησή της µέχρι και το Δροµοκαΐτειο. Ειδικά στα 
κεφάλαια που αφορούν τα θεατρολογικά στοιχεία η πρωτοτυπία και η επιµονή σ’ 
αυτή τη διάσταση αποτελούν οπτική γωνία που µέχρι σήµερα δεν είχε 
χρησιµοποιηθεί για το φωτισµό αυτής της διάστασης του έργου. δ) Στο β΄ µέρος ο 
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συγγραφέας επικεντρώνει την προσοχή του αποκλειστικά στους Καλόγερους. Εκεί 
εξετάζονται οι µέχρι σήµερα εκδόσεις της µελέτης, επισηµαίνεται η άγνοια περί το 
έργο και την ουσία του. Με το κεφάλαιο αυτό καταδεικνύεται και ο επαγωγικός 
χαρακτήρας της σκέψης του Πούχνερ. Από τις αναφορές στην αρχαιογνωσία του 
Βιζυηνού περνά στη φαναριώτικη παιδεία του και φτάνει στις αναλογίες µε το Ρίζο 
Ραγκαβή. 
  Η έκδοση του κειµένου των Καλογήρων γίνεται µε απόλυτο σεβασµό προς 
τους κανόνες και τη δεοντολογία που υπαγορεύονται σ’ όσους προχωρούν σ’ 
ανάλογα επιστηµονικά εγχειρήµατα. Σηµείο, ίσως, που έχρηζε διαφορετικής 
αντιµετώπισης είναι το πολυτονικό σύστηµα στο οποίο, κατά την άποψή µας, ο 
συγγραφέας έπρεπε να επιµείνει, όχι µόνο για την πιστή αναπαραγωγή του 
πρωτοτύπου,  αλλ’ ίσως και για αισθητικούς λόγους. 
 Το κείµενο υποµνηµατίζεται εµπεριστατωµένα, αλλά και λιτά, ώστε οι όποιες 
απορίες που δηµιουργούνται κατά την ανάγνωσή του να αντιµετωπίζονται επαρκώς. 
Αφετηρία σχολιασµού µπορεί να θεωρηθεί, επίσης, και ο βαρύς φόρτος του κειµένου 
µε υποσηµειώσεις. Βεβαιότατα, τούτο να αποδεικνύει τη συνέπεια του συγγραφέα 
στη βιβλιογραφική τεκµηρίωση, δίχως το παραµικρό κενό, αλλά είναι µάλλον 
κουραστικό για τον αναγνώστη. Ιδιαιτέρως πρέπει να αξιολογηθεί ο επίλογος που 
φέρει τον ενδιαφέροντα τίτλο: Ελληνισµός – ελλαδισµός και η ιδεολογία του ηθο-
γραφικού κινήµατος. Η ανάλυση που εµπεριέχεται στο εν λόγω τµήµα αποτελεί 
εξαιρετικά εναργή και σύντοµη περιγραφή και επισκόπηση των ιδεολογικών 
διεργασιών και αντιφάσεων στους κόλπους του Ελληνισµού κατά τη µελετώµενη 
περίοδο του 19ου αιώνα. Πιστεύουµε πως ειδικά αυτό το τµήµα θα είναι εξαιρετικά 
χρήσιµο σ’ όσους επιθυµούν να έχουν µια ολοκληρωµένη σύλληψη του 
συγκεκριµένο γνωστικού πεδίου.  
 Εν κατακλείδι, η µονογραφία του Βάλτερ Πούχνερ αποτελεί αξιολογώτατη 
συµβολή και όχι µόνο στην ανάδειξη της θεατρολογικής διάστασης του έργου του 
Βιζυηνού, αλλά µια συνολική αποτίµηση των ιδεολογικών ζυµώσεων µε αφετηρία τις 
αναζητήσεις στη λογοτεχνία και τη λαογραφία στην Αθήνα της µπελ επόκ, 
δικαιώνοντας απόλυτα και τον υπότιτλο που επέλεξε ο συγγραφέας”. 
 

860) Φιλολογική επιµέλεια: Iακωβάκη Pίζου Nερουλού, Tα Θεατρικά (Aσπασία 
1813, Πολυξένη 1814, Kορακιστικά 1813). Aθήνα, 'Iδρυµα Kώστα & Eλένης 

Oυράνη 2002 (Θεατρική Bιβλιοθήκη  2), σελ. 459. 
 
Στην έκδοση των τριών δραµατικών κειµένων του Nερουλού, που τυπώθηκαν χωρίς 
την επίβλεψή του και βρίθουν από λογής αβλεψίες, σφάλµατα, περίεργες -  σήµερα – 
τυπογραφικές συνήθειες, λανθασµένη στίξη κτλ., καταβλήθηκε µια συστηµατική 
προσπάθεια να ακολουθηθεί µια µεσαία γραµµή αποκατάστασης µεταξύ 
προσαρµογής προς την τρέχουσα ορθογραφία και διατήρησης των συνηθειών της 
παλαιότερης τυπογραφίας· έτσι διορθώσεις έγιναν στην περίπτωση οθφαλµοφανών 
σφαλµάτων και αβλεψιών ή και στην περίπτωση τυπογραφικών και ορθογραφικών 
συνηθειών που ενοχλούν το σηµερινό αναγνώστη ή προκαλούν δυσκολίες στην 
ερµηνεία ή και παραναγνώσεις. H νέα έκδοση σεβάστηκε τυπογραφικές και 
οθρογραφικές συνήθειες, εφόσον αυτές δεν προκαλούν παρερµηνείες, για να 
διατηρηθεί κάτι από το flair της παλαιάς τυπογραφίας. Iδιαίτερα η φωνητική 
απόδοση των διαλεκτικών χωρίων στα “Kορακιστικά” περιείχε µεγάλες δυσκολίες 
αποκατάστασης, γιατί όλες οι έκτοτε εκδόσεις απλώς ξανατύπωναν την αρχική, η 
οποία βρίθει από λάθη και ανεξήγητες ορθογραφικές προτιµήσεις. Oι εκδόσεις αυτές 
προορίζονται για ένα ενδιαφερόµενο αναγνωστικό κοινό, για τη χρήση στη Mέση 
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Eκπαίδευση και το Πανεπιστήµιο, και αποσκοπούν στη γνωριµία του σηµερινού 
κόσµου µε τους άγνωστους και παραµεληµένους θησαυρούς της παλαιότερης 
νεοελληνικής δραµατολογίας· συνοδεύονται από εµπεριστατωµένες εισαγωγές, που 
εξηγούν την ιδιαιτερότητα και τη σηµασία των κειµένων αυτών. 
 
Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος  2002, σσ. 165-166. 
 
“Στόχος της έκδοσης αποτελεί, πρωτίστως, η απρόσκοπτη επαφή του περισσότερο ή 
λιγότερο ειδικευµένου κοινού µε τη χαρακτηριστική γραφή του Νερουλού και, 
δευτερευόντως, η επαναπροσέγγιση των ιδεολογικών, αισθητικών και γλωσσικών 
συµφραζοµένων που πλαισιώνουν το έργο του Φαναριώτη συγγραφέα. Οι δύο 
τραγωδίες, επισηµαίνει ο καθηγητής, αποτελούν τις πρώτες απόπειρες της ελληνικής 
δραµατουργίας να δηµιουργήσει έργα του είδους της υψηλής τραγωδίας κατά τα 
γαλλικά πρότυπα. Λιγότερο η ‘Ασπασία’ και περισσότερο η ‘Πολυξένη’ αποτελούν 
πετυχηµένα παραδείγµατα αυτής της στροφής που προσπαθεί να ενώσει τα 
δραµατουργικά ιδεώδη του Κλασικισµού µε τα διδάγµατα του Διαφωτισµού και να 
δώσει στους ελληνικούς θιάσους µια άλλη διέξοδο από την επικρατούσα 
επαναστατική και πατριωτική θεµατολογία. Ειδικά, η ‘Πολυξένη’ θα έχει µια 
σηµαντική σταδιοδροµία στις ελληνικές σκηνές το πρώτου µισού του 19ου αιώνα. 
 Η κωµωδία ‘Κορακιστικά’ θεωρείται σήµερα σηµαντική, αν µη για τι άλλο, 
για την εµπλοκή της και τη θέση της στο γλωσσικό ζήτηµα. Εκφράζει την αντίδραση 
των Φαναριωτών στο γλωσσικό ‘διακανονισµό’ του Κοραή και των οπαδών του. 
Αυτή η συµµετοχή της στα γλωσσικά καθέκαστα της εποχής, καθιστά απαραίτητο 
τον υποµνηµατισµό της. Ωστόσο, τονίζει ο Πούχνερ, ακόµα και έτσι, κάποια από τα 
στοιχεία της σάτιράς της µπορούν ακόµα και σήµερα να λειτουργήσουν  σκηνικά, 
κυρίως χάρη στον γκροτέσκο χαρακτήρα τους, ο οποίος µάλιστα κάποιες φορές 
φτάνει στις παρυφές του παραλόγου”. 
 

861) Eισαγωγή στην έκδοση: Iακωβάκη Pίζου Nερουλού, Tα Θεατρικά (Aσπασία 
1813, Πολυξένη 1814, Kορακιστικά 1813). Aθήνα, 'Iδρυµα Kώστα & Eλένης 

Oυράνη 2002 (Θεατρική Bιβλιοθήκη 2), σσ. 13-238. 
 

Για ανάλυση βλ. και κεφ. 3  του δηµ. αρ. 959 καθώς και δηµ. αρ. 825, σσ. 23-92. 
 

‘Aννα Tαµπάκη, “Δραµατουργική παρακαταθήκη. H εκδοτική αποκατάσταση 
των σκηνικών έργων ενός πολυπράγµονος φαναριώτη λογίου”, “Tο Bήµα”, 21 

Σεπτ. 2003, σ. 49  (“Tο άλλο Bήµα”, σ. 9). 
 

“Tον τελευταίο καιρό ανοίγει µια νέα σελίδα στην ιστορία της νεοελληνικής 
δραµατουργίας, κατάκτηση που ενισχύεται µε τον παρόντα τόµο. Oι ειδικοί 

µελετητές αλλά και το ευρύτερο κοινό των φιλαναγνωστών γνωρίζουµε καλά 
την άνιση µεταχείριση που έχουν υποστεί τα θεατρικά κείµενα των 

προηγουµένων αιώνων. Eνώ οι ιστορικές συγκυρίες και οι φιλολογικές 
ετοιµότητες επέτρεψαν την ενδελεχή προσέγγιση ενός σηµαντικού κεφαλαίου 
του νεοελληνικού θεάτρου – εννοώ τα δραµατουργικά προϊόντα της κρητικής 
ακµής και αργότερα του επτανησιακού, µε την ανακάλυψη και έκδοση της 

Eυγένας, των έργων του Πέτρου Kατσαΐτη  κ. ά. -, το θέατρο του Διαφωτισµού, 
το λεγόµενο προεπαναστατικό, µα και ολόκληρο το θέατρο του 19ου αιώνα 
γνώρισαν την ίδια τύχη που διέπει το αντίστοιχο τµήµα της εθνικής µας 
γραµµατείας στο σύνολό της. Tα έργα, ανάλογα µε τη βούληση και τους 
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αναβαθµούς ευαισθησίας του εκάστοτε ερευνητή, ενσωµατώθηκαν επιλεκτικά 
και σποραδικά και αποτιµήθηκαν κατά περίπτωση στις ιστορίες της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας και του θεάτρου ως ιστορικά ντοκουµέντα, 

σπανιότερα ιδωµένα σε συνάρτηση µε τη γενικότερη κίνηση των ιδεών και 
ακόµη πιο σπάνια αξιολογήθηκαν ως φιλολογικά και δραµατουργικά µνηµεία. 

Aγκύλωση από την οποία αποδεσµευθήκαµε, είναι αλήθεια, τα τελευταία 
χρόνια. 

 O Bάλτερ Πούχνερ, µε τη σπάνια και ακριβοδίκαιη ερευνητική ευθύνη 
που τον διακατέχει, προβαίνει σε αποτίµηση των προγενέστερων ‘αξιωµατικών’ 
απόψεων απαριθµώντας τα ψήγµατα µιας πιο ευέλικτης κριτικής και συνάµα 
ευτυχεί να προχωρήσει παραπέρα. Mε τέχνη και µαεστρία, µε ιστορική ακρίβεια 
και φιλολογική εγρήγορση, επικουρούµενος από την ευρύτατη δραµατουργική 
γνώση που διαθέτει, προσεγγίζει το υλικό του µε πολλούς τρόπους ώστε να 
φωτίσει όλες τις όψεις του και να ερµηνεύσει τις ποικίλες πτυχές του. Στην 
περίπτωση του πολυπράγµονος φαναριώτη λογίου Iακωβάκη Pίζου Nερουλού 

(1778-1849), του οποίου  η πνευµατική δραστηριότητα βρίσκεται στο µεταίχµιο 
των προεπαναστατικών χρόνων, οφείλουµε να διεξέλθουµε τα ιστορικά 
συµφραζόµενα και τα πραγµατολογικά στοιχεία, να εισχωρήσουµε στη 
βαθύτερη διαπλοκή του στοχασµού του µε τη γαλλική παιδεία, µε τον 

κλασικισµό και τη γαλλική haute tragédie του 17ου αιώνα, για να καταλήξουµε 
όχι µόνο στους τρόπους πρόσληψης µορφών και θεµάτων και της εφαρµογής 

τους µα και στην αυθεντικότητα, στη δραµατουργική ανάδειξη των 
αφετηριακών αυτών κειµένων, από τα παλαιότερα, µετά τον Aχιλλέα (1805) του 
Aθανασίου Xριστόπουλου, της νεοελληνικής δραµατουργίας του Διαφωτισµού. 

‘Oπως επισηµαίνει ο Πούχνερ στον πρόλογό του,  συµπυκνώνοντας τις κεντρικές 
παραµέτρους της ανάλυσης του, τα έργα αυτά (κυρίως οι τραγωδίες) ‘εκέµπουν 
τα διδακτικά µηνύµατα του Διαφωτισµού, πλάθουν σκηνικούς χαρακτήρες της 

littérature sentimentale’, µε την οποία ήσαν άλλωστε εξοικειωµένοι οι 
Φαναριώτες, ‘και χρησιµοποιούν  πρώτα στοιχεία του Pοµαντισµού’. 

 Δυσκολίες και λύσεις. H µακροσκελέστατη εισαγωγή (σελ. 13-238) 
υποδιαιρείται στα εξής επί µέρους κεφάλαια: Oι αρχές της ελληνικής τραγωδίας 
του 19ου αιώνα, Bίος και έργα του Iακ. Pίζου Nερουλού, Aσπασία, τραγωδία 

(Bιέννη, 1813), Πολυξένη, τραγωδία (Bιέννη, 1814), H πρόσληψη των δύο 
τραγωδιών, Tα Kορακιστικά (Kωνσταντινούπολη, 1813), Oι δύο δραµατικές 

σάτιρες του 1837. Aκολουθεί σηµείωµα για την έκδοση, όπου επισηµαίνονται οι 
δυσκολίες και οι λύσεις που προκρίθηκαν, και εν συνεχεία τα κείµενα. ‘Eχουµε 

λοιπόν συγκεντρωµένα σε µια καλαίσθητη και χρηστική έκδοση, άρτια 
φιλολογικά αποκατεστηµένα, τρία από τα παλαιότερα νεοελληνικά θεατρικά 
έργα. Δύο τραγωδίες που µιµούνται τον γαλλικό κλασικισµό, την Aσπασία, την 
πρωτόλεια απόπειρα του Nερουλού, στην οποία είναι ευδιάκριτη η ‘προπάθεια 
εξοικείωσης µε τη δραµατική ΄φόρµα’, την Πολυξένη, δοµηµένη στο πρότυπο 
της ρακίνειας ‘τραγωδίας πάθους’, η οποία γνώρισε σηµαντική σκηνική 

απήχηση ώς τα µέσα του 19ου αιώνα, αν και το προεξάρχον ερωτικό στοιχείο 
που δεσπόζει ως κεντρικό θέµα δεν συνάδει απολύτως προς την πατριωτική και 
επαναστατική θεµατολογία της περιόδου. Kαι µια κωµωδία, τη γλωσσική 
σάτιρα Tα Kορακιστικά, που εντάσσεται στη σφαίρα των ‘αντικοραϊκών’ 

κειµένων, ‘ένα ντοκουµέντο των έντονων γλωσσικών και ιδεολογικών ζυµώσεων 
των αρχών του 19ου αιώνα’, µε αχνές µνήµες µολιερικής κωµωδίας. H 

δραµατουργική ανάλυση αναδεικνύει, όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, 
τις λύσεις που επέλεξε ο Nερουλός για να δαµάσει το θέµα του. H σφαιρική, 
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πολυεπίπεδη προσέγγιση του Πούχνερ ξεκλειδώνει τα µυστικά των κειµένων µε 
στέρεο και τεκµηριωµένο τρόπο. Oι ακριβόλογες και στοχαστικές παρατηρήσεις 
του, έννοιες υφολογικές και µορφολογικές συγκρίσεις µε άλλα κείµενα της 

δραµατουργίας οδηγούν σε γοητευτικούς συσχετισµούς. Mας προτρέπουν επίσης 
να αντιµετωπίσουµε τη δραµατουργική µας παρακαταθήκη ως ένα σύνολο 

προσπελάσιµο και χωρίς στεγανά. 
 Xωρίς προκαταλήψεις. Προσωπικά γοητεύοµαι και τίθεµαι ανεπιφύλακτα 
υπέρ της προτροπής του Bάλτερ Πούχνερ, την οποία και συµµερίζοµαι, να 
αντιµετωπίσουµε τα παλαιότερα κείµενα όχι ως ιστορικά και ιδεολογικά 
απολιθώµατα µα σφαιρικά, να τα διερευνήσουµε µορφολογικά και 

δραµατουργικά, να αναζητήσουµε την αισθητική τους αξία, απαλλαγµένοι από 
γλωσσικές και άλλες προκαταλήψεις. Eγχείρηµα λίαν δύσκολο αλλά καρποφόρο 

γιατί καθώς γράφει ο ίδιος: ‘H αναζήτηση και η ξενάγηση στα ορυχεία 
ξεχασµένων και περιφρονηµένων από την ιστορία κειµένων, ιδίως θεατρικών, 
εφόσον η µελέτη της δραµατουργίας ήταν πάντα το αποπαίδι της φιλολογικής 
έρευνας στην Eλλάδα, αποδεικνύεται τελικά ταξίδι καθόλου βαρετό, αν 

απαλλαγούµε από ορισµένες προκαταλήψεις (στη συγκεκριµένη περίπτωση 
δηµοτιστικές και δραµατουργικές), και σε µερικά σηµεία και αποκαλυπτικό, 
γιατί µας φανερώνει στη χρονολογική και υφολογική αλληλουχία πώς 

συνδέονται άνθρωποι, κείµενα και παραστάσεις και µε ποια πρόχειρα, επίπεδα 
και λανθασµένα σχήµατα εργαζόταν η ώς σήµερα έρευνα. ‘Oλος ο 19ος αιώνας 

µοιάζει, µετά τους γλωσσικούς αγώνες του 20ού, µε ένα ετοιµόρροπο νεοκλασικό 
που έχει δεχθεί αλλεπάλληλες επιδροµές και επιθέσεις και απαιτεί ριζική 
αναστήλωση, αναµόρφωση και αναπαλαίωση για να σωθεί ως µνήµα του 

παρελθόντος στη µνήµη του µελλοντος’. 
 Nα προσθέσουµε άραγε τη µεγάλη υπηρεσία που προσφέρουν αυτές οι 

εκδοτικές πρωτοβουλίες; Xρειαζόµαστε τα κείµενα εξηγηµένα, σχολιασµένα για 
την εκπαιδευτική διαδικασία, για να εννοήσουν οι νεότεροι, οι µαθητές, οι 
φοιτητές την πνευµατική µας παρακαταθήκη και γιατί ακόµη µόνο έχοντας 

ξεπεράσει τις δυσκολίες της πρωτογενούς έρευνας, του δυσπρόσιτου υλικού, θα 
µπορέσουµε να οδηγηθούµε γερά οπλισµένοι σε νέες ερµηνευτικές και 
συνθετικές προσεγγίσεις του υλικού µας. Nα φθάσουµε στο βάθος των 
πραγµάτων, αν ανασυνθέσουµε τα αισθητικά ρεύµατα, τις τάσεις, τη 

µορφολογία των έργων, να συλλάβουµε τα εξελικτικά στάδια στην ιστορία του 
νεοελληνικού θεάτρου”. 

 
862) Mαζί µε τον Raymond L. Burt, Friedrich Salomo Krauss, Volkserzählungen 
der Südslaven: Märchen und Sagen, Schwänke, Schnurren und erbauliche 
Geschichten. Herausgegeben von Raymond L.Burt und Walter Puchner. Mit 
balkanvergleichenden Anmerkungen von Michael G. Meraklis und Walter 
Puchner. Gesamtredaktion: Walter Puchner, Wien / Köln / Weimar: Böhlau 
Verlag 2002, σελ. 700, 18 εικ. 
 
Πρόκειται για τη δηµοσίευση της µεγαλύτερης συλλογής παραµυθιών, ευτράπελων 
διηγήσεων και άλλων προφορικών αφηγήσεων από τους νοτιοσλαβικούς λαούς των 
Bαλκανίων µε γερµανική µετάφραση από τα κατάλοιπα του Eβραίου Kροάτη γιατρού 
της Bιέννης Friedrich Salomo Kraus (1859-1938), λαογράφου και λογοτέχνη, 
ψυχαναλυτή και αντίπαλου του Freud, που καταδικάστηκε το 1913 στο Bερολίνο ως 
πορνογράφος. Tα κατάλοιπά του βρίσκονται σήµερα στο Los Angeles και 
αντιγράφηκαν από τον συνεκδότη, αλλά µε τέτοιον τρόπο, που χρειαζόταν ακόµα 
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πολλή δουλειά για να γίνουν πραγµατικά κατανοητά. Πρόκειται για 538 κείµενα 
διαφορετικού µεγέθους σε µια λογοτεχνίζουσα, κάπως αρχαΐζουσα γλώσσα 
(λογοτεχνικά γερµανικά των Συµβολιστών της Bιέννης του 1900 µε ορισµένα 
διαλεκτικά στοιχεία), που εντάσσεται στον τότε νεοροµαντικό οριενταλισµό και 
εξωτισµό, µε επεξηγηµατικές σηµειώσεις του ίδιου του µεταφραστή. Πολλά από τα 
κείµενα αυτά προέρχονται από δική του επιτόπια έρευνα, κυρίως στην Kροατία, τις 
Δαλµατικές ακτές, τη Bοσνία και Eρζεγοβίνη, άλλα έχουν µεταφραστεί από σερβικά 
και βουλγαρικά λαογραφικά περιοδικά. O συγγραφέας αρχικά ήθελε να εκδώσει 
συνολικά χίλια παραµύθια (έχει εκδώσει έναν πρώτο τόµο στη Λειψία το 1914)· στα 
κατάλοιπά του σώζονται και κάποιες ξυλογραφίες, από τις οποίες η προκειµένη 
έκδοση παρουσιάζει µια επιλογή. Eπειδή από τη δική του ελλιπή αρίθµηση  δεν 
προέκυψε µε βεβαιότητα, σε ποια σειρά σκόπευε να δηµοσιευτούν οι λαϊκές αυτές 
αγηφήσεις, εφαρµόστηκε το σύστηµα των Aarne και Thompson και ακολουθήθηκε 
µια ειδολογική κατάταξη. 
 Για τη σκοπιµότητα και σηµασία της συλλογής πληρηφορεί ο πρόλογος: “Die 
unveröffentlichte Sammlung von südslavischen Erzählungen in deutscher 
Übersetzung im Nachlaß von Friedrich Salomo Krauss (1859-1938) ist aus drei 
Gründen bemerkenswert und editionswürdig: zum einen handelt es sich um z.T. 
authentisches Material der oralen Tradition, vor allem aus Hercegbosna und 
Dalmatien, das Krauss während seiner Forchungsreise 1885-85 aufgenommen hat, 
z.T. um Übersetzungen aus südslavischen Folklore-Zeitschriften und 
Erzählsammlungen vor und um die Jahrhundertwende, Erzählmaterialien also, die ein 
nicht unbedeutendes Alter ausweisen, der internationalen Erzählforschung aufgrund 
der Sprachbarriere nur z.T. zugänglich gewesen sind und aus dem Süden des 
Vielvölkerreiches der K. u. K. Monarchie stammen; zum zweiten geht es in den 
literarisch getönten Übersetzungen und vor allem in den teilweise ausführlichen 
Kommentaren von Krauss um ein Kultur- und Zeitdokument der Wiener 
Geistesgeschichte in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts (Krauss verstand 
sich immerhin als eine Art Gegenspieler Freuds, der auch die Folklore für die 
Psychoanalyse heranziehen wollte); zum dritten handelt es sich um ein Dokument der 
völlig unterschiedlichen ideologischen Voraussetzungen für die Anfangsstadien der 
Entwicklung der österreichischen Volkskunde, die von Anfang an international 
ausgerichtet war, in besonderer Beziehung zu den Völkern Südosteuropas gestanden 
hat und Querverbindungen zu andern Wissenschaftszweigen wie Ethnologie und 
Anthropologie, Psychologie und Rechtswissenchaft pflegt” (σ. 7). 
 H αποκρυπτογράφηση των κειµένων, που είχαν δακτυλογραφηθεί στο Los 
Angeles προφανώς από προσωπικό που δεν κατείχε τη γερµανική γλώσσα, η 
αποκατάσταση της αρχαΐζουσας γλώσσας των γερµανικών του Nεοροµαντισµού µαζί 
µε µια ιδιότυπη ορθογραφία, η κατάταξή τους και ένταξη των αφηγήσεων αυτών στο 
σύστηµα Aarne-Thompson, στην οποία ουσιαστική βοήθεια βρήκα από το 
συνάδελφο Mιχάλη Γ. Mερακλή, είχε αρχίσει το 1993 και κράτησε συνολικά οκτώ 
χρόνια. Oι σηµειώσεις και τα σχόλια, του M. Γ. Mερακλή και εµού, δίνουν έµφαση 
στη βαλκανική συγκριτική διάσταση, γιατί µε την ταυτόχρονη δηµοσίευση του 
βουλγαρικού  καταλόγου παραµυθιών είχαµε τη δυνατότητα να συγκρίνουµε το 
υλικό και µε το ελληνικό και το βουλγαρικό υλικό. Eιδική µέριµνα έπρεπε να γίνει 
και για τον έλεγχο των σλαβικών παραθεµάτων. 
 H εισαγωγή  (σσ. 11 εξ.) για τον Krauss και τη συλλογή του γράφτηκε από 
τον R. Burt.  Aκολουθούν τα κείµενα των 538 αφηγήσεων: το πρώτο µέρος, 
“Märchen und Sagen”, αποτελείτει από: 1. Tierfabeln (σσ. 25 εξ.), 2. Zaubermärchen 
(σσ. 39 εξ.), 3. Religiöse Märchen (σσ. 135 εξ.), 4. Novellenmärchen (σσ. 164 εξ.), 5. 
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Dämonen und Totensagen (σσ. 251 εξ.), 6. Lokalsagen (σσ. 291 εξ.), 7. Ätiologische 
Sagen (σσ. 298 εξ.), 8. Glaube und Aberglaube (σσ. 327 εξ.), 9. Andere Sagen· το 
δεύτερο µέρος, “Schwänke, Schnurren und erbauliche Geschichten”, αποτελείται 
από: 10. Von Teufeln, Ungeheuern, bösen Weibern und der Dummheit (σσ. 341 εξ.), 
11. Schwänke (σσ. 358 εξ.), 12. Schnurren (σσ. 431 εξ.), 13. erbauliche Geschichten 
(σσ. 530 εξ.), 14. Andere Erzählungen (σσ. 574 εξ.). 
 Aκολουθεί το τµήµα “Balkanvergleichende Anmerkungen” µε επιστηµονικά 
σχόλια για την κάθε αφήγηση: αρίθµηση κατά το αρχείο, πηγή και περιοχή 
προέλευσης, πληροφορητής, ένταξη στο σύστηµα Aarne – Thompson (δεν 
εντάσσονται όλες οι αφηγήσεις), συγκριτικά σχόλια, σχολιασµός περιεχοµένου, 
δοµής, αφηγηµατικών στρατηγικών και µοτίβων, εντοπισµός βαλκανικών 
παραλλαγών και η συχνότητά τους  (από την Iταλία ώς την Tουρκία) σύγκριση στο 
σύνολο και στις λεπτοµέρειες, βιβλιογραφία. Aυτό το τµήµα του επιστηµονικού 
σχολιασµού συγγράφηκε από τους M. Γ. Mερακλή και εµένα. Aυτός ο σχολιασµός 
εκτείνεται σε συνολικά 80 σελίδες (σσ. 595-673). Aκολουθεί ένα ευρετήριο των 
τύπων κάτα το σύστηµα Aarne-Thompson (σσ. 675 εξ.) και ένας κατάλογος των 
τίτλων των αφηγήσεων (σσ. 683 εξ.). 
 
Ι.Köhler-Zülch, Fabula 45 (2004),  σσ.153-156. 
 
“Friedrich Salomo Krauss (1859-1938), der aus dem kroatischen Slavonien 
stammende, in Wien tätige Folklorist, der durch seine Arbeiten auf 
sexualethnologischem Gebiet (u. a. Herausgeber der Anthropophyteia) die damalige 
Fachwelt provozierte, hatte 1914 die Sammlung Tausend Sagen und Märchen der 
Südslaven. Band 1 veröffentlicht. Dieser Band mit 140 Texten erschien als einziger 
einer von ihm auf acht Bände geplanten Reihe. In der vorliegenden Ausgabe edieren 
Raymond L. Burt und Walter Puchner nun über 500 Texte mit z. T. vorhandenen 
Kommentaren aus dem Nachlaß von Krauss, die dieser für den Druck der Reihe 
vorbereitet hatte. Zusammen mit den 269 Texten der zweibändigen Ausgabe Sagen 
und Märchen der Südslaven (Lpz. 1883/84) von Krauss, die er als Band 3 und 8 der 
Reihe neu auflegen wollte, liegt damit nahezu das gesamte Material seines Projekts 
‘1000 Sagen und Märchen der Südlsaven’ vor.. 
 Das Vorwort Puchners (S. 7-9) und die Einleitung Burts (11-21) informieren 
u. a. über die wechselvolle Geschichte des in Los Angeles (offenbar mit Hilfe von 
Wayland D. Hand) erhaltenen Krauss-Nachlasses, seine Auswertung durch Burt und 
die in Wien, Los Angeles, Wilmington (North Carolina) und Athen geleisteten 
Editionsarbeiten. Den Krauss-Texten und –Kommentaren (23-594) folgen 
‘Balkanvergleichende Anmerkungen’ (595-673) von Michael G. Meraklis und 
Puchner. Der Band schließt mit einem Erzähltypenregister nach AaTh (675-681) und 
einem Titelverzeichnis der 538 edierten Erzählungen (683-700). 
 Die handschriftlichen und maschinenschriftlichen Texte des Nachlasses (21) 
waren teils mit Numerierungen vor dem Titel, teils mit numerierten handschriftlichen 
Signaturen am Textende vorgefunden worden. Da die Numerierungen nicht 
vollständig sind, sich teilweise überschneiden und ein Inhaltsverzeichnis, eine 
Stichwortliste und Bibliographie, die Krauss angekündigt hatte, im Nachlaß nicht 
aufgefunden wurden, war eine von Krauss intendierte Anordnung der Texte nicht zu 
rekonstruieren (598). Die Herausgeber entschieden sich, die Texte nach Gattungen 
anzuordnen und sich dabei am AaTh-System zu orientieren: Der erste Teil ‘Märchen 
und Sagen’ enthält Tierfabeln (num. 1-20), Zaubermärchen (num. 21-50), Religiöse 
Märchen (num. 51-78), Novellenmärchen (num. 79-133) und Sagen (num. 134-235), 
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darunter Dämonen-, Toten- und Lokalsagen sowie Ätiologien; der die meisten Texte 
umfassende zweite Teil ‘Schwänke, Schnurren und erbauliche Geschichten’ (num. 
236-538) besteht vor allem aus Schwänken. Hatte Krauss in seinem 1914 
erschienenen Band vorwiegend Texte kroatischer und bosnischer Herkunft 
veröffentlicht, so hat er in dem nun vorliegenden Material eine Erweiterung vor allem 
durch serbische und bulgarische Texte vorgenommen, um einem slavische Sprachen 
nicht beherrschenden Leserkreis Erzählungen aller Südslaven zugänglich zu machen. 
 Die Herkunftsangaben zu den Texten aus dem Nachlaß sind wie sonst auch in 
von Krauss publizierten Sammlungen äußerst unvollständig. Nur für ca 150 der 
insgesamt über 500 Texte finden sich genaue Nachweise der von Krauss 
ausgewerteten Publikationen, vereinzelt sind weitere Angaben von Zeitschriften als 
Quellen oder zu Gewährsleuten bzw. Korrespondenten aus den Kommentaren von 
Krauss zu ermitteln. Hinzu kommen nach Zählung der Rezensentin über 60 mit H. 
M.. bzw. M. H. gezeichnete Text ohne jegliche Herkunftsbestimmung, die 
offensichtlich Maria (Annemarie) Hlebowicka, einer Mitarbeiterin in Wien und 
Freundin seiner Tochter, zu verdanken sind. Inwieweit Texte auf Aufzeichnungen 
von Krauss zurückgehen, der von sich behauptete, daß er ‘jede Geschiche ohnehin im 
Gedächtnisse’ bewahrte (148), bleibt unklar. Eine Reihe von Erzählungen versah 
Kruass mit so allgemeinen Herkunfsbezeichnungen wie Bosnien, Herzogland und 
Herzogtum (für Herzegowina), Dalmatien etc. Deutlich wird, daß Krauss – 
zumendest für die ca 150 angegebenen Quellen – nur wenige Publikationen heranzog, 
diese jedoch intensiv auswertete. So übersetzte er vor allem mazedonisch-bulgarische 
Erzählungen aus der Sammlung Kuzman Sapkarevs (44 Texte), serbische 
Erzählungen aus der von seinem Freund Tihomir R. Gjorgjevic um die 
Jahrhundertwende in Aleksinac herausgegebenen Folklorezeitschrift Karadzic (54 
Texte) und aus dem seit 1905 in Nis und Belgrad erscheinenden Wochenblatt Kica. 
List za salu, zabavu i skupljanje narodnih umotvorina (Kica. Blatt für Scherz, 
Unterhaltung und Sammeln von Volksüberlieferungen; 17 Texte) sowie Texte aus 
dem während der österreichischen Verwaltung seit 1900 in Sarajevo erscheinenden 
Publikationsorgan der slavischen Muslime Bosnien-Herzegowinas Behar, list za 
pouku i zabavu (Behar, Blatt zur Belehrung und Unterhaltung [cf. die Monographie 
von M. Rizvic: Behar, Sarajevo 1971]; 24 Texte). Die Überprüfung der südslavischen 
Quellen, eine Charakterisierung der Übersetzungsmethoden von Krauss und die 
Ermittlung einer genaueren Herkunftsbestimmung, z. B. im Fall der Sapkarev 
entnommenen Texte, bleibt zukünftigen Arbeiten der Südslavistik überlassen. 
 Die Kommentare von Krauss ließen die Herausgeber direkt den jeweiligen 
Texten im Petitsatz folgen. Sie gelten weniger den Erzähltraditionen (z. B. zu num. 
13, 11, 498), sondern dokumentieren das Forschungsinteresse von Krauss, aus 
Volkserzählungen Aufschlüsse über reales Volksleben zu erhalten. Sie reichen von 
Erklärungen von Wörtern, Sprichwörtern, Bräuchen und Pointen der Erzählungen bis 
hin zu Beurteilungen der politischen, staatlichen und sozialen Entwicklung der neuen 
Nationalstaaten und ihrer Einwohner (num. 174, 351, 423, 433, 510), darunter die 
Entlarvung des Mythos nationaler ‘Reinrassigkeit’ (num. 475) und nationaler 
Göttermythen (num. 162). Bemerkenswert sind angesichts der zeitgenössischen 
Nationalismen einerseits Krauss’ besonderes Interesse an den muslimischen Slaven in 
Bosnien (cf. auch seine Publikation der bosnischen Guslarenlieder) sowie seine 
Hinweise auf bogomilische Traditionen und andererseits seine oft herablassende 
ethnostereotype Darstellung der Südlsaven als Primitive (num. 15, 384, 386, 523). 
Darüber hinaus finden sich immer wieder verbitterte bis sarkastische Kommentare zu 
den wegen seiner Arbeiten auf sexualethnologischem Gebiet gegen Krauss 
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angestrengten und von ihm verlorenen Prozesse z. T. mit Hinweisen auf seinen 
nunmehrigen Verzicht, sexuelle Stoffe zu präsentieren bzw. Texte als solche zu 
interpretieren (num. 45, 87, 118, 178, 185, 231). 
 In den ‘Balkanvergleichenden Anmerkungen’ von Meraklis und Puchner sind 
durchgehend die von Krauss für die Texte verwendeten Siglen und – soweit im 
Nachlaß vorhandenen – Quellen angegeben. Einen großen Teil der Texte hat Meraklis 
nach AaTh typisiert. Durch Hinweise auf entsprechende Artikel in der EM und im 
Märchen Lexikon Walter Scherfs bieten die Herausgeber häufig die Möglichkeit 
allgemeiner Information zu jeweiligen Erzähltyp. Balkanspezifisch werden 
systematisch entsprechenden Varianten nach dem griechischen (Megas/Puchner) und 
dem bulgarischen (Daskalova-Perkowski u. a.) Typenkatalog angeführt, erörtert und 
mit weiterer Sekundärliteratur versehen. Öfters wird nach dem Katalog von Eberhard 
und Boratav auf türkische Parallelen verwiesen, gelegentlich auf rumänische 
(Saineanu) und ungarische (Berze Nagy und MHK 2), leider kaum jedoch über AaTh 
hinaus auf ‘serbokroatische’ und slovenische Varianten. Als den gesamten 
Balkanraum abdeckend sind vor allem Publikationen von Leopold Kretzenbacher und 
Dagmar Burkhart genannt. Thematisiert wird das Faktum, daß südosteuropäisches 
Material im AaTh-Katalog allgemein und vor allem im Schwankbereich nicht 
genügend berücksichtigt wurde, unter Hinweis auf eine Erweiterung von 
Schwanktypen und –subtypen um 50% im bulgarischen und 25% im griechischen 
Typenkatalog (643; cf. auch den nicht nach dem AaTh-Schema erstellten 
rumänischen Katalog Sabina C. Stroescus). 
 An kleineren Monita wären zu erwähnen: Die in den Anmerkungen 
angegebene Sekundärliteratur ist vielfach nicht in die Abkürzungsliste des 
Anmerkungsapparats integriert; num. 127 wurde versehentlich als num. 512 samt 
Kommentar doppelt aufgenommen und gezählt; ohne eine Begründung fehlen für 
eine Reihe von Texten die Anmerkungen. Von Interesse wäre das Faksimile eines 
handschriftlichen Textbeispiels aus dem Nachlaß gewesen. 
 Den Herausgebern ist für die Mühe der Edition dieses sehr umfangreichen und 
von verschiedenen Völkern stammenden Textmaterials zu danken. Der 
internationalen komparatistischen Forschung, die wegen Sprachbarrieren nicht auf 
südslavische Originalsammlungen zurückgreifen kann, wird ein für den gesamten 
Balkanraum, insbesondere im Sagen- und Schwankbereich bedeutendes, bisher nicht 
in andere Sprachen übersetztes Material zugänglich gemacht. Durch die Anordnung 
nach Gattungen und die AaTh-Typisierung ist für die Erzählforschung der Zugriff 
wesentlich erleichtert. Übrigens zeigt die Erfassung durch AaTh auch, daß Krauss, 
ein entschiedener Gegner der ‘Variantenklauber’, in seiner Auswahl ein gutes Gespür 
für die Frequenz von Volkserzählungen bewiesen hat. Beizupflichten ist den 
Herausgebern in ihrer Charakterisierung, daß die literarisch getönten Übersetzungen 
und die Kommentare von Krauss auch ein Kultur- und Zeitdokument der Wiener 
Geistesgeschichte sowie ein Zeugnis für eine gegenüber dem südosteuropäischen 
Raum und anderen Wissenschaftsdisziplinen wie Psychologie und Ethnologie 
aufgeschlossenen Volkskunde zu Anfang des 20. Jahrhunderts darstellen”. 
 
Petra Himstedt-Vaid, Zeitschrift für Balkanologie 40 (2004), σσ. 108-110. 
 
“Aus dem Nachlass des jüdisch-kroatischen Volkskundlers, Literaten und 
Sexualwissenschaftlers Friedrich Salomo Krauss (1859-1938) veröffentlichen die 
Herausgeber des vorliegenden Werkes bisher unveröffentlichte Erzählungen der 
Südslaven und machen sie somit der internationalen Erzählforschung zugängig. 
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 Die nun vorliegenden Volkserzählungen bilden neben den 409 
veröffentlichten Erzählungen aus den zweibändigen Sagen und Märchen der 
Südslaven, Leipzig 1883/84, und dem ersten Band der Tausend Sagen und Märchen 
der Südslaven, Leipzig 1914, den größten Teil der von Krauss auf acht Bände 
angelegten Tausend Sagen und Märchen der Südslaven. Bei den Erzählungen handelt 
es sich um authentisches Material, das Krauss vor allem in Bosnien-Herzegowina und 
Dalmatien während seiner Forschungsreise 1884-85 gesammelt hat. Daneben 
übersetzte Krauss Erzählungen aus südslavischen Folklore-Zeitschriften und 
Erzählsammlungen vor und um die Jahrhundertwende. Einen Großteil der 
Erzählungen versah Krauss mit Anmerkungen, die einem breiten Publikum 
kulturspezifische Besonderheiten erklären. 
 Raymund Burt weist in seiner Einleitung darauf hin, dass es Krauss trotz 
seiner folkloristischen Pionierarbeit in der Aufzeichnung der mündlichen 
Überlieferung der Guslarenlieder und seines Fachwissens nicht gelang, in 
akademischen Kreisen Aufnahme zu finden. Gründe dafür mögen im latenten 
Antisemitismus seiner Umwelt, seiner Verfeindung mit einflussreichen Kritikern und 
seiner Persönlichkeit zu suchen sein. So fand der erste Band der Tausend Sagen und 
Märchen der Südslaven in der Wissenschaft kaum und wenn, dann negative 
Beachtung. 
 Krauss verteidigt in seinem Vorwort zu Tausend Sagen und Märchen der 
Südslaven die Aufnahme von Geschichten über Vampire, Vilen und Werwölfe sowie 
von Schnurren, die alle keine Märchen und Sagen im traditionellen Sinne bilden, mit 
dem Hinweis auf die Lebendigkeit der Erzählungen im Volk. Nach der heutigen 
Auffassung wird der Rahmen der folkloristischen Gattungen durch die Einbeziehung 
der Schnurren – Erzählungen der ethnischen Gegensätze und religiösen Spannungen 
zwischen Muslimen, Christen, Serben, Bosniern und Türken – völlig gesprengt. Diese 
bilden eine eigene Gattung. Krauss sah aber in ihnen den psychologischen Schlüssel 
zum Verständnis der Südslaven und spielt somit auf die Freudsche Psychoanalyse an: 
‘Hunderte Geschichten, die kaum eine Beachtung fänden, gelangen hier mit zu Ehren, 
weil sie Humor, Witz, Satire und Ironie des Primitiven aufdecken. Der Mensch ist ein 
von Lachlust erfülltes Geschöpf. Was ihn ergötzt, erheitert, was sein Genecke, seinen 
Spott und Hohn erweckt, ja selbst seine Mienen und Geberden beim Ausdruck seiner 
ausbrechenden Fröhlichkeit, verraten uns das Geheimnis seiner durch das 
gesellschaftliche Tabu unterdrückten Triebrichtung’ (S. 17). Sein gesamtes Schaffen 
ist durch die Überzeugung geprägt, dass mündliche Überlieferungen eine 
‘absichtslose’ Schilderung und ‘unbewusstes’ Zeugnis des Volkslebens darstellen und 
aufgrund der in ihnen enthaltenen Survivals wichtige Aufschlüsse über ältere 
Anschauungen und Bräuche liefern (Vgl. Ines Köhler-Zülch, ‘Friedrich Salomo 
Krauss’, in: Enzyklopädie des Märchens VII, Sp. 353). 
 Die Erzählungen gibt Krauss so wieder, wie er sie vorgefunden hat – ohne 
Zensur und ohne ‘Verschönerung’. Er beschreibt seine wissenschaftliche Methode als 
eine ‘Darstellungsweise, die sich wesentlich auf eine schlichte Wiedergabe 
folkloristischer Ermittlungen beschränkt’ (S. 20). Seine teilweise ausführlichen 
Kommentare dienen hauptsächlich der Erläuterung von Besonderheiten in der 
südslavischen Volkskultur. Dass er aber in einigen Übersetzungen doch 
Konzessionen an die Zensur machen musste, schildert Krauss z. B. in der Anmerkung 
zum Zaubermärchen ‘Die Strafe des Kartenspielers’: ‘An zwei Stellen milderte ich in 
meiner Verdeutschung den Ausdruck so, dass daran das überaus keusche, von 
geschlechtloser Tugend triefende Gemüt eines auf die Heiligkeit des § 182 StGB. 
eingeschworenen Staatsanwaltes und kein polizeilicher Schnapphohn der 
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Sittlichkeitwacht Liliasiens in Aufruhr geraten dürfte und einen Anlass zur 
Beschlagnahme haben soll’ (S. 57). (Kraus wurde kurz vor dem ersten Weltkrieg 
Opfer einer antipronographischen Welle, die Deutschland erfasst hatte: ‘Teile der 
Anthropophyteia wurden beschlagnahmt, und Krauss’ Ethnologischer Verlag fiel 
unter eine ‘Postsperre’. Krauss selbst wurde als Pornograph gebrandmarkt’ (S. 13). 
 Das Buch gliedert sich in drei Abschnitte: Der erste Teil Märchen und Sagen 
beginnt mit einem Vorwort von Walter Puchner und einer Einleitung von Raymond 
Burt. Daraufhin folgen die südslavischen Märchen und Sagen (S. 25-338). Der zweite 
Teil schließt sich mit Schwänken, Schnurren und erbaulichen Geschichten an (S. 339-
594). Im dritten Teil werden Balkanvergleichende Anmerkungen im Allgemeinen und 
zu den einzelnen Erzählungen in Teil 1 und Teil 2 von Michael Meraklis und Walter 
Puchner gemacht (S 595-673). Den balkanvergleichenden Anmerkungen schließt sich 
das Typenregister der Volkserzählungen nach dem System Aarne-Thompson (S. 675-
681) und das Verzeichnis aller Titel der Erzählungen (S. 683-700) an. Das 
Typenregister, das die Erzählungen nach dem internationalen System Aarne-
Thompson aufschlüsselt, ermöglicht dem Leser eine handbuchartige Verwendung der 
Sammlung. 
 Da die Typenbestimmung der Erzählungen nach dem Aarne-Thompson-
System den südostueuropäischen Erzählraum nicht ausreichend berücksichtigt hat 
und daher nach Meinung der Herausgeber revisionsbedürftig ist, wurde neben der 
reinen Typenbestimmung ein vergleichender Kommentar erstellt. Die 
balkanvergleichende Kommentierung wurde möglich durch die Veröffentlichung des 
bulgarischen Typenverzeichnisses Bulgarski folklorni prikazki Katalog, Sofia 1993, 
dessen deutsche Übersetzung von Klaus Roth: Typenverzeichnis der bulgarischen 
Volksmärchen, Helsinki 1995, und eines griechischen Typenverzeichnisses in Form 
eines unveröffentlichten Zettelkastens von Georgios Megas. Die Kommentierung 
beweise ‘nicht nur eine relative Homogenität Südosteuropas als Erzählraum, sondern 
auch die Problemtik des AaTh-Systems vor allem bei den Schwänken, wo sich die 
nationalen Kataloge gezwungen sehen, Oikotypen zu schaffen und Ergänzungen 
vorzunehmen, wobei sie jedoch nicht immer zu den gleichen Ergebnissen kommen’ 
(S. 597). Die Kommentare zu den einzelnen Volkserzählungen umfassen 
Signaturangaben, Angaben zur eventuellen Eigennummerierung von Krauss, die 
Typenbestimmung – soweit sie möglich war – sowie Literatur- und weitere Angaben 
zum Vorkommen in Südosteuropa mit Angabe zu Texten und Variantenbildung. 
 Die Volkserzählungen selbst sind in einem altertümlichen Deutsch 
geschrieben und bewusst so gelassen worden, denn Stil und Orthographie sollten ja 
im Sinne einer wissenschaftlichen Edition beibehalten werden. So wurden an der 
Rechtschreibung der Erzählungen nur geringe Korrekturen vorgenommen und 
typische Eigenheiten der Rechtschreibung wurden vom Original übernommen. Im 
Allgemeinteil der Balkanvergleichenden Anmerkungen wird auf die Besonderheit der 
Sprache in den Übersetzungen hingewiesen: ‘In diesem Sinne eines historischen 
Dokuments wurde die Sprache und Orthographie von Krauss respektiert. Die 
blumige, altertümliche Ausdrucksweise und die weitschweifige Syntax entsprechen 
keineswegs einer Volkserzählung, sondern spätromantischem Literaturdeutsch. 
Krauss’ Übersetzungen sind vielfach literarisierende Bearbeitungen, die sich an ein 
spezifisches Bildungsbürgertum werden’ (S. 599), wobei dies natürlich der weiter 
oben beschriebenen Intention Krauss’ widerspricht, sich auf eine schlichte 
Wiedergabe folkloristischer Ermittlungen zu beschränken. Als Stilmittel verwendet 
Krauss ganz bewusst Austriazismen, slavische Originalwörter, die er auch oft in 
Klammern hinter die Übersetzung setzt, und Wiener Dialektausdrücke, um Realismus 
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und Volksnähe zu assoziieren. So wird z. B. in der Sage ‘Die Pestfrau von Sofia’ der 
slavische Ausdruck Cuma als originalsprachliche Erläuterung hinter den Begriff 
Pestfrau gestellt (S. 263). Umgekehrt behält Krauss in der Sage Nr. 142 die Name 
Vukac und Vucica als Original bei und lässt dann die Übersetzung ‘Wölfling’ und 
‘Wölfin’ in Klammern folgen. 
 Zu kritisieren gibt es in diesem umfassenden Werk nur einige flüchtige Felher 
beim Druckbild. So werden die diakritischen Zeichen nicht immer konsequent 
gebraucht, beispielsweise fehlen sie auf S. 20 bei Vuk Stefanovic Karadzic, oder bei 
dem Wort bulgarski auf S. 597 wird das diakritische Zeichen beim /u/ nicht richtig 
gedruckt und das /k/ gar vergessen. Im gleichen Satz wird der Autorenname Klaus 
Roth mit L. Roth abgekürzt. Auch haben sich z. B. bei den Literaturangaben auf S. 
602 und 604 Absatzverschiebungen und Leerzeichen eingeschlichen, wo sie 
eigentlich nicht hingehören. 
 Die beschriebenen Fehler im Kapitel “Balkanvergleichende Anmerkungen” 
vermögen aber nicht, den positiven Eindruck des gesamten Werkes zu schmälern, 
denn die Herausgabe der bisher unveröffentlichten Erzählsammlung Krauss’ samt der 
balkanvergleichenden Kommentierung und Typisierung stellt einen Gewinn für die 
internationale Erzählforschung dar”. 
 
863) “Tο αποκριάτικο δρώµενο ως πρωτογενής µορφή λαϊκού θεάτρου”, Kέντρο 
Λαογραφικών Mελετών Kαλαµάτας (επιµ.), “Aποκριάτικα δρώµενα του 
ελληνικού χώρου. Tο καρναβάλι της Nέδουσας Mεσσηνίας”, Eπιστηµονική 
συνάντηση λαογραφίας, Kαλαµάτα 16, 17 Φεβρ. 2001, Kαλαµάτα 2002, σσ. 8-10. 
 
To µελέτηµα αυτό αποτελεί σύντοµη εισήγηση σε Eπιστηµονική Συνάντηση 
Λαογραφίας, οργανωµένη από το Kέντρο Λαογραφικών Mελετών Kαλαµάτας και το 
Σύλλογο Nεδουσαίων Kαλαµάτας, µε θέµα: "Aποκριάτικα δρώµενα του ελλαδικού 
χώρου. Tο καρναβάλι της Nέδουσας Mεσσηνίας", το Φεβρουάριο του 2001 στο 
Πνευµατικό Kέντρο Kαλαµάτας. 
 
864) “H νέα εικόνα της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου, όπως διαµορφώθηκε 
από τις θεατρολογικές έρευνες των τελευταίων 25 χρόνων”, στον τόµο: Tο 
Eλληνικό Θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα. Πρακτικά A’ Πανελληνίου 
Θεατρολογικού Συνεδρίου, Aθήνα 17-20 Δεκεµβρίου 1998, Aθήνα 2002, σσ. 25-32 
(4ο). 
 
Aνακοίνωση στο A’ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο στην Aθήνα το 1998. Για 
ανάλυση βλ. κεφ. 8 του δηµ. αρ. 766. 
 
865) “O Xιώτης ιεροκήρυκας και δραµατουργός Mιχαήλ Bεστάρχης (+ 1662) 
και το έργο του”, Πρακτικά Γ’ Πανελληνίου Συµποσίου Γενεαλογικής και 
Eραλδικής Eπιστήµης (29 Oκτ. – 1 Nοεµ. 1998), Δελτίον Eραλδικής και 
Γενεαλογικής Eταιρίας Eλλάδος 11 (2001 [2002]), σσ. 679-704. 
 
Aνακοίνωση στο Γ’ Πανελλήνιο Συµπόσιο Γενεαλογικής και Eραλδικής Eπιστήµης 
το 1998 στην Aθήνα. Για ανάλυση βλ. κεφ. 8 του δηµ. αρ. 766. 
 
866) “Eικονογραφικές πηγές σε έργα της πρώιµης νεοελληνικής λογοτεχνίας. H 
περίπτωση του ανέκδοτου διαλογικού στιχουργήµατος του Xιώτη ιερέα Mιχαήλ 
Bεστάρχη για τα Eισόδια της Θεοτόκου”, Π. Aγαπητός / M. Πιερής (επιµ.), T’ 
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αδόνιν κείνον που γλυκά θλιβάται. Eκδοτικά και ερµηνευτικά ζητήµατα της 
δηµώδους ελληνικής λογοτεχνίας στο πέρασµα από το Mεσαίωνα στην 
Aναγέννηση (1400-1600), Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου  Neograeca 
Medii Aevi (Nοέµβριος 1997, Λευκωσία), Hράκλειο 2002, σσ. 539-559. 
 
Πολύ καθυστερηµένη δηµοσίευση της ανακοίνωσης στο 4ο Διεθνές Συνέδριο “Neograeca Medii 
Aevi” το 1997 στη Λευκωσία. Για ανάλυση βλ. κεφ. 5 του δηµ. αρ. 718. 
 
867) “Λαογραφία και Nεοροµαντισµός:  O “Bουρκόλακας”, το ανέκδοτο 
πρωτόλειο του Φώτου Πολίτη (1908)”, στον τόµο: M. A. Aλεξιάδη (επιµ.), 
Θητεία. Tιµητικό αφιέρωµα στον καθηγητή M. Γ. Mερακλή, Aθήνα 2002, σσ. 613-
629. 
 
Eµπεριστατωµένη δραµατολογική ανάλυση του δραµατικού πρωτόλειου του Φώτου 
Πολίτη, που έχει ανευρεθεί και δηµοσιευτεί πρόσφατα (Παράβασις 3, 2000, σσ. 221-
256). Πρόκειται για µια δραµατοποίηση της γνωστής παραλογής του “Nεκρού 
Aδελφού” και ένα δείγµα της χρήσης του λαϊκού πολιτισµού από την ελληνική 
συµβολιστική  δραµατουργία. 
 
868) “Nikolaos Georgiu Polites”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch 
zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, Berlin/ New York, τόµ. 10/ 
τεύχ. 3, σσ. 1142-1145. 
 
Aναλυτικό άρθρο για τη ζωή και δραστηριότητα του ιδρυτή της ελληνικής λαογραφίας, µε ιδιαίτερη 
εστίαση στα δηµοσιεύµατά του για τη λαϊκή λογοτεχνία και αφηγηµατολογία. 
 
869) “Die drei geraubten Prinzessinnen (AaTh 301)”, Enzyklopädie des 
Märchens. Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden 
Erzählforschung, Berlin/ New York, τόµ. 10/ τεύχ. 3, σσ. 1363-1369. 
 
Eκτενές παραµυθολογικό µελέτηµα για τον τύπο AaTh 301 στην εγκυκλοπαίδεια της παγκόσµιας 
λαϊκής αφηγηµατολογίας και προφορικής παράδοσης, τύπο που συναντιέται ιδιαίτερα συχνά και στην 
Eλλάδα. 
 
870) “Mολιέρος  και Kατσαΐτης. Iχνηλασίες σε µια θαµπή συσχέτιση”, 
Πόρφυρας 104 (Kέρκυρα, Iούλιος – Σεπτέµβριος 2002), σσ. 167-181. 
 
Πρόκειται για µελέτηµα που αφορµάται από τις τρεις κωµικές σκηνές στο τέλος της τραγωδίας 
“Iφιγένεια” του Kεφαλονίτη δραµατογράφου Πέτρου Kατσαΐτη (1720), που θεωρούνται συνήθως 
προερχόµενες από την commedia dell’ arte. Aνάµεσα στα ονόµατα των κωµικών τύπων και τις 
καταστάσεις, που πραγµατικά παραπέµπουν στην ιταλική αυτοσχεδιαζόµενη κωµωδία, εµφανίζονται 
όµως και γαλλικά ονόµατα (Σγαρανέλλος, Πουρσονιάκ, Σκαπίνος) που προέρχονται σαφώς από 
συγκεκριµένες µολιερικές κωµωδίες, θεωρία που έχω υποστηρίξει από το 1983· µπορώ να αποδείξω 
τώρα πως δεν είναι µόνο ορισµένα ονόµατα, αλλά ολόκληρες κωµικές σκηνές που φαίνονται 
δανεισµένες από το Γάλλο κωµωδιογράφο. Ωστόσο δεν πρέπει να υπήρχαν άµεσοι δίαυλοι 
επικοινωνίας ανάµεσα στο Παρίσι του 17ου αιώνα και το Aργοστόλι ή Ληξούρι του 1720. H γνώση 
του Kατσαΐτη πρέπει να προέρχεται από θιάσους της commedia dell’arte, που είχαν στο ρεπερτόριό 
τους στερεότυπες κωµικές σκηνές του Mολιέρου, ο οποίος συστεγαζόταν στο Παρίσι για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα µε θίασο της Comédie italienne και έχει δανειστεί, µε τη σειρά του, κωµικές σκηνές 
από την commedia dell’ arte γαλλικού τύπου. Προκαλεί πάντως εντύπωση η ανεύρεση σπαραγµάτων 
µολιερικής κωµωδίας ήδη το 1720 στην Kεφαλονιά, γιατί πρόκειται για τις πιο πρώιµες απηχήσεις του 
Mολιέρου στην Eλλάδα, απηχήσεις οι οποίες από το 1740 εκδηλώνονται και σε µεταφράσεις και 
αφήνουν εν γένει έντονα ίχνη στην ελληνική κωµωδία του 19ου αιώνα. 
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871) Πρόλογος στον τόµο: Eυσ. Xασάπη-Xριστοδούλου, H Eλληνική Mυθολογία 
στο νεοελληνικό δράµα. Aπό την εποχή του Kρητικού Θεάτρου έως το τέλος του 
20ού αιώνα. 2 τόµ. Θεσσαλονίκη, University Studio Press 2002, σσ. 13-16. 
 
Yπογραµµίζεται η σηµασία της εξαιρετικής αυτής µονογραφίας που ξεκίνησε ως διδακτορική 
διατριβή στο Tµήµα Θεατρικών Σπουδών στο Πανεπιστήµιο Aθηνών, και στην οποία διαφαίνεται 
ανάγλυφα σε ποιο βαθµό και µε ποια εντατικότητα η νεοελληνική δραµατογραφία, ειδικά αυτή του 
µεταπολεµικού θεάτρου, αναζητεί τη θεµατολογία της στην αρχαία ελληνική µυθολογία, η οποία, κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, αποτελεί κάτι σαν συνεχές “διακείµενο” σε πολλά έργα της νεοελληνικής 
δραµατολογίας. ‘Iσως η Eλλάδα είναι εκείνη η χώρα, - και φυσιολογικό θα ήταν αυτό -, που µε τον 
πιο εντατικό τρόπο καταφεύγει στη θεµατική αυτή δεξαµενή και βρίσκεται σε συνεχή διάλογο µε τον 
ανεξάντλητο αυτό κόσµο, δηµιουργώντας έτσι µια ιδιαίτερη νότα στο σύγχρονο νεοελληνικό θέατρο 
σε σύγκριση µε το παγκόσµιο. 
 
872) “Acting in Byzantine theatre: evidence and problems”, στον τόµο: P. 
Easterling / E. Hall (eds.), Greek and Roman Actors. Aspects of an Ancient 
Profession, Cambridge 2002, σσ. 304-324. 
 
Πρόκειται για την αγγλική εκδοχή του πρώτου  µέρους του κεφ. 1 του δηµ. αρ. 823. 
 
Mary Pittas-Herschbach / Andrew W. White, Text and Presentation. Journal of the 
Comparative Drama Conference 23 (2002), σσ.162-167, ιδίως σσ. 165 εξ. 
 
“... The research of both Plorites and Vivilakes was driven at least in part by 
theoretical or dogmatic concerns: the dismissal of Byzantium’s spirituality (and its 
intellectual culture) on the one hand, and the desire to reconcile perceived opposites 
on the other. By contrast Walter Puchner, who has devoted many years to the study of 
Byzantine theatre, offers what is perhaps the most objective account currently 
available. And we are pleased to note that a summary of Puchner’s work is now 
available in English. 
     From the publication of this first survey in 1982, Puchner has traced the various 
strategies used (and abused) by scholars in the search for the Byzantine theatre 
[footnote 6: Walter Puchner, “To Byzantino Theatro”, in Epeteris tou Kentrou 
Epistemonikon Ereunon XI, 1981-1982: 169-274. the article includes a definite 
bibliography on the subject]. One obstacle to understanding has been the complexitiy 
of Byzantine literature which, Puchner notes, makes consensus on a given passage’s 
meaning very difficult (305). Then again, few (if any) scholars of Byzantine theatre 
are theatre specialists, an unusual situation that once led Puchner to point out, in the 
sub-title of one article, that he was indeed theaterwissenschaftlicher, i.e., a ‘theatre 
scholar’ [footnote 7: See his “Byzantinischer Mimos, Pantomimos und 
Mummenschanz im Spiegel der griechischen Patristik und ekklesiastischer 
Synodalverordnungen. Quellenkritische Anmerkungen aus theaterwissenschaftlicher 
Sicht”, Maske und Kothurn 29, 1983: 311-317]. And it is his knowledge of theatre 
that has, it seems, prevented him from falling into the same rhetorical and theoretical 
traps as his predecessors. 
     After dividing Byzantium’s 1,100-year history into four major periods – early, 
iconoclastic, ‘middle’, and that of the Latins and Palaiologi (in each case, with only 
tentative dates) – Puchner offers a brief history of the controversy surrounding the 
question of theatre in Byzantium (304-306). The past century, in his view, has been 
one long rehearsal of two opposed camps: continuity theorists like Konstantinos 
Sathas, who posited an unbroken dramatic tradition from Antiquity through 
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Byzantium to the present day; and cynics like Karl Krumbacher, who found no 
evidence of dramatic literature in Byzantium. The uncritical acceptance of Sathas’s 
theories has led to some fanciful chapters in standard histories of the theatre – and 
Puchner’s article proceeds to clear the air and offer a more practical view. 
     Puchner notes that references to performing artists are initially plentiful but begin 
to peter out by the end of the sixth century (306). And drawing on Vivilakes’s 
research, Puchner, summarizes ecclesiastical usage of terms like hypokrinomai 
(acting), dramatopoiia (dramaturgy), etc., to demonstrate that Orthodoxy had 
theological objections to the theatrical enterprise, not just moral one (307-308). 
Beyond the 6th – 7th centuries, Puchner describes subsequent permutations of the 
words drama, which came to signify any story, history or epic, and theatron, which 
came to signify public readings of a variety of literary works – predecessors, as 
Puchner notes, of the academies of the Italian Renaissance (308-309). On the 
question of the ‘death of the theatre’, Puchner believes that Emperor Justinian’s (527-
565 CE) ban on Christian satires and his defunding of theatrical shows may have 
been the key to the Byzantine theatre’s decline (316). 
    Puchner makes clear distinctions between rhetorical literature (which often 
included dialogue) and actual drama, and notes that it was the former genre, not the 
latter, that survived throughout Byzantium’s history (310). As for the traditional 
exemplars of ‘Byzantine sacred drama’, the Christus Patiens and the Cypriot 
Passion, Puchner doubts that either of them really qualifies as a performable dramatic 
text (317-321). In his opinion the Christus Patiens – a popular document among 
Byzantinists, not least because of is uncertain date and authorship – does not qualify 
as a drama, in part because the writer’s grasp of stagecraft is so weak. And the 
Cypriot Passion, aside from possibly being a Medieval Latin import, seems to place 
such extreme demands on its director – a large cast, and at least ten different settings 
– that it is doubtful whether it was ever performed. 
     For Puchner the reasons why Byzantium never developed a theatre of its own are 
theological, and rooted in the theory of religious images developed by defenders of 
icons like St. John of Damascus during the iconoclastic era. The sacred image 
became ‘radically limitied in content and form’ because it was ‘a venerable token of 
sacred presence’ (323). The Orthodox Church rejected the use of images for didactic 
purposes, and so painters and mosaic artists eschewed the more literal, 
representational aesthetic of their Catholic brethren. This rejection of mimetic art was 
reflected, in later Byzantium, in condemnations of liturgical dramas and religious 
spectacles like the Florentine sacre rappresentazione. 
     As these three studies indicate, the apparent lack of evidence for Byzantine theatre 
has not prevented Greek-speaking scholars from creating a variety of competing 
historical narratives on the subject. Whether one subscribes to Plorites’ anti-clerical 
conspiracy theory, Vivilakes’ theory of reconciliations, of Puchner’s pragmatism, it is 
clear that there is more than enough room for English-language scholars to contribute 
their own ideas. The lack of consensus exhibited among these three scholars, who 
teach together at the University of Athens, can be seen as a sign of great intellectual 
vitality and as an invitation for all of us to discover the cult und culture of Byzantine 
performance – theatrical of not – for ourselves”. 
 
Anna Duncan, Bryn Mawr Classical Review 2003/09/36. 
 
“Turning to the textual tradition in the Byzantine period, Walter Puchner's essay, 
‘Acting in the Byzantine theatre: evidence and problems’, provides an overview of 
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what we know about the vestiges of performance and theatricality that survived into 
the Byzantine era. The only evidence for dramatic performance comes from the early 
Byzantine period (from somewhere between 330 - 529 CE up to the advent of 
Iconoclasm), when we still find records of mime actors, musicians, acrobats, and 
other kinds of performers; after this period, some scholars have argued for the 
theatricality of various religious spectacles or artwork or literature, but there is no 
evidence of any theatrical performance per se such as we see in the West. Puchner 
stakes out some disciplinary turf in the beginning of this essay, tracing the scholarly 
debate over the very existence of "Byzantine theater" to a conflict between most 
Byzantinists, who deny that theater proper existed after the early Byzantine period, 
and some scholars from other disciplines such as theater historians, philologists, 
musicologists, and cultural historians, who argued that it did, in some form or other. 
These non-Byzantinists, Puchner suggests, relied on several incorrect assumptions, 
methodologies, or agendas. We do have evidence for the huge popularity of mime in 
late antiquity and the early Byzantine period, before Christian strictures halted 
performance altogether. After the early Byzantine period, there were no more 
performances by mime actors, Puchner insists, but there were many quasi-theatrical 
forms of literature and religious practice that developed. One major reason theater 
proper never developed in the Byzantine East as it did in the West is the influence of 
the Iconoclastic movement. Images, representations, were regarded as highly charged, 
sacred objects, and were thus severely limited; a ban on theatrical performance is not 
so surprising in this context. Puchner's essay does not seem to break new ground (the 
theater/theatricality debate seems to have been settled since the 1970's) so much as to 
introduce the major issues, terms, and debates to an audience of Classicists - but this 
is helpful for the primary intended audience of this collection». 
 
Ηelen Foley, Classical Philology 99 (2004), σσ. 169-174, ιδίως σ. 172. 
 
«Walter Puchner attributes the Byzantine failure to develop theatrical forms to ‘the 
deeply symbolic character of the sacred sphere’, which did not ‘allow for the 
‘materialistic’ and ‘realistic’ tendencies which form the basis of a developed theatre. 
For human beings to represent the contents of the icon would really mean a 
desecration of these contents’ (p. 323). Even the famous passion play Christus 
Patiens imitates the ancient dramatic conventions without understanding the staging 
of plays. Greek theatrical terms such as hypokrites developed new and negative 
connotations during this period; the ancient actor became a ‘hypocrite’ in the modern 
sense of the word. Theater in early Byzantine culture, however, did not differ much 
from late antiquity. We know of comedies, mimes, and tragic excerpts performed by a 
single actor, and ‘lascivious’ dances, although all these performances could have a 
mixed reception. Tragedies, however, were read by both scholars and 
schoolchildren». 
 
873) “Προσεγγίσεις της αρχαίας τραγωδίας από τη φαναριώτικη δραµατουργία. 
Oι αρχαιόθεµες και αρχαιόµυθες τραγωδίες του Iακ.Pίζου Nερουλού (1813-1814) 
και η πρόσληψή τους”,  Eπιστηµονικό Συµπόσιο: “ Oι χρήσεις της αρχαιότητας 
από το Nέο Eλληνισµό” (14 και 15 Aπριλίου 2000), Aθήνα, Eταιρεία Σπουδών 
Nεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας 2002, σσ. 51-130. 
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Aναπτυγµένο κείµενο της ανακοίνωσης στο επιστηµονικό συµπόσιο της Eταιρείας Σπουδών 
Nεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας τον Aπρίλιο του 2000 στην Aθήνα. Για ανάλυση βλ. 
κεφ. 2 του δηµ. αρ. 959. 
 
874) “Oι Kουάκεροι. Mονόπρακτο του August von Kotzebue σε ανέκδοτη 
µετάφραση του Iωάννου Σεργίου Παπαδοπούλου (Bουκουρέστι 1813/14). 
Mαθητική άσκηση στη θεατρική µετάφραση από τα γερµανικά”, Παράβασις. 
Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 
(2002), σσ. 17-34. 
 
Για ανάλυση βλ. κεφ. 3 του δηµ. αρ. 858. 
 
875) “Nέο θεατρικό έργο του Pήγα Bελεστινλή; Kριτικές παρατηρήσεις σε µια 
προσωρινή  έκδοση”, Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών 4 (2002), σσ. 295-309. 
 
Πρόκειται για ιστορικο-φιλολογικό µελέτηµα, το οποίο σκοπό έχει να αποδείξει πως η προσγραφή της 
Pουµάνας µελετήτριας Lia Brad Cisacof της δραµατικής σάτιρας “Tο σαγανάκι της τρέλας”, που 
εξέδωσε πρόχειρα το 1998, στο Pήγα Bελεστινλή, δεν µπορεί να είναι σωστή, άποψη που εξέφρασαν 
και ο Σπ. A. Eυαγγελάτος και ο Δηµ. Σπάθης. Tο έργο αποτελεί ανελέητη σάτιρα εναντίον του 
Nικόλαου Mαυρογένη, του αρχηγού του τουρκικού στόλου στο Aιγαίο, που ανακηρύσσεται και 
Aυθέντης της Bλαχίας, και πρέπει να έχει γραφεί, όπως δείχνουν τα ενδοκειµενικά τεκµήρια, µεταξύ 
Mαρτίου και Iουνίου του 1786, όταν ο Mαυρογένης ανέλαβε τα καθήκοντά στο Bουκουρέστι και ο 
Pήγας ήταν γραµµατέας του. H συγγραφή µιας τέτοιας σάτιρας θα ήταν άκρως επικίνδυνη και θα του 
στοίχιζε χωρίς άλλο τη ζωή. ‘Aλλωστε µέσα στο έργο αναφέρεται και ο ίδιος ο Pήγας από άλλο 
σκηνικό πρόσωπο, µάλιστα όχι µε κολακευτικά λόγια. Πιο πιθανό είναι να προέρχεται η σάτιρα από 
τη φαναριώτικη οικογένεια των Σούτσων, γιατί ο Mιχαήλ Σούτσος καθαιρέθηκε από το ηγεµονικό 
θρόνο, για να ενθρονισθεί ο Mαυρογένης. O Γεώργιος Σούτσος άλλωστε, ένα χρόνο πιο πριν, έχει 
συγγράψει τη σάτιρα “Aλεξανδροβόδας ο ασυνείδητος”. H παλαιογραφική επιχειρηµατολογία της 
Pουµάνας µελετήτριας αποδεικνύεται ανεπαρκής, καθώς και τα υφολογικά τεκµήρια είναι σαφώς εις 
βάρος της υπόθεσης: τα δυσνόητα ελληνο-ρουµανο-τουρκικά της σάτιρας αυτής δεν µοιάζουν µε 
τίποτε από αυτά που έχει γράψει ο Pήγας. Ωστόσο για πιο οριστικά συµπεράσµατα χρειάζεται µια 
κριτική έκδοση του κειµένου. 
 
876) “Vergleichende Beiträge zum traditionellen Volkspuppenspiel auf dem 
Balkan”, Südost-Forschungen 59/60 (2000/2001 [2002]), σσ. 229-252. 
 
Πρόκειται για τη γερµανική εκδοχή του κεφ. 1 του δηµ. αρ. 768. 
 
877) “Ein kykladisches Herodesspiel in Prosagriechisch zur Zeit der 
Türkenherrschaft im Archipelagus”, Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 
LVI/105 (2002), σσ. 363-374. 
 
Tο µελέτηµα αυτή αναψηλαφεί το κείµενο του “Hρώδη ή της Σφαγής των Nηπίων” 
(δηµ. αρ. 640) κυρίως από λαογραφική και γλωσσική άποψη, ως προς τα realia του 
λαϊκού πολιτισµού που περιέχει, το υβρεολόγιο κτλ. Eίναι ώς τώρα το παλαιότερο 
κείµενο που αναφέρει τη λέξη “καλικάντζαρος”, που δεν τεκµηριώνεται καθόλου στο 
Bυζάντιο. Aυτό θα ήταν ενδεχοµένως ένα από τα επιχειρήµατα υπέρ της τουρκικής 
καταγωγής της λέξης, για την ετυµολογία της οποίας υπάρχουν πολλές και 
αντικρουόµενες απόψεις. Tο θέµα όµως θα λυθεί µόνο µε µια σύγκριση και εξέταση 
της ευρύτερης µορφολογίας και τυπολογίας της λέξης σε όλες τις βαλκανικές 
γλώσσες. 
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959) Aναγνώσεις και ερµηνεύµατα. Πέντε θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, 
εκδόσεις, “Kορφή” 2002 [2003], σελ. 327.  
 
O τόµος συγκεντρώνει πέντε θεατρολογικά µελετήµατα από την τελευταία διετία των 
ερευνητικών αναζητήσεων. Tο πρώτο κεφάλαιο, “Nέο σενάριο Bυζαντινών Παθών 
του Xριστού;” (σσ. 15-39), έχει δηµοσιευτεί στη Nέα Eστία 148, τεύχ. 1726 (Σετ. 
2000), σσ. 253-286 (για ανάλυση βλ. δηµ. αρ. 778), το δεύτερο, “H προσέγγιση της 
αρχαίας τραγωδίας από τη φαναριώτικη δραµατουργία: οι αρχαιόθεµες και 
αρχαιόµυθες τραγωδίες του Iακ. Pίζου Nερουλού (1813-1814) και η πρόσληψή τους” 
(σσ. 41-139), αποτελεί αναπτυγµένη µορφή ανακοίνωσης που εκφωνήθηκε σε 
συνέδριο της Eταιρείας Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισµού και Γενικής Παιδείας µε 
τίτλο “Xρήσεις της αρχαιότητας από το Nέο Eλληνισµό” τον Aπρίλιο του 2000 και 
δηµοσιεύτηκε στα πρακτικά του συνεδρίου (δηµ. αρ. 873). Πρόκειται για µια 
εµπεριστατωµένη δραµατουργική ανάλυση των τραγωδιών “Aσπασία” (Bιέννη 1813) 
και “Πολυξένη” (Bιέννη 1814) του Iακ. Pίζου Nερουλού, καθώς και της πρόσληψής 
τους· η “Πολυξένη” είναι η πρώτη άρτια τραγωδία του 19ου αιώνα µε σηµαντική 
σκηνική σταδιοδροµία στο πρώτο µισό του αιώνα, που µιµείται την haute tragédie 
του γαλλικού κλασικισµού  του 17ου αιώνα, περιέχει όµως και στοιχεία του 
Pοµαντισµού (τραγωδία του πεπρωµένου), της αισθηµατικής λογοτεχνίας, καθώς και 
το µοτίβο της “κατατρεγµένης αθωότητας” του Διαφωτισµού. Φανερό είναι επίσης το 
διδακτικό µήνυµα για την ανωτερότητα των Eλλήνων απέναντι στους Tρώες 
(Tούρκους)· η σκοτεινή µορφή της Kασσάνδρας, που για το ερωτικό της πάθος για 
τον Aχιλλέα θα φέρει την καταστροφή στην οικογένεια και στην πόλη, κυριαρχεί 
στην τραγωδία πάθους. Tο τρίτο κεφάλαιο, “H στροφή του Pοµαντισµού προς το 
θρησκευτικό Mεσαίωνα. O ‘Mεσσίας ή Tα Πάθη του Iησού Xριστού’ του Παναγιώτη 
Σούτσου (1839) και ο ‘Xριστός πάσχων’” (σσ. 141-169), αποτέλεσε επίσης 
ανακοίνωση σε συνέδριο της Eταιρείας Σπουδών Nεοελληνικού Πολιτισµού και 
Γενικής Παιδείας για τον Eλληνικό Pοµαντισµό το Nοέµβριο του 1999 και έχει 
δηµοσιευτεί στα πρακτικά του συνεδρίου (βλ. δηµ. αρ. 842). Δίνει µιαν ανάλυση της 
ροµαντικής τραγωδίας του Παναγιώτη Σούτσου, που δεν έγινε πολύ γνωστή αλλά 
διακρίνεται από µια ιδιαίτερη τόλµη στην υπέρβαση των κλασικιστικών 
προδιαγραφών της τότε δραµατουργίας· η συσχέτισή της µε τον “Xριστό πάσχοντα” 
είναι απλώς θεµατική και η έκδοση του βυζνατινού κέντρωνα µπορεί να αποτέλεσε 
αφορµή για τον Παν. Σούτσο να ασχοληθεί µε το θέµα. ‘Aλλωστε ο Xριστός 
εµφανίζεται ως κοινωνικός ηγέτης και επαναστάσης, που αγωνίζεται για την 
ισονοµία, τη δηµοκρατία και την ισότητα των λαών και των ανθρώπων. Eίναι 
εδιαφέρον πως η σκηνογραφία δείχνει και τον ουρανό, τον ίδιο το Θεό, το συµβούλιο 
των δαιµόνων κτλ. Tο τέταρτο κεφάλαιο, “Tα πρώτα δραµατικά έργα του Γρηγόριου 
Ξενόπουλου, ήτοι η (σχεδόν) αποτυχηµένη θεατρική σταδιοδροµία του Nέστορα της 
ελληνικής δραµατογραφίας στη στροφή του αιώνα” (σσ. 171-265), αποτέλεσε 
ανακοίνωση σε συνέδριο µε θέµα “Γρηγόριος Ξενόπουλος 50 χρόνια µετά... Συµβολή 
στην έρευνα του έργου του”, οργανωµένο από τον ”Πλατύφορο”, Eταιρεία Mελέτης 
‘Eρευνας Προαγωγής Πολιτισµού, το Θεατρικό Mουσείο και το Eλληνικό Pen Club, 
στη Zάκυνθο το Nοέµβριο του  2001 και δηµοσιεύτηκε, σε πολύ συντοµότερη 
µορφή, στη Nέα Eστία 150, τεύχ. 1739 (Oκτ. 2001), σσ. 446-487 (δηµ. αρ. 838). 
Πρόκειται για µια σκιαγράφηση της θεατρικής και δραµατικής σταδιοδροµίας του 
Ξενόπουλου ώς το 1904, πριν αρχίσει να έχει τις θεαµατικές επιτυχίες του στις 
αθηναϊκές σκηνές· προσφέρει εµπεριστατωµένες δραµατουργικές αναλύσεις του 
“Ψυχοπατέρα” (1895), του “Tρίτου” (1895), της “Kωµωδίας του Θανάτου” (“O 
µακαρίτης Mαύσωλος”) (1896/97), που µόλις πρόσφατα έχει ανακαλυφθεί, και του 
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“Mυστικού της Kοντέσσας Bαλέραινας” (1904) που είχε ανεβάσει ο Kωνστ. 
Xρηστοµάνος στη “Nέα Σκηνή”. O Ξενόπουλος από την αρχή ακολουθεί την 
παράδοση του “καλοφτιαγµένου” έργου της γαλλικής σχολής του αστικού ρεαλισµού 
του 19ου αιώνα· η στροφή του προς ηθογραφικά θέµατα της Zακύνθου, όταν 
δραµατοποιεί τα δικά του πεζογραφήµατα, πρέπει να ερµηνευτεί ως αναζήτηση 
επιτυχίας στο θέατρο (φοβόταν την αποτυχία σε όλη τη ζωή του). Oι κοινωνικοί 
προβληµατισµοί (“O Tρίτος”) δεν ανταποκρίνονται στα πραγµατικά κοινωνικά 
προβλήµατα της Eλλάδας της εποχής, αλλά είναι επηρεασµένοι από τη θεµατολογία 
της σχετικής γαλλικής δραµατολογίας. Διακρίνεται ήδη η άρτια δραµατουργία ως 
προς τη σταδιακή ενηµέρωση των θεατών και το στήσιµο του σασπένς µε την 
ελεγχόµενη δοσολογία των πληροφοριών, µε τις στρατηγικές της αναβολής και της 
παρεµβολής κτλ. Tο πέµπτο κεφάλαιο, “Laudatio για τον Jules Dassin” (σσ. ·267-
277), αποτελεί πανηγυρικό λόγο που εκφωνήθηκε στην Aίθουσα Tελετών του 
Πανεπιστηµίου Aθηνών κατά την αναγόρευση του Jules Dassin σε επίτιµο διδάκτορα 
του Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών το Nοέµβριο του 
1999. Mε λεπτοµερή ευρετήρια κλείνει ο τόµος. 
 
Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2003, σσ. 46-48. 
 
Πρόκειται για µια συναγωγή πρόσφατων µελετηµάτων του χαλκέντερου καθηγητή 
της Θεατρολογίας Αθηνών, στα οποία επιχειρείται εκ νέου η ένταξη της 
δραµατολογίας στο ευρύτερο πλαίσιο της θεατρικής θεωρίας. Αν και τα εργαλεία του 
ερευνητή στην προκειµένη περίπτωση αποτελούν δάνεια από το χώρο της φιλολογίας 
και της θεωρίας της λογοτεχνιας, στόχος του µελετήµατος αποτελεί κάθε φορά η 
διερεύνηση της θεατρικής ποιότητας του δραµατουργικού κειµένου και η θέαση της 
λειτουργίας του ως µέρος του θεατρικού γεγονότος. 
 Το πρώτο µελέτηµα µε τον ερωτηµατικό τίτλο ‘Νέο σενάριο βυζαντινών 
Παθών του Χριστού;’ αποτελεί µια εκ του σύνεγγυς εξέταση ενός σχετικά πρόσφατα 
σχολιασµένου και εκδεδοµένου χειρογράφου από τη Βασιλική Τσιούνη-Φάτση. Το 
κείµενο αυτό, ένας Κέντρωνας από χωρία των Ευαγγελίων, ανακινεί πιθανόν 
ζητήµατα ως προς τη σύνδεσή του µε τον Κυπριακό Κύκλο των Παθών και ως προς 
την πλούσια σε εκατέρωθεν επιχειρήµατα συζήτηση για την ύπαρξη θρησκευτικού 
θεάτρου στο Βυζάντιο. Ο Πούχνερ εξετάζει ενδελεχώς τις παρατηρήσεις της 
εκδότριας και το ίδιο το κείµενο, για να καταλήξει τελικά στην άποψη ότι το 
χειρόγραφο ελάχιστα µπορεί να αλλάξει τη µέχρι τώρα οπτική µας για το θέατρο της 
εποχής. 
 Το δεύτερο µελέτηµα επιχειρεί µια αναλυτική δραµατολογική ανάλυση των 
τριών αρχαιόθεµων τραγωδιών του Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού, καθώς και µια 
εξέταση της πρόσληψής τους από το περιβάλλον της εποχής. Αν και αυτά τα 
δραµατικά έργα της προεπαναστατικής περιόδου εντάσσονται σχεδόν απόλυτα στην 
κλασικιστική  αισθητική και στην κρυπτο-εθνικοαπελευθερωτική ιδεολογία του 
φαναριώτικου περιβάλλοντος στις παραδουνάβιες ηγεµονίες των αρχών του 19ου 
αιώνα, εντούτοις, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Νερουλού, δεν στερούνται ειδικού 
ενδιαφέροντος, κυρίως γιατί αποτέλεσαν αγωγούς για την µεταφορά ξένων 
αισθητικών προδιαγραφών στον ελληνικό χώρο. Στο µελέτηµα εξετάζονται από 
κοντά οι τραγωδίες ‘Ασπασία’, ‘Πολυξένη’ του Νερουλού, καθώς και  διαδροµή της 
πρόσληψής τους από το θεάτρό µας. 
 Το τρίτο µελέτηµα εξετάζει την ιδιαίτερη και αρκετά περίεργη παρουσία ενός 
θρησκευτικού δράµατος από έναν εκπρόσωπο του ροµαντικού κινήµατος στην 
Ελλάδα όπως είναι ο Παναγιώτης Σούτσος. Το τέταρτο επικεντρώνεται  στην πρώιµη 
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θεατρική σταδιοδροµία του Γρηγόριου Ξενόπουλου, όταν το πεζογραφικό και 
κριτικογραφικό έργο του επισκίαζε ακόµα τη θεατρική του δραστηριότητα. Με 
µεγαλύτερη λεπτοµέρεια εξετάζεται η θεατρική του παραγωγή από το 1894 ώς το 
1904, και συγκεκριµένα τα έργα του Ξενόπουλου ‘Ψυχοπατέρας’, ‘Τρίτος’, και ‘Το 
µυστικο της κοντέσσας Βαλέραινας’. Παρά τη µέτρια αρχική επιτυχία τους, σ’ αυτές 
τις πρώτες απόπειρές του µπορούν να ανιχνευθούν βασικοί άξονες της 
δραµατουργίας του ζακυνθινού λογίου, όπως το ‘θέατρο των ιδέων’, το αστικό 
δράµα, το ζακυνθινό ηθογραφικό πλαίσιο. 
 Η συλλογή των µελετηµάτων κλείνει µ’ ένα πανηγυρικό λόγο, µε την 
ευκαιρία της τιµητικής αναγόρευσης του Jules Dassin σε επίτιµο διδάκτορα του 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών”. 
 

960) O µαγικός κόσµος της υπερλογικού στα θεατρικά έργα του Παύλου Mάτεσι. 
Eρµηνευτικό δοκίµιο, Aθήνα, Eλληνικά Γράµµατα 2003, σελ. 293 (σσ. 217-290: E. 

Mουντράκη, “Παραστασιογραφία”). 
 

Πρόκειται για ερµηνευτική µονογραφία για έναν από τους πιο ενδιαφέροντες 
‘Eλληνες θεατρικούς συγγραφείς της πρώτης µεταπολεµικής γενιάς που 
διακρίνεται για τις εκλεκτικές σχέσεις του προς τις τελετουργίες και τον 

υπερρεαλισµό της εικονολογίας του. Xωρίζεται σε “Eισαγωγή” (σσ. 13-28) και 
τρία κύρια κεφάλαια: 1. “H πρώιµη περίοδος”,  όπου αναλύονται τα έργα: “H 
τελετή” (1966, σσ. 29 εξ.), “O σταθµός” (1966, σσ. 33 εξ.), “H καθαίρεση” (1969, 

σσ. 39 εξ.), “Bιοχηµεία” (1971, σσ. 46 εξ.), “H ποδοσφαιρική βραδιά της 
Mεγαλειοτάτης” (1973, σσ. 59 εξ.) και “Tο φάντασµα του Pαµόν Nοβάρο” (1973, 
σσ. 61 εξ.)· 2. “H ενδιάµεση περίοδος” (σσ. 67 εξ.), µε τα εξής έργα: “Λύκε, 
λύκε” (1980, σσ. 72 εξ.), “Eξορία” (1982, σσ. 76 εξ.) και το “Mικρο-αστικό 
Δίκαιο” (1983, σσ. 90 εξ.)· και 3. “H ώριµη περίοδος” (σσ. 95 εξ.), όπου 

αναλύονται πρώτα τα πεζογραφήµατα “H µητέρα του σκύλου” και “O Παλαιός 
των Hµερών”, τα δραµατικά έργα “Nαυµαχία Mαραθώνος” (1990, σσ. 101 εξ.), 

“O Περιποιητής φυτών” (1989, σσ. 105 εξ.), “Προς Eλευσίνα” (1992, σσ. 140 
εξ.),”H βουή” (1997, σσ. 185 εξ.) και “Eνοικιάζεται φύλακας άγγελος” (1999, σσ. 
192 εξ.). Aκολουθούν ευρετήρια προσώπων (σσ. 197 εξ.), τίτλων και έργων (σσ. 

200 εξ.), τόπων (σ. 202), θεµάτων και όρων (σσ. 203 εξ.), καθώς και στο 
παράρτηµα η “Παραστασιογραφία” εκπονηµένη από την Eιρήνη Mουντράκη 

(σσ. 217-290) που αναφερει συνολικά 115 παραστάσεις. 
 

Μ. Στεφανίδης, “Tο ιερό και το ανίερο”, Αντί 818 (28 Μαΐου  2004), σσ. 62-63. 
 

“Ο Μάτεσις, παρότι ‘άθεος ηρέµα’, επιστεύεται περισσότερο το αόρατο παρά το 
ορατό. Το άδηλο, που όµως υπάρχει και που εντέλει εκδικείται. ‘Ολη η ποιητική 
του, και στο θέατρο και στην πρόζα, στηρίζεται  σε µιαν αµείλικτη κατάδυση σε 

ό,τι θεωρεί ο αστικός πολιτισµός sacrum et profanum. Το ίδιό του το 
ανθρωπολογικό υλικό τον καθοδηγεί ώστε να προδιαγράφεται νοµοτελειακά το 
τροµερό που θα έρθει ‘αφεύκτως’. ‘Ετσι, όσο πεζολογικές κι αν είναι οι ιστορίες 
του –που δεν είναι-, όσο λαϊκοί – µε την πιο σπαρακτική και συµβολική έννοια 
του όρου – κι αν είναι οι ήρωές του, στο τέλος η κάθαρση επέρχεται µε τη 

σκοτεινή χάρη της Ειµαρµένης και το πρόσωπο της Μέδουσας. Είναι τότε που 
το θεατρικό εύρηµα ανατρέπει την όποια προϋπάρχουσα ορθολογική κατασκευή 
και τα υλικά της ποιητικής του µεταµορφώνονται σε ατόφια ποιητική ύλη. Είναι 

τότε που τα κοινωνιολογικά συµφραζόµενα και οι υφέρπουσες κειµενικές 
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αναφορές από όλο το σώµα του θεάτρου ή της λογοτεχνίας (π. χ. η σχέση του 
Προς Ελευσίνα µε το As I lay dying του Φώκνερ, ή της Βουής µε την Ορέστεια) 
γίνονται ένα θεατρικό γεγονός υψηλής αισθητικής. Είναι τότε που το γελοίο 
γελοιοποιείται µε τα ίδια τα γελοία χαρακτηριστικά της καθηµερινότητας. 

 Ο Παύλος Μάτεσις ως θεατρικός συγγραφέας, από την εποχή της Τελετής 
του 1966 ώς τον Φύλακα ‘Αγγελο που ανεβάστηκε το 2002, χρησιµοποιεί µ’ έναν 
τρόπο απόλυτα προσωπικό τη φόρµα του ‘µαγικού ρεαλισµού’ συνυφασµένη µ’ 
ένα καταλυτικά αποµυθοποητικό χιούµορ. Ο Μάτεσις στήνει ανθρώπους, 

ανθρωπάκους και σύµβολα ανθρώπων και τους φέρνει σε αντιπαράθεση µε την 
απωθηµένη τους επιθυµία για κατίσχυση της φθοράς και του θανάτου· 

καταντικρύς µε το διαβουκοληµένο τους όνειρο για αθανασία. Γίνεται δηλαδή 
αυτό που λέει ο Πιραντέλο στο διήγηµά του “La Veglia” (Το Ξύπνηµα): ‘Δεν 
υποφέρω εξαιτίας µου ή εξαιτίας σου. Υποφέρω γιατί η ζωή είναι αυτή που είναι’. 
Ο Μάτεσις ξεντύνει τους ήρωές του από κάθε µεταφυσική απαντοχή και 

σαρκάζει τις θρησκευτικές του οφθαλµαπάτες ώστε, σαρκάζοντας πάντα, να 
γεµίζει η σκηνή µ’ ένα Νιτσεϊκής προέλευσης  λείψανο του Θεού. 

 Τι µένει λοιπόν; Μα η τέχνη βέβαια. ‘Οχι όµως για να µας σώσει, αλλά για 
να καταστάσει πιο υποφερτή την οµηρία µας στο τίποτε. Σαν το µοναδικό γέρας 
του ανθρώπινου περάσµατος από την Ιστορία. Σαν το επιπολής συµπίληµα της 
ύπαρξης όσων έζησαν κι όσων θα ζήσουν. ‘Αρα έχουµε ένα θέατρο ‘οντολογικό’ 
και υπαρξιακό που χρησιµοποιεί την ηθογραφία µόνο ως προκάλυµµα, εφόσον 

στόχος του είναι η µαγεία και το τροµερό. 
 Ο Βάλτερ Πούχνερ προσεγγίζει το θεατρικό σύµπαν αυτού του ιδιότυπου 
και όχι εύκολου συγγραφέα µε υποδειγµατική επιστηµονική µέθοδο. Στηρίζεται 
στα κείµενα, τα οποία διαβάζει και per se και σε σχέση µε το ευρωπαϊκό θέατρο 
γενικότερα, αλλά και τον Καµπανέλλη, τον Ζιώγα ή τους εµβληµατικούς 

µυθιστορηµατικούς ήρωες του ίδιου του Μάτεσι. Η συλλογή διηγηµάτων ‘Υλη 
Δάσους νοµίζω ότι σταθερά τροφοδοτεί την προσωπική µυθολογία του 

συγγραφέα. Στη συνέχεια η Ραραού, ο Ελισαίος και όλοι οι κεκοιµηµένοι νεκροί 
του επανέρχονται από την ανυπαρξία στην ύπαρξη και αντιθέτως, σα µια 
φούγκα που κυνηγάει τον µουσικό εαυτό της. Ολόκληρο το έργο του Μάτεσι 
εξάλλου δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια αριστοτεχνικά δοµηµένη σπουδή 

θανάτου. Ακόµη καλύτερα ένα στηριγµα, µια µύηση στον επερχόµενο, δικό µας 
θάνατο. Μας προσφέρει επ’ αυτού ο ίδιος φτερά αγγέλου, δανικά όµως. ‘Ισα-ίσα 
για το ταξίδι. Ο Πούχνερ στέκεται µε πολλύ ευαισθησία απέναντι σ’ αυτόν τον 
υπερλογικό κόσµο και αφουγκράζεται τον καραδασµό του, ο οποίος άλλοτε 

κρύβει απελπισία στο γέλιο και άλλοτε αποκαλύπτει µέσα απ’ τον ζόφο ένα φως 
αισιόδοξης µελαγχολίας: ‘Ο θάνατος είπατε; Αν υπήρχε ο θάνατος – γιατί ΔΕΝ 
υπάρχει... Υπάρχει µόνο ένα ‘στοπ’ και µετά τίποτε...’ (Βιοχηµεία, 1970). 

 Ο Πούχνερ χωρίζει το έργο σε πρώιµο και όψιµο, εστιάζοντας  την 
προσοχή του στα κείµενα της τελευταίας δεκαετίας. Επίσης σηµειώνει εύστοχα 

(σελ. 26-27): ‘’Εχει πολύ ενδιαφέρον ότι τα στοιχεία της όψης που µετατρέπουν τα 
όψιµα έργα και σε σηµαντικά θεάµατα – ο Μάτεσις είναι από τους λίγους 
θεατρικούς συγγραφείς που µεταφέρουν κάποιες αντανακλάσεις των τάσεων 

οπτικοποίησης και θεαµατικοποίηση του σύγχρονου θεάτρου µε τις performances 
και τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας – υπάρχουν εν σπέρµατι και σε εµβρυακές 
µορφές και στα πρώτα έργα. Στα τελευταία παίζουν καταλυτικό ρόλο και δίνουν 
στο σύγχρονο νεοελληνικό θέατρο νέες διαστάσεις’. Οι κειµενικές οδηγίες του 
συγγραφέα που συνοδεύουν έργα όπως π. χ. το Προς Ελευσίνα, συγκροτούν ένα 
παράλληλο text προς τον θεατρικό λογο. Ιδού πώς σχολιάζει ο Μάτεσις την 
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στάση του Πατέρα: ‘Η πανσέληνος που κάλεσε στο ταξίδι της Επιστροφής, τώρα 
είναι στη χάση. Οι νεκροί δεν οσφραίνονται καλά. Τελικά µόνο ο Πατέρας µυρίζει 
τη θάλασσα’. Αλλά και οι θεατές, θα συµπληρώναµε, το άρωµα της µυστικής 

τέχνης. 
 Ο τόµος περιλαµβάνει, τέλος, πλήρη παραστασιογραφία του Μάτεσι από 
την Ειρήνη Μουντράκη, σχετικά µε τα 11 πρωτότυπα έργα του και τις 115 (!) 

µεταφράσεις”. 
 

Isabella Schwaderer, Zeitschrift für Βalkanologie 41 (2005), σσ. 120-122. 
 

“In diesem Band widmet sich Walter Puchner dem dramatischen Werk des 
griechischenTheaterautors Pavlos Matessis, von dem bisher nur ein Roman in 
deutscher Sprache zugänglich ist (Die Tochter der Hündin, deutsch von Brigitte 

Hildebrand, München 2001). Es ist der erste Versuch, die Theaterstücke von 
Matessis in ihrer Gesamtheit zu überschauen. Dies dürfte nicht zuletzt im 

eigenwilligen Charakter der Werke des Matessis liegen, der zu den originellsten 
Gegenwartsautoren Griechenlands zählt. Seine Dramen unterscheiden sich 

deutlich von der Produktion seiner griechischen wie auch europäischen 
Zeitgenossen, und es gelingt Matessis, vom Beginn seiner schriftstellerischen 

Arbeit an zu einer ganz eigenen, charakteristischen Ausdrucksform zu finden. 
 Der zunächst etwas kryptische Buchtitel Die magische Welt des 

Überlogischen in den Theaterstücken von Pavlos Matessis erhellt sich, sobald der 
Autor einen Überbick über den surrealen Kosmos des Dramatikers entwirft, der 

sich einem unmittelbaren Verstehen immer wieder entzieht. Puchner gliedert 
das bisherige Schaffen Matesis’ in eine Frühphase, einen Mittelphase und eine 

reife Phase, was einerseits dazu dient, eine Entwicklung innerhalb des 
reichhaltigen Bühnenwerks auszumachen, andererseits aber auch die 

Kontinuität einzelner Motive herauszuheben, die sein literarisches Schaffen 
charakerisieren. Wo es hilfreich ist, streift der Autor in seiner Studie auch das 

Prosawerk von Matessis, das besonders in der ‘reifen Phase’ wichtige 
Interpretationshinweise bereithält. Aus dieser Zeit stammt auch der oben 

genannte Roman Η µητέρα του σκύλου. 
 Zum tieferen Verständnis dieses komplexen Autors unternimmt es 

Puchner in akribischer Kleinarbeit, aus den einzelnen Dramen die Motive 
herauszuarbeiten, die sich wie ein roter Faden durch mehrere 

Schaffensperioden ziehen. Dazu gehören Themen wie das freiwillige Opfer der 
dramatis personae, um gleichsam wie in einer antiken Tragödie das 

Gleichgewicht der mythischen Ordnung wieder herzustellen. Rückgriffe auf die 
antike Mythologie finden sich nicht nur etwa in Stücken wie der ‘Aphrodite’, in 

dem nur mit dem Namen einer Gestalt explizit auf diese verwiesen wird, 
sondern eigentlich in fast allen Stücken, deren grotesker Humor nur eine dünne 
Schicht über den albtraumhaft beunruhigenden Geschehnissen auf der Bühne 

darstellt. 
 Fast immer ist es eine verknöcherte, vom Aussterben bedrohte und völlig 

handungsunfähige griechische Bourgeoisie, deren Niedergang dokumentiert 
wird in sexueller Frustration, erbittertem Kampf der Geschlechter und 
gegenseitigem Mord bzw. freiwilligem Selbstmord der als Sündenböcke 

stigmatisierten schwächeren Mitglieder. Dahinter schweben, immer präsent, die 
schwelenden Wunden eines Griechenland der fünfziger bis tief in die achtziger 

Jahre: die ungenügend verarbeiteten gesellschaftlichen Dramen des zwanzigsten 
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Jahrhunderts, der zweite Weltkrieg und der sich unmittellbar daran 
anschliessende Bürgerkrieg, der Griechenland noch Jahrzehne später spaltete. 

Vor diesem Hinergrund komponiert Matessis seine in kafkaesk 
fragmentarischer Weise erzählten Geschichten, in denen sich psychologischer 
und historischer Realismus mit surrealen Einfällen grotesker Szenen paaren. 
Immer wieder ist das Ereignis des Todes die unsichtbare Mitte, um das die 

Stücke fortwährend kreisen und seine verschiedenen Facetten im menschlichen 
Dasein sichtbar machen. Die so mit aller künstlerischen Freiheit erschaffene 

Welt scheint zunächst fast keine Berührungspunkte zu der Allltagsrealität der 
Zuschauer zu besitzen, entpuppt sich aber schliesslich als ein Zerrbild, das eben 
nach überlogischen, traumhaften Kriterien funktioniert. Ein Beispiel dafür sind 

die vielen Wortspiele und Versprecher, die zwar vordergründig nur durch 
burleske Obszönität zum Lachen reizen, auf den zweiten Blick aber auf das 

Sich-Kreuzen untrschiedlicher logischer Ebenen verweisen. 
 Zum unerschöpflichen Fundus der antiken Tragödie, den Matessis mit der 

ihm eigenen Weise bearbeitet, tritt im Laufe der Zeit auch noch die zweite 
fundamentale Überlieferung, aus der sich das kollektive Gedächtnis 

Griechenlands speist, hinzu: das Evangelium mit seiner Figur des sich für das 
Wohl der anderen hingebenden Christus. Das Opfermotiv gewinnt hier noch 

eine weitere, christliche Dimension und aus dem reifen Werk des Matessis sind 
auch andere Personen aus diesem Bereich, wie Engel und Erzengel, nicht mehr 
wegzudenken. In allen Widerwärtigkeiten des menschlichen Lebens erscheinen 
sie in ihrer überirdischen Schönheit und Perfektion als blasser Abglanz einer 
immer vorhandenen, aber niemals erreichbaren Göttlichkeit, deren ständiges 

Sich-Entziehen eine der bittersten Erfahrungen der Menschen darstellt. 
 Puchner gelingt es, in seiner präzisen Auseinandersetzung mit allen 

Dramen des Autors sowohl seine spezifischen Eigenheiten herauszupräparieren, 
als auch dieses ungewöhnliche Werk durch umfangreiche Literaturkenntnis 

zumindest stellenweise in einen literaturgeschichtlichen Kontext einzubinden. 
Damit erschliesst er dem – bisher leider nur griechischen – Publikum einen der 

anspruchvollsten Gegenwartsautoren. 
 Der Band enthält weiterhin einen umfangreichen Anhang von Irini 

Muntraki (S. 217-290), in dem die Aufführungen der von Matessis verfassten 
und aus verschiedenen europäischen Sprachen übersetzten Dramen verzeichnet 
sind – eine sehr nützliche Materialsammlung, um die Tätigkeit von Matessis auf 

den griechischen Bühnen nachzuverfolgen. 
 Es bleibt zu wünschen, dass das Werk von Matessis durch weitere 

Übersetzungen auch in Deutschland zugänglich wird”. 
 
961) Kλίµακες και διαβαθµίσεις. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Aθήνα, Iωλκός 
2003, σελ. 292. 
 
Πρόκειται για άλλον ένα συγκεντρωτικό τόµο, ο οποίος περιέχει δέκα θεατρολογικά 
µελετήµατα από την τελευταία περίοδο της ερευνητικής µου δραστηριότητας. Tο 
πρώτο κεφάλαιο, “Tο αιγαιοπελαγίτικο θέατρο (1600-1750) ως δραµατουργική 
οντότητα στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου” (σσ. 23-40), γράφτηκε για το 
συνέδριο της Eυρωπαϊκής Eταιρείας Nεοελληνικών Σπουδών στο Pέθυµνο (Mάιος 
2002), δηµοσιεύτηκε τελικά στο περιοδικό Kονδυλοφόρος  2 (2002), σσ. 51-61 (για 
ανάλυση βλ. δηµ. αρ.  982)· το δεύτερο κεφάλαιο, “H µορφή του γιατρού στα 
ελληνικά δρώµενα και στο λαϊκό θέατρο” (σσ. 41-62), αποτελεί κεφάλαιο µιας 
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µονογραφίας για τη µορφή του γιατρού στη νεοελληνική δραµατουργία, που είναι 
υπό έκδοση, το τρίτο κεφάλαιο, “H µετάφραση της ‘Iφιγένειας’ του Γκαίτε από τον 
Iωάννη Παπαδόπουλο (Iένα 1818) και το πρότυπό της” (σσ. 63-92), έχει δηµοσιευτεί 
στο περιοδικό Σύγκριση 13 (2002 [2003]), σσ. 9-31 (για ανάλυση βλ. δηµ. αρ. 970) 
και θα αποτελέσει την εισαγωγή της έκδοσης των θεατρικών µεταφράσεων του 
Iωάννη Παπαδόπουλου πριν από την Eπανάσταση του 1821 (υπό δηµοσίευση στη 
σειρά “Θεατρική Bιβλιοθήκη” του Iδρύµατος Kώστα και Eλένης Oυράνη). Tο 
τέταρτο κεφάλαιο, “O ‘ορθόδοξος’ Nατουραλισµός στο νεοελληνικό θέατρο. Tο 
ιστορικό µιας απουσίας” (σσ. 93-118), έχει γραφεί ως ανακοίνωση σε συµπόσιο της 
Eλληνικής Eταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραµµατολογίας, µε θέµα: “O 
Nατουραλισµός στην Eλλάδα: Διαστάσεις – Mετασχηµατισµοί – Όρια”, που έγινε το 
Δεκέµβριο του 2001 στο Πανεπιστήµιο Aθηνών. Eπισηµαίνει την ουσιαστική 
έλλειψη ακραίου  “ορθόδοξου” Nατουραλισµού  στο ελληνικό “θέατρο των ιδέων” 
και προσπαθεί να εντοπίσει τις πιθανές αιτίες για το φαινόµενο· αναλύει παραστάσεις 
ξένων Nατουραλιστών  και δραµατικά έργα Eλλήνων θεατρικών συγγραφέων, που 
κάπως πλησιάζουν το ρεύµα αυτό: ”Mπροστά στους ανθρώπους” του Mάρκου 
Aυγέρη, “Tο χαλασµένο σπιτι” του Σπύρου Mελά και το “Φιντανάκι” του Παντελή 
Xορν. Tο πέµπτο κεφάλαιο, “Λαογραφία και νεοροµαντισµός. O ‘Bρυκόλακας’, το 
ανέκδοτο πρωτόλειο του Φώτου Πολίτη (1908)” (σσ. 119-142), δηµοσιεύτηκε στον 
τιµητικό τόµο για τον Mιχάλη Mερακλή, Θητεία 2002, σσ.  613-629 (για ανάλυση βλ. 
δηµ. αρ. 867). 
 Tο έκτο κεφάλαιο, “O Πέλος Kατσέλης αναλυτής του Σαίξπηρ. Πρώτες 
διαπιστώσεις και εκτιµήσεις” (σσ. 143-152), έγραψα ως ανακοίνωση σε ηµερίδα που 
οργάνωσε το Tµήµα Θεαρικών Σπουδών για το σκηνοθετικό έργο του Πέλου 
Kατσέλη, το Mάιο του 2001. Περιγράφει τις αναλύσεις και τα δοκίµιά του για τις 
κυριότερες σαιξπηρικές τραγωδίες, που έχει εκδώσει στη διάρκεια του Mεσοπολέµου 
αλλά και µετά το Δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, στα πλαίσια της διδασκαλίας του σε 
δραµατική σχολή, αλλά και τα σχετικά ανέκδοτα και άγνωστα χειρόγραφα του 
αρχείου Kατσέλη, όπου βρίσκονται και άλλες αναλύσεις τραγωδιών και κωµωδιών 
του Σαίξπηρ. Mε τις θεωρητικές και δραµατουργικές αυτές ενασχολήσεις 
ολοκληρώνεται η εικόνα της σκηνοθετικής του εργασίας. Tο έβδοµο κεφάλαιο, 7. “H 
συνέχιση των Δελφικών Γιορτών. H υπαίθρια παράσταση του ‘Διθύραµβου του 
Pόδου’ του ‘Aγγελου Σικελιανού στο λόφο του Φιλοπάππου στις 24 Aπριλίου 1933. 
Mαζικό θέαµα και απαγγελία ποίησης” (σσ. 153-176), αποτέλεσε ανακοίνωση σε 
ηµερίδα για τον ‘Aγγελο Σικελιανό και το θέατρο, που διοργάνωσε το Tµήµα 
Θεατρικών Σπουδών το Δεκέµβριο του 2001, κι έχει δηµοσιευτεί στον τόµο των K. 
Πετράκου / A. Mουζενίδου (επιµ.), O Σικελιανός και το Θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 63-
86 (για ανάλυση βλ. δηµ. αρ. 971). Mε άλλο κορυφαίο σκηνοθέτη και τη θεωρητική 
του ενασχόληση ασχολείται το όγδοο κεφάλαιο, “Tα θεωρητικά κείµενα του Tάκη 
Mουζενίδη για το θέατρο” (σσ. 177-190), που γράφτηκε ως ανακοίνωση σε ηµερίδα 
µε θέµα: “H συµβολή του TάκηMουζενιδη στο νεοελληνικό θέατρο”, οργανωµένη 
από το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών το Δεκέµβριο του 2001 στο Πανεπιστήµιο 
Aθηνών. Tο σύντοµο µελέτηµα παρουσιάζει τα εξής βιβλία: “Aischylos und sein 
Theater” (1937), “Tο ποντιακό θέατρο” (1959), “Tο θέατρο της Kίνας” (1962), 
“Θεατρικός Xώρος και Σκηνοθεσία” (1964), καθώς και άρθρα και διαλέξεις στα 
αγγλικά, γερµανικά και ελληνικά. Tο ένατο κεφάλαιο, “Tο νεοελληνικό θέατρο – 
θέατρο ευρωπαϊκό. Mια πρώτη συγκριτική σύνθεση των προσληπτικών διαδικασιών 
στη νέα εικόνα της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου” (σσ. 191-212), αποτελεί 
κεντρική εισήγηση στο B’ Πανελλήνιο Θεατρολογικό Συνέδριο, που οργάνωσε το 
Tµήµα Θεατρικών Σπουδων το Mάιο του 2002 στο Πανεπιστήµιο Aθηνών και θα 
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δηµοσιευτεί στα Πρακτικά του συνεδρίου. Πρόκειται για µια εµπεριστατωµένη 
χαρτογράφηση των προσληπτικών διαδικασιών, που ανέπτυξε το νεοελληνικό θέατρο 
από την εποχή της Aναγέννησης έως σήµερα, στηριζόµενη στις συστηµατικές 
προεργασίες προς αυτή την κατεύθυνση, που είχαν πραγµατοποιηθεί τα τελευταία 
χρόνια κυρίως στο Tµήµα Θεατρικών Σπουδών (γαλλικές επιδράσεις, ιταλικές, 
γερµανικές και αυστριακές, σκανδιναβικές και ρωσικές, ισπανικές κτλ.). Tο 
τελευταίο κεφάλαιο, “Eικονικό σώµα και ζωντανό κορµί. Σκέψεις για την εφαρµογή 
της τεχνολογίας στο σύγχρονο θέατρο” (σσ. 213-242), έγραψα για το περιοδικό 
“Γράµµα/ Gramma” της Θεσσαλονίκης, που είχε ένα αφιέρωµα στην “Tεχνολογία 
στο σύγχρονο θέατρο”  (βλ. Γράµµα/Gramma 10 (2002 [2003]), σσ. 87-103· ανάλυση 
στο δηµ. αρ. 976). Aκολουθούν τα ευρετήρια µελετητών και ιστορικών  προσώπων 
(σσ. 243 εξ.), τίτλων και έργων (σσ. 256 εξ.), τόπων (σσ. 265 εξ.) και θεµάτων και 
όρων (σσ. 269 εξ.). 
 
962) Nεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) – Kινηµατογράφος. Tόµ. A’, Tο Nεότερο 
Θέατρο µέχρι τον B’ Παγκόσµιο Πόλεµο, Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήµιο, 
Σχολή Aνθρωπιστικών Σπουδών, Πρόγραµµα Σπουδών: Σπουδές στον Eλληνικό 
Πολιτισµό, Πάτρα 2002 [2003], σελ.417 (4ο), 5 εικ., ένας χάρτης. 
 
Πρόκειται για διδακτικό εγχειρίδιο, που γράφτηκε για την “εξ αποστάσεως µάθηση” 
του µαθήµατος “Θέατρο/Kινηµατογράφος” του προγράµµατος “Σπουδές στον 
Eλληνικό Πολιτισµό” της Σχολής Aνθρωπιστικών Σπουδών του Aνοιχτού 
Πανεπιστηµίου στην Πάτρα, το οποίο συνοδεύεται από παράλληλα αναγνώσµατα και 
άλλο διδακτικό υλικό, καθώς και µια σειρά από δραµατικά έργα που οφείλουν να 
διαβάσουν οι σπουδαστές. H ιδιαιτερότητα του εγχειριδίου αυτού έγκειται σε µιαν 
αυστηρά “παιδαγωγική” δοµή· κάθε κεφάλαιο προσδιορίζει  εισαγωγικά τις εξής 
παραµέτρους: σκοπό, προσδοκώµενα αποτελέσµατα, έννοιες-κλειδιά, εισαγωγικές 
παρατηρήσεις. H ροή του µαθήµατος διακόπτεται από ειδικές παρατηρήσεις, από 
“διάλογο” µε το µαθητή (σε πλάγια), από ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (µε τις 
απαντήσεις στο τέλος), ώστε να ελέγχει ο φοιτητής µόνος του την πρόοδό του, και 
παράλληλες δραστηριότητες, οι οποίες σκοπό έχουν να εµπεδώσουν τη γνώση. Kάθε 
κεφάλαιο τελειώνει µε µια σύνοψη, τις λύσεις των ασκήσεων, µιαν ειδική 
βιβλιογραφία και έναν οδηγό για περαιτέρω µελέτη. Kατ’ αυτόν τον τρόπο ο 
προκείµενος τόµος προσφέρει συνολικά 225 ασκήσεις αυτοαξιολόγησης µε τις λύσεις 
σε ειδικά παραρτήµατα στο τέλος κάθε κεφαλαίου και συνολικά 188 παράλληλες 
δραστηριότητες. Tο “µάθηµα” είναι γραµµένο µε χιούµορ και προσπαθεί να 
επικοινωνήσει πραγµατικά µε το µη παρόντα µαθητή. Ως προς τη δοµή του υλικού 
επιχειρεί να συγκεράσει µια ιστορία του θεάτρου µε µιαν ιστορία του δράµατος, 
δίνοτας έµφαση και στην σε βάθος ανάλυση ορισµένων δραµατικων έργων (κυρίως 
της “Eρωφίλης” του Γ. Xορτάτση). 
 Kάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε θεµατικές ενότητες. Tο πρώτο είναι εισαγωγικό: 
Eισαγωγικά (σσ. 17 εξ.), 1.1. Γενικός προσδιορισµός του νεοελληνικού θεάτρου (σσ. 
20 εξ.), 1.2. Περιοδοποίηση του νεοελληνικού θεάτρου σε σχέση µε το θέατρο στις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες (σσ. 24 εξ.), 1.3. Συνέχεια και ρήξεις – H γεωγραφία της 
ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου (σσ. 34 εξ.), 1.4. Σχέσεις του νεοελληνικού 
θεάτρου µε αυτό άλλων ευρωπαϊκών χωρών (σσ. 43 εξ.), 1.5. Iδιαιτερότητα του 
νεοελληνικού θεάτρου (σσ. 51 εξ.), 1.6. Iστορικό της διερεύνησης του νεοελληνικού 
θεάτρου, (σσ. 56 εξ.), 1.7. Eρευνητικά προβλήµατα του παρόντος και του µέλλοντος 
(σσ. 63 εξ.), σύνοψη (σσ. 67 εξ.), παράρτηµα 1 (σσ. 69 εξ. για τις λύσεις), 
βιβλιογραφία (σσ. 74 εξ.), οδηγός για περαιτερω µελέτη (σσ. 57 εξ.). 
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Mε το δεύτερο κεφάλαιο αρχίζει το ιστορικό µέρος: “Tο προεπαναστατικό 
ελληνικό θέατρο” (σσ. 77 εξ., σκοπός, προσδοκώµενα αποτελέσµατα, έννοιες-
κλειδιά, εισαγωγικές παρατηρήσεις): 2.1. Προδροµικές µορφές (σσ. 81 εξ.), 2.2. Tο 
κρητικό θέατρο (σσ. 87 εξ.): πιθανές αφετηρίες ( σσ. 81 εξ.), η δραµατουργία (σσ. 93 
εξ.), οι δραµατουργοί (σσ. 178 εξ.), η θεατρική ζωή (σσ. 181 εξ.), οι παραστάσεις 
(σσ. 185 εξ.), 2.3. Tο επτανησιακό θέατρο (σσ. 188 εξ.): πιθανές αφετηρίες στον 16ο 
αιώνα (σσ. 189 εξ.), η θεατρική ζωή στον 17ο αιώνα (σσ. 191 εξ.), η δραµατουργία 
του 17ου και 18ου αιώνα (σσ. 191 εξ.), οι θεατρικές µεταφράσεις (σσ. 204 εξ.), οι 
παραστάσεις  ιταλικού µελοδράµατος (σσ. 205 εξ.), η θεατρική ζωή στον 18ο αιώνα 
(σσ. 207 εξ.), 2.4. Tο αιγαιοπελαγίτικο θέατρο (σσ. 214 εξ.): η οργανωτική βάση των 
σχολικών παραστάσεων (σσ. 216 εξ.), οι θεατρικές παραστάσεις (1600-1750) (σσ. 
221 εξ.), η δραµατουργία (σσ. 232 εξ.), 2.5. Mεταφράσεις και δράµατα από τον 
φαναριώτικο χώρο (σσ. 251 εξ.): Δραµατικές µεταφράσεις ως διδακτικό ανάγνωσµα 
(σσ. 253 εξ.), η σατιρική δραµατουργία (σσ. 260 εξ.), 2.6. Oι θεατρικές σκηνές της 
Διασποράς και το ρεπερτόριό τους (σσ. 263 εξ.): Bουκουρέστι, Iάσιο, Oδησσός, 
‘Aλλες πόλεις, το ρεπερτόριο, το ελληνικό δραµατολόγιο στις παραµονές του 1871, 
Σύνοψη (σσ. 272 εξ.), Παράρτηµα 2 (σσ. 275 εξ. µε τις λύσεις των ασκήσεων), 
βιβλιογραφία (σσ. 297 εξ.), οδηγός για περαιτέρω µελέτη (σσ. 299 εξ.). 
 Tο τρίτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στο “Mετεπαναστατικό θέατρο ώς τη 
Mικρασιατική Kαταστροφή” (σσ. 301 εξ.): σκοπός, προσδοκώµενα αποτελέσµατα, 
έννοιες-κλειδιά, εισαγωγικές παρατηρήσεις. Eδώ η θεµατικές ενότητες είναι 
περισσότερες και πιο µικρές: 3.1. H θεατρική παράδοση στο Iόνιοκαι στο Aιγαίο 
(σσ.305 εξ.): Eπτάνησα, Eρµούπολη και Πάτρα, 3.2. Tο ξεκίνηµα της θεατρικής ζωής 
στην απελευθερωµένη Aθήνα (1836-1862) (σσ. 312): Aυλικές παραστάσεις του 
‘Oθωνα, ερασιτεχνικές παραστάσεις, η ιταλική όπερα, 3.3. H νεοελληνική 
δραµατουργία του 19ου αιώνα (σσ. 318 εξ.), τραγωδία, κωµωδία, άλλα είδη, 3.4. H 
αρχή του επαγγελµατικού θέατρου (σσ. 328 εξ.), 3.5. Tα νέα δραµατικά είδη (σσ. 328 
εξ.): Tο µονόπρακτο, το µυθιστορηµατικό περιπετειώδες δράµα, έργα “µέ θέση” και 
έργα “χωρίς θέση”, κωµειδύλλιο, δραµατικό ειδύλλιο, επιθεώρηση, 3.6. Oι θεατρικοί 
διαγωνισµοί και το ιστορικό πατριωτικό δράµα (σσ. 341 εξ.), 3.7. Tα λαϊκά θεάµατα 
(σσ. 343 εξ.): Φασουλής, Kαραγκιόζης, Παντοµίµα και νούτικη κωµωδία, καρναβάλι 
και δρώµενα, 3.8.  O ρόλος των ελληνικών παροικιών του εξωτερικού  (σσ. 361 εξ.), 
3.9. ερασιτεχνικές και σχολικές παραστάσεις της επαρχίας (σσ. 363 εξ.), 3.10. H 
δραµατουργία στη δηµοτική: το θέατρο ιδεών (1895-1922) (σσ. 368 εξ.): Oι 
συµφυρµοί του ρεαλισµού και του συµβολισµού, του σοσιαλισµού και του 
εθνικισµού, H κοινωνική κριτική: Γ. Ξενόπουλος “O Mακαρίτης Mαύσωλος”, Tο 
εθνικό δράµα του νεο-ροµαντισµού: K. Παλαµάς, “Tρισεύγενη”, Tο γκροτέσκο στο 
ελληνικό δράµα του µοντερνισµού: Π. Xορν, “Tο τίµιο σπίτι”, H ανατροπή του 
πατριωτικού δράµατος: N. Kαζαντζάκης “’Eως πότε;”, Προδροµικές µορφές του 
υπαρξιακού θεάτρου: N. Kαζαντζάκης, “Kωµωδία:  Tραγωδία µονόπραχτη”, 3.11, Tο 
Bασιλικό Θέατρο (1901-1908) (σσ. 388 εξ.), 3.12. H Nέα Σκηνή (1901-1905) (σσ. 
389εξ.), 3.13. Oι αρχές της σκηνοθεσίας  (σσ. 389 εξ.), 3.14. H αναβίωση του 
αρχαίου δράµατος (σσ. 390 εξ.), 3.15. Oι πρωταγωνιστικοί θίασοι (σσ. 391 εξ.), 3.16. 
Oι αρχές της θεατρικής κριτικής. Kαι το κεφάλαιο κλείνει µε τη σύνοψη (σσ. 385 
εξ.), το παράρτηµα 3 (σσ. 401 εξ. µε τις λύσεις), τη βιβλιογραφία (σ. 414), τον οδηγό 
για περαιτέρω µελέτη (σσ. 414 εξ.) και τον επίλογο (σσ. 417 εξ.). 
 
963) Φιλολογική επιµέλεια: Γεωργίου Λασσάνη, Tα Θεατρικά: Eλλάς (Mόσχα 
1820) και Aρµόδιος και Aριστογείτων (Oδησσός 1919, ανέκδοτο), Aθήνα 2002 
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[2003] (‘Iδρυµα Kώστα και Eλένης Oυράνη, Θεατρική Bιβλιοθήκη  αρ. 3), σελ. 
193.  
 
Παραθέτω απόσπασµα του προλόγου: “Eνώ το αλληγορικό µονόπρακτο Eλλάς έχει 
τυπωθεί στη Mόσχα το 1820, η τρίπρακτη τραγωδία Aρµόδιος και Aριστογείτων έχει 
µείνει ανέκδοτη έως σηµερα. ‘Hδη αυτό είναι αρκετή δικαιολογία, για να 
παρουσιαστεί το κείµενο στο αναγνωστικό κοινό. Aπό τη γραφίδα του Λασσάνη, που 
ίδρυσε τον περίφηµο ‘Λασσάνειο Δραµατικό Διαγωνισµό’, αποκτά ακόµα 
περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί το δράµα της αρχαίας τυραννοκτονίας λειτουργεί 
αφυπνιστικά και εθνεγερτικά, όταν παριστάνεται το 1819 στην Oδησσό,την πόλη που 
ιδρύθηκε η Φιλική Eταιρία και πραγµατοποιήθηκαν οι προετοιµασίες για το ’21 µε 
τον πιο εντατικό ρυθµό, µε πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Λασσάνη, που συµµετείχε και 
στις θεατρικές παραστάσεις των δραµατικών έργων του. Δεν είναι τόσο η 
δραµατουργική γοητεία, που ενδιαφέρει σήµερα, - αυτή είναι άλλωστε κάπως 
περιορισµένη -, παρά τα ιστορικά συµφραζόµενα, στα οποία εντάσσεται· η 
αρχαιογνωσία λειτουργεί την εποχή εκείνη επαναστατικά, σε σύγκριση του αρχαίου 
µεγαλείου µε τη σύγχρονη, τότε, κατάσταση του υπόδουλου Eλληνισµού. Στην 
περίπτωση του θέµατος της τυραννοκτονίας, που κυριαρχεί µε τον Aλφιέρι και τον 
Bολταίρο και στο θέατρο της Iταλίας και της Γαλλίας (µε το σαφή παραλληλισµό της 
Γαλλικής Eπανάστασης), οι παραλληλισµοί της Aρχαίας και Nέας Eλλάδας, επίσηµη 
ιδεολογία, άλλωστε, τότε του ευρωπαϊκού φιλελληνισµού, που έγινε εθνική στην 
Oθωνική Eποχή, έχει άµεσο προτρεπτικό και διεγερτικό χαρακτήρα. Tο πατριωτικό 
παραλήρηµα που συνόδευε τις παραστάσεις αυτές αποδεικνύει, πως πράγµατι έτσι 
λειτουργούσαν κι έτσι γίνονταν δεκτά τα έργα από το σύγχρονό τους κοινό των 
Eλλήνων της Διασποράς” (σσ. 7 εξ.). 
 
Xαρ. Kαρανάσιος, “’Φλέγοµαι από τον έρωτα και δεν ηµπορώ να ζήσω...’.  Nέες 
εκδόσεις παλαιών θεατρικών έργων”, εφηµ. “Kοζάνη”, Kοζάνη 11 Nοεµβρίου  2003, 
σ. 9. 
 
“H δυτική Mακεδονία, και µάλιστα η Kοζάνη, µπορεί να καυχάται ότι ανέδειξε τους 
πρώτους µεγάλους συγγραφείς του Nέου Eλληνισµού κατά το τέλος του 18ου αιώνα 
τόσο στην Iστορία, λογοτεχνία, θέατρο και φιλολογία, όσο και στην ιατρική, αν και 
οι σύγχρονοι Δυτικοµακεδόνες δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή στα έργα των 
προγόνων τους. Tο έκανε όµως ένας Bιεννέζος ελληνιστής, κ. Bάλτερ Πούχνερ, 
καθηγητής θεατρικών σπουδών του πανεπιστηµίου Aθηνών. ‘Eτσι το ήθελε η 
λογοτεχνική Mοίρα, τα κείµενα των απόδηµων Kοζανιτών να εκδοθούν διακόσια 
χρόνια µετά από κάποιον Aυστριακό. 
 O καθηγητής B. Πούχνερ, λοιπόν, επανεξέδωσε πρόσφατα και σχολίασε 
εκτενώς τις κωµωδίες της Mητιώς Σακελλαρίου ‘H ευγνώµων δούλη’ και ‘H 
πανούργος χήρα’ (µετάφραση από τα ιταλικά των κωµωδιών του Goldoni), οι οποίες 
είχαν εκδοθεί για πρώτη φορά το 1818 στη Bιέννη. Aκόµη, επανεξέδωσε και 
σχολίασε την τραγωδία ‘Eλλάς’ του Γεωργίου Λασσάνη (1η έκδοση Mόσχα 1820) 
και την ανέκδοτη τραγωδία του ‘Aρµόδιος και Aριστογείτων’, γραµµένη στην 
Oδησσό το 1818/19. Tα παραπάνω έργα συµπεριλήφθηκαν στη σειρά ‘Θεατρική 
Bιβλιοθήκη’ του Iδρύµατος Kώστα και Eλένης Oυράνη. 

 [...] 
O Γεώργιος Λασσάνης (1793-1870) υπήρξε εξέχων φιλικός και ένθερµος 

πατριώτης, φιλόλογος, συγγραφέας και πολιτικός. Γεννιέται από πατέρα έµπορο στην 
Kοζάνη, φοιτά στο σχολείο της και µετά σπουδάζει φιλολογία στη Λειψία. Tαξιδεύει 
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στη Γερµανία και έχει επαφές µε έλληνες εµπόρους. Tο 1817 στο Iάσιο µυείται στη 
Φιλική Eταιρία. Tο 1818 έρχεται στην Oδησσό, όπου διδάσκει στην Eλληνεµπορική 
Σχολή, ενώ στη συνέχεια στη Pωσία ταξιδεύει διαρκώς. Tην 1. 1. 1821 µεταβαίνει 
στο Iάσιο ως αντιπρόσωπος του Aλέξανδρου Yψηλάντη να προετοιµάσει τον 
επαναστατικό στρατό και διορίζεται υπασπιστής του και χιλίαρχος. Mετά την 
αποτυχία στο Δραγατσάνι ακολουθεί τον Yψηλάντη στις φυλακές της Aυστρίας. Tο 
1827 αποφυλακίζεται και τον επόµενο χρόνο φθάνει στην Eλλάδα, όπου λαµβάνει 
µέρος στις τελευταίες µάχες. Στο νέο ελληνικό κράτος ανέλαβε διάφορα στρατιωτικά 
και πολιτικά αξιώµατα, διατελέσας δύο φορές υπουργός Oικονοµικών. Πέθανε στην 
Aθήνα το 1870. 

Aπό τα έργα του εκδόθηκαν σε µετάφραση οι τραγωδίες ‘Aριστοµένης και 
Γόργος’ του Lafontaine (Mόσχα 1820) και ‘Eλλάς’ Mόσχα 1820, µε το ψευδώνυµο 
Γοργίδας Λυσάνιος). O Λασσάνης συµµετείχε στην έκδοση της ‘Στοιχειώδους 
Eγκυκλοπαιδείας των παιδικών µαθηµάτων’ (Mόσχα 1820-21), ενώ εκδόθηκαν 
ακόµη τρία ιστορικά του δοκίµια (Θεσσαλονίκη 1973) και µερικά ποιήµατά του 
(Kοζάνη 1952). Aνέκδοτη παραµένει η ‘Iστορία της Eλλάδος’ και άλλα έργα. O 
Λασσάνης µε κληροδότηµά του καθιέρωσε τον ‘Λασσάνειο δραµατικό διαγωνισµό’ 
που λειτούργησε την περίοδο 1889-1910. 

Tο θεατρικό µονόπρακτο ‘Eλλάς’, το οποίο ταυτίζει ο κ. Πούχνερ µε το 
θεωρούµενο ως λανθάνον έργο ‘H Eλλάς και ο Ξένος’ ανέβηκε στην Oδησσό τον 
Φεβρουάριο του 1819. Tο ρωσόφιλο έργο είναι ένας διάλογος της αλυσοδεµένης 
Eλλάδος µε έναν ξένο περιηγητή, και αποτελούσε πρόλογο της ανέκδοτης τραγωδίας 
‘Aρµόδιος και Aριστογείτων’ – ανέβηκε επίσης τον Φεβρουάριο του 1819 στην 
Oδησσό. O κ. Πούχνερ εξέδωσε για πρώτη φορά την τραγωδία αυτή από χειρόγραφο 
του Aρχείου Λασσάνη, το οποίο φυλάσσεται στην Eθνική Bιβλιοθήκη. O 
συµβολισµός του έργου – δραµατική χρησιµοποίηση των τυραννοκτόνων της Aθήνας 
- είναι σαφής, όπως και η σύνδεση µε την κλασική Aρχαιότητα. 

H Kοζάνη διαθέτει επαγγελµατικές και ερασιτεχνικές θεατρικές σκηνές, 
καθώς και µεγάλο θεατρικό κοινό. Περιµένουµε, λοιπόν, να δούµε κάποιο θεατρικό 
έργο του Λασσάνη ή της Mητιώς Σακελλαρίου να ζωντανεύει επί σκηνής”. 
 
 
964) Eισαγωγή στην έκδοση: Γεωργίου Λασσάνη, Tα Θεατρικά: Eλλάς (Mόσχα 
1820) και Aρµόδιος και Aριστογείτων (Oδησσός 1919, ανέκδοτο), Aθήνα 2002 
[2003] (‘Iδρυµα Kώστα και Eλένης Oυράνη, Θεατρική Bιβλιοθήκη  αρ.3), σσ. 7-
96. 
 
Στην εµπεριστατωµένη εισαγωγή αναπτύσσονται τα εξής κεφάλαια: “O Γεώργιος 
Λασσάνης και το έργο του” (σσ. 11 εξ.), “Tο µονόπρακτο Eλλάς” (σσ. 19 εξ.), 
“Aρµόδιος και Aριστογείτων” (σσ. 48 εξ.), “H πρόσληψη” (σσ. 82 εξ.), “O 
Aρνησίθρησκος του Mωριά, θεατρικό έργο του Λασσάνη;” (σσ. 86 εξ.). Για ανάλυση 
βλ. κεφ. 5 του δηµ. αρ. 823 και κεφ. 4/10 του δηµ. αρ. 460. 
 
965) Φιλολογική επιµέλεια: Γυναίκες θεατρικοί συγγραφείς στα χρόνια της 
Eπανάστασης και το έργο τους. Mητιώ Σακελλαρίου: H ευγνώµων δούλη, H 
πανούργος χήρα (1818), Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου: Φιλάργυρος (1823/ 24), 
Eυανθία Kαΐρη: Nικήρατος (1826), Aθήνα 2003 (‘Iδρυµα Kώστα και Eλένης 
Oυράνη, Θεατρική Bιβλιοθηκη, αρ. 4), σελ. 740. 
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H έκδοση των τεσσάρων θεατρικών κειµένων αντιµετώπισε πολλά προβλήµατα. 
Παραθέτω απόσπασµα από το “Φιλολογικό σηµείωµα του εκδότη”: “Kαι στις τρεις 
περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκαν τα κείµενα της πρώτης έκδοσης: για τις κωµωδίες 
του Goldoni σε µετάφραση της Mητιώς Σακελλαρίου η έκδοση του 1818, που 
αντίτυπό της σώζεται κολοβό (λείπουν οι πρώτες και τελευταίες σελίδες) στο 
E.Λ.I.A., συµπληρώνοντας τις ελλείπουσες σελίδες από το αντίτυπο της Γενναδείου 
Bιβλιοθήκης· για τον Φιλάργυρο της Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου 
χρησιµοποιήθηκε η κριτική έκδοση του Φαίδωνος Mπουµπουλίδου  το 1965, µε 
παράλειψη του apparatus criticus και µερικές ελάσσονες διορθώσεις. Για τον 
Nικήρατο της Eυανθίας Kαΐρη βασίστηκα στη φωτοαναστατική έκδοση της πρώτης, 
του 1826, στη σειρά των ανατυπώσεων της Iστορικής και Eθνολογικής Eταιρείας της 
Eλλάδος, Aθήνα 1972. / Στα κείµενα προστέθηκε αρίθµηση των σειρών του 
δραµατικού κειµένου, για να διευκολύνεται η παραποµπή σε συγκεκριµένα χωρία. 
Διατηρήθηκε εν γένει η ορθογραφία και στίξη του πρωτοτύπου, µε ορισµένες µικρές 
επεµβάσεις, για να δευκολύνεται η ανάγνωση, να υπογραµµίζεται η σωστή εκφορά 
του σκηνικού λόγου και να αποφεύγονται ενοχλητικές, για το σηµερινό αναγνώστη, 
οπτικές εντυπώσεις ή και σηµασιολογικές παρερµηνείες” (σ. 249). 
 
Xαρ. Kαρανάσιος, “’Φλέγοµαι από τον έρωτα και δεν ηµπορώ να ζήσω...’.  Nέες 
εκδόσεις παλαιών θεατρικών έργων”, εφηµ. “Kοζάνη”, Kοζάνη 11 Nοεµβρίου  2003, 
σ. 9. 
 
“H δυτική Mακεδονία, και µάλιστα η Kοζάνη, µπορεί να καυχάται ότι ανέδειξε τους 
πρώτους µεγάλους συγγραφείς του Nέου Eλληνισµού κατά το τέλος του 18ου αιώνα 
τόσο στην Iστορία, λογοτεχνία, θέατρο και φιλολογία, όσο και στην ιατρική, αν και 
οι σύγχρονοι Δυτικοµακεδόνες δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή στα έργα των 
προγόνων τους. Tο έκανε όµως ένας Bιεννέζος ελληνιστής, κ. Bάλτερ Πούχνερ, 
καθηγητής θεατρικών σπουδών του πανεπιστηµίου Aθηνών. ‘Eτσι το ήθελε η 
λογοτεχνική Mοίρα, τα κείµενα των απόδηµων Kοζανιτών να εκδοθούν διακόσια 
χρόνια µετά από κάποιον Aυστριακό. 
 O καθηγητής B. Πούχνερ, λοιπόν, επανεξέδωσε πρόσφατα και σχολίασε 
εκτενώς τις κωµωδίες της Mητιώς Σακελλαρίου ‘H ευγνώµων δούλη’ και ‘H 
πανούργος χήρα’ (µετάφραση από τα ιταλικά των κωµωδιών του Goldoni), οι οποίες 
είχαν εκδοθεί για πρώτη φορά το 1818 στη Bιέννη. Aκόµη, επανεξέδωσε και 
σχολίασε την τραγωδία ‘Eλλάς’ του Γεωργίου Λασσάνη (1η έκδοση Mόσχα 1820) 
και την ανέκδοτη τραγωδία του ‘Aρµόδιος και Aριστογείτων’, γραµµένη στην 
Oδησσό το 1818/19. Tα παραπάνω έργα συµπεριλήφθηκαν στη σειρά ‘Θεατρική 
Bιβλιοθήκη’ του Iδρύµατος Kώστα και Eλένης Oυράνη. 
 H Mητιώ (=Σταµάτα) Σακελλαρίου (1799-1863) είναι η πρώτη ελληνίδα 
διανοούµενη και θεατρική συγγραφέας. Παντρεύτηκε τον Γ. Σακελλάριο το 1805 
στην Kοζάνη, και από τότε τον ακολούθησε στις διάφορες πόλεις, όπου αυτός 
εξάσκησε το επάγγελµα του ιατρού. Συνεσταλµένη, σεµνή, ηθική, αλλά µοντέρνα, 
βρίσκεται στη σκιά δύο σηµαντικών προσωπικοτήτων του πνεύµατος της εποχής της, 
του πατέρα της Xαρίσιου Mεγδάνη, και του συζύγου της Γεωργίου Σακελλαρίου. Mε 
τις κωµωδίες της απευθύνεται µε εµφανή γυναικεία συνείδηση στις γυναίκες (των 
κωµωδιών προηγείται πρόλογος της συγγραφέως ‘Προς τας ευµενείς 
αναγινωσκούσας’), και εκφράζει την έµµεση διαµαρτυρία της για τις πρακτικές του 
παντρολογήµατος. Yπ’ αυτήν την έννοια η Mητιώ θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 
η πρώτη Eλληνίδα φεµινίστρια, µαζί µε τη ζακυνθινή E. Mαρτινέγκου. 
[...] 



- 721 - 

 

H Kοζάνη διαθέτει επαγγελµατικές και ερασιτεχνικές θεατρικές σκηνές, 
καθώς και µεγάλο θεατρικό κοινό. Περιµένουµε, λοιπόν, να δούµε 
κάποιο θεατρικό έργο του Λασσάνη ή της Mητιώς Σακελλαρίου να 
ζωντανεύει επί σκηνής”. 

 
Άννα Ταµπάκη, “Δεν χάθηκαν τα ίχνη. Τρεις λόγιες Ελληνίδες στα χρόνια της 
Παλιγγενεσίας και ένας ολιγόζωος πλην σηµαντικός µεταφραστής του Γκαίτε”, Το 
Βήµα 13 Μαρτίου 2005, σ. 8. 44. 
 
“Ανάµεσα στα λιγότερα διερευνηµένα, εν πολλοίς παραµεληµένα έως και άγνωστα 
κεφάλαια της νεοελληνικής γραµµατείας που άρχισαν να προσεγγίζονται µελετητικά 
µόλις τα τελευταία χρόνια είναι η γυναικεία θεατρική γραφή και ο ιδιάζων ρόλος της 
µεταφραστικής διαδικασίας στην ανανέωση των πνευµατικών δοµών, καθώς και στη 
µορφοποίηση των σύγχρονων λογοτεχνικών και δραµατικών ειδών στα χρόνια του 
Διαφωτισµού.. Αν και το νήµα αρχίζει να ξετυλίγεται ήδη από την πρώιµη φάση του 
(α΄ µισό του 18ου αιώνα), η κορύφωση του φαινοµένου συµπίπτει µε την ωρίµανση 
του καθοριστικού για τη σηµερινή µας πολιτισµική ταυτότητα διαφωτιστικού 
ρεύµατος, που επεδίωξε να εναρµονίσει τη δυτική νεωτερικότητα µε την ανάκτηση 
της αρχαίας κληρονοµιάς. 
 Ακαταπόνητος ερευνητής και µελετητής µε στόφα και πολυσχιδή 
ενδιαφέροντα, ο καθηγητής Βάλτερ Πούχνερ συνδυάζει στα εν λόγω πονήµατα τον 
µόχθο της πρωτογενούς ανάσυρσης στοιχείων µε τη συνθετική ικανότητα και την 
ευέλικτη και οξυδερκή ερµηνεία της ροής των φαινοµένων. Το πρώτο ογκώδες 
πόνηµα συγκινεί κατ’ αρχήν τον αναγνώστη για την αγάπη και την τρυφερότητα µε 
την οποία συνδιαλέγεται ο συγγραφέας µε τις τρεις λόγιες Ελληνίδες των αρχών του 
19ου αιώνα, που βίωσαν τις συγκλονιστικές στιγµές της Παλιγγενεσίας µε τον τρόπο 
και τις δυνατότητες που προσέφεραν κατά περίπτωση στην καθεµία οι κοινωνικές 
δοµές στον γεωγραφικό χώρο όπου έζησε και έδρασε και η ‘περιρρέουσα 
ατµόσφαιρα’, το λεγόµενο milieu. Ο Πούχνερ συλλέγει µεθοδικά και ανασυνθέτει τα 
‘ψήγµατα της γυναικείας συνείδησης’ µέσα από τη ‘διαφορετικότητα’ και συνάµα τη 
συµπληρωµατικότητα που κατοπτρίζει η πνευµατική πορεία των τριών ξεχωριστών 
Ελληνίδων: της Μητιώς Σακελλαρίου, θυγατέρας του λόγιου ιερέα Χαρίσιου 
Μεγδάνη και δεύτερης συζήγου του γνωστού ιατροφιλόσοφου, µεταφραστή και 
ποιητή Γεώργιου Σακελλάριου, της Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου, της νεαρής 
ζακυνθίας αρχόντισσας που παρατηρούσε τον κόσµο µέσα από τις τσελουζίες του 
αρχοντικού της και αναζητούσε µε πάθος τη γνώση, και τέλος της προικισµένης από 
τη φύση, πνευµατώδους αδελφής του νεωτεριστή λογίου Θεόφιλου Καΐρη. 
Συµπληρωµατικότητα χαρακτηρίζει και το γεωγραφικό τους στίγµα: Κοζάνη, 
Ζάκυνθος, Άνδρος και Ερµούπολη της Σύρου. 
 Τα διεξοδικά εισαγωγικά µελετήµατα, µε τίτλο ‘Προεισαγωγικά’ (σσ. 9-248), 
λειτουργούν µε διττό τρόπο: παρέχουν όλα τα γνωστά προσωπογραφικά και 
εργογραφικά στοιχεία και εν συνεχεία προχωρούν στη λεπτοµερή δραµατουργική 
ερµηνεία και αξιολόγηση των κειµένων που δηµοσιεύονται, φιλολογικά 
αποκατεστηµένα, στο δεύτερο µέρος του βιβλίου. Εξυφαίνονται οι συναρτήσεις που 
οδηγούν από τις µεταφραστικές επιλογές της Μητιώς Σακελλαρίου (των 
συγκεκριµένων κωµωδιών του Goldoni σε συνδυασµό µε τις προσωπικές της 
εµπειρίες), στην άθφονη συγγραφική παραγωγή της Ελισάβετ Μουτζάν-
Μαρτινέγκου, φαινόµενο αξιοπρόσεκτο καθαυτό για µια νεαρή λογία που παρέµενε 
‘εις τα ενδότερα του οίκου της’. Ασκούµενη και µελετώντας έγραψε ‘...κατά τους 
κανόνας της τραγωδικής τέχνης’ 22 θεατρικά έργα που ανήκουν σε διαφορετικά είδη, 
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από τα οποία σώζεται ο Φιλάργυρος, στον τύπο της ‘σοβαρής κωµωδίας’ µε διακριτά 
στοιχεία κοινωνικής κριτικής· ο Πούχνερ αποδέχεται µάλιστα τη διατυπωµένη 
υπόθεση εργασίας, την οποία και συµµερίζοµαι, για θεµατικούς παραλληλισµούς µε 
τον Βασιλικό του Μάτεση, επικεντρωµένες κυρίως στο κεντρικό πρόσωπο του 
τυραννικού πατέρα. Φθάνουµε εν τέλει στον Νικήρατο, στο µεταίχµιο της ‘ηρωικής 
τραγωδίας’ και του ‘πατριωτικού δράµατος’, µείγµα κλασικιστικών και ροµαντικών 
στοιχείων, έργο που εµπνέεται συγκλονισµένη η Ευανθία από την πτώση του 
Μεσολογγίου και εκδίδει ανωνύµως. Τα δραµατικά κείµενα αντιµετωπίζονται µε τη 
δέουσα προσοχή και µε όλα τα κριτήρια της ενδεδειγµένης θεατρολογικής ανάλυσης, 
που ευτυχεί να αξιοποιήσει τα συµπεράσµατα του µελετητή προς την κατασκευή µιας 
αναγκαίας τυπολογίας των έργων της περιόδου [...]”. 
 
966) Προεισαγωγικά στην έκδοση: Γυναίκες θεατρικοί συγγραφείς στα χρόνια της 
Eπανάστασης και το έργο τους. Mητιώ Σακελλαρίου: H ευγνώµων δούλη, H 
πανούργος χήρα (1818), Eλισάβετ Mουτζάν-Mαρτινέγκου: Φιλάργυρος (1823/ 24), 
Eυανθία Kαΐρη: Nικήρατος (1826), Aθήνα 2003 (‘Iδρυµα Kώστα και Eλένης 
Oυράνη, Θεατρική Bιβλιοθήκη, αρ. 4), σσ. 9-250. 
 
Για ανάλυση βλ. δηµ. αρ. 824. 
 

967) H σύγκρουση των φύλων στον αρχετυπικό κόσµο της Mαργαρίτας Λυµπεράκη. 
Aνθρωπολογικός και θεατρικός εξπρεσιονισµός στη γαλλική και ελληνική 

δραµατουργία της. Eρµηνευτικό δοκίµιο, Aθήνα, εκδόσεις Δίαυλος 2003, σελ. 252. 
 

Πρόκειται για ερµηνευτική µονογραφία για το θεατρικό έργο της Mαργαρίτας 
Λυµπεράκη, που κατέχει µιαν ιδιάζουσα θέση στη µεταπολεµική ελληνική 
δραµατογραφία, όχι µόνο αισθητικά και θεµατικά, αλλά και απο ιστορική 
πλευρά· πολλά από τα έργα της είναι, σε διεθνή κλίµακα, προφητικά 
προανακρούσµατα εκείνης της κατηγορίας του σύγχρονου θεάτρου, που 

αποκαλούµε συνήθως performances – η Λυµπεράκη εφάρµοσε ήδη στη δεκαετία 
του 1950 σκηνικές τεχνικές που, δεκαετίες αργότερα, θα γίνουν της µόδας. Στο 
ότι δεν είναι τυπική περίπτωση για την ελληνική δραµατουργία του 20ού αιώνα 
συντείνει και το γεγονός πως σχεδόν όλα τα θεατρικά έργα της έχουν γραφεί 
πρώτα στα γαλλικά, και κατά βάση εντάσσονται περισσότερο στη γαλλική 
πρωτοπορία παρ’ όσο στην ελληνική. Σε µια γενική εισαγωγή (σσ. 23 εξ.) 
ακολουθούν έξι κεφάλαια: 1) “Eν είδει προλόγου: η ‘Διασπορά’” (σσ. 23 εξ.), 
όπου αναλύεται το σενάριο αυτό, 2) “Tο πεζογραφικό ξεκίνηµα: έρως και 
ταυτότητα στα χρόνια της αναζήτησης” (σσ. 31 εξ.), όπου αναλύονται τα 
πεζογραφήµατα “Tα δέντρα”, “Tα ψάθινα καπέλα”, “O άλλος Aλέξανδρος” 
(1945-50), 3) “H µυθική µέθοδος στο νεοελληνικό θέατρο” (σσ. 59 εξ.), µε τα 
θεατρικά έργα: “H γυναίκα του Kανδαύλη” (1952), “O άλλος Aλέξανδρος” 

(1957), “Δαναΐδες” (1953/54), το σενάριο “Φαίδρα” (1960), “O άγιος Πρίγκιψ” 
(1963) και “Tο µυστικό κρεβάτι ή Tηλέγονος” (1967)· 4) “’Eρως και θάνατος ως 
τελετουργική θυσία” (σσ. 107 εξ.), που αναλύονται τα “τελετουργικά” έργα: 
“Σπαραγµός” (1965), “Για τον απόντα. Eσπερινή τελετή” (1971),”Eρωτικά. 
Tελετή καθαρµού” (1974), 5) “Πεζογραφικό ιντερµέδιο: τα µυστήρια στην 
υπηρεσία της πολιτικής επικαιρότητας” (σσ. 145 εξ.) για το πεζογράφηµα “Tο 
µυστήριο, και 6) “Στα δίχτυα της γυναικοκρατίας: ‘Zωή’ και ο θάνατος των 

αντρών” (σσ. 157 εξ.) για το τελευταίο έργο της για τη βυζαντινή 
αυτοκρατόρισσα, “Zωή” (1980). Aκολουθούν ένας “Eπίλογος” (σσ. 209 εξ.), το 



- 723 - 

 

ευρετήριο συγγραφέων και ιστορικών προσώπων (σσ. 217 εξ.), τίτλων (σσ. 225 
εξ.), τόπων (σσ. 231 εξ.), όρων, θεατρικών προσώπων και πραγµάτων (σσ. 235 

εξ.). 
 
968) Aπό τη θεωρία του θεάτρου στις θεωρίες του θεατρικού. Eξελίξεις στην 
επιστήµη του θεάτρου στο τέλος του 20ού αιώνα, Aθήνα Πατάκης, 2003, σελ. 505. 
 
O τόµος αυτός συγκεντρώνει 51 βιβλιοκρισίες που δηµοσιεύτηκαν στους πρώτους 
πέντε τόµους της Παραβάσεως, Eπιστηµονικού Δελτίου του Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, και αφορούν βιβλία και µονογραφίες της 
θεωρίας του θεάτρου στο χρονικό διάστηµα 1985-1999, µια δεκαπενταετία η οποία 
χαρακτηρίζεται από µια αποστροφή, στη πρακτική του θεάτρου, προς τις “ολιστικές” 
και ολοκληρωτικές  θεωρίες και προσεγγίσεις του στρουκτουραλισµού και της 
σηµειωτικής, καταφεύγοντας σε τελείως ανοιχτές και αµφίσηµες µορφές 
(παρα)θεατρικών παραστάσεων, τις λεγόµενες performances, όπου βασικά δεδοµένα 
και σταθερά της θεατρολογικής ανάλυσης καταστρατηγούνται συνειδητά ή και 
καταργούνται (όπως κώδικας, µήνυµα, σηµασία, επικοινωνία, σταθερό κοινό, ρόλος, 
χαρακτήρας, υπόθεση κτλ.), αναγκάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη θεατρική θεωρία 
να αρχίσει ξανά από την αρχή. Oι µελλοντικές εξελίξεις δεν οδηγούν πια σε µιαν 
ενιαία θεωρία του θεάτρου, αλλά σε διάφορες προσεγγίσεις προς το θεατρικό 
φαινόµενο, το οποίο υπάρχει διάσπαρτο και αλλού και έξω από το συµβατικό θέατρο. 
Oι βιβλιοκρισίες αυτές, επεξεργασµένες ξανά και ενηµερωµένες µε την τελευταία 
βιβλιογραφία, οµαδοποιούνται σύµφωνα µε τις επικρατέστερες µεθοδολογίες της 
θεατρικής θεωρίας: α) το δοµισµό και τη σηµειολογία και β) την ανθρωπολογία του 
θεάτρου. Yπάρχουν και µερικές µονογραφίες, κυρίως για τις performances, που 
ανήκουν και στους δύο θεµατικούς κύκλους. Σε µια τρίτη κατηγορία (“‘Aλλες 
προεγγίσεις και θεωρήµατα”) συγκεντρώνονται τα θεωρήµατα που δεν µπορούν να 
ενταχθούν στην πρώτη ή στη δεύτερη κατηγορία, και σε µια τέταρτη (“Bασικά 
βοηθήµατα και εργαλεία της θεατρολογίας”) παρουσιάζουνται θεατρικά λεξικά και 
εγκυκλοπαίδειες, εισαγωγές, readers θεωριών κτλ. Tέλος, στο πέµπτο µέρος (“H 
συγκρότηση του θεωρητικού λόγου στην ελληνικη θεατρολογία”), συγκεντρώνονται 
κριτικές παρατηρήσεις για ελληνικά µελετήµατα που αποτελούν “απάντηση” στις 
διεθνείς θεωρητικές  εξελίξεις. 
 Kατ’ αυτόν τον τρόπο αναλύονται µονογραφίες και βιβλία, καθώς και 
συγκεντρωτικοί τόµοι των Patrice Pavis, André Helbo, Herta Schmid, Hedwig Kral, 
Tadeusz Kowzan, Michael Quinn, Elaine Aston, George Savona, Marvin Carlson, 
Hans-Thies Lehmann, Kατερίνας Kακούρη, Victor Turner, Richard Schechner, Helen 
Gilbert, Joanne Tempkins, Mark Fortier, Bettine Schmidt, Mark Münzel, Felicia 
Hughes-Freeland, Manfred Pfister, Susan Bennett, Erika Fischer-Lichte, Harald 
Xander, Hellmut Flashar, Marianne MacDonald, Σάββα Πατσαλίδη, Eric Alexander 
Hoffmann, Klaus Lazarowicz, Christopher Balme, Manfred Brauneck, Gérard 
Schneilin, Richard Drain, Michael Huxley, Noel Witts, Renate Möhrmann, Wolfgang 
Greisenegger, Phyllis Hartnoll, Peter Found, Γιώργου Πεφάνη, E. Mουδατσάκι, 
Mαρίκας Θωµαδάκη, Θόδωρου Γραµµατά, Δηµήτρη Tσατσούλη, κτλ., ενώ γίνεται 
ένα πλήθος παραποµπών και σε άλλη βιβλιογραφία, καθώς επίσης αναλύονται και 
συζητούνται και άρθρα κι άλλων ακόµα συγγραφέων και µελετητών. 
 O τόµος απαρτίζεται από τις εξής θεµατικές ενότητες: “Προεισαγωγικά” (σσ. 
11 εξ.), “A’ Δοµισµός και σηµειολογία στη θεατρική επιστήµη: από το θεωρητικό 
σύστηµα στην αµφισβήτηση στην πράξη”, (σσ. 25-142), “B’ Aνθρωπολογία και 
θεατρολογία: Aπό την εθνο-θεατρολογία στις διαπολιτισµικές παραστάσεις και στις 
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performances” ( σσ. 143-238), “Γ’ ‘Aλλες προσεγγίσεις και θεωρήµατα” (σσ. 239 – 
296), “Δ’ Bασικά βοηθήµατα και εργαλεία της θεατρολογίας” (σσ. 297-379), “E’ H 
συγκρότηση του θεωρητικού λόγου στην ελληνική θεατρολογία” (σσ. 371-438). O 
τόµος κλείνει µε έναν “Eπίλογο” (σσ. 439 εξ.), το Eυρετήριο µελετητών και 
ιστορικών  προσώπων (σσ. 443 εξ.), το Eυρετήριο τίτλων και έργων (σσ. 459 εξ.), το 
Eυρετήριο τόπων (σσ. 481 εξ.) και το Eυρετήριο πραγµάτων και όρων (σσ. 483 εξ.). 
 Παρουσιάζονται αναλυτικά οι µονογραφίες των εξής µελετητών, θεωρητικών 
και εκδοτών:  P. Pavis, A. Helbo, H. Schmid, H. Kral, T. Kowzan, M. L. Quinn, E. 
Aston, G. Savona, M. Carlson, H.-Th. Lehmann, Κ. Κακούρη, V. Turner, R. 
Schechner, H. Gilbert, J. Tompkins, M. Fortier, J. G. Reinelt, J. R. Roach, B. E. 
Schmidt, M. Münzel, M. Pfister, S. Bennett, E. Fischer-Lichte, H. Xander, M. Pfister, 
M. MacDonald, Σ. Πατσαλίδη, E. A. Hoffmann, K. Lazarowicz, Chr. Balme, M. 
Brauneck, G. Schneilin, R. Drain, M. Huxley, N. Witts, R. Möhrmann, W. 
Greisenegger, Τ. Μουδατσάκι, Γ. Π. Πεφάνη, Μ. Θωµαδάκη, Θ. Γραµµατά, Δ. 
Τσατσούλη. 
 
Γιώργος Π. Πεφάνης, Η Καθηµερινή 25/26 Δεκεµβρίου 2005, Τέχνες και Γράµµατα, 
σ. 6. 
 
“Όσο και αν είναι άδικη η άποψη ότι ο εικοστός αιώνας γέννησε λιγότερα έργα και 
περισσότερες κριτικές απόψεις για τα έργα αυτά, γεγονός παραµένει ότι υπήρξε ο 
αιώνας της θεωρίας. Κατά τους προηγούµενους αιώνες, η εµβέλεια µιας θεωρίας 
απλωνόταν σε πολλές δεκαετίες, γι’ αυτό και η καντιανή ηθική ή η εγελιανή 
αισθητική έζησαν πολύ περισσότερο από τους εµπνευστές τους. Από το ’60 και µετά 
όµως η διαδοχή των θεωριών παρουσιάζει µια τόσο πυκνή περιοδικότητα, ώστε, αφ’ 
ενός, οι ίδιοι οι µελετητές να βρίσκονται πότε στο ένα στρατόπεδο και πότε στο άλλο 
και, αφ’ ετέρου, οι καλλιτέχνες να ασφυκτιούν σε έναν σχεδόν συµπληρωµατικό 
ρόλο. 
 Ο Πούχνερ πρέσβευε πάντα (και συνεχίζει να πρεσβεύει) την επιστροφή στο 
συγκεκριµένο. Αν βρει κανείς το θάρρος να διαβάσει τα πενήντα βιβλία του, θα 
διαπιστώσει εύκολα την εδραία θέση που κατέχουν η επαγωγή και η αποδεικτική 
διαδικασία – µέθοδοι που συγκροτούν το ιστορικό περιεχόµενο των ερευνών του. 
 Εν τούτοις, στο βιβλίο αυτό κυρώνεται ένας άλλος λόγος, που δεν ερείδεται 
σε επαγωγικά βήµατα, αλλά σε γενικότερες θεωρήσεις, οι οποίες προκύπτουν από 
την προσεκτική παρακολούθηση των νέων θεωριών και τον διάλογο µαζί τους. 
 Η διασπορά των θεωριών. Σε µια πρώτη ανάγνωση φαίνεται ότι το βιβλίο του 
Πούχνερ συγκεντρώνει 51 κριτικές ισάριθµων βιβλίων, τα οποία αναφέρονται σε 
διάφορες περιοχές της θεωρίας του θεάτρου και του δράµατος, κατά τη δεκαετία του 
’90. Ουσιαστικά, όµως, περιγράφει, αναλύει και κρίνει τα ζητήµατα περί θεάτρου 
που θέτουν αυτά τα βιβλία, τις βάσεις, τις αφετηρίες και τις προοπτικές των 
ζητηµάτων, καθώς και τις δυνατότητες απεγκλωβισµού από τα εκάστοτε αδιέξοδα. 
Και στα πέντε προτεινόµενα πεδία εργασίας (δοµισµός και σηµειολογία, 
ανθρωπολογικές θεωρίες, δραµατουργική ανάλυση και performance studies, 
στοιχειώδη εργαλεία της θεατρολογικής επιστήµης, συγκρότηση του ελληνικού 
θεωρητικού λόγου), εντυπωσιάζει η εποπτεία των επιµέρους αντικειµένων, η πλατιά 
βιβλιογραφική ενηµέρωση, η ανοιχτότητα της σκέψης και η έντονη διάθεση κριτικής 
συζήτησης. 
 Οι βιβλιοκρισίες του Πούχνερ έχουν διπλό προσανατολισµό και διπλό ρόλο: 
από τη µια πλευρά απευθύνονται προς τον απληροφόρητο αναγνώστη για να τον 
ενηµερώσουν για τις τάσεις της σύγχρονης σκέψης, από την άλλη όµως ανοίγουν 
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έναν κριτικό και εποικοδοµητικό διάλογο µε τις τάσεις αυτές. Όταν η στροφή γίνεται 
προς τον αναγνώστη, η βιβλιοκρισία λειτουργεί ως κατατοπιστικό άρθρο, αναλυτικό, 
συχνά παρατακτικό, που απλώνεται στο χαρτί µε όλο το εύρος των παραποµπών και 
των παραθεµάτων. Όταν η στροφή γίνεται προς τα ίδια τα θεωρητικά ζητήµατα, το 
κείµενο αλλάζει, πυκνώνεται, το πλάτος µεταβάλλεται σε βάθος και ξεδιπλώνεται 
ένας γοητευτικός στοχασµός, που αφοµοιώνει τον πλούτο των αναφορών σε ένα 
αυτοτελή δοκιµιακό λόγο. Στην πρώτη περίπτωση, έχουµε έναν πολύχρωµο χάρτη 
του σύγχρονου θεωρητικού τοπίου, σχεδόν σε όλες τις παραλλαγές του, 
κατατοπιστικό και ευανάγνωστο. Στη δεύτερη περίπτωση έχουµε προκλητικές 
διεισδύσεις στην ενδοχώρα του τοπίου, µε µονοπάτια που περιελίσσονται σε 
συναρπαστικούς  σχηµατισµούς. 
 Στο ένα επίπεδο, ο χάρτης δίνει την πανοραµατική εικόνα του επιστηµονικού 
πεδίου από τα προτάγµατα της δοµιστικής ανάλυσης και των σηµειολογικών 
ταξινοµήσεων, έως τα νέα ρεύµατα της γαλλικής εθνοσκηνολογίας, της τελετουρικής 
σκηνοθεσίας, της συστηµικής θεωρίας τύπου Luhmann κ.ο.κ. Στο άλλο επίπεδο, η 
ενδοχώρα εκθέτει τα διλήµµατα και γεννά τα ερωτήµατα: πώς µπορεί να συµιβιώσει 
το θέατρο πρόζας µε το θέατρο των εικόνων· ποιο είναι το µέλλον της 
δραµατουργικής γραφής σε ένα περιβάλλον όπου αµφισβητείται στην πράξη, όχι 
µόνο ο συγγραφέας αλλά και η αναπαράσταση των κειµένων του· πώς µπορεί να 
αναδειχθεί εκ νέου η τελετουργική  µαγεία της θεατρικής πράξης µέσω των 
σύγχρονων performances; 
 Δυσχερείς απαντήσεις. Οι απαντήσεις δεν είναι προς το παρόν ευχερείς. Η 
θεωρία τηρεί εφεκτική στάση έναντι των νέων ειδών της παραστατικής τέχνης. Το 
τοπίο είναι ορατό, ο χάρτης συµπληρώνεται συνεχώς, αλλά η ενδοχώρα µέλλει να 
διερευνηθεί. Διότι,το γεγονός ότι τα ολιστικά συστήµατα σκέψης αδυνατούν να 
αναλύσουν και να κατηγοριοποιήσουν πλήρως το πλήθος των παραστατικών 
φαινοµένων, δεν συνεπάγεται ότι η έρευνα θα αφεθεί στο ανεξέλεγκτο συγκρητισµό 
και στον άκαρπο σχετικισµό των νέων ρευµάτων. Αυτό θα σήµαινε για τη σκέψη 
απλούστατα έναν παθητικό ρόλο περιγραφής και καταγραφής. Πώς θα επιχειρηθεί 
όµως η αποµάκρυνση από τον ολισµό και η προφύλαξη από το σχετικισµό; Το βιβλίο 
αποτελεί µια εµπεριστατωµένη εισαγωγή σε παρόµοια ερωτήµατα”.  
 
Γρ. Ιωαννίδης, Επίλογος 2003, σσ. 49-50. 
 
“Αποτελεί ευχάριστο παράδοξο πως ο Βάλτερ Πούχνερ, ένας από τους πιο έγκυρους 
και σκεπτικούς σχολιαστές της σηµειολογικής θεωρίας, είναι ταυτόχρονα ο 
συγγραφέας της εναργέστερης, πληρέστερης και ουσιαστικότερης εισαγωγής που 
διαθέτει µέχρι τώρα ο ελληνικός λόγος (Σηµειολογία του θεάτρου, εκδόσεις Παϊρίδη, 
1985). Το παρόν βιβλίο είναι, τρόπον τινά, η ‘συνέχεια’ εκείνης της πρώτης 
‘Εισαγωγής’. Μέσα από 51 επεξεργασµένες και εµπλουτισµένες δηµοσιευµένες 
βιβλιοκρισίες του καθηγητή της Θεατρολογίας Αθηνών, δίνεται η ευκαιρία στον 
αναγνώστη να γνωρίσει τις παλαιότερες και νεότερες προσεγγίσεις στο χώρο της 
θεωρίας τους θεάτρου, τις ποικίλες εκδοχές του (Κοινωνιολογία του θεάτρου, 
Ανθρωπολογία, Σηµειωτική, Θεωρία της πρόσληψης), τις σύγχρονες εσωτερικές 
τάσεις και αντιφάσεις του. Η συνακόλουθη επικαιρότητα των βιβλιογραφικών 
αναφορών δεν εµποδίζει το βιβλίο να ακολουθεί µια ιδιαίτερα εναργή δοµή στην 
ανάπτυξή του. Το πρώτο κεφάλαιο καλύπτει την περιοχή της θεατρικής θεωρίας από 
το Δοµισµό και τη Σχολή της Πράγας ώς τις σύγχρονες γαλλικές σηµειολογικές 
τοποθετήσεις απέναντι στο θεατρικό φαινόµενο. Το δεύτερο εξετάζει τον εξαιρετικά 
ενδιαφέροντα χώρο της εθνο-θεατρολογίας και τις διαπολιτιστικές πρακτικές των 
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performances. Το τρίτο αναφέρεται κατά κύριο λόγο στις σύγχρονες θεωρητικές 
προσεγγίσεις του θεάτρου (µετα-δράµα, µετα-θέατρο, µετα-µοντέρνο). Το τέταρτο 
επιχειρεί µια καταγραφή πολύτιµων θεωρητικών βοηθηµάτων στο χώρο της 
Θεατρολογίας. Το πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο στρέφει το ενδιαφέρον του στον 
ελληνικό χώρο και σε όσες ελληνικές εκδόσεις σχετίζονται  µε τη θεωρία του 
θεατρικού”. 
 
969) “O ιταλικός Kλασικισµός και Διαφωτισµός στο ελληνικό θέατρο. H 
πρόσληψη Iταλών λιµπρετιστών και θεατρικών συγγραφέων στην Eλλάδα του 
18ου και 19ου αιώνα”, Iταλικοελληνικά. Rivista di cultura greco-moderna 6, Atti 
del V Convegno Nazionale di Studi Neoellenici, Napoli, 15-18 maggio 1997 
(Napoli 1997-98 [2003]), σσ. 493-518. 
 
Πολύ καθυστερηµένη δηµοσίευση της ανακοίνωσης στο αναφερόµενο ιταλικό 
συνέδριο. Για ανάλυση βλ. κεφ. 8 του δηµ. αρ. 718. 
 
970) “Mια σηµαντική πηγή της ιστορίας του  ελληνικού θεάτρου του 19ου 
αιώνα. Tα Aποµνηµονεύµατα του Aλέξανδρου Pίζου Pαγκαβή (1894/95, 1930)”, 
Eπιστηµονική Eπετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Aθηνών 
ΛΔ’ (2002-2003), σσ. 429-504. 
 
Για ανάλυση βλ. κεφ.5 του δηµ. αρ. 858. 
 
971) “H µετάφραση της Iφιγένειας του Γκαίτε από τον Iωάννη Παπαδόπουλο 
(Iένα 1818) και το πρότυπό της”, Σύγκριση 13 (2002 [2003]), σσ. 9-31. 
 
Στο µελέτηµα αυτό, που ανήκει στη συγκριτική φιλολογία, επιχειρείται µια 
συστηµατική και λεπτοµερειακή εξέταση της µετάφρασης της “Iφιγένειας” του 
Γκαίτε από τον Iωάννη Παπαδόπουλο (Iένα 1818) σε πεζό λόγο, στα ελληνικά. 
Eξετάζονται οι επιλογές και στρατηγικές του µεταφραστή στην απόδοση της 
τολµηρής ποιητικής γλώσσας του Γκαίτε (σε διάφορα µέτρα) µε τρόπο περιφραστικό 
στα ελληνικά. Eν γένει πρέπει να παραδεχθεί κανείς, πως η απόδοση του 
περιεχοµένου είναι αρκετά επιτυχής· ο Παπαδόπουλος, στη µεικτή του γλώσσα, 
επιστρατεύει και λαϊκά ρητά και αποφθέγµατα, χρωµατισµένες λέξεις και εκφράσεις, 
ενώ σε ορισµένα χωρία η µετάφρασή του κρατάει ακόµα και δικούς της ρυθµούς. 
Λάθη και παρερµηνείες είναι λίγες. Δεν καταβάλλει καµιά προσπάθεια, - µάλλον 
σωστή επιλογή -, να αποδώσει την ποιητική ανάταση του γερµανικού έργου, αλλά 
εστιάζεται στο περιεχόµενο, στην όσο το δυνατό πιο πιστή απόδοση των νοηµάτων. 
 
972) “H συνέχιση των Δελφικών Γιορτών. H υπαίθρια παράσταση του 
Διθυράµβου του Pόδου  του ‘Aγγελου Σικελιανού στο λόφο του Φιλοπάππου  στις 
24 Aπριλίου 1933”, στον τόµο:  K. Πετράκου / A. Mουζενίδου (επιµ.), O 
Σικελιανός και το Θέατρο, Aθήνα 2003, σσ. 63-86. 
 
Πρόκειται για ανακοίνωση σε ηµερίδα για την επέτειο των 50 χρόνων από το θάνατο 
του ‘Aγγελου Σικελιανού, µε θέµα: “O Σικελιανός και το Θέατρο”, οργανωµένη από 
το Tµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Aθηνών, στην Aθήνα το 
Δεκέµβριο του 2001. Aσχολείται µε την υπαίθρια απαγγελία του ποιητικού διαλόγου 
“O Διθύραµβος του Pόδου” του ‘Aγγελου Σικελιανού στο λόφο του Φιλοπάππου, 
εκδήλωση που είχε απρόσµενα µεγάλη επιτυχία και απήχηση και παραλληλίζεται µε 
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τις υπαίθριες απαγγελίες που οργάνωσε τα χρόνια εκείνα στην Eλλάδα κι αλλού ο 
Γερµανός Leyhausen, ο οποίος είχε επηρεάσει τη διδασκαλία του χορού στις 
Δελφικές Γιορτές (αλλά και στο Pοντήρη). ‘Aλλωστε ο ίδιος ο Σικελιανός 
εξελάµβανε την εκδήλωση αυτή ως συνέχεια, σε άλλο τόπο και µε άλλα µέσα, των 
Δελφικών Γιορτών. 
 
973) “O δραπέτης του Λευτέρη Ξανθόπουλου: Kαραγκιόζης και 
κινηµατογράφος”, στον τόµο: Πραγµατικότητα και µύθος στο καλλιτεχνικό έργο 
του Λευτέρη Ξανθόπουλου, Aθήνα 2003, σσ. 115-120. 
 
Σύντοµη εισήγηση για το ρόλο και τη λειτουργικότητα του Kαραγκιόζη στη 
σηµερινή εποχή. 
 
974) “Γαλάτεια και Tρισεύγενη: H εξαιρετική γυναίκα στα όρια της ανθρώπινης 
κοινωνίας. Mια αναδροµή και µια σύγκριση”, Θέµατα Λογοτεχνίας 18-21 
(Iούλιος 2001 – Δεκέµβριος 2002 [2003]), σσ. 235-254. 
 
Πρόκειται για ένα συγκριτικό µελέτηµα που αντιπαραβάλλει τις δύο εξαιρετικές 
γυναίκες του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα. H µια είναι επιτυχηµένη ως 
θεατρικη παράσταση από την αρχή έως το Mεσοπόλεµο, παρά την αρχαϊστική της 
γλώσσα, η άλλη επιτυχηµένη µε µεγάλη καθυστέρηση µόλις µετά το θάνατο του 
ποιητή, η µια σε αρχαιοπρεπές µυθολογικό και ροµαντικό περιβάλλον, η άλλη σε 
λαϊκότροπο ηθογραφικό milieu· η µια ηρωίδα είναι ζωντανεµένο καλλιτέχνηµα, που 
µε την οµορφιά του φέρνει τον όλεθρο στους ανθρώπους, η άλλη σχεδόν κατά το 
ήµισυ νεράιδα, που δεν καταλαβαίνει τον κόσµο των κοινωνικων θεσµών και 
δεσµών, και επίσης µόνο συµφορές προκαλεί· η µια σκοτώνεται, η άλλη αυτοκτονεί. 
Yπάρχει εδώ το θέµα της εξαιρετικά όµορφης γυναίκας (µε τη µυστήρια καταγωγή), 
που δεν χωράει στα µέτρα της κοινωνίας, λατρεύεται από τους άντρες ως θεά αλλά 
και περιφρονείται ως πόρνη, στην οποία υποδουλώνονται όλοι αλλά και τη 
χρησιµοποιούν και την εκµεταλλεύονται. Kαι οι δύο µορφές, παρά το εξωτικό τους 
περιβάλλον (µυθολογικό και ηθογραφικό), ανάγονται στην “Kυρία µε τας καµελίας” 
και την αµφίρροπη στάση που κρατάει η αστική κοινωνία προς τον καλλιτεχνη – 
bohème, τη θεατρίνα και τη femme fatale. 
 
975) “H θέση του M. Saunier στις έρευνες για το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι”, 
Θέµατα Λογοτεχνίας  18-21 (Iούλιος 2001 – Δεκέµβριος 2002 [2003]), σσ. 338-
342. 
 
Σύντοµη διατύπωση ορισµένων σκέψεων για τη θέση των µελετηµάτων του Guy 
(Michel) Saunier για το ελληνικό δηµοτικό τραγούδι στο σύνολο της σχετικής 
έρευνας, σε δηµόσια παρουσίαση του βιβλίου του G. Saunier, Eλληνικά Δηµοτικά 
Tραγούδια. Συναγωγή µελετών (1968-2000), Aθήνα, ‘Iδρυµα Kώστα και Eλένης 
Oυράνη 2001, στο Mουσείο Mπενάκη το Mάρτιο του 2002. 
 
976) “H δραµατουργία των ηρωικών παραστάσεων του ελληνικού θεάτρου 
σκιών – O Kατσαντώνης του Aντώνιου Mόλλα”, στον τόµο:  B. Δ. 
Aναγνωστόπουλος (επιµ.), Θέατρο Σκιών και Eκπαίδευση, Aθήνα  2003, σσ. 41-
68. 
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Πρόκειται για δηµοσίευση ανακοίνωσης, που ετοιµάστηκε για συνέδριο του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας στο Bόλο το 2000, το οποίο τελικά δεν µπόρεσα να 
παρακολουθήσω. Eκδίδεται εδώ στα Πρακτικά του συνεδρίου. Για ανάλυση βλ. κεφ. 
9 το δηµ. αρ. 823. 
 
977) “Eικονικό σώµα και ζωντανό κορµί: Σκέψεις για την εφαρµογή της 
τεχνολογίας στο σύγχρονο θέατρο”, Γράµµα/Gramma 10 (2002 [2003]), σσ. 87-
103. 
 
‘Aρθρο που γράφτηκε για ειδικό αφιέρωµα του περιοδικού Γράµµα/Gramma της 
Θεσσαλονίκης για το θέατρο και την τεχνολογία. Προσπαθώ στο πρώτο µέρος να 
δώσω ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά της µορφολογίας των σύγχρονων 
performances, όπως είναι η σωµατικότητα, η κίνηση χωρίς νόηµα, η ακινησία, η 
απουσία έλλογης επικοινωνίας, τα τεχνητά εµπόδια της πρόσληψης κτλ., για να 
εστιάσω το φακό της προσοχής, στο δεύτερο µέρος, στη δυνατότητα δηµιουργίας 
τεχνητών και πλαστών σωµάτων επί σκηνής µε τη βοήθεια της σύγχρονης 
τεχνολογίας, όπου ό,τι ονοµάστηκε “σκηνικός κόσµος” της ψευδαίσθησης γίνεται 
cyber space και virtual reality. Eξετάζονται και οι ποικίλοι συµφυρµοί πραγµατικών 
και τεχνητών σωµάτων. Πάντως τα όποια media και η όποια virtual reality δεν θα 
µπορέσουν να αφαιρέσουν από τη θεατρική παράσταση την ποιότητα που πάντα τη 
χαρακτήριζε: της πραγµατικής συνάντησης και συνεύρεσης των 
“ηθοποιών”/χορευτών και θεατών στον ίδιο χώρο και την ίδια στιγµή. ‘Oλοι οι 
τεχνητοί κόσµοι σβήνουν µόλις πέσει το ρεύµα. 
 
 S. Patsalidis / E. Sakellaridou, “A Look at Both Sites: Foreword”, στον τόµο: 
Theatre(s) in the Age of New Technologies / Tο Θέατρο στην Eποχή των Nέων 
Tεχνολογιών,  Gramma/Γράµµα 10 (2002), σσ.7-18,  ιδίως  σ.12. 
 
“Walter Puchner’s paper ‘Iconic Body, Living Body: Reflections on the Application 
of Technology to Contemporary Theatre’ offers a survey of the field in question and 
provides a comprehensive view of its varied trajectory. Puchner writes of the shift 
from logos to soma that occurred at the turn of the 20th century that gradually led to 
new forms of communication no longer attached to the traditional line of 
comprehension-identification-communion, but to a new and wider ‘shared field’ 
between the spectators’ bodies, those of the actors and a common lived aesthetic 
experience. According to the writer, this quality – presence and 
communication/interaction of real living bodies – is also that quality that separates 
theatre from the mass media, virtual reality, cyber space, etc. Thus, the more 
technology invades the territory, the more the dynamic of the theatre will be eroded”. 
 
978) “Die Tragödie Rhodope von Nikolaos Poriotis (1913) und das griechische 
Volkslied”, στον τόµο: Kανίσκιον φιλίας. Tιµητικός τόµος για τον Guy-Michel 
Saunier, Aθήνα 2002 [2003], σσ. 95-107. 
 
Συντοµευµένη γερµανική εκδοχή του κεφ. 8 του δηµ. αρ. 858. 
 
979) “Tα θεατρικά του Xάρη Σακελλαρίου”, στον τόµο:  Xάρης Σακελλαρίου. 60 
χρόνια παρουσία στα Γράµµατα, Aθήνα 2003, σσ.49-58. 
 



- 729 - 

 

Σύντοµη παρουσίαση του θεατρικού έργου του Xάρη Σακελλαρίου σε τιµητική 
εκδήλωση, που έγινε στη Στοά Bιβλίου στην Aθήνα το 2002. 
 
980) “O Mολιέρος στο Aιγαίο. ‘O Kαρπάθιος ή ο κατά φαντασίαν ερωµένος’”,  
M. A. Aλεξιάδης (επιµ.), Kάρπαθος και Λαογραφία. B’ Διεθνές Συνέδριο 
Kαρπαθιακής Λαογραφίας (Kάρπαθος, 26-29 Σεπτεµβρίου 2001), Πρακτικά, 
Aθήνα 2003, σσ.581-618. 
 
Δηµοσίευση της ανακοίνωσης που έγινε στο αναφερόµενο συνέδριο Kαρπαθιακής 
Λαογραφίας. Για ανάλυση βλ. και κεφ. 6 του δηµ. αρ. 858. 
 
981) “O Θεόδωρος Aλκαίος και η λαϊκότροπη πατριωτική τραγωδία στα χρόνια 
της Eπανάστασης”, Eλληνικά 52/2 (1992), σσ.305-361,  53/1 (1993), σσ. 93-130. 
 
Eκτενές µελέτηµα για τη θεατρική δραστηριότητα του Θεοδώρου Aλκαίου κατά τη 
διάρκεια της Eπανάστασης στην Eρµούπολη, τη δίκη του, την αποκατάστασή του και 
το τραγικό του τέλος το 1833 στο ‘Aργος. Aναλύονται δραµατουργικά και γλωσσικά 
οι τρεις σωζόµενες τραγωδίες του, που έχουν εκδοθεί µεταθανάτια από το γιο του: “H 
‘Aλωσις των Ψαρών”, “Mάρκος Mπότσαρης” και “Πιττακός ο Mυτιληναίος”, 
τραγωδίες, που µαζί µε το “Nικήρατο” της Eυανθίας Kαΐρη έχουν θεµελιώσει τον 
τύπο της πατριωτικής τραγωδίας µε γεγονότα από το 1821, που δεν ακολουθεί πια τις 
αισθητικές προδιαγραφές της κλασικίζουσας δραµατουργίας αλλά έχει µια δική της 
δυναµική (µε σκηνές µάχης, µονοµαχίες, ανατινάξεις, έντονη δράση κτλ.). Παρά τη 
λόγια γλώσσα, τουλάχιστον ο “Mάρκος Mπότσαρης” αποδεδειγµένα είχε τεράστια 
επιτυχία στους πρόσφυγες της Eπανάστασης το 1828 στην Eρµούπολη, και το 
περιεχόµενό τους καθρεφτίζει ήθη και έθιµα των αγωνιστών που ανήκουν, από την 
άποψη της νοοτροπίας και της κοσµοαντίληψης, στο λαϊκό πολιτισµό. 
 
982) “H δραµατική ιδιοτυπία του ‘Aγγελου Tερζάκη”, Συµπόσιο: ‘Aγγελος 
Tερζάκης, 20 χρόνια από το θάνατό του. Πρακτικά Συµποσίου, Nαύπλιο 2000, 
Δηµόσια Kεντρική Bιβλιοθήκη Nαυπλίου “O Παλαµήδης”, Nαύπλιο 2003, σσ. 77-
82. 
 
Σύντοµη ανακοίνωση στο αναφερόµενο συνέδριο, που προβαίνει σε γενικούς 
χαρακτηρισµούς της πλούσιας δραµατικής παραγωγής του ‘Aγγελου Tερζάκη κι 
επισηµαίνει την ανάγκη µια σφαιρικότερης και εντατικότερης ενασχόλησης της 
Θεατρολογίας µε τη µεγάλη αυτή µορφή του νεοελληνικού θεάτρου, τόσο από 
θεωρητική όσο και από δραµατολογική άποψη. 
 
983) “Tο αιγαιοπελαγίτικο θέατρο (1600-1750) ως δραµατουργική οντότητα 
στην ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου”, Kονδυλοφόρος  2 (2002), σσ. 51-61. 
 
Eποπτικό µελέτηµα, που γράφτηκε για το συνέδριο της Eυρωπαϊκής Eταιρείας 
Nεοελληνικών Σπουδών, µε θέµα: “H Eλλάδα των νησιών, από την Φραγκοκρατία 
έως σηµερα”, το οποίο έγινε το Mάιο του 2002 στο Pέθυµνο. Συνοψίζει τα 
επιτεύγµατα της σχετικής έρευνας, τόσο ως προς τον εντοπισµό και την περιγραφή 
θεατρικών παραστάσεων στο χρονικό διάστηµα 1580-1750, όσο και την ανεύρεση κι 
έκδοση (σε µορφή κριτικών εκδόσεων) δέκα άγνωστων έως πρόσφατα δραµατικων 
έργων του θρησκευτικού θεάτρου, κειµένων που παρουσιάζουν πολλαπλό 
ενδιαφέρον, γλωσσικό-γλωσσολογικό, φιλολογικό, δραµατουργικό, κι εµπλουτίζουν 
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την ελληνική προεπαναστατική δραµατουργία. Tο νέο αυτό κεφάλαιο της 
νεοελληνικής δραµατουργίας και του νεοελληνικού θεάτρου τοποθετείται στην 
ιστορική θέση που του αρµόζει, δίπλα στο Kρητικό και Eπτανησιακό θέατρο, και 
πριν από το θέατρο του Διαφωτισµού, που εκδηλώνεται πρώτα στις Παραδουνάβιες 
Hγεµονίες και την Kωνσταντινούπολη. 
 
984) “Jesuit Theatre on the Islands of the Aegean Sea”, Journal of Modern Greek 
Studies 21/2 (2003), σσ. 207-222. 
 
Πρόκειται για µελέτηµα, το οποίο βασίζεται στο κείµενο οµιλίας που εκφωνήθηκε 
τον Oκτώβριο του 2002 στο Boston College στη Bοστώνη και δίνει για πρώτη φορά 
στα αγγλικά όλο το ιστορικό και τα πορίσµατα της έρευνας γύρω από το νέο 
κεφάλαιο του Aιγαιοπελαγιτικού θεάτρου (1580-1750). H ανακάλυψη αυτή 
προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αποτελεί και άγνωστο κεφάλαιο του 
Iησουιτικού  θεάτρου την εποχή της Aντιµεταρρύθµισης σε µιαν από τις µάλλον 
σπάνιες γλώσσες που χρησιµοποίησε το τάγµα αυτό, την ελληνική δηµοτική. 
 
985) “Παρατηρήσεις και σκέψεις πάνω στο παιδικό θέατρο του Bασίλη Pώτα”, 
Διαδροµές  9-10 (άνοιξη – καλοκαίρι 2003), σσ. 69-85. 
 
O Bασίλης Pώτας είναι ένας από εκείνους τους θεατρικούς συγγραφείς, που έγραψαν 
συστηµατικά και για το παιδικό θέατρο. ‘Hδη το “Nα ζη το Mεσολόγγι” (1928), από 
µιαν άποψη, ανήκει στό παιδικό ή νεανικό θέατρο, γιατί πρωταγωνιστές είναι σχεδόν 
αποκλειστικά τα παιδιά. Aναλύεται εν συντοµία όλη η σχετική θεατρική του 
παραγωγή, µε ιδιαίτερη έµφαση στα πολλά κοµµάτια που δηµοσιεύτηκαν µε τον 
τίτλο “Kαραγκιοζικά”, όπου ο συγγραφέας χρησιµοποιεί µε ιδιαίτερη επιτυχία τις 
φιγούρες το θεάτρου σκιών, για να σχολιάσουν σατιρικά την επικαιρότητα τριών 
τουλάχιστον δεκαετιών. Eνδιαφέρουσες είναι και οι θεωρητικές απόψεις του Pώτα 
για το παιδικό θέατρο, γιατί δεν ήθελε να είναι το είδος ένας γλυκανάλατος ψεύτικος 
παράδεισος για τους µικρούς, αλλά να τους µυεί στη σκληρή πραγµατικότητα των 
µεγάλων και στην ανελέητη πορεία της ιστορίας. 
 
986) “O οµιλούµενος σκηνικός λόγος στην ελληνική δραµατουργία 1810-1840” 
[deutsche Zusammenfassung], Λεξικογραφικόν Δελτίον  24 (2002-2003), σσ. 331-
340. 
 
Tο µελέτηµα αυτό γράφτηκε και εκφωνήθηκε εν µέρει αρχικά ως ανακοίνωση σε ένα 
συνέδριο, που οργάνωσε το Πανεπιστήµιο Montpellier III – Tµήµα Nεοελληνικών 
Σπουδών - Eρευνητική Oµάδα “Eλληνισµός: Pήξεις και Συνέχεια” και η Γαλλική 
Aρχαιολογική Σχολή – Tµήµα Nεοελληνικών Σπουδών, µε θέµα “Tοµές και 
Συνέχεια... στη νεοελληνική γλώσσα”, και πραγµατοποιήθηκε στην Aίθουσα 
Διαλέξεων της Γαλλικής Aρχαιολογικής Σχολής στην Aθήνα το Nοέµβριο του 2001, 
από το οποίο όµως δεν δηµοσιεύτηκαν ποτέ πρακτικά. Mέρος των ανακοινώσεων 
φιλοξενήθηκαν στο παραπάνω περιοδικό του Γλωσσικού Λεξικού της Aκαδηµίας 
Aθηνών. Για ανάλυση βλ. κεφ. 4 του δηµ. αρ. 858. 
 
1008) Ράµπα και παλκοσένικο. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Αθήνα, Πορεία 
2004, σελ. 536.  
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Πρόκειται για σύµµεικτο τόµο, που συµπεριλαµβάνει δέκα θεατρολογικά 
µελετήµατα. Το πρώτο κεφάλαιο, “Θέατρο και πολιορκία” (σσ. 15-28), αναλύει κι ώς 
ένα βαθµό αιτιολογεί το περίεργο φαινόµενο, πως κατά τη διάρκεια πολιορκίας 
ελληνικών πόλεων σε παλαιότερες εποχές συνεχιζόταν αδιάλειπτα η θεατρική 
δραστηριότητα: εξετάζονται  µε βάση ιστορικές πηγές οι περιπτώσεις του Χάνδακα 
(Ηράκλειου) κατά τον τουρκοβενετικό πόλεµο 1645-69, όπου έπαιζαν στην 
πολιορκηµένη από τους Τούρκους πόλη ακόµα την “Ερωφίλη” και συγγράφηκε ο 
“Φορτουνάτος” (1655), ενώ κατά το καρναβάλι έγιναν µεταµφιέσεις και έπαιζαν 
κωµωδίες (1652 και 1653), και της Κέρκυρας κατά τη γαλλική κατοχή και την 
ρωσοτουρκική πολιορκία (το χειµώνα του 1798-99), όπου µαρτυρούνται επίσης 
θεατρικές παραστάσεις, µεταξύ άλλων η “Παµέλα” του Carlo Goldoni. Το δεύτερο 
κεφάλαιο, “Για µια τυπολογία απηχήσεων και χρήσεων του Κρητικού θεάτρου σε 
δραµατικά κείµενα του 17ου και 18ου αιώνα. Μεθοδολογκοί προβληµατισµοί γύρω 
από τις έννοιες ‘επίδραση’ και ‘διακείµενο’ στο ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο” 
(σσ. 30-58), καταπιάνεται µε την προσπάθεια διαµόρφωσης µιας τυπολογίας των 
απηχήσεων της κρητικής δραµατουργίας έως το 1800, εξετάζοντας την έννοια της 
“επίδρασης” και του “διακειµένου” (intertext). Οι δυνατότηες φτάνουν από την 
υποσυνείδητη µνηµόνευση και ενθύµιση έως τη συνειδητή χρήση µε ανοιγµένο το 
κείµενο του προτύπου δίπλα και αντιγραφή, µε αλλαγές µόνο σε εκείνα τα σηµεία 
όπου το κείµενο του προτύπου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διάφορους λόγους. 
Επίσης εξετάζονται οι περιπτώσεις της σύµπτωσης ή της συµβατικής έκφρασης και 
του κοινότυπου, εκείνο το καιρό, λόγου. Ιδιαίτερα πολυάριθµα και διδακτικά είναι τα 
χωρία της “Ερωφίλης”, που βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορα λογοτεχνικά κείµενα 
του 17ου και 18ου αιώνα, σύµφωνα µε το γεγονός πως η τραγωδία του Χορτάτση 
θεωρήθηκε για δύο αιώνες το αξεπέραστο πρότυπο της ελληνικής δραµατουργίας. 
Κάτι παρόµοιο ισχύει και για τα δύο άλλα σωζόµενα έργα του Χορτάτση, την 
“Πανώρια” και τον “Κατζούρµπο”, γιατί εκείνος θεωρήθηκε από τοςυ 
µεταγενέστερους ως κορυφαίος ποιητής του 17ου αιώνα. 
 Το τρίτο κεφάλαιο, “Παραλειπόµενα στο ‘Ζήνωνα’” (σσ. 59-142), αποτέλεσε 
αρχικά ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο “Τα Επτάνησα από το Βυζάντιο στη 
Βενετία”, που οργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και 
ΜεταβυζαντινώνΣπουδών της Βενετίας, το Instituto Veneto di Scienze, Lettere ed 
Arte και το Ιόνιο Πανεπιστήµιο στην Κέρκυρα, όπου διαβάστηκε µόνο η εισαγωγή 
της εκτενούς µελέτης, παρουσιάζει όµως, στη σηµαντική έκτασή της, τα 
παραλειπόµενα από µια κριτική έκδοση της ελληνικής διασκευής της λατινικής 
ιησουιτικής τραγωδίας “Zeno” στη δεκαετία του 1980, η οποία όµως δεν 
πραγµατοποιήθηκε. Οι ανακαλύψεις άλλων κειµένων θρησκευτικών θεατρικών 
έργων από τον ελληνικό νησιώτικο χώρο, που έγιναν στο µεταξύ, φανερώνουν την 
τραγωδία σε ένα τελείως νέο φως. Η εισαγωγή καταπιάνεται µε το ιστορικό της 
ειδικής έρευνας για το έργο· το πρώτο κεφάλαιο προσφέρει πρόσθετα στοιχεία για τη 
διάδοση και τις παραστάσεις του λατινικού προτύπου·  το δεύτερο κεφάλαιο 
αφιερώνεται στην εξέταση των αγγλικών χειρογράφων, που περιπλέκουν το ζήτηµα 
του συγκεκριµένου προτύπου της ελλληνικής διασκευής (ο “Zeno” τυπώνεται έξι 
φορές µέσα στο 17ο αιώνα)· τα αποτελέσµατα της εξέτασης αυτής συνηγορούν υπέρ 
της εκδοχής, πως τα τέσσερα χειρόγραφα φιλοτεχνήθηκαν ύστερα από την editio 
princeps στη Ρώµη του 1648, οπότε η συγκριτική µελέτη του Φαίδωνος 
Μουµπουλίδου το 1955 (ελληνικής διασκευής και λατινικού προτύπου) δεν έχασε 
τίποτε από την εγκυρότητά της. Το τρίτο κεφάλαιο επανεξετάζει τις γλωσσικές 
απηχήσεις δραµατικών έργων του Κρητικού θεάτρου στο “Ζήνωνα” – ιδίως οι 
αντιστοιχίες µε την “Ερωφίλη” µπορούν να πολλαπλασιαστούν. Το τέταρτο κεφάλαιο 
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αφιερώνεται σε παρατηρήσεις στα γλωσσικά επιχειρήµατα (κρητικά στοιχέια, 
επτανησιακά και εν γένει νησιώτικα)· το πέµπτο κεφάλαιο προβαίνει σε σύγκριση 
του έργου µε το αιγαιοπελαγίτικο θέατρο και διαπιστώνει τόσες οµοιότητες, ώστε η 
τραγωδία πρέπει να µετακινηθεί από το Κρητο-Επτανησιακό θέατρο περισσότερο 
προς το θρησκευτικο θέατρο της Ελλάδας του 17ου αιώνα, επηρεασµένο από τις 
θεατρικές παραστάσεις των Ιησουιτών, όπως εκδηλώνεται στη Χίο και στις 
Κυκλάδες. Και το τελευταίο κεφάλαιο αφιερώνεται στα προβλήµατα της σκηνής 
στην ελληνική διασκευή (απλοποίηση των λατινικών σκηνικών οδηγιών, η σκηνική 
ορολογία στα ελληνικά, ο τύπος της σκηνής της παράστασης στη Ζάκυνθο το 1683 
κτλ.). Συµπέρασµα: “Ο έλληνας διασκευαστής είναι έµπειρος δραµατουργός, οι 
επεµβάσεις του είναι καίριες και εν γένει επιτυχηµένες ως προς τη δραµτουργική 
οικονοµία και τις ενδεχοµένως πιο περιορισµένες δυνατότητες της σκηνογραφίας, η 
δραµατουργική ποιότητα του έργου δεν έγκειται τόσο στην κάπως πρόχειρη ποιητική 
γλώσσα του αλλά στη σκηνική δράση, που µε ηθικοδιδακτικό τρόπο δίνει τη ζοφερή 
ιστορία του θανάτου ενός Χριστιανού µάρτυρα και του αντίστοιχου τυράννου 
(µάλλον δύο τυράννων), όλα αυτά χαρακτηριστικά του τύπου της τραγωδίας 
µαρτύρων του Μπαρόκ, όπως τον συναντούµε σε διάφορες εκδοχές στο 
αιγαιοπελίτικο θέατρο”. 

Το τέταρτοκεφάλαιο,  “Μολιέρος και Κατσαΐτης. Ινχηλασίες σε µια θαµπή 
συσχέτιση” (σσ.143-171), αποτελεί ανατύπωση του δηµ. αρ. 870, το πέµπτο 
κεφάλαιο, “Εκδοτικά προβλήµατα σε δραµατικά κείµενα και σε θεατρικές 
µεταφράσεις του 18ου και 19ου αιώνα (1790-1850)” (σσ.173-204), εστιάζει την 
προσοχή του στις εκδοτικές πρακτικές και τη θεωρητική τους θεµελίωση, που έχουν 
ακολουθηθεί στη σειρά “Θεατρική Βιβλιοθήκη” του Ιδρύµατος Κώστα & Ελένης 
Ουράνη τα τελευταία χρόνια από τον υποφαινόµενο κι εντάσσει τους 
προβληµατισούς στη γενικότερη συζήτηση για τις εκδοτικές πρακτικές της Κρητικής 
λογοτεχνίας και της φαναριώτικης λογοτεχνίας του 18ου και των αρχών του 19ου 
αιώνα. Συζητούνται επίσης οι διάφορες απόψεις για την κριτική, φιλολογική και 
χρηστική έκδοση, απορρίπτεται η ιδέα της διπλωµατιής έκδοσης για έργα 
λογοτεχνίας, αλλά εκφράζονται και ενστάσεις για την εκπόνηση κριτικών εκδόσεων 
για όλα τα θεατρικά έργα του 18ου και 19ου αιώνα, γιατί είναι πολυάριθµα, συνήθως 
ορθογραφικά σε κακή κατάσταση, είτε σε χειρόγραφη είτε σε τυπωµένη µορφή, και 
προέχει η ανάγκη της επανέκδοσης ενός βάσιµου κειµένου. Εκφράζονται ενδοιασµοί 
τόσο για την απόλυτη µη-επέµβαση όσο και για τη συνεπή διόρθωση σύµφωνα µε τα 
σηµερινά ορθογρφικά δεδοµένα, γιατί έτσι χάνεται η “αύρα” των παλαιών κειµένων 
και της παλαιάς ελληνικής τυπογραφίας. Προτείνεται µια µέση λύση, η οποία µπορεί 
να ποικίλλει από κείµενο σε κείµενο, όπου διοθρώνονται οφθαµοφανείς αβλεψίες, 
διατηρούνται όµως παλαιότερες ορθογραφικές και τυπογραφικες συµβάσεις, αν δεν 
προκαλούν σύγχυση ερµηνείας ή ενοχλούν ιδιαίτερα το µάτι του σηµερινού 
αναγνώστη. 

Το έκτο κεφάλαιο, “Ο Θεόδωρος Αλκαίος και η λαϊκότροπη πατριωτική 
τραγωδία στα χρόνια της Επανάστασης” (σσ.205-368), αποτελεί ανατύπωση του δηµ. 
αρ. 981, το έβδοµο κεφάλαιο, “Γλωσσικές παράµετροι στην ελληνική δραµατουργία 
του 19ου αιώνα. Πρώτες διαπιστώσεις και προσωρινά συµπεράσµατα” (369-402), 
διατυπώνει τα αποτελέσµατα µιας συνολικής εξέτασης της δραµατουργίας του 19ου 
αιώνα από την άποψη της γλωσσικής και υφολογικής διαστρωµάτωσης και φτάνει σε 
αποτελέσµατα, συγκρίσιµα µε εκείνα που έχουν διατυπωθεί για την πεζογραφία: 
“Και η δραµατουργία το 19ου αιώνα, λοιπόν,  δείχνει τη ρευστότητα και συνθετότητα 
της γλωσσικής πραγµατικότητας, που δεν κινείται µεταξύ ‘καθαρεύουσας’ και 
‘δηµοτικής’, έννοιες κατασκευασµένες από τους γλωσσικούς αγώνες, αλλά ανάµεσα 
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σε υπεραρχαΐζουσα (ή και αρχαία) και τη µαλλιαρή του Ψυχάρη, που είναι, σε 
κάποια ένταση, επίσης κατασκευασµένη”. Η εξέταση, άλλωστε της γλωσσας των 
δραµατικών έργων, οδηγεί ασφαλέστερα από κάθε άλλο λογοτεχνικό είδος στον 
οµιλούµενο λόγο µιας εποχής, ιδιαίτερα στην κωµωδία, γιατί γράφεται για να 
χρησιµοποιηθεί ως προφορικός λόγος στη σκηνή. 

Το όγδοο κεφάλαιο, “Γαλάτεια και Τρισεύγενη. Η εξαιρετική γυναίκα στα 
όρια της ανθρώπινης κοινωνίας” (σσ. 403-437), αποτελεί ανατύπωση του δηµ. αρ. 
974, το ένατο, “Ο Σωκράτης Καραντινός σχολιαστής, δοκιµιογράφος και δάσκαλος 
του θεάτρου” (σσ. 439-471), υπήρξε ανακοίωση σε ηµερίδα για το Σωκράτη 
Καραντινός, που οργανώθηκε από το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών το Φεβρουάριο του 2002 κι έµεινε ανέκδοτο. Βασίζεται σε 
δηµοσιευµένα και αδηµοσίευτα κείµενα από το αρχείο του Καραντινού. το δέκατο 
κεφάλαιο, “Καθυστέρηση; Η παράµετρος του χρόνου στις προσληπτικές διαδικασίες 
κατά την πορεία της νεοελληνικής δραµατουργίας από το Κρητικό θέατρο ώς το 
µεταπολεµικό δράµα” (σσ. 473-487), εξετάζει µε βάση παραδείγµατα από την 
ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου του 13ου έως του 20ού αιώνα µια σηµαντική 
παράµετρο των διαδικασιών αφοµοίωσης ξένων προτύπων  στην ελληνική 
δραµατουργία και θεατρική πρακτική, παράµετρος που αποδίδεται καλύτερα µε τον 
όρο “ανισοχρονία” παρά “καθυστέρηση”, αποφεύγοντας έτσι τις αρνητικες 
συνυποδηλώσεις της έννοιας και την ιεράρχηση που περιέχει το µοντέλο “πρότυπο – 
µίµηση”. Τέτοιες “καθυστερήσεις” µπορεί να έχουν µια ποικιλία αιτιών, γιατί η 
ελληνική θεατρική παράδοση διαµορφώνεται όχι πάντα σύµφωνη µε την ευρωπαϊκή, 
αλλά δείχνει αποκλίσεις και ιδιαιτερότητες. Άλλωστε οι χρόνοι µεταφοράς από έναν 
πολιτισµό σ’ έναν άλλο δεν είναι σταθεροί: στον 20ό αιώνα σε παγκόσµια κλίµακα τα 
νεά αισθητικά ρεύµατα µεταφέρονται αµέσως από τη µια άκρη της γης στην άλλη, 
ενώ η ιταλική όπερα έκανε σχεδόν 150 χρόνια, ώσπου να φτάσει από την Ιταλία 
(1594 η πρώτη όπερα) στον ελληνικό χώρο (Κέρκυρα 1733). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο 
όρος “καθυστέρηση” δεν είναι µόνο ρευστός από τη φύση του, αλλά απαιτεί και 
προσεκτική χρήση, γιατί ενέχει ανοµολόγητες ιεραρχήσεις, που δεν ανταποκρίνονται 
πάντα στα πράγµατα, ιδίως αν τα δούµε από ποιοτική πλευρά: η “Ερωφίλη” είναι 
πολύ πιο σηµαντικό έργο από το ιταλικό της “πρότυπο”. 
 

1009) Ποίηση και µύθος στα θεατρικά έργα του Βασίλη Ζιώγα. Πανθεϊσµός και 
φυσιολατρία ως τελεολογικές θεµελιώσεις µιας µυστικιστικής κοσµοθεωρίας. 

Ερηµνευτικό δοκίµιο, Αθήνα, Πολύτροπον  2004, σελ. 415. 
 

Ο Βασίλης Ζιώγας ανήκει µε τη σουρρεαλιστική του γραφή στους “δύσκολους” 
θεατρικούς συγγραφείς της µεταπολεµικής περιόδου της ελληνικής 

δραµατογραφίας και χάραξε ένα µοναχικό δρόµο, τόσο στην παραγωγή όσο και 
στην πρόσληψη των έργων του. Είναι χαρακτηριστικό πως πρώτα έγινε γνωστός 
στο εξωτερικό, και ύστερα αναγνωρίστηκε ευρύτερα στην Ελλάδα.Βιβλιογραφία 
και βοηθήµατα για το έργο του είναι πολύ περιορισµένα, κι έτσι το ερµηνευτικό 
δοκίµιο στρέφεται κυρίως στα ίδια τα κείµενα, µερικά από από τα οποία είναι 
πολύ αινιγµατικά, και το σχολιασµό τους, παραθέτοντας σε υποσηµειώσεις 

δείγµατα της γραφής του. Μετά από µια εισαγωγή (σσ.15-48) που ασχολείται µε 
την κατάσταση της σχετικής έρευνας και την πνευµατική βιογραφία του 
συγγραφέα, ακουλουθεί το πρώτο κεφάλαιο: “Πρώτη περίοδος: Τα άγρια 
παραµύθια του κανιβαλισµού” (σσ. 49-170), όπου αναλύονται τα εξής έργα: 

“Συσήτηση µ’ ένα φέρετρο” (σσ. 66 εξ.), “Μια αίθουσα αναµονής” (σσ. 69 εξ.), 
“Τα δοκάρια” (σσ. 72 εξ.), “Ο Μέγας Μπεηζάχ” (σσ. 75 εξ.), “Το λαστιχένιο 
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φέρετρο” (σσ. 80 εξ.), “Οι µπριζόλες” (σσ. 84 εξ.), “Η Σταφίδα ή Το 
Ψευδοπαίδι” (σσ. 88 εξ.), “Ο κακός Βιστουρίχ” (σσ. 91 εξ.), “Εστιατόριο 

‘Humanismus’” (σσ. 92 εξ.), “Το προξενιό της Αντιγόνης” (σσ. 95 εξ.), “Οι 
Κάφροι ή Η αληθινή ιστορία του Μενέλαου και της Ελένης” (σσ. 104 εξ.), 

“Πασχαλινά Παιχνίδια” (σσ. 121 εξ.), “Η κωµωδία της µύγας” (σσ. 148 εξ.). 
Ακολουθεί το κεφάλαιο “Δεύτερη περίοδος: Μήτηρ πάντων Φύσις” (σσ. 171-
302) µε την ανάλυση των εξής θεατρικών έργων: “Οι γάµοι” (σσ. 189 εξ.), “Το 
Μπουκάλι. Πολιορκία και έξοδος” (σσ. 208 εξ.), “Φιλοκτήτης” (σσ.  220 εξ.), 
“Τα εφτά κουτιά της Πανδώρας” (σσ. 249 εξ.), “Χρωµατιστές γυναίκες” (σσ.. 

262 εξ.), “Το βουνό” (σσ. 284 εξ.), “Big bang” (σσ. 294 εξ.). Ακολουθεί ακόµα το 
κεφάλαιο: “Τρίτη περίοδος. Μακρινός επίλογος: Στον δρόµο προς το Όλο” (σσ. 
303-384, µε αναλύσεις των έργων “Ο Δον Κιχώτης σε νέες περιπέτειες” (σσ. 316 
εξ.),  “Η επίσκεψη” (σσ. 329 εξ.) και “Το Μποζό” (σσ. 338 εξ.), ένα επιλογικό 

σηµείωµα (σσ. 385 εξ.) καθώς και τα ευρετήρια (σσ. 391 εξ.).  
 

1010) Μυθολογικές και φιλοσοφικές σάτιρες στο ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο 
(αρχές 19ου αιώνα). “Κωµωδία του µήλου της έριδος”, “Επάνοδος, ήτοι Το φανάρι 
του Διογένους”. Φιλολογική έκδοση, Αθήνα, Ακαδηµία Αθηνών - Ερευνητικό 

πρόγραµµα: Το ελληνικό θέατρο στην εποχή του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και 
της Τουρκοκρατίας 2004, σελ. 203 (Κείµενα και µνηµεία του ελληνικού 

προεπαναστατικού  θεάτρου, τόµ. 1). 
 

Η µονογραφία αυτή παρουσιάζει σε φιλολογικήέκδοση δύο πολύ ενδιαφέροντα 
δραµατικα κέιµενα του ελληνικού προεπαναστατικού θεάτρου, των οποίων 
µόλις πρόσφατα ανακαλύφθηκε η πρώτη έκδοση: “Κωµωδία του µήλου της 
έριδος” (Βιέννη 1826) και “Επάναδος, ήτοι Το φανάρι του Διογένους” (sine loco 
1816). Από το πρώτο ανακαλύφθηκε το κείµενο στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και 
Ιστορικό Αρχείο, από το δεύτερο στην Österreichische Νationalbibliothek της 

Βιέννης. Και τα δύο κείµενα είναι αγνώστων συγγραφέων, παρά τους 
ισχυρισµούς των µεταγενέστερων επανεκδόσεων, που τα αποδίδουν σε ιερέα της 

Φιλιππούπολης, τον Αγάπιο Χαπίπη τον Κώο· ο πρώτος πρέπει να ήταν 
φαναριώτης λόγιος, ο δεύτερος κληρικός, που συγγράφει µια αντιβολταιρική 
σάτιρα. Και τα δύο έργα προσκοµίζουν πλούσιο γλλωσσολογικό υλικό κι έχουν 

τη σηµασία τους ως πολιτισµικά µνηµεία της εποχής τους. Το τονιζει ο 
πρόλογος: “Στον προκείµενο τόµο παρουσιάζονται σε φιλολογική έκδοση το 
αποκαταστηµένο κείµενο µιας µυθολογικής και µιας φιλοσοφικής σάτιρας του 
ελληνικού προεπαναστατικού θεάτρου, κείµενα τα οποία είναι αξιοσηµείωτα 

από πολλές απόψεις, - γλωσσική, φιλολογική, υφολογική, ιδεολογική, 
δραµατουργική και θεατρολογική-, αλλά και ως ντοκουµέντα και τεκµήρια της 
πολλαπλής πρόσληψης των ιδεών του Διαφωτισµού και των θετικών και 
αρνητικών αντιδράσεων που προκαλούσαν, έργα που είχαν σηµαντική 

αναγνωστική επιτυχία στην εποχή τους, αλλά είναι σήµερα ολότελα ξεχασµένα, 
αν και δεν στερούνται κάποιας γοητείας και προκαλούν, ακόµα και σήµερα, το 
γέλιο, ή και το χαµόγελο, ίσως για άλλα πράγµατα απ’ ό,τι τότε”. H “Εισαγωγή” 

(σσ. 11-100) καταπιάνεται συστηµατικά µε όλες της πτυχές των προβληµάτων 
που θέτουν τα κείµενα αυτά: η δήθεν κοινή πατρότηα και το ζήτηµα του 

συγγραφέα (σσ. 14 εξ.), ανάλυση του έργου “Κωµωδά του µήλου της έριδος” 
(σσ. 37 εξ.): το έργο και το είδος (σσ. 39 εξ.), οι εκδόσεις και η πρόσληψη (σσ.. 62 
εξ.)· ανάλυση του έργου “Επάναδος, ήτοι το φανάρι του Διγένους” (σσ. 67 εξ.): 
το έργο και η δοµή του (σσ. 67 εξ.), γλώσσα και ύφος (σσ. 95 εξ.), οι εκδόσεις και 
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η πρόσληψη (σσ. 98 εξ.). Το “Φιλολογικό σηµείωµα του εκδότη” καθορίζει την 
εκδοτική “πολιτική”, τις στρατηγικές επέµβασης και αποκατάστασης (σ. 101). 
Ακολουθεί το κείµενο της τρίπρακτης “Κωµωδίας του µήλου της έριδος” (σσ. 
103-155, σε 856 δεκαπεντασύλλαβους σε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία) και της 
δίπρακτης σάτιρας “Επάνοδος, ήτοι Το φανάρι του Διογένους” (σσ. 157-203, σε 

1000 στίχους µε διάφορα µετρικά σχήµατα).  
 

1011) Η Κύπρος των Σταυροφόρων και το θρησκευτικό θέατρο του Μεσαίωνα, 
Λευκωσία, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου  2004, σελ. 314. 

 
Η µονογρφία αυτή αποτελεί την επεξεργασµένη µορφή µιας εµπεριστατωµένης 
προεργασίας για την επανέκδοση δύο  κειµένων, που συνδέουν την Κύπρο µε την 
ιστορία του ευρωπαϊκού θρησκευτικού θεάτρου του Μεσαίωνα: το  λεγόµενο 
“Κύκλο των Παθών” της Κύπρου (terminus ante quem 1320), γραµµένο στη 

βυζαντινή κοινή, και τη “Repraesentatio figurata” των Εισοδίων της Θεοτόκου, 
που παραστάθηκε το 1372 στην Avignon, η οποία φέρεται πως έχει κυπριακή 
καταγωγή και µεταφέρθηκε από το συγγραφέα της, τον Philippe de Mézières, 
καγκελάριο της Κύπρου 1360-1368 από την Ανατολή, ενώ είναι τελικά δική του 
σύνθεση, γραµµένη στα λατινικά. Το δεύτερο αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά 
κείµενα της ιστορίας του δυτικού µεσιανωικού θεάτρου, το εκτενέστερο και 
λεπτοµερέστερο τέτοιου είδους, που περιγράφει ώς τις τελευταίες λεπτοµέρειες 
την οργάνωση µιας λειτουργικής παράστασης στην εκκλησία. Αντίθετα, το 
ελληνικό κείµενο των Παθών προβηµάτισε κυρίως τους Βυζαντινολόγους, στη 
συζήτηση και διένεξη γύρω από το βυζαντινό “θέατρο”, και λιγότερο τους 
ιστορικούς του θεάτρου, ενώ το λατινικό κείµενο δεν βρήκε απήχηση στη 
βυζαντινολογία, συζητήθηκε όµως έντονα ανάµεσα στους ιστορικούς του 

δυτικού θεάτρου. Τη συσχέτιση των δύο κειµένων επιχείρησε ώς τώρα µόνο ο 
La Piana 1955. Ειδικά για το πρώτο κείµενο υπάρχουν και νέες απόψεις που 
δικαιολογούν µια αναψηλάφηση του ζητήµατος: το κεφάλαιο για τον 

πνευµατικό βίο στην Κύπρο των Σταυροφόρων από τον Grivaud 1996 και τις 
απόψεις του Τσαγγαρίδη 2001 για τη βυζαντινή καταγωγή των κυπριακών 
Παθών και τη θεατρική τους υπόσταση. Η ώς τώρα εκδόσεις του διαλογικού 
κέντρονος µε παραθέµατα της Αγίας Γραφής και απόκρυφων πηγών, από τα 
οποία αναγράφονται µόνο τα πρώτα λόγια (Λάµπρος 1916, Vogt 1931, Mahr 

1947) καθιστά επείγον desideratum την επανέκδοση του κειµένου, όπως υπάρχει 
στο χειρόγραφο, χωρίς τις, σε µερικές περιπτώσεις, αµφίβολες σηµπληρώσεις. 

 Στοςυ προβληµατισµούς αυτούς εισάγει ο “Πρόλογος” (σσ. 5 εξ.). Το 
corpus της µονογραφίας χωρίζεται σε τρία µέρη, και ένα τέταρτο επιλογικό. Το 
πρώτο µέρος είναι µια “Εισαγωγή” (σσ. 8-70) και συζητεί λεπτερειακά δύο 

πλέγµατα προβληµατισµών: τη “Συζήτηση για το βυζαντινό ‘θέατρο’”(σσ.8-58) 
µε τη λεπτοµερειακή ανασκόπηση και ανάλυση όλης της εκτενούς σχετικής 

βιβλιογραφίας σε µορφή ενός ιστορικού της σχετικής έρευνας από το 19ο αιώνα 
έως σήµερα, και “Κοινωνία και πολιτισµός της µεσαιωνικής Κύπρου” (σσ. 58-

70), δίνοντας έµφαση στις αναλύσεις και εκτιµήσεις της πρόσφατης 
βιβλιογραφίας, που παρουσιάζουν την Κύπρο των Σταυροφόρων ως µια 

πολυπολιτισµική και πολυγλωσσική κοινωνία ανάµεσα σε Δύση και Ανατολή µε 
σηµαντική διείσδυση των δυο πολιτισµικών σφαιρών του µεσαιωνικού κόσµου: 

του Βυζαντίου και της Δύσης. Το ζήτηµα αυτό είναι κοµβιακό για την 
αµφιλεγόµενη απόφανση, αν ο κυπριακός  “Κύκλος των Παθών” είναι δυτικής ή 

βυζαντινής καταγωγης. 
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 Ακριβώς σ’ αυτό το ζήτηµα στρέφεται το δεύτερο µέρος, που είναι 
αφιερωµένο στον Κύκλο των Παθών (σσ. 71-150): αναλύει το σύµµεικτο 

χειρόγραφο, µέσα στο οποίο έχει βρεθεί, τον Vat. Palat. Gr. 367 (σσ. 71 εξ.), το 
κωδικολογικό περιβάλλον του Κύκλου, τον αντιγραφέα του και το πνευµατικό κι 
επαγγλεµατικό του προφίλ, τα χρονολογικά όρια της συστάχωσης του κώδικα 
και της αντιγραφής του Κύκλου κτλ.· επίσης αναλύει το ιστορικό της σχετικής 
έρευνας για τον Κύκλο (σσ. 91 εξ.), το ίδιο το κείµενο του κέντρονος µε τις δέκα 
σκηνές, τα incipit, το χειρισµό των βιβλικών παραθεµάτων, τον προβληµατισµό 
των συµπληρωµάτων των εκδοτών, τον πρόλογο προς τον οργανωτή της 

παράστασης, το πρόβληµα των σκηνικών οδηγιών στην προστακτική, ζητήµατα 
της παραστασιµότητας κτλ.· ακολουθεί µια ανάλυση, που ασχολείται µε “Τα 
συµφραζόµενα” (σσ. 176 εξ.), συνδέοντας το ελληνικό κείµενο µε τη δυτική 
εξέλιξη των Παθών του Χριστού, η ανάλυση της “Παράστασης” (σσ.185 εξ.), 
όπου περιγράφονται οι πρακτικές δυσκολίες µιας σκηνικής υλοποίησης του 

σεναρίου, καθώς και τα Συµπεράσµατα (σσ. 189 εξ.).  
 Το τρίτο µέρος ασχολείται µε το λατινικό κείµενο της “Repraesentatio 

figurata των Εισοδίων της Θεοτόκου” (σσ. 191-228): αναλύει το χειρόγραφο και 
τις εκδόσεις (σσ. 183 εξ.), δίνει ένα ιστορικό της σχετικής έρευνας (σσ. 194 εξ.), 
περιγράφει το ενδιαφέρον βιογραφικό του συγγραφέα του, Philippe de Mézières 

(σσ. 195 εξ.), αναλύει λεπτοµερειακά το λατινικό κείµενο (σσ. 200 εξ.), 
περιγράφει τα συµφραζόµενα – εισαγωγή µιας σύνθετης θρησκευτικής 
θεατρικής τελετής στη δυτική εκκλησία, λύση σκηνικών προβληµάτων, 

συµβολισµοί κτλ. (σσ. 211 εξ.), δίνει µια περιγραφή της παράστασης (σσ. 226 εξ.) 
και καταλήγει σε συµπεράσµατα (σ. 228). Το Δ΄ µέρος, “Επίλογος” (σσ. 229-

233), συνοψίζει: Συνέπειες για τον ερευντηικό προβληµατισµό του βυζαντινού 
θεάτρου, Η Κύπρος των Σταυροφόρων: ένας πολιτισµός ανάµεσα σε Ανατολή 
και Δύση, Επανεξέταση της ευρωπαϊκής θεατρικής ιστορίας; (σχετικά µε την 
ιδιάζουσα θέση της Κύπρου σε αυτήν). - Ο τόµος τελειώνει µε τη βιβλιογραφία 

(σσ. 235-284) και τα ευρετήρια (σσ. 285-310). 
 

1012) Η µορφή του γιατρού στο νεοελληνικό θέατρο. Μία δραµατολογική αναδροµή, 
Αθήνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια 2004, σελ. 216. 

 
Σε όλες τις κοινωνίες οι γιατροί κατέχουν µιαν ιδιαίτερη θέση, γιατί στα χέρια 
τους βρίσκονται τα πιο σοβαρά ζητήµατα της ανθρώπινης ζωής του καθενός και 
του συνόλου. Η προνοµιούχα αυτή θέση προκαλεί βεβαίως και το φθόνο από τη 
µια πλευρά, και την εκµετάλλευση από την άλλη, ώστε δεν απουσιάζουν, σε όλες 
τις κοινωνίες της Ευρώπης, ήδη από τα µεσαιωνικά χρόνια, και οι σάτιρες των 

γιατρών. Η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση, και στο νεοελληνικό θέατρο 
αντικαθρεφτίζει ανάγλυφα αυτή η εξέλιξη της γιατρού από τη λογοτεχνική 
σύµβαση του dottore της ιταλικής κωµικής παράδοσης, µέσω των γιατρών 

µολιερικού τύπου στο 19ο αιώνα στο σοβαρό οικογενειακό γιατρό γύρω στα 1900 
και το απρόσωπο σύστηµα υγείας στα µεταπολεµικά χρόνια. Αυτή η πορεία της 

µορφής του γιατρού τεκµηριώνεται στη µονογραφία αυτή και κωδικοποιείται σε 
µια τετραπλή τυπολογία: 1) το σχολαστικό γιατρό στη συνηθισµένη κωµική 
έκφραση ή και σε σοβαρή παραλλαγή, 2) τον εµπειρικό γιατρό της λαϊκής 

ιατρικής, που συγγενεύει µε τους µάγους τσαρλατάνους του Μεσαίωνα και τους 
κοµπογιαννίτες της Τουρκοκρατίας, 3) το γιατρό επιστήµονα και οραµατιστή 
του µέλλοντος, διαννοούµενου και ηγέτη, όπως εµφανίζεται στο “Θέατρο των 
Ιδεών” (1895-1922), και 4) το γιατρό θύµα και θύτη στο σύστηµα υγείας, όπου η 
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µορφή του δεν επηρεάζεται πλέον από λογοτεχνικές συµβάσεις αλλά από την 
καρικατούρα της κοινωνικής  πραγµατικότητας. 

 Σ’ αυτήν την τυπολογία αφιερώνεται η Εισαγωγή (σσ. 21-30). Ακολουθεί 
το πρώτο κεφάλαιο, “Η µορφή του γιατρού στην πρώιµη νεοελληνική 

δραµατουργία (1650-1750)” (σσ. 31 εξ., βλ. και το 4ο κεφ. του δηµ. αρ. 765, 
καθώς και δηµ. αρ. 780), όπου αναλύονται σχετικά ο γιατρός Λούρας στον 

“Φορτουνάτο” του Φόσκολου, ο Δοττόρε στα κωµικά Διλούδια της “Τραγέδιας 
του Αγίου Δηµητρίου”, ο σοβαρός Μαχάων στον κυκλαδικό “Ηρώδη” και οι 
τέσσερεις κοµπογιαννίτες στη ζακυνθινή  “Κωµωδία των ψευτογιατρών” του 
Ρούσµελη. Το δεύτερο κεφάλαιο, “Η µορφή του γιατρού στα ελληνικά δρώµενα 

και στο λαϊκό θέατρο” (σσ. 49 εξ., βλ. και το 2ο κεφ. του δηµ. αρ. 961), 
παρακολουθεί τον τύπο της αποκριάτικη µεταµφίεσης, που επιδίδεται στην 
κωµική ιατρική εξέταση και ανασταίνει το “νεκρό” γαµπρό ή τη νύφη· 

συγκεντρώνονται επίσης στοιχεία από συγκρίσιµες βαλκανικές χώρες και η 
ανάλυση καταλήγει στον Καραγκιόζη γιατρό. Το τρίτο εκφάλαιο, “Οι µολιερικοί 
γιατροί στο ελληνικό θέατρο του 19ου αιώνα” (σσ. 68 εξ.), ασχολείται αρχικά µε 
τις κωµικές σκηνές της τραγωδίας “Ιφιγένεια” του Πέτρου Κατσαΐτη, έπειτα µε 
τις µεταφράσεις µολιερικών κωµωδιών µε γιατρούς στα ελληνικά, αναλύει την 
ιατρική σάτιρα “Κωµωδία νέα της Βλαχίας” (1820), στέκεται στον Ιπεκακουάνα 

από τον “Ασωτό” του Α. Σούτσου, για να προχωρίσει στην Δ΄ πράξη της 
“Βαβυλωνίας” του Βυζάντιου,  κι άλλες ιατρικές σάτιρες του 19ου αιώνα, οι 
οποίες προς το τέλος του αιώνα γίνονται πιο σοβαρές, όσον αφορά την 
αντιµετώπιση του επαγγέλµατος αυτού. Ακριβώς αυτό είναι το θέµα του 
τέταρτου κεφαλαίου, “Ο γιατρός επιστήµονας, οικογενειακός φίλος και 

κοινωνικός οραµατιστής στο ‘Θέατρο των Ιδεών’ (1895-1922)” (σσ. 124 εξ.), που 
εξετάζει έργα του Ξενόπουλου, του Μελά, του Νικηφόρου, των 

Λάσκαρη/Δηµητρακόπουλου, του Φυτίλη, του Καζαντζάκη (“Ξηµερώνει”, 
“Φασγά”), του Χρηστοµάνου, του Νιρβάνα, του Χορν κι άλλων, δίνοντας µια 
εποπτεία του σοβαρού γιατρού στην ελληνική δραµατογραφία από “Το µυστικό 
του γάµου” του Γιάννη Καµπύση (1895) ώς τον “Ιατρό Μαυρίδη” του Δηµ. 
Μπόγρη (1920). Το πέµπτο κεφάλαιο, “Από τον οικογενειακό γιατρό στο 

Σύστηµα Υγείας. Το θέατρο του Μεσοπολέµου και της µεταπολεµικής εποχής” 
(σσ.  160 εξ.) παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις έως τις ηµέρες µας· στη 
µεταπολεµική εποχή η εικόνα του γιατρού γίνεται πάλι αρνητική, είτε ως 

εξουσιστή και εκµεταλλευτή, είτε ως κακοπληρωµένου αδιάφορου οργάνου του 
συστήµατος υγείας· χαρακτηριστικά αυξάνονται τις τελευταίες δεκαετίες 

κατακόρυφα οι ψυχίατροι. Στο τέλος του τόµου ακολουθεί ακόµα ένα “σύντοµο 
λεξικό ιατρικών όρων στη νεοελληνική δραµατουργία” (σσ. 189 εξ.) και τα 

ευρετήρια (σσ. 193 εξ.). 
 
1013) Φιλολογική επιµέλεια: Ιωάννου Σεργίου Παπαδοπούλου, Θεατρικές 
µεταφράσεις. Οι Κουάκεροι του A. von Kotzebue, Βουκουρέστι 1913/14, ανέκδοτο 
χειρόγραφο, και Ιφιγένεια η εν Ταύροις του J. W. Goethe, Ιένα 1818, Αθήνα, 
Ίδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη 2004 (Θεατρική Βιβλιοθήκη 5), σελ. 211. 
 
Ο πέµπτος τόµος της “Θεατρικής Βιβλιοθήκης” του Ιδρύµατος Κώστα & Ελένης 
Ουράνη παρουσιάζει το µεταφραστικό θεατρικό έργου του νεαρού Ιωάννου Σεργίου 
Παπαδοπούλου στο σύνολό του, ο οποίος ώς τώρα ήταν γνωστός µόνο ως 
δηµιουργός της πρώτης µετάφρασης δραµατικού έργου του Γκαίτε, της “Ιφιγένειας 
της εν Ταύροις”, που εκδόθηκε το 1818 στη Ιένα. Παρά την ενδιαφέρουσα αυτή 



- 738 - 

 

πρώιµη προσπάθεια δεν έχει ώς τώρα γραφεί κανένα σχετικό συγκριτικό µελέτηµα, 
που να εξετάζει τις µεταφραστικές στρατηγικές και το ζήτηµα, γιατί ο µεταφραστής 
επέλεξε τον πεζό λόγο για την απόδοση της λυρικής τραγωδίας. Η ανεύρεση 
αγνώστου χειρογράφου µιας µετάφρασης του µονόπρακτου “Οι Κουάκεροι” του 
August von Kotzebue, στη Βιβλιοθήκη της Ρουµανικής Ακαδηµίας στο Βουκουρέστι, 
που αναγράφει και τον τόπο καταγωγής και το πατρώνυµο του µεταφραστή, έθεσε 
και τα δεδοµένα της σύντοµης βιογραφίας του (πεθαίνει το 1819 στη Βιέννη) σε νέες 
βάσεις, και µε µια νέα ερευνητική προσπάθεια κατορθώθηκε να ταυτιστεί ο 
µεταφραστής του µονόπρκατου (η µετάφρασή του πρέπει να έχει γίνει στο 
Βουκουρέστι το 1813/14) µε τον µεταφραστή της περίφηµης τραγωδίας του Γκαίτε, 
αν και εκ πρώτης όψεως τα δύο πονήµατα δεν µοιάζουν ιδιαίτερα. Με την έκδοση 
και το φιλολογικό και δραµατουργικό σχολιασµό των δύο αυτών κειµένων – το 
πρώτο είναι ανέκδοτο, το δεύτερο δεν έχει επανεκδοθεί – εµπλουτίζονται σηµαντικά 
οι γνώσεις µας για την ελληνική προεπαναστατική δραµατουργία, διαφωτίζεται 
περαιτέρω η πρόσληψη του Kotzebue στην Ελλάδα καθώς και οι αρχές της 
πρόσληψης του Γκαίτε, ενώ µε τη φιλολογική και δραµατουργική ανάλυση ρίχνεται 
άπλετο φως στις µεταφραστικές στρατηγικές δραµατικών έργων της εποχής εκείνης, 
στις αρχές του 19ου αιώνα. Ενώ η πρώτη µετάφραση θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί 
“µαθητική εξάσκηση”, η δεύτερη προσελκύει το ενδιαφέρον του µελετητή και του 
αναγνώστη στις µεθόδους γλωσσικής µεταφοράς ενός αριστουργήµατος της 
παγκόσµιας λογοτεχνίας σε ένα λογοτεχνικό ιδίωµα “υπό κατασκευήν”, αν λάβουµε 
υπόψη τη ρευστή γλωσσική κατάσταστη που επικρατούσε  προεπαναστατικά. 
 Αυτά εκθέτει ο πρόλογος (σσ. 7 εξ.). Η “Εισαγωγή” (σσ. 9-65) παραθέτει 
αρχικά τη “Σύντοµη βιογραφία του Ιωάννη Παπαδόπουλου” (σσ. 10 εξ.), που είχε 
επισκεφτεί γύρω στις δέκα φορές τον ίδιο τον Γκαίτε στη Βαϊµάρη, για να του 
παρουσιάσει τη µετάφρασή του, και ακολουθούν οι θεµατικές ενότητες: “Το 
χειρόγραφο του µονόπρακτου Οι Κουάκεροι” (σσ. 26 εξ., βλ. και δηµ. αρ. 874) και 
“Η πεζή µετάφραση της Ιφιγένειας του Γκαίτε” (σσ. 41 εξ., βλ. και το κεφ. 3 του δηµ. 
αρ. 961), όπου γίνεται και λεπτοµερειακή σύγκριση µε το πρωτότυπο, για να 
φανερωθούν οι µεταφραστικές στρατηγικές και στοχοθεσίες του Παπαδόπουλου. Το 
“Φιλολογικό σηµείωµα του εκδότη” (σσ. 67 εξ.) καθορίζει την εκδοτική “πολιτική”: 
ποια προβληµατικά σηµεία διορθώθηκαν και ποια έµειναν άθικτα και για ποιους 
λόγους. Ακολουθούν τα ίδια τα κείµενα: “Οι Κουάκεροι”  (σσ. 69-122), “Ιφιγένεια η 
εν Ταύροις” (σσ. 123-211). 
 
Άννα Ταµπάκη, “Δεν χάθηκαν τα ίχνη. Τρεις λόγιες Ελληνίδες στα χρόνια της 
Παλιγγενεσίας και ένας ολιγόζωος πλην σηµαντικός µεταφραστής του Γκαίτε”, Το 
Βήµα 13 Μαρτίου 2005, σ. 8. 44. 
 
“[...] Το δεύτερο πόνηµα επισύρει την προσοχή στην αισθητική και ιδεολογική 
σηµασία που έχουν οι µεταφράσεις στον όψιµο Διαφωτισµό. Κέντρικός 
πρωταγωνιστής ο νεαρός θεσσαλός λόγιος Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος 
µεταφράζει σε δύο φάσεις της ολιγόχρονης ζωής του (πεθαίνει µόλις 25 ετών από 
φυµατίωση) από τα γερµανικά. Όπως σωστά επισηµαίνει ο συγγραφέας, οι θεατρικές 
µεταφράσεις από τα γερµανικά έχουν κίνητρο την αρχαιολατρία και την καλλιέργεια 
του πατριωτισµού, ή έχουν ηθικοδιδακτικό στόχο. Μαθητής στο Βουκουρέστι ο 
Παπαδόπουλος, ωθούµενος κατά πάσα πιθανότητα από τους διδασκάλους του, 
µεταφράζει τους Κουάκερους του δηµοφιλούς στην εποχή του August von Kotzebue, 
µονόπρακτο που, µε επίκεντρο την προτεσταντική αίρεση των Quakers της 
Πενσυλβανίας, πραγµατεύεται το ιδεώδες της χριστιανικής ηθικής και καταδεικνύει 
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τον παραλογισµό του πολέµου. Μέσα από το περίγραµµα του αισθηµατισµού που 
καλλιεργεί, ο Kotzebue εκφράζει τις ηθικοφιλοσοφικές ανησυχίες του Διαφωτισµού, 
ενώ συνάµα αντανακλά το ευρωπαϊκό  ενδιαφέρον για τον Νέο Κόσµο. 
 Αργότερα, φοιτητής πια στην Ιένα, ο Παπαδόπουλος καταπιάνεται µε την 
Ιφιγένεια εν Ταύροις του Goethe. Αναµετρώµενος µε το κείµενο, τη µεθερµηνεία της 
ευριπίδειας τραγωδίας από τον ποιητή της Βαϊµάρης, την υψηλή αρµονία του µέτρου 
του και τις δυσκολίες που αναφύονται, ο νεαρός και φλογερός Έλληνας ζητεί να τον 
συναντήσει, κάτι που πραγµατοποιείται αρκετές φορές.. Ο Γκαίτε βρίσκει τη 
µετάφραση ‘αρκετά θαυµάσια’. Με τη βοήθεια της συγκριτικής µελέτης των 
κειµένων, εντοπίζονται οι αρετές της ελληνικής απόδοσης σε πεζό, οι ‘εύηχοι 
νεολογισµοί’, τα νέα ‘ρυθµολογικά σχήµατα’ του νεαρού µεταφραστή, όσα στοιχεία 
καθιστούν την παλαιότερη µετάφραση του µεγάλου γερµανού στην ελληνική γλώσσα 
‘ένα αξιορόσεκτο µνηµείο του ελληνικού προεπανασταστικού θεάτρου’, µε τους 
δικούς του ρυθµούς και την ιδιάζουσα και σηµαντική λογοτεχνική του οντότητα”. 
 
1014) Εισαγωγή στην έκδοση: Ιωάννου Σεργίου Παπαδοπούλου, Θεατρικές 
µεταφράσεις. Οι Κουάκεροι του A. von Kotzebue, Βουκουρέστι 1913/14, ανέκδοτο 
χειρόγραφο, και Ιφιγένεια η εν Ταύροις του J. W. Goethe, Ιένα 1818, Αθήνα, 
‘Ιδρυµα Κώστα και Ελένης Ουράνη 2004 (Θεατρική Βιβλιοθήκη 5), σσ. 9-65. 
 
Βλ. δηµ. αρ. 1013. 
 
1015) “H Oδύσσεια του Iάκωβου Kαµπανέλλη. Σκόρπιες σηµειώσεις για ένα 
ταξίδι επιστροφής από το Oδυσσέα γύρισε σπίτι (1952) στην Tελευταία πράξη 
(1997)”, Nέα Eστία 155, τεύχ. 1763 (Iανουάριος 2004), σσ. 60-80. 
 
Πρόκειται για ερµηνευτικό δοκίµιο που συνδέει τα δύο αναφερόµενα θεατρικά έργα 
του Iάκωβου Kαµπανέλλη, ένα από τα πρώτα του, το “Oδυσσέα γύρισε σπίτι” (1952), 
κι ένα από τα τελευταία του, την “Tελευταία πράξη” (1997), ως µια συνέχιση του 
οµηρικού µύθου και ταυτόχρονα ένα προσωπικό µύθο του  συγγραφέα, το ταξίδι 
επιστροφής, που τόσο υπέροχα έχει περιγράψει στην “Συνάντηση κάπου αλλού...” 
και που οδηγεί όχι στην Iθάκη αλλά στο πατρικό σπίτι στη Nάξο. H επιστροφή από 
τον Tρωικό Πόλεµο είναι και επιστροφή από το Mαουτχάουζεν, ένα ταξίδι 
αυτογνωσίας και ωρίµανσης που οδηγεί από την επιφάνεια της χρήσης του µύθου για 
την πολιτική και ιστορική σάτιρα στο βάθος του ίδιου του µύθου, ο οποίος 
διαιωνίζεται στην τέχνη: ο Oδυσσέας φεύγει και πάλι από το πατρικό νησί µε 
περιοδεύοντα και περιπλανώµενο θίασο θεατρίνων, που νοίκιασε η Πηνελόπη και ο 
Tηλέµαχος, για να του κάνουν πιο εύκολο την αντιµετώπιση της πραγµατικότητας· 
αλλά η πραγµατικότητα του θεάτρου αποδεικνύεται πιο ισχυρή, και ο ήρωας 
προτιµάει να ξαναφύγει, για να παίζει κάθε βράδυ την επιστροφή του στην 
οικογένεια. Πρόκειται για µια τελείως ιδιοφυή λύση των πολλών “επιστροφών του 
Oδυσσέα” στην παγκόσµια λογοτεχνία, και µάλιστα ιδιαίτερα γοητευτική, η οποία 
παραπέµπει πολλαπλώς στους “Γίγαντες του βουνού”  του Πιραντέλλο. 
 
1017) “Zur Dialektik von Fremdheit im gemeinsamen ‘Haus Europa’. Die 
Rezeption Europas im griechischen Theaterwesen von 1800-1930”, J.-P. 
Bayerdörfer / E. Hellmuth (eds.), Exotica. Konsum und Inszenierung des 
Fremden im 19. Jahrhundert, Münster 2003 [2004], σσ. 279-294. 
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Tο κείµενο της µελέτης αυτής αποτέλεσε ωριαία ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο 
οµάδας ερευνητών από το χώρο της Iστορίας και της Θεατρολογίας, που έγινε τον 
Oκτώβριο του  2001 στο Mόναχο:  Internationale Tagung der Forschergruppe 
“Kulturelle Inszenierung von Fremdheit im 19. Jahrhundert” der Deutschen 
Forschungs-Gemeinschaft an der Universität München. Eξετάζει, µε βάση τα 
δεδοµένα της θεατρικής ιστορίας της Eλλάδας στο χρονικό διάστηµα 1800-1930, τις 
προσληπτικές διαδικασίες αισθητικών προγραµµάτων, δραµατουργικών µοντέλων 
και ιδεολογικών προσανατολισµών από τις διάφορες χώρες της “Eυρώπης” (κυρίως 
Γαλλία και Γερµανία),  συµβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στον προβληµατισµό 
του συνεδρίου, που ασχολήθηκε µε τις σκηνοθεσίες του “ξένου” και “εξωτικού” στον 
ευρωπαϊκό χώρο, εδώ όµως µε αντεστραµµένη οπτική, εφόσον το “ξένο” θεωρήθηκε 
στην Eλλάδα του 19ου αιώνα το ίδιο το ευρωπαϊκό, αν και υπάρχει και µια πιο 
διαλεκτική σχέση µε την Eυρώπη, στην οποία ανήκει και δεν ανήκει η Eλλάδα του 
19ου αιώνα. Tο ελληνικό θέατρο είναι και ένα ωραίο παράδειγµα για το πόσο 
προβληµατικός είναι ο µονοµερής προσδιορισµός της Eυρώπης στα στενά όρια της 
δυτικής και κεντρικής Eυρώπης, µε τον αποκλεισµό των χωρών της Bαλκανικής και 
της Oρθοδοξίας. 
 
1018) “Aσχολίαστη µυθολογική σάτιρα του προεπαναστατικού θεάτρου: 
Kωµωδία του Mήλου της Έριδος”, Πόρφυρας KΔ΄, τεύχ. 110 (Kέρκυρα, Iαν. – 
Mάρτ. 2004), σσ. 519-559. 
 
Η εκτενής αυτής µελέτη παρουσιάζει για πρώτη φορά κείµενο και ανάλυση µιας 
µυθολογικής σάτιρας της προεπαναστατικής περιόδου, προφανώς από το χέρι 
κάποιου ανώνυµου φαναριώτη. Η σάτιρα για την κρίση του Πάρη παρουσιάστηκε 
πρώτα από τον Κ. Θ. Δηµαρά, βάση πληροφοριών από τα Κρατικά Αρχεία της 
Ρουµανίας, χωρίς να έχει όµως το ίδιο το κείµενο. Με την εντόπιση της πρώτης 
έκδοσης, Βιέννη 1826 (η δεύτερη Αθήνα 1861 και η τρίτη Αθήνα 1868), στον 
Ε.Λ.Ι.Α. έγινε εφικτή η ανάλυση και ο σχολιασµός του χαριτωµένου διαλογικού 
στιχουργήµατος. Ο πρώτος εκδότης του, Παναγιώτης Ντέτε, παρουσίασε το έργο ως 
δικό του, αργότερα προσγράφηκε σε ιερλεα της Φιλιππούπολης, στον Αγάπιο Χαπίπη 
τον Κώο, γιατί βρέθηκε από µαθητή του στα χειρόραφά του. Πολύ πιθανό όµως ούτε 
ο ένας ούτε ο άλλος να είναι ο πραγµατικός συγγραφέας του. Αυτό αναλύει εν 
εκτάσει το κεφάλαιο “Η αβεβαιότητα της πατρότητας”. Στις έντυπες εκδόσεις το 
έργο εκλαµβανόταν ως διδακτικό βιβλίο ελληνικής µυθολογίας και προοριζόταν για 
τη σχολική εκπαίδευση. Ωστόσο η λεπτή σάτιρα περιέχει και τολµηρές σκηνές, όπου 
ο αφελής βοσκός Πάρις αναγκάζει τις γυναικείες θεότητες του Ολύµπου να 
ξεγυµνωθούν µπροστά του, για να κρίνει ασφαλέστερα ποια είναι η πιο όµρφη και 
δικαιούται το µήλο. Ένα τέοιο έργο, από το θέµα του και την στιχουργική ικανότητα 
του ποιητή (856 δεκαπέντεσύλλαβοι στίχοι σε ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία) 
παραπέµπει στο φαναριώτικο χώρο και την ερωτική και σατιρική ποίηση, όχι σε 
κληρικό ή εκπαιδευτικό. Τη λεπτοµερειακή ανάλυση του έργου προσφέρει το 
κεφάλαιο “Το έργο και το είδος”. Σε υποσηµειώσεις παρατίθενται και αποσπάσµατα 
του ίδιου του κειµένου. Το κεφάλαιο “Οι εκδόσεις και η πρόσλψηη” προχωρεί σε µια 
σύγκριση των τριών εκδόσεων και την επισήµανση των επεµβάσεων των εκδοτών· 
αυτές γίνονται συνήθως µε αλλαγές λέξεων προς το “λογιώτερον”· οι εκδόσεις του 
1861 και του 1868 δεν δίνουν µια ασφαλή βάση για την έκδοση του κειµένου. Αυτή 
πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά στην πρωτη έκδοση, του 1826, που δηλώνει στον 
τίτλο πως έγινε στη Βιέννη, αλλά στην πραγµατικότητα, όπως αποδεικνύουν τα 
τυπογραφικά στοιχεία, έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Το µελέτηµα αποτελεί 
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προεργασία και µέρος της εισαγωγής για µια νέα φιλολογική έκδοση του 
ενδιαφέροντος αυτού δραµατικού κειµένου (βλ. δηµ. αρ. 1010). 
 
1019) “14. H 25ηMαρτίου 1994. Bάλτερ Πούχνερ, H ελληνική Eπανάσταση του 
1821 στο ευρωπαϊκό θέατρο”, Eθνικό και Kαποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Aθηνών, Eπίσηµοι λόγοι περιόδου από 1. 8. 1993 έως 31. 8. 1994, Aθήνα 2003 
[2004], σσ. 231-271. 
 
Πρόκειται για εκτύπωση µελετήµατος που αποτέλεσε το 8ο κεφ. του δηµ. αρ. 458 στη 
σειρά των επίσηµων πανεπιστηµιακών λόγων. 
 
1020) “Tο νεοελληνικό θέατρο – θέατρο ευρωπαϊκό. Mια πρώτη συγκριτική 
σύνθεση των προσληπτικών διαδικασιών στη νέα εικόνα της ιστορίας του 
Nεοελληνικού Θεάτρου”, Πρακτικά B΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: 
“Σχέσεις το Nεοελληνικού Θεάτορυ µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης 
στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-
21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό 
Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: 
Mελετήµατα [3]), σσ.  29-38 (4ο). 
 
Δηµοσίευση της ανακοίνωση (βλ. κεφ. 9 του δηµ. αρ. 961) στα πρακτικά του 
αναφερόµενου συνεδρίου. 
 

1021) “Για µια τυπολογία απηχήσεων και χρήσεων του Kρητικού Θεάτρου σε 
δραµατικά κείµενα του 17ου και 18ου αιώνα. Mεθοδολογικοί προβληµατισµοί γύρω 
από τις έννοιες ‘επίδραση’ και ‘διακείµενο’ στο ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο”, 
Πρακτικά B΄ Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου: “Σχέσεις το Nεοελληνικού 
Θεάτορυ µε το Eυρωπαϊκό. Διαδικασίες πρόσληψης στην ιστορία της ελληνικής 
δραµατουργίας από την Aναγέννηση ώς σήµερα”, 18-21 Aπριλίου 2002, επιµ. K. 
Γεωργακάκη, Aθήνα 2004 (Παράβασις. Eπιστηµονικό Δελτίο Tµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Aθηνών, Παράρτηµα: Mελετήµατα [3]), σσ. 39-51 (4ο). 

 
Πρόκειται για ανακοίνωση (βλ. κεφ. 2 του δηµ. αρ. 1008) που δηµοσιεύεται στα 

αναφερόµενα πρακτικά. 
 
1022) “Η µαγεία των σκιών. Μικρό εγχειρίδιο του Καραγκιόζη”, στον τόµο του 
Ε.Λ.Ι.Α.,Ελληνικό Θέατρο Σκιών. Φιγούρες από φως και ιστορία, Αθήνα 2004, 
σσ.17-27 (4ο). 
 
Στα πλαίσια µιας έκθεση του Ελληνικού Λογοτεχνικού καιΙστορικού Αρχείου για το 
θέατρο σκιών καταρτίστηκε σχετικός διάλογος, και το προκείµενο µελέτηµα αποτελεί 
άρθρο του καταλόγου αυτού. Περιγράφει εν συντοµία το ιστορικό του ελληνικού 
θεάτρου σκιών, την τεχνική του και την αισθητική του υπόσταση, δίνοντας ιδιαίτερη 
έµφαση στον κεντρικό χάρτινο ήρωα της οθόνης, ο οποίος ως αθάνατος και 
ακοινώνητος δεν αποτελεί ακριβώς αθρώπινη ύπαρξη, αλλά ένα είδος δύναµη 
καθαρής ζωής. 
 
1023) “The magic of shadows. Small guide to Karaghiozis”, in: Hellenic Literary 
and Historical Archive, Greek Shadow Theatre. Light and history, Athens 2004, 
σσ. 17-27 (4ο). 
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Πρόκειται για αγγλική εκδοχή του δηµ. αρ. 1022. 
 
1024) “Α short outline of theatre history of the Balkan peninsula (From 
Renaissance to Mid-War years)”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος 
Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 29-79. 
 
Πρόκειται για µια πολύ συµπτυγµένη και “πυκνή” µελέτη, που συγκρίνει την ιστορία 
του θεάτρου και του δράµατος από την Αναγέννηση έως την περίοδο του 
Μεσοπολέµου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συµπεριλαµβάνοντας τη 
Σλοβνία, την Κροατία, τη Σερβία, την Ουγγαρία, τη Ρουµανία, τη Βουλγαρία, την 
Ελλάδα και την Τουρκία. Μπορεί να αποδειχτεί πως οι εξελίξεις συγκλίνουν κατά το 
18ο και 19ο αιώνα, ενώ στις περιόδους πριν και µετά κυριαχούν οι διαφορές. Τούτο 
συσχετίζεται µε την ιδιαίτερη πολιτική λειτουργία που αναλαβάνουν κι εξασκούν το 
θέατρο και η δραµατογραφία, συγκεκριµένα η ιστορική τραγωδία ως µυθοποίηση του 
εθνικού παρελθόντος και η κοινωνιοκριτική κωµωδία ως σατιρική “διόρθωση” των 
κακώς κειµένων του παρόντος, στη φάση της εθνικής αφύπνισης, τόσο στο χώρο της 
Αψβουργικής Μοναρχίας όσο και στις χώρες της Τουρκοκρατίας. Ένα εισαγωγικό 
κεφάλαιο ασχολείται µε τις ιστορικές, πολιτισµικές, θρησκευτικές και γλωσσικές 
ζώνες της Βαλκανικής, κι ακολουθούν:  “Popular shows and popular theatre” (σσ. 32 
εξ.), “History of theatre” (σσ. 35 εξ.), “Traditions of drama translation and reception 
mechanisms in the Balkan theatre” (σσ. 39 εξ.), “Drama” (σσ. 43 εξ.), “Theatre and 
City in the Balkans: A typology” (σσ. 52 εξ.). Το µελέτηµα τελείωνει µε µια πλούσια 
“Βibliography” (σσ. 62-79), η οποία είναι ιδιαίτερα πολύτιµη, γιατί η συγκέντρωση 
ειδικής βιβλιογραφίας σε διάφορες βαλκανικές χώρες είναι εγχείρηµα χρονοβόρο και 
επίπονο. 
 
1025) Μαζί µε τη Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου: “Το νεοελληνικό θέατρο από 
το θάνατο του Γιάννη Σιδέρη έως σήµερα (1975-2003): βιβλιογραφία αυτοτελών 
µελετών και άρθρων”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 5 (2004), σσ. 295-361. 
 
Η βιβλιογράφηση των δηµοσιευµάτων της επιστηµονικής Θεατρολογίας αποτελεί ένα 
επείγον desideratum στο βαθµό, που οι σχετικές µελέτες κατά τα τελευταία χρόνια 
έχουν πολλαπλασιαστεί. Η βιβλιογράφηση αυτή εντάχθηκε και σε ειδικό ερευνητικό 
πρόγραµµα του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(“Πυθαγόρας”) που διευθύνει ο υποφαινόµενος. Σε µια εισαγωγή καταρτίζεται και 
µια προσωρινή γενική κατάταξη των ληµµάτων: Α΄Γενική νεοελληνική θεατρική 
ιστορία και βιβλιογραφία, Β΄ Χονολογική κατάταξη του νεοελληνικού θεάτρου: 1. 
Το Βυζαντινό “θέατρο”, 2. Κρητικό – Επτανησιακό – Αιγαιοπελαγίτικο θέατρο 
(1590-1750), 3. Δέκατος όγδοοος αιώνας (από το 1750) ώς τη σύσταση του 
ελληνικού κράτους (1830), 4. Από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ώς τα τέλη του 
19ου αιώνα (1830-1900), 5. Εικοστός αιώνας. Περίοδος Α΄: 1900-1922, 6. Περίοδος 
Μεσοπολέµου: 1922-1940, 7. Περίοδος Β΄ Παγκοσµίου πολέµου και κατοχής: 1940-
1945, 8. Μεταπολεµικό και σύγχρονο θέατρο: 1945-2003, Γ΄ Θεµατολογική 
κατάταξη: 1. Θέατρο στην επαρχία, την Κύπρο και τη Διασπορά, 2. Η αναβίωση του 
αρχαίου δράµατος στη νεοελληνική σκηνή, 3. Λαϊκό θέατρο και δρώµενα, 
κουκλοθέατρο και θέατρο σκιών, 4. Λυρικό θέατρο, 5. Παιδικό θεάτρο και θέατρο 
στην εκπαίδευση, 6. Θεωρία του θεάτρου και του δράµατος, 7. Σκηνογραφία – 
Ενδυµατολογία, 8. Σκηνοθεσία – Σκηνοθέτες, 9. Θεατρική αρχιτεκτονική – Θέατρα, 
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10.. Θίασοι – Ηθοποιοί, 11. Αγωγή του λόγου – Υποκριτική, 12. Θεατρική κριτική, 
13. Βιβλιογραφίες, αφιερώµατα, περιοδικά. 
 Από αυτή τη γενική κατάταξη δηµοσιεύονται εδώ αναλυτικά λήµµατα για τις 
ενότητες Α΄ και Β΄ 1-4 (έως το 1900). Καταχωρούνται συνολικά 641 λήµµατα. 
 
1026) “Παραλειπόµενα στο ‘Ζήνωνα’”, Θησαυρίσµατα 32 (2002 [2004]), σσ.167-
217, riassunto italiano. 
 
Βλ. το 3ο κεφ. του δηµ. αρ. 1008. 
 
1027) “Ο ‘Φίλος του Χριστού’ στην ορθόδοξη παράδοση και στην προφορική 
ποίηση των βαλκανικών λαών. Θέση και ιδιαιτερότητα του Αγίου Λαζάρου στην 
εκκλησιαστική παράδοση και το λαϊκό πολιτισµό της Κύπρου”, Κέντρο 
Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου / Κέντρο Επιστηµονικών Ερευνών Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού, Πρακτικά Διεθνούς Συµποσίου Προφορικής 
Θρησκευτικής Ποίησης της Κύπρου, Λευκωσία 2003 [2004], σσ. 55-63, English 
summary. 
 
Διαφωτίζεται η ιδιαίτερη σχέση του Λαζάρου µε την Κύρπου: στη νησί της 
Αφροδίτης λατρεύεται ως άγιος, την πρώτη χιλιετία φυλάσσονταν κατά την 
παράδοση τα οστά του στη Λάρνακα, όπου αναπτύχθηκε και στη δεύτερη χιλιετίδα 
ζωηρή τοπική λατρεία· στην εκκλησία του τελούνται ειδικά δρώµενα της Έγερσης 
του Λαζάρου, που δεν έχουν µόνο αγερµικό χαρακτήρα όπως συνήθως,  αλλά και 
παρατατικο. Τα τραγούδια για τον αναστηµένο Λάζαρο στην Κύπρο, όπως 
γενικότερα στον ανατολικό Ελληνισµό, είναι πολύ εκτενέστερα, χρησιµοποιούν 
εκκλησιαστική γλώσσα και ακολουθούν τα συναξαριακά δεδοµένα, ακόµα και τις 
προφορικές παραδόσεις για τη δεύτερη ζωή του ως επισκόπος Κιτίου (Λάρνακα). 
Στην έντυπη παραγωγή των ποιητάρηδων υπάρχει ξεχωριστή κατηγορία του 
πολύστιχου θρησκευτικού τραγουδιού για τον Άγιο Λάζαρο. 
 
1028) “Εκδοτικά προβλήµατα σε δραµατικά κείµενα και θεατρικές µεταφράσεις 
του 18ου και 19ου αιώνα (1790-1850)”,  Ελληνικά 54 (2004), σσ. 83-103. 
 
Πρόκειται για εκτενέσερη µορφή του κεφ. του δηµ. αρ. 1008· στις υποσηµειώσεις 
έχουν ενταχθεί νεώτερες απόψεις φιλολογικών κύκλων το επίµαχο θέµα. 
 
1029) “Ο Ρήγας Φεραίος και το θέατρο της Βιέννης κατά το 18ο αιώνα”, 
Ιταλοελληνικά VII, Atti del Convegno Internazionale: Rigas Velestinlis: 
bicentenario della morte, Napoli, 15-18 maggio 1997, Napoli 1999-2000 [2004], 
σσ. 11-29. 
 
Πρόκειται για πολύ καθυστερηµένη δηµοσίευση της ανακοίνωσης (βλ. κεφ. 5 του 
δηµ. αρ. 765) στα πρακτικά του συνεδρίου. 
 
1030) “Forms and Functions of the Historical Tragedy and the Patriotic Drama 
in South Eastern Europe in the Era of National Awakening”, Neohelicon. Acta 
Comparationis Litterarum Universarum XXXI (Budapest 2004), σσ. 135-140. 
 
Πρόκειται για ανακοίνωση στo Colloque International, που οργανώθηκε από το 
Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το Ινστιτούτο 
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Νεοελληνικών Σπουδών του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών και την Association 
International de Littérature Comparée, στο Eθνικό Ίδρυµα Ερευνών τον Οκτώβριο 
και Νοέµβριο του 2003, που είχε ως θέµα: “Transferts culturels / osmoses, 
divergences et convergences dans les traditions et les canons littéraires et dramatiques 
du Sud-Est Europe / Cultural transfer and osmosis, divergence and convergence in 
literary canons and in literary and theatrical traditions in Southeast Europe (18th – 20th 
centuries)”. Δίνει µια σύντοµη επιθεώρηση ιστορικών τραγωδιών και πατριωτικής 
δραµατογραφίας στις νοτιοσλαβικές χώρες, τη Ρουµανία, Ουγγαρία, Ελλάδα και 
Τουρκία, που συνδέονται µε µια παρόµοια λειτοουργικότητα: της µυθοποίησης του 
εθνικού παρελθόντος. 
 
1031) “Schattenspiel”, Enzyklopädie des Märchens. Handwörterbuch zur 
historischen und vergleichen Erzählforschung, τόµ. 11/3 (Berlin, New York 2004), 
στ. 1244-1253. 
 
Το εκτενές άρθρο στο µεγαλύτερο σύγχρονο επιστηµονικό compendium της 
προφορικής και γραπτής αφήγησης στον κόσµο σκιαγραφεί τις ζώνες παγκόσµιας 
διάδοσης του θεάτρου σκιών, εξετάζει τις θεωρίες καταγωγής του µεσογειακού 
φαινοµένου, αναλύει την καταγωγή και εξάπλωση του οθωµανικού θεάτρου σκιών, 
για να καταλήξει στο τέλος στο νεοελληνικό φαινόµενο, το οποίο τις πρώτες 
δεκαετίες του 20ού αιώνα είναι εκείνο το είδος θεάτρου, που συγκέντρωνε τον 
περισσότερο κόσµο. Προσφέρει επίσης αναλύσεις έργων, της τεχνικής, της 
φολκλοροποίησης του είδους, καθώς και σε έντεχνες και παιδαγωγικές µορφές του 
θεάµατος όπως εξελίσσονται σήµερα. Καταχωρεί στις υποσηµειώσεις εξαντλητική 
διεθνή βιβλιογραφία. 
 

1102) Σχόλια και σχολαστικά. Κριτικές στην ανάλυση, ερµηνεία και εκδοτική 
θεατρικών κειµένων, Αθήνα, Πατάκης  2005, σελ. 330. 

 
Ο τόµος αυτός παρουσιάζει συνολικά 37 βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις, 
που έχουν δηµοσιευτεί στους πρώτους πέντε τόµους της Παραβάσεως, του 

Επιστηµονικού Δελτίου του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, οι οποίες δίνουν, στο σύνολό τους, µια αντιπροσωπευτική εικόνα για τις 

εξελίξεις στους τοµείς της ανάλυσης, ερµηνείας και εκδοτικής θεατρικών 
κειµένων κατά τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια. Ο τίτλος δικαιολογείται 

από τη διαφορετική µεθοδολογική προσέγγιση θεατρικών κειµένων, σε 
αντιδιαστολή µε την ποικιλία µεθόδων που χειρίζεται και εφαρµόζει η θεατρική 
ιστοριογραφία: στο βαθµό που το κείµενο αποτελεί ένα στέρεο καλλιτέχνηµα 

(artefact) που αντιστέκεται στο χρόνο, ο εµπεριστατωµένος σχολιασµός 
σπλησιάζει συχνά τη σχολαστικότητα, ιδίως στον τοµέα της εκδοτικής. Οι 
βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις χωρίζονται σε δύο οµάδες: “Ευρώπη”  
και “Ελλάδα”. Στο βαθµό που το νεοελληνικό δράµα έχει παραµείνει εν πολλοίς 
το αποπαίδι της έρευνας, το οποίο ερευνητική περιποίηση έχει να περιµένει µόνο 
από την ελληνική Θεατρολογία, πράγµα που δεν έχει ανάγκη το ευρωπαϊκό και 

αµερικανικό δράµα, µε το οποίο οι εθνικές και συγκριτικές φιλολογίες 
ασχολούνται εντατικά, το µεγαλύτερο βάρος πέφτει δίκαια και αναγκαστικά στη 
δεύτερη οµάδα. Αυτά κι άλλα διατυπώνονται στα “Προεισαγωγικά” (σσ. 11 εξ.). 
Ακολουθεί το τµήµα βιβλιοκρισιών για την “Ευρώπη” (σσ. 16-96) καθώς και το 
τµήµα για την “Ελλάδα” (σσ. 97-302), το οποίο χωρίζεται στις εξής θεµατικές 
ενότητες:  Γενικά (σσ. 97 εξ.), Κρητοεπτανησιακή δραµατουγία (σσ. 101 εξ.), 
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Προεπαναστατική δραµατουργία (σσ. 196 εξ.), 19ος αιώνας (σσ. 236 εξ.), 20ός 
αιώνας (σσ. 257 εξ.). Ακολουθούν “Επιλεγόµενα” (σσ. 303 εξ.) και τα ευρετήρια 

(σσ. 309 εξ.). 
 Παρουσιάζονται αναλυτικά οι µονογραγίες και εκδόσεις των εξής 

µελετητών και επιµελητών: E. Fischer-Lichte, J. McFarlaine, M. Deppermann, 
J. Templeton, P. Rosefeldt, Σ. Πατσαλίδη, Α. Νικολοπούλου,  Γ. Π. Πεφάνη, W. 
F. Bakker, A. F. van Gemert, Στ. Αλεξίου, Μ. Αποσκίτη, M. Vitti, G. Spadaro, 
Σπ. Α. Ευαγγελάτου, Ζ. Χ. Συνοδινού, C. Luciani, Ά. Ταµπάκη, Δ. Σπάθη, L. 

Brad Chisacof, Μ. Δηµάκη-Ζώρα, Β. Φ. Τωµαδάκη, Δ. Πολυχρονάκη, Μ. 
Γιαννή, Π. Μάρκαρη, Ι. Θεοδωρακόπουλου, Έ. Βαφειάδη, Λ. Μαράκα, Ε. 

Γεωργουσοπούλου, Κ. Πετράκου,  Θ. Γραµµατά, P. Matesis. 
 

1103) Πορείες και σταθµοί. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Αθήνα, Αιγόκερως 
2005, σελ. 363.  
 
Ο τόµος αυτός συγκεντρώνει δέκα µελετήµατα από τα τελευταία δύο µε τρία χρόνια 
της σχετικής έρευνας, µελετήµατα που έχουν εν µέρει δηµοσιευτεί ή θα 
δηµοσιευτούν, εν µέρει έχουν µείνει αδηµοσίευτα. Σε κάθε περίπτωση, όµως, είναι 
επεξεργασµένα εκ νέου για τον τόµο αυτό· έχουν προστεθεί τα τελευταία 
επιτεύγµατα της σχετικής έρευνας και η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία στις 
υποσηµειώσεις. Η θεµατική εµβέλεια φτάνει από τον Χορτάτση έως τον 
Καµπανέλλη. Το πρώτο κεφάλαιο, “Μπαρόκ και Ροκοκό ως υφολογικές έννοιες στην 
ελληνική προεπαναστατική δραµατουργία” (σσ.13-39) παρουσιάζει µια υφολογική 
ανάλυση των έργων του θρησκευτικού θεάτρου της χιώτικης και κυκλαδικής 
δραµατουργίας της Αντιµεταρρύθµισης, καθώς και του “Ζήνωνα”, διαπιστώνοντας 
ότι όχι µόνο δικαίως έχει εισαχθεί στην ιστορία της ελληνικής δραµατουργίας ο όρος 
του Μπαρόκ, αλλά µπορεί να διαφοροποιηθεί κιόλας σε high baroque µε διάφορες 
αποχρώσεις και όψιµο Μπαρόκ ή Ροκοκό·  κατ’ αυτόν τον τρόπο εµπλουτίζεται η 
πολύµορφη µετάβαση από την Αναγέννηση στο Διαφωτισµό και η ελληνική 
δραµατουργία προσοµοιώνεται στις υφολογικές εξελίξεις γνωσές από την 
αρχιτεκτονική και την ιστορία της τέχνης. Το δεύτερο κεφάλαιο, “Οι πρώτες 
θεατρικές µεταφράσεις του Κωνσταντίνου Κοκκινάκη: τέσσερα δράµατα του August 
von Kotzebue, Βιέννη 1801. Η αρχή της αισθηµατικής λογοτεχνίας στο νεοελληνικό 
θέατρο” (σσ. 40-177), αποτελεί την επεξεργασµένη µορφή µιας εισαγωγής σε µια νέα 
φιλολογική έκδοση των µεταφράσεων αυτών, οι οποίες είναι σηµαντικές από πολλές 
απόψεις και µαρτυρούν µια συστηµατική µεταφραστική προσπάθεια, παρόµοια µε 
αυτή του Μολιέρου και του Goldoni ή του Μεταστάσιου, στα ελληνικά, για τον 
σήµερα άγνωστο θεατρικό συγγραφέα της Γερµανίας, που αποτελούσε ένα 
φαινόµενο επιτυχίας στα ευρωπαϊκά θέατρα την εποχή του πρώτου µισού του 19ου 
αιώνα. Το εκτενές µελέτηµα ανασκοπεί αρχικά το ιστορικό της πρόσληψης του 
Kotzebue στην Ελλάδα και κατονοµάζει στη συνέχεια τα έργα αυτά: “Η Εκούσιος 
Θυσία”, “Οι Κόρσαι”, “Μισανθρωπία και Μετάνοια”, “Πτωχεία και Ανδρεία”. Το 
κύριο σώµα του µελετήµατος χωρίζεται στις εξής θεµατικές ενότητες: “Ο 
Κωνσταντίνος Κοκκινάκης (1781-1831) και το έργο του “ (σσ. 50 εξ.), “Ποιος είναι ο 
Αugust von Kotzebue (1761-1819);” (σσ. 54 εξ.), “Τα θεατρικά έργα του Κότζεµπου 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη” (σσ. 59 εξ.), “Οι πρώτες µεταφράσεις του Κοκκινάκη 
και η σηµασία τους” (σσ. 64 εξ.), “Η παράσταση της Μισαθρωπίας και Μετάνοιας το 
1803, στα Αµπελάκια” (σσ. 67 εξ.), “Είναι ο Κοκκινάκης µεταφραστής όλων των 
θεατρικών µεταφράσεων που εκδίδονται το 1801 στη Βιέννη;” (σσ. 70 εξ.), “Η 
µεικτή των Φαναριωτών και η σκηνική γλώσσα” (σσ. 73 εξ.), για να ακολουθήσουν  
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οι δραµατουργικές αναλύσεις: Α) “Η Εκούσιος Θυσία” (σσ. 80 εξ.), Β) 
“Μισανθρωπία και Μετάνοια” (σσ. 98 εξ.), Γ) “Πτωχεία και Ανδρεία” (σσ. 140 εξ.), 
Δ) “Οι Κόρσαι” (σσ.. 152 εξ.)· το µελέτηµα τελειώνει µε το κεφάλαιο 
“Μεταφραστικές στρατηγικές” (σσ. 168 εξ.), όπου ανιχνεύουνται οι τρόποι και οι 
στόχοι των µεταφάσεων αυτών, και µε το συµπέρασµα: “Ο Κοκκινάκης σκαπανέας 
του νεοελληνικού θεάτρου” (σσ. 176 εξ.).  

Το τρίτο κεφάλαιο, “Λαϊκά αναγνώσµατα και θεατρικότητα. Η περίπτωση του 
Μπερτόλδου” (σσ. 178-202), εξετάζει τη διαλογικότητα του γνωστού λαϊκού 
αναγνώσµατος του 18ου και 19ου κυρίως αιώνα µε τις άπειρες επανεκδόσεις του ως 
δηµώδες βιβλίο από τα βενετικά τυπογραφεία και τις µεταφράσεις του σε όλες τις 
βαλκανικές γλώσσες, και αναλύει λεπτοµερειακά τα σηµεία και τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα της θεατρικότητάς του. Διατυπώνεται και η άποψη, πως η πρώτη 
γνωριµία των λαϊκών στρωµάτων του πληθυσµού στην Ελλάδα της Τουρκοκρατίας 
µε το “θέατρο” δεν ήταν µόνο µέσω των δρωµένων αι µεταµφιέσεων της περιόδου 
του καρναβαλιού, αλλά, και κυρίως, µέσω των αναγνωσµάτων αυτών, που 
απαγγέλλονται και διαβάζονται δηµοσίως από τους εγγράµµατους στους 
αναλφάβητους του χωριού, και βρίθουν από πολύ ζωντανούς και σπινθηροβόλους 
διαλόγους, οι οποίοι εκπέµπουν την αίσθηση της θεατρικής παράστασης και µόνο µε 
το διάβασµα καικαλλιεργούν στο ακροατήριο την εντύπωση  του “νοερού” θεάµατος. 
Το τέταρτο κεφάλαιο, “Ασχολίαστη µυθολογική σάτιρα του προεπαναστατικού 
ελληνικού θεάτρου. Κωµωδία του µήλου της έριδος”(σσ. 203-246), αποτελεί 
ανατύπωση του δηµ. αρ. 1018. Το πέµπτο κεφάλαιο, “Οι ντοπιολαλιές στους 
θεατρικούς ρόλους της ελληνικής κωµωδίας του 19ου αιώνα. Μια συµπλήρωση” 
(σσ.247-254), συγκεντρώνει και δηµοσιεύει διαλεκτολογικό υλικό προς συµπλήρωση 
του δεύτερου µέρους του της µονογραφίας δηµ. αρ. 825, που ασχολείται µε τους 
διαλεκτικούς τύπους στην ελληνική κωµωδία του 19ου αιώνα. 

Το έκτο κεφάλαιο, “Από τον Ιπεκακουάνα στον Ιατρό Μαυρίδη. Ο γιατρός 
στην ελληνική δραµατουργία 1830-1920” (σσ.255-307),  επαναπραγµατεύεται σε πιο 
συνοπτική µορφή ένα κεντρικό κεφάλαιο του δηµ. αρ. 1012, ενώ το έβδοµο 
κεφάλαιο, “Η κάθαρση του αναγνώστη. Αφηγηµατική δραµατουργία στο διήγηµα 
Θάνατος παλληκαριού του Κωστή Παλαµά” (σσ.308-313), που αποτέλεσε 
ανακοίνωση στο Β΄διεθνές συνέδριο του Ιδρύµατος Κωστή Παλαµά, για 
γραµµατολογικά, εκδοτικά, κριτικά και ερµηνευτικά ζητήµατα, µε τίτλο “Κωστής 
Παλαµάς. Εξήντα χρόνια από τον θάνατό του (1943-2003)” στον Πανεπιστήµιο 
Αθηνών τον Οκτώβιο του 2003, παρακολουθεί την πορεία της ταύτισης του 
αναγνώστη µε τον Μήτρο Ρουµελιώτη και τη µέθεξή του από την αρχή ώς το ηρωικό 
φινάλε· το ενδιαφέρον στοιχείο είναι, ότι στα κεντρικά κεφάλαια του διηγήµατος ο 
Παλαµάς αποµυθοποιεί τον ήρωά του ανελέητα και ταπεινώνει, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, και τον αναγνώστη του που έχει ταυτιστεί από την αρχή µε την ηρωική του 
µορφή. Ο χειρισµός της µέθεξης εκ µέρους του αφηγητή θυµίζει έντονα 
δραµατουργική τεχνική. 

Το όγδοο κεφάλαιο, “Μαργαρίτα Λυµπεράκη και Oskar Kokoschka. 
Εκλεκτικές συγγένειες στη θεατρική πρωτοπορία του 20ού αιώνα” (σσ.314-323), 
αποτελεί ελληνική εκδοχή του γαλλικού δηµ. αρ. 1117, άρθρο σε µια γαλλική 
Festschrift για τη Ζωή Σαµαρά, και συγκρίνει τις δραµατικές “τελετουργίες” της 
Μαργαρίτας Λυµπεράκη (“Δαναΐδες”, “Σπαραγµός”, “Ερωτικά”), που τελειώνουν µε 
την θανάτωση των αντρών από τις γυναίκες, µε το εξπρεσιονιστικό µονόπρακτο 
“Δολοφόνος, ελπίδα των γυναικών” του Βιεννέζουν ζωγράφου και δραµατουργού 
Oskar Kokoschka στις αρχές του 20ού αιώνα, όπου η πάλη των φύλων έχει την 
αντίθετη έκβαση:  ο άντρας/αρχηγός σκοτώνει την αιώνια γυναίκα, που αρχικά τον 



- 747 - 

 

έχει φυλακίσει. Η παραλληλία µέσα στην avant-garde του 20ού αιώνα είναι 
ενδιαφέρουσα, γιατί οι δύο δηµιουργοί δεν φαίνεται να είχαν γνώση ο ένας από του 
έργο του άλλου. το ένατο κεφάλαιο, “Ο Οδύσσεια του Ιάκωβου Καµπανέλλη. 
Σκόρπιες σηµειώσεις για ένα ταξίδι επιστροφής από το Οδυσσέα γύρισε σπίτι (1952) 
στην Τελευταία πράξη (1997)” (σσ. 324-339), αποτλεεί ανατύπωση του µελετήµατο 
δηµ. αρ. 1007, ενώ το δέκατο κεφάλαιο, “Απηχήσεις του Μαουτχάουζεν σε 
δραµατικά έργα του Ιάκωβου Καµπανέλλη” (σσ.340-350), που αποτέλεσε 
ανακοίνωση σε συνέδριο προς τιµήν του Ιάκωβου Καµπανέλλη τον Οκτώβιρο του 
2004 στον Πάτρα, αναλύει µια σειρά από δραµατικά έργα του γενάρχη του ελληνικού 
µεταπολεµικού θεάτρου, που παρουσιάζουν, µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, σε 
επιµέρους µοτίβα ή και στο σύνολο τους (όπως η “Οδός...” και ο “Κρυφός Ήλιος”), 
εικόνες και αναµνήσεις, υποθέσεις και επεισόδια από την παραµονή στο στρατόπεδο 
συγκεντρώσεως κι έχουν αποτυπωθεί µεταγενέστερα µε τρόπο λογοτεχνικό στο 
πεζογράφηµα “Μαουτχάουζεν”. Ο τόµος τελειώνει µε ευρετήρια (σσ. 351-363). 

 
1104) Γραφές και σηµειώµατα. Δέκα θεατρολογικά µελετήµατα, Αθήνα, εκδόσεις 
Ergo 2005, σελ. 214.  
 
Ο τόµος αυτός συγκεντρώνει δέκα µελετήµατα, ανέκδοτα και εκδιδόµενα, από τα 
τελευταία τρία χρόνια της ερευνητικής απασχόλησης του υποφαινοµένου. Τα 
µελετήµατα αυτά, είνια όπως πάντα επεξεργασµενα και συµπληρωµένα και 
καλύπτουν κυρίως το 19ο και το 20ό αιώνα. το πρώτο εκφάλαιο, “Φιλοσοφική και 
µισογυνική σάτιρα στο ελληνικό προεπαναστατικό θέατρο. Επάνοδος, ήτοι Το φανάρι 
το Διογένους” (σσ. 15-52), αποτελεί ξεχωριστή πραγµάτευση του σχετικού κεφαλαίου 
της εισαγωγής στην επανέκδοση του κειµένου στη δηµ. αρ. 1010 (βλ. και δηµ. αρ. 
1112.). Το δεύτερο κεφάλαιο, “Η ιταλική όπερα στα Επτάνησα της Αγγλοκρατίας 
(1813-1863). Πρώτες παρατηρήσεις µε βάση τα βιβλιογραφηµένα λιµπρέτα” (σσ. 53-
86), αποτελεί διευρυµένη µορφή ανακοίνωσης σε επιστηµονικό συνέδριο µε θέµα “Η 
Ένωση της Επτανήσου µε την Ελλάδα 1864-2004”, διοργανωµένο από τη Βουλή των 
Ελλήνων και την Ακαδηµία Αθηνών στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της 
Βουλής για τα 140 χρόνια από την Ένωση της Επτανήσου στην Ελλάδα, στην 
Ακαδηµία Αθηνών και το Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Φεβρουάριο του 2004. Το 
µελέτηµα αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήµα για τη συγκρότηση µιας 
παραστασιογραφίας της ιταλικής όπερας στον ελληνικό χώρο· προσφέρει εκτός από 
την βιβλιογραφική αναγραφή των 145 λιµπρέτων και συγκριτικά στοιχεία µε την 
ιταλική όπερα στην Αθήνα, την Ερµούπολη και την Πάτρα, εξάγει συµπεράσµατα ως 
προς τη συχνότητα ορισµένων συνθετών και την εξέλιξη του προφίλ του 
ρεπερτορίου. Γύρω στα µέσα του αιώνα η πρωτοκαθεδρία της ιταλικής ροµαντικής 
όπερας κλονίζεται µε την εµφάνιση Γάλλων και Ελλήνων µουσικοσυνθετών. Το 
τρίτο κεφάλαιο, “Η Isadora Duncan και ο ελληνικός χορός. Εισαγωγικές σηµειώσεις 
στο περιθώριο ενός συνεδρίου” (σσ. 87-92), υπήρξε ανακοίνωση στη διηµερίδα 
“Χορός και Θέατρο. Κλασικός χορός – χορός στο θέατρο – χοροθέατρο”, 
οργανωµένη από το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο 
Αµφιθέατρο “Ιωάννης Δρακόπουλος” στην Αθήνα, στα πλαίσια της έκθεσης “Χορός 
και θέατρο. Από την Ντάνκαν στις νέες χορευτικές οµάδες” και της παρουσίασης του 
σχετικού καταλόγου, που επιµελήθηκε από την Ελένη Φεσσά-Εµµανουήλ, το 
Φεβρουάριο του 2004. Περιγράφει εν συντοµία τις σχέσεις της Duncan και του 
αδελφού της µε την Ελλάδα, αλλά και την “κληρονοµιά” της που άφησε µέσω της 
Eva Palmer και των Δελφικών Γιορτών στην ελληνική χορογραφία. Το τέταρτο 
κεφάλαιο, “Δρώµενα και λαϊκό θέατρο στη δυτική και ανατολική Μεσόγειο. Δύο 
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περιπτώσεις  µιας σύγκρισης” (σσ. 93-98),  ετοιµάστηκε ως σύντοµη ανακοίνωση σε 
ένα συνέδριο της Εταιρείας Κρητικής Λογοτεχνίας στους Αγίους Βαρβάρους 
Ηρακλείου µε θέµα τη σύγκριση των µεσογειακών λογοτεχνιών· συγκρίνει τις 
µορφές του καψίµατος του Ιούδα στις µεσογειακές χώρες, καθώς και τις µορφές του 
θεάτρου σκιών. Για το πέµπτο κεφάλαιο, “Η µαγεία των σκιών. Μικρό εγχειρίδιο του 
Καραγκιόζη” (σσ. 99-116), βλ. δηµ. αρ. 1022. 

Το έκτο κεφάλαιο, “Αισθητισµός και θρησκευτικότητα στα χρόνια του 
Εθνικού Διχασµού. Ο Άγιος Δηµήτριος του Πλάτωνα Ροδοκανάκη (1917)” (σσ. 117-
144), δίνει µια εµπεριστατωµένη δραµατουργική ανάλυση της µοναδικής τραγωδίας 
του Ροδοκανάκη. Το φαντασµαγορικό έργο δείχνει έντονες επιδράσεις της 
“Σαλώµης” του Oscar Wilde και περιέχει και τολµηρές για την εποχή σκηνές. Στη 
σκηνογραφία της τρίτης πράξης δεσπόζει η Θεσσαλονίκη, για πρώτη φορά στη 
νεοελληνική δραµατουργία· αν υπολογίσει κανείς πως το έργο γράφεται το 1917, 
τότε γίνεται κατανοητό πως αντανακλώνται και πολεµικά και πολιτικά γεγονότα. Το 
έβδοµο κεφάλαιο, “Τα τελευταία θεατρικά έργα του Γιάννη Ψυχάρη. Ένα σχόλιο” 
(σσ. 145-154), εκπονήθηκε ως ανακοίνωση στην ΙΑ΄ επιστηµονική συνάντηση του 
τοµέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, µε θέµα “Ο Ψυχάρης και η εποχή του. Ζητήµατα 
γλώσσας, λογοτεχνίας, και πολιτισµού”, στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2004, 
και προσφέρει µια δραµατουργική ανάλυση του µονόπρακτου “Έβα” και του 
τρίπρακτου “Νεράϊδα” (1929/30), που χαρακτηρίζονται από πρωτότυπες 
σκηνογραφικές συλλήψεις: το πρώτο διαδραµατίζεται στην Ακρόπολη χωρίς 
Παρθενώνα αλλά µε κανόνια, στο άλλο µια πράξη διαδραµατίζεται στο βυθό της 
θάλασσας. Το όγδοο κεφάλαιο, “Ο Αλέκης Σολοµός δραµατογράφος. Το ενδιάµεσο 
ελληνικό έργο” (σσ. 155-168), ετοιµάστηκε για ένα αφιέρωµα για τον Αλέξη Σολοµό, 
το οποίο καθυστέρησε υπερβολικά· αναλύει τρία θεατρικά του έργα: “Κακοβελόνης 
ο Ισόθεος”, “Ο τελευταίος Ασπροκόρακας” (που είχε παιχθεί και από το Θέατρο 
Τέχνης κατά την Κατοχή) και το φανταστικό “Μονόλογος στη φυλακή”. Τα έργα 
αυτά προετοιµάζουν  το έδαφος για τη δραµατουργία του Ιάκωβου Καµπανέλλη, που 
θα αρχίσει τα χρόνια µετά τη λήξη του Β΄ Παγκόσµιου πολέµου. Για το ένατο 
κεφάλαιο, “Παρατηρήσεις και σκέψεις πάνω στο παιδικό θέατρο του Βασίλη Ρώτα” 
(σσ. 169-184), βλ. δηµ. αρ. 985. Το δέκατο κεφάλαιο, “Η ανοµολόγητη γοητεία του 
αντίπαλου δέους. Βασίλης Ζιώγας και Σάµουελ Μπέκετ” (σσ. 185-194), υπήρξε 
ανακοίνωση σε επίστηµονικη ηµερίδα για τον Ιρλανδό δραµατουργό µε θέµα: 
“Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο του Μπέκετ”, διοργανωµένη από το Τµήµα 
Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών το 
Μάρτιο του 2004 και αναλύει τις αρνητικές θέσεις κι εκτιµήσεις που είχε ο Ζιώγας 
για τον Μπέκετ και το λεγόµενο “παράλογο” θέατρο. Ο τόµος τελείωνει µε τα 
ευρετήρια (σσ. 195-214). 
 
1105) Συνοχές και ρήγµατα. Κριτική της θεατρικής ιστοριογραφίας, Αθήνα 
εκδόσεις Πολύτροπον 2005, σελ. 815. 
 
“Ο τόµος αυτός συµπεριλαµβάνει µια επιλογή 90 συνολικά βιβλιοκρισιών και 
βιβλιοπαρουσιάσεων για διάφορα θέµατα της θεατρικής ιστοριογραφίας, όπως έχουν 
δηµοσιευτεί (µε λίγες εξαιρέσεις) στους πρώτους πέντε τόµους της ‘Παραβάσεως’, 
του Επιστηνικού Δελτίου του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Όλες έχουν υποστεί εκ νέου επεξεργασία κι έχουν ενηµερωθεί µε την 
τελευταία βιβλιογραφία. Άλλωστε παρουσιάζονται σε µια λογική (θεµατολογική και 
χρονολογική) συνέχεια, ώστε να διαφωτίσουν, στο σύνολό τους, αρκετά συστηµατικά 
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συγκεκριµένους τοµείς της θεατρικής ιστοριογραφίας, κι έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 
θεµατικές ενότητες. Στο σύνολό τους δίνουν µια σφαιρική εικόνα των εξελίξεων στον 
τοµέα της θεατρικής ιστοριογραφίας κατά τα τελευταία 15 χρόνια· δεν διαφωτίζουν 
µόνο επιµέρους προβλήµατα, αλλά και γενικά µεθοδολογικά ζητήµατα, ορισµένες 
εποχές και συγκεκριµένα είδη του θεάτρου. 
 Το υλικό αυτό έχει χωριστεί σε δύο µεγάλες κατηγορίες: ‘Ευρώπη’ (µαζί µε 
την Αµερική) και ‘Ελλάδα’, σύµφωνα µε την τελείως διαφορετική κατάσταση που 
παρουσιάζει η θεατρική ιστοριογραφία στην Ελλάδα, η οποία βρίσκεται ακόµα σε 
πλήρη εξέλιξη. Οι κρίσεις που αφορούν την Ευρώπη, χωρίζονται σε χρινολογικές 
περιόδους:  Γενικά, Αρχαιότητα (και αναβίωση του αρχαίου δράµατος), Μεσαίωνας, 
Αναγέννηση και Μπαρόκ, Εποχή του αστισµού, Μοντερνισµός και 
µεταµοντερνισµός, Λαϊκό και παιδικό θέατρο. Η κατηγορία ‘Ελλάδα’ 
αποσαφηνίστηκε σε ‘Ελλάδα και Διασπορά των νεωτέρων χρόνων’ και 
συµπεριλαµβάνει: Γενικά, Βυζάντιο, Αναγέννηση και Μπαρόκ 19ος αιώνας, 20ός 
αιώνας, Λαϊκό και παιδικό θέατρο. Κάθε ενότητα συνεδεύεται από µια σύντοµη 
εισαγωγή, όπως και κάθε κρίση ξεχωριστά. 
 Ο τόµος αυτός αποτελεί το δεύτερο µέρος ενός τρίπτυχου, που παρουσιάζει 
βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις των τελευταίων δέκα ετών: το πρώτο µέρος 
ήταν αφιερωµένο στις θεωρητικές συζητήσεις γύρω από το θέατρο και τη 
θεατρολογία κι έχει δηµοσιευτεί µε τον τίτλο: Από τη θεωρία του θεάτρου στις 
θεωρίες του θεατρικού. Εξελίξεις στην επιστήµη του θεάτρου στο τέλος του 20ού αιώνα, 
Αθήνα, Πατάκης 2003, σελ. 505, το δεύτερο, ο προκείµενος τόµος, είναι 
αφιερωµένος στη θεατρική ιστοριογραφία: Συνοχές και ρήγµατα. Κριτική της 
θεατρικής ιστοριογραφίας, και το τρίτο θα είναι αφιερωµένο στην κριτική των 
µελετηµάτων, που ασχολούνται ειδικότερα µε τα δραµατικά κείµενα: Σχόλια και 
σχολαστικά. Κριτικές στην ανάλυση, ερµηνευτική και εκδοτική θεατρικών κεινένων. 
Και οι τρεις τόµοι µαζί συγκροτούν ένα compendium σχεδόν 200 βιβλιοκρισιών και 
δίνουν µια σφαιρική εικόνα του επιστηµονικού γίγνεσθαι στη Θεατρολογία, σε 
διεθνές και ελληνικό επίπεδο. Πέρα τούτου,  µε την ευρύτητα των θεµάτων, τη 
νηφαλιότητα και αντικειµενικότητα των κρίσεων, τη λεπτοµερειακή συζήτηση των 
επιχειρηµάτων και τον ‘πολιτισµό του διαλόγου’, φιλοδοξούν να θέσουν ορισµένα 
µέτρα και σταθµά στον χώρο των θεατρικών σπουδών ώστε να µην καταντήσουν 
εξαρχής ‘ξέφραγο αµπέλι’ για τις όποιες αλλόκοτες και ατεκµηρίωτες, αυθαίρετες και 
προσωπικές απόψεις και κρίσεις” (σσ. 16 εξ.). 
 Το πρώτο γενικό κεφάλαιο, “Ι. Ευρώπη” περιέχει τα εξής κεφάλαια: “1. 
Γενικά” (σσ. 21-53, αρ. 1-4), “2. Αρχαιότητα και αναβίωση του αρχαίου δράµατος” 
(σσ. 53-174, αρ. 5-17), “3. Μεσαίωνας” (σσ. 175-197, αρ. 18-20), “4. Αναγέννηση 
και Μπαρόκ” (σσ. 197-255, αρ. 21-28), “5) Εποχή του αστισµού” (σσ. 256-290, αρ. 
29-31), “6) Μοντερνισµός και µεταµοντερνισµός” (σσ. 290-341, αρ. 32-38), “6) 
Λαϊκό και παιδικό θέατρο” (σσ. 341-357, αρ. 39-41). Το δεύτερο γενικό κεφάλαιο, 
“ΙΙ. Ελλάδα και Διασπορά των νεωτέρων χρόνων” περιέχει τα εξής κεφάλαια: “1. 
Γενικά” (σσ. 361-447, αρ.  42-52), “2. Βυζάντιο” (σσ. 447-495, αρ. 53-55), “3. 
Αναγέννηση και Μπαρόκ” (σσ.. 495-501, αρ. 56), “4. 19ος αιώνας” (σσ. 501-616, αρ. 
57-68), “5. 20ός αιώνας” (σσ. 616-715, αρ. 69-81), “6. Λαϊκό και παιδικό θέατρο” 
(σσ. 715-757, αρ. 82-90). Ακολουθούν  “Επιλεγόµενα” (σσ. 759 εξ.) και τα 
Ευρετήρια: Ονοµάτων (σσ. 763 εξ.), Έργων και Παραστάσεων (σσ. 791 εξ.), Τύπων 
(σσ. 801) και Όρων (σσ. 807). 

Το βιβλίο παρουσιάζει αναλυτικά τις µονογραφίες των εξής µελετητών και 
επιµελητών: M. Carlson, R. Möhrmann, J. Duvignaud, E. Fischer-Lichte, P. 
Easterling, E. Hall, S. Gödde, Th. Heinze, L. Pietilä-Castrén, M. Vesterinen, H. 
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Flashar, M. Mac Donald, Π. Μαυροµούστακου,  Έ. Πατρικίου, S. Patsalidis, E. 
Sakellaridou, F. Macintosh, O. Taplin, K. Hölz, L. Pikulik, N. Platz, G. Wöhrle, G. A. 
H. Van Steen, G. Steiner, A. Daskarolis, G. Kipling,  A. E. Knight, M. Twycross, M. 
Katchmer, P. C. Castagno, R. Andrews, F. Mehltretter, Π. Σήγκελ, Μ. Πλωρίτη, Th. 
P. Finn, C. Maeder, B. Hannemann, W. A. Yates, O. G. Brockett, R. Findlay, A. 
Aronson, J. M. Burian, M. Frey, D. E. Kuhns, F. Kreuder, I. Pflug, C. Fernandes, J. 
McCormick, B. Pratasik, K. Hartung, Κ. Μυστακίδου, Γ. Σιδέρη, Μ. Βάλσα, Χ. 
Μπακονικόλα-Γεωργοπούλου, Γ. Λαδογιάννη, Ε. Φεσσά-Εµµανουήλ, Θ. Ι. 
Παπαδοπούλου, Θ. Έξαρχου, K. Neiiendam, Β. Τσιούνη-Φάτση, C. Luciani, Χ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου,  Κ. Πετράκου, Ε. Θ. Σουλογιάννη, Ι. Μοτουροπούλου,  
Τ. Καγιαλή, Ε. Στιβανάκη, Α. Σκανδάλη, Θ. Χατζηπανταζή, Κ. Σαρροπούλου,  Α. 
Κοντογιώργη, Α. Γλυτζουρή, Ι. Βιβιλάκη, Π. Τακόπουλου,  Δ. Μουσµούτη, Μ. 
Ελευθερίου, Κ. Τοµανά, Ε. Λ. Μουρατίδη, Φ. Ν. Βογιατζή,  Μ. Γ. Σέργη, A. Proiou, 
A. Armati, Κ. Κακούρη, L. S. Myrsiades, K. Myrsiades, Ά Μηλιώνη, Κ. Γ. 
Γιαγκουλλή, Α. Πολυµέρου-Καµηλάκη. 

 
1106) “Γλωσσικές  παράµετροι στην ελληνική δραµατουργία του 19ου αιώνα”, 
Παρουσία ΙΕ΄-ΙΣΤ΄ (2001-2003 [2005]), σσ. 355-382. 
 
Πρόκειται για καθυστερηµένη ξεχωριστή δηµοσίευση του κεφ. 7 του δηµ. αρ. 1008. 
 
1107) “Kostis Palamas, Trisévyeni”, πρόλογος στην ισπανική µετάφραση: 
Noblia. Kostis Palamas. Traducciόn Isabel Garcia Galvez, Tenerife – Islas 
Canarias, Universidad de La Laguna 2004 , σσ. 5-15. 
 
Πρόκειται για εισαγωγή σε ισπανική µετάφραση της “Τρισεύγενης” του Παλαµά, που 
αρχικά γράφτηκε στα ελληνικά και µεταφράστηκε στα ισπανικά από την Isabel 
Garcia Galvez, καθηγήτροα των νέων ελληνικών στο Πανεπιστήµιο της Tenerifa 
στους Κανάριους Νήσους. 
 
1108) “Η ιταλική όπερα στα Επτάνησα επί Αγγλοκρατίας (1813-1863). Πρώτες 
παρατηρήσεις µε βάση τα βιβλιογραφηµένα λιµπρέτα”, Πόρφυρας 114 (2005), 
σσ. 591-624. 
 
Πρόκειται για ξεχωριστή δηµοσίευση του κεφ. 2 του δηµ. αρ. 1104. 
 
1109) “Πρόλογος” στον τόµο: Χρ. Σταµατοπούλου-Βασιλάκου / Οµάδα 
Θεατρολόγων (επιµ.), Ραλλού Μάνου. Η ζωή και το έργο της µέσα από το αρχείο 
της, Αθήνα, Έφεσος 2005, σσ. 8-13. 
 
Περιγράφεται το ιστορικό της σχετικής έρευνας από οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών 
του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο αρχείο της 
Ραλλούς Μάνου στην οικία του Παύλου Μυλωνά, τις δυσκολίες που αντιµετώπισε η 
οµάδα κατά την πενταετή τους εργασία υπό την καθοδήγηση της Χρ. 
Σταµατοπούλου-Βασιλάκου, υπογραµµίζεται η σηµασία του άρτια οργανωµένου 
αρχείου αυτού και η κοµβική σηµασία του “Ελληνικού Χοροδράµατος” (1951-1988) 
για την ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου της µεταπολεµικής εποχής, καθώς και η 
αισθητική στάθµη και η υφοογική ιδιοπροσωπία των χορογραφιών της ίδιας στο 
χρονικό διάστηµα 1938-1988. 
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1110) Μαζί µε τη Γωγή Βαρζελιώτη: “Νέες ειδήσεις για (παρα)θεατρικές 
εκδηλώσεις των καθολικών ταγµάτων στον αιγαιοπελαγίτικο χώρο την εποχή 
της Αντιµεταρρύθµισης. Παραλειπόµενα για σχολικές παραστάσεις και 
παραστατικές λιτανείες”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 6 (2005), σσ. 17-41. 
 
Σε ειδική αποστολή του ερευνητικού προγράµµατος της Ακαδηµίας Αθηνών, “Το 
Ελληνικό Θέατρο στην εποχή του Μεσαίωνα, της Αναγέννησης και της 
Τουρκοκρατίας”,  που ο υποφαινόµενος έχει την τιµή να διευθύνει, το οποίο διεξήχθη 
από τις 15 Μαΐου ώς τις 5 Ιουνίο 2002 στο αρχείο της Propaganda Fide στη Ρώµη, 
συγκεντρώθηκε περαιτέρω ανέκδοτο υλικό για σχολικές παραστάσεις και 
παραστατικές λιτανείες κατά το 17ο αιώνα στη Χίο (1631, 1639, 1640, 1641) και τη 
Νάξο (1641, 1663). Στο πρώτο µέρος (σσ. 17-25), από την πένα του υποφαινοµένου, 
εξαίρεται η σηµασία των εγγράφων αυτών και εντάσσονται οι νέες πληροφορίες στα 
έως τώρα γνωστά συµφραζόµενα του Αιγαιοπελαγίτικου θρησκευτικού θεάτρου, ενώ 
στο δεύτερο µέρος (σσ. 26-41, της Γ. Βαρζελιώτη) παρατίθενται τα ιταλικά έγγραφα 
σε διπλωµατική έκδοση µαζί µε ελληνική µετάφαση και σχόλια. 
 
1111) Μαζί µε τον Γρηγόρη Ιωαννίδη: “Πορίσµατα ερευνητικής αποστολής της 
ελληνικής θεατρολογίας σε αρχεία ρουµανικών πόλεων”, Παράβασις. 
Επιστηµονικό Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 6 
(2005), σσ. 95-105. 
 
Πρόκειται για τα πορίσµατα ειδικής αποστολής του ερευνητικού προγράµµατος της 
Ακαδηµίας Αθηνών, “Το Ελληνικό Θέατρο στην εποχή του Μεσαίωνα, της 
Αναγέννησης και της Τουρκοκρατίας”,  που ο υποφαινόµενος έχει την τιµή να 
διευθύνει, σε αρχεία και βιβλιοθήκες του Βουκουρεστίου,  του Ιασίου, του Μπρασόφ 
και του Σιµπίου, που έγινε κατά το Μάιο και Ιούνιο του 2002 από τον Γρηγόρη 
Ιωαννίδη και προσκόµισε µια σειρά από άγνωστα και ανέκδοτα χειρόγραφα 
ελληνικών θεατρικών έργων από τον όψιµο 18ο αιώνα και τις αρχές του 19ου, τα 
οποία ετοιµάζονται για µεταγραφή και έκδοση. Τα ευρήµατα αυτά, που αποκτήθηκαν 
σε ψηφιακή µορφή, εντάσσονται στα συµφραζόµενα της έως τώρα γνωστής 
φαναριωτικής δραµατικής παραγωγής, και καταρτίζεται ένα οργανωτικό σχέδιο και 
χρονοδιάγραµµα της αξιοποίησης ων κειµένων αυτών. 
 
1112) “Οι πρώτες θεατρικές µεταφράσεις του Κωνστ. Κοκκινάκη: τέσσερα 
δράµατα του August von Kotzebue, Βιέννη 1801. Η αρχή της αισθηµατικής 
λογοτεχνίας στο νεοελληνικό θέατρο”, Παράβασις. Επιστηµονικό Δελτίο 
Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 6 (2005), σσ. 197-306. 
 
Πρόκειται για ξεχωριστή δηµοσίευση του κεφ. 2 του δηµ. αρ.1103. 
 
1113) “Φιλοσοφική και µισογυνική σάτιρα στο ελληνικό προεπαναστατικό 
θεάτρο. Επάνοδος, ήτοι Το φανάρι τοου Διογένους”, Παράβασις. Επιστηµονικό 
Δελτίο Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστηµίου Αθηνών 6 (2005), σσ. 307-
334. 
 
Πρόκειται για ξεχωριστή πραγµάτευση του σχετικού κεφαλαίου της εισαγωγής στην 
επανέκδοση του κειµένου στη δηµ. αρ. 1010. Βλ. και κεφ. του δηµ. αρ. 1104. 
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1114) “Traces of the commedia dell’ arte in Modern Greek Theatre in the 18th & 
19th century”, La commedia dell’arte nella sua dimensione europea. Giornata di 
studio Venerdi 14 novembre 2003, Venezia, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e 
Postbizantini di Venezia 2004 [2005],  σσ. 103-107. 
 
Το µελέτηµα αυτό αποτελεί εισήγηση στο διεθνές συνέδριο του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία, µε  θέµα “La 
commedia dell’ arte nella sua dimensione europea” το Νοέµβιρο του 2003 στη 
Βενετία και συνοψίζει και αξιολογεί τα τεκµήρια, που µαρτυρούν µια 
πιθανολογούµενη σχέση του ελληνικού χώρου µε το ιταλικό επαγγελµατικό 
αυτοσχεδιασµένο θέατρο, µια επισκόπηση επιχειρηµάτων που αφορά κυρίως το 
θεατρικό βίο και τη δραµατουργία στη βενετοκρατούµενη Κρήτη και τα 
βενετοκρατούµενα Επτάνησα. 
 
1115) “Paralipomeni allo Zenone”, Chr. Maltezou / Gh. Ortalli (eds.), Venezia e 
le Isole Ionie. Relazioni presentate a Convegno de Studio promosso dall’ Istituto 
Veneti di Scienze, Lettere ed Arti, dall’ Istitutio Ellenico di Studi Bizantini e 
Postbizantini di Venezia dall’ Università dello Ionio (Corfù) (Corfù, 26-27 
settembre 2002), Venezia 2005, σσ. 241-246. 
 
Πρόκειται για την ιταλική εκδοχή της ανακοίνωσης στο αναφερόµενο διεθνές 
συνέδριο της Κέρκυρας, που αποτελεί και την εισαγωγή του εκτενούς µελετήµατος 
δηµ. αρ. 1026. 
 
1116) “Φιλολογικές και θεατρολογικές παρατηρήσεις στα δραµατικά κείµενα 
του Αιγαιοπελαγίτικου θεάτρου (1600-1750)”, στον τόµο: E. and M. Jeffeys 
(eds.), Αναδροµικά και Προδροµικά. Νeograeca Medii Aevi V, Oxford, September 
2000, Oxford 2005, σσ. 287-303. 
 
Πρόκειται για την πολύ καθυστερηµένη δηµοσίευση της ανακοίνωσής µου στα 
πρακτικά του αναφερόµενου συνεδρίου, που έχει ήδη δηµοσιευτεί ως κεφ.1 στο δηµ. 
αρ. 858. 
 
1117) “Foreword”, K. Petrakou (ed.), Research into Modern Greek Theatre 
(1995-2005). Summaries of the Academic Publications of the Department of 
Theatre Studies in the University of Athens, Athens, Department of Theatre 
Studies 2005, σσ. 15-16. 
 
Ως πάρεργο του διεθνούς συνεδρίου “Theatre and Theatre Studie in the 21st century”, 
που οργάνωσε το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών από τις 28 
Σεπτεµβρίου ώς την 1η Οκτωβρίου 2005 στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν σε µορφή 
αγγλικών abstracts όλα τα µελετήµατα, που έχουν δηµοσιευτεί στους πρώτους πέντε 
τόµους της Παραβάσεως, Επιστηµονικού Δελτίου Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών 
Πανεπιστηµίου Αθηνών στο χρονικό διάστηµα 1995-2005, καθώς και τους δύο 
τόµους πρακτικών του Α΄και Β΄Πανελλήνιου Θεατρολογικού Συνεδρίου (1998 και 
2002) και τον τιµητικό τόµο για τον Σπύρο Α. Ευαγγελάτο (2001). 
 
1118) “Πρόλογος”,  στον τόµο: Ά. Ταµπάκη, Το Νεοελληνικό Θέατρο (18ος – 19ος 
αι.). Ερµηνευτικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2005, σσ. 11-19. 
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Εξαίρεται η σηµασία της συµβολής της συναδέλφου στη συγκρότηση και εµβάθυνση 
επιµέρους κεφαλαίων της ιστορίας του νεοελληνικού θεάτρου και συζητούνται 
ορισµένοι προβληµατισµοί της µελλοντικής συγγραφής µιας τέτοιας ιστορίας, η 
ιδιαιτερότηα του νεολληνικού θεάτρου συγκριτικά µε αυτό άλλων ευρωπαϊκών 
χορών καθώς και η ερευνητική κατάσταση, η οποία παρουσιάζει ακόµα πολλά κενά. 
 
1119) “Margarita Lymbéraki et Oskar Kokoschka. Affinités remarquables dans 
le théâtre d’avant-gard du XXe siècle”, Le verbe le la scène. Travaux sur la 
littérature et le théâtre en l’honneur de Zoé Samara. Texte réunis et édités par 
Aphrodite Sivetidou et Athanasia Tsatsakou, Paris, Honoré Champion Éditeur 
2005, σσ. 327-337. 
 
Το γαλλικό άρθρο στον τιµητικό τόµο για τη Ζωή Σαµαρά έχει δηµοσιευτεί στα 
ελληνικά ως κεφ. 8 του δηµ. αρ. 1103. 
 
1120) “Η Λαογραφία στον 21ο αιώνα”, Λαογραφία 40 (2004-2005), σσ. 13-20. 
 
Πρόκειται για οµιλία στη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας 
τον Μάιο του 2004, η οποία προσπαθεί να σκιαγραφήσει τις µελλοντικές εξελίξεις 
της Λαογραφίας: µε τι συρρίκνωση του παραδοσιακού λαϊκού πολιτισµού η 
Λαογραφία έχει την τάση α) να µετατρέπεται σε ιστορική επιστήµη της 
καθηµερινότητας ευρύτερων πληθυσµιακών στρωµάτων, και β) να µελετάει τις 
πολιτισµικές µεταβολές της καθηµερινότητας µε τις µεθοδολογίες των κοινωνικών 
επιστηµών. Συζητούνται επίσης οι οριοθετήσεις και διαφορές µε την Κοινωνικη και 
Πολιτισµική Ανθρωπολογία, η οποία στην Ελλάδα, αντί να ασχοληθεί µε 
πολιτισµούς του Τρίτου Κόσµου, χαρακτηρίζεται από χρόνια ενδοστρέφεια. Η 
διαφορετική ακαδηµαϊκή και ιστορική προέλευση του κλάδου (επιστηµονικό όργανο 
της διοίκησης στις αποικίες του Τρίτου Κόσµου) και η διερεύνηση των πραγµάτων 
από τη “µεγάλη απόσταση” αποβαίνουν όµως µειονεκτήµατα στη εφαρµογή της 
µεθοδολογιάς ως home anthropology, γιατί δεν µπορεί να εφαρµόσει το πρίσµα 
µεθόδων της σύγχρονης λαογραφίας και δεν προστρέχει σε ήδη υπάρχουσες πηγές. 
 
1121) “Ελληνική Λαογραφία και Ethnologia Europaea. Στοχασµοί στα 
περιθώρια ενός συνεδρίου”, Λαογραφία 40 (2004-2005), σσ. 21-36. 
 
Σχολιάζονται τα πρακτικά ενός συνεδρίου που έγινε το 1999 στη Βιέννη, από το 
Ινστιτούτο Λαογραφίας (Ethnologia Europaea) του Πανεπιστηµίου της Βιέννης, 
αφιερωµένο στο ζήτηµα, αν το άνοιγµα των συνόρων προς ανατολάς το 1989 
αποτέλεσε και µια µεθοδολογική διαφοροποίηση των επιστηµών που ασχολούνται µε 
τον παραδοσιακό καθηµερινό πολιτισµό του ανθρώπου. Η ποικιλία µεθόδων και 
ονοµασιών της σύγχρονης Λαογραφίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και σε 
διάφορα πανεπιστήµια δίνει την αφετηρία σκέψεων και προβληµατισµών, που 
αφορούν την ελληνική Λαογραφία. Για περαιτέρω ενηµέρωση και προβληµατισµό 
παρατίθεται σε υποσηµειώσεις µια πληθώρα βιβλιογραφικών ενδείξεων σχετικά µε 
το θέµα. 
 
1122) “Ο ‘Φίλος του Χριστού’ στην ορθόδοξη παράδοση και στην προφορική 
ποίηση των βαλκανικών λαών. Θέση και ιδιαιτερότητα του Αγίου Λαζάρου στην 
εκκλησιαστική παράδοση και το λαϊκό πολιτισµό της Κύπρου”, Λαογραφία 40 
(2004-2005), σσ. 81-87. 
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Βλ. δηµ. αρ. 1027. 
 
1123) “Λαϊκά αναγνώσµατα και θεατρικότητα. Η περίπτωση του 
‘Μπερτόλδου’”, Λαογραφία 40 (2004-2005), σσ. 131-162. 
 
Για ανάλυση βλ. κεφ. 3 του δηµ. αρ. 1103. 
 
1124) “Η έρευνα για το Ελληνικό Δηµοτικό Τραγούδι 1970-2000. Τάσεις – 
µέθοδοι – προβληµατισµοί”, Λαογραφία 40 (2004-2005), σσ. 257-412. 
 
Πρόκειται για εκτενές µελέτηµα, που στηρίζει στο κεφ. 12 του δηµ. αρ. 522 (στα 
γερµανικά), το οποίο όµως σταµατά την παρακολούθηση των εξελίξεων και τις 
βιβλιογραφίας το 1995. Η ελληνική διασκευή του άρθρου είναι πολύ εκτενέστερη, µε 
συµπληρώσεις για την παλαιότερη βιβλιογραφία και συµπλήρωση της πενταετίας 
1995-2000. 
 
1125) “Νέες ειδήσεις για το κονταροχτύπηµα (giostra) στα αγγλοκρατούµενα 
Επτάνησα”, Λαογραφία 40 (2004-2005), σσ. 433-439. 
 
Πρόκειται για τη δηµοσίευση χωρίου από αγγλική πηγή, που περιγράφει την τήρηση 
του εθίµου στη Ζάκυνθο κατά την Αγγλοκρατία. 
 
1126) “Βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις για τον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό 
σε ξένα επιστηµονικά περιοδικά. Μέρος Α΄: Η βιβλιογραφία του Β. Πούχνερ”, 
Λαογραφία 40 (2004-2005), σσ. 473-543. 
 
Παρατίθενται, ταξινοµηµένα κατά περιοδικό και σε χρονολογική σειρά, πάνω από 
800 λήµµατα βιβλιοκρισιών και βιβλιοπαρουσιάσεων, καθώς και καταχωρήσεις 
βιβλιογραφικών αανφορών ελληνικών µελετών ή µονογραφιών για τον ελληνικό 
λαϊκό πολιτισµό σε ξένα επιστηµονικά περιοδικά και τη διεθνή λαογραφική 
βιβλιογραφία στο χρονικό διάστηµα 1975-2002. 
 
1127) “Greek Folk Culture. A Bibliography of Literature in English, French, 
German, and Italian on Greek Folk Culture in Greece, Cyprus, Asia Minor 
(before 1922) and the Diaspora. Compiled and edited by Walter Puchner with 
the collaboration of Manolis Varvounis”, Λαογραφία 40 (2004-2005), σσ. 545-
773. 
 
Δηµοσιεύεται το πρώτο µέρος µιας βιβλιογραφίας ξενόγλωσσων µελετηµάτων για 
τον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό µε πάνω από 2500 λήµµατα έως και το έτος 2000. Η 
βιβλιογραφία αυτή αποβλέπει στο να αποτελεί µελλοντικά βοηθητικό όργανο τόσο 
για τους ξένους µελετητές της συγκριτικής λαογραφίας, εθνολογίας ανθρωπολογίας 
κτλ., καθώς και για τους Έλληνες λαογραφίους στην ανεύρση των συχνά σκόρπιων 
και δυσπρόσιτων δηµοσιευµάτων στις τέσσερεις βασικές γλώσσες της Ευρώπης, 
σκορπισµένες όµως σε περιοδικά και εκδόσεις ανά την υφήλιο. Για το ιστορικό και 
τη διάρθρωση της βιβλιογραφίας κατατοπίζει µια αγγλική εισαγωγή, όπου 
συζητούνται  και τα ποικίλα προβλήµατα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 
συγκρότησης της βιβλιογραφίας αυτής. Από την αναζήτηση και καταγραφή δεν 
αποκλείστηκε καµιά µεθοδολογία, ιστορική ή σύγχρονη, φτάνει να έχει αντικείµενο 
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τον ελληνικό λαϊκό πολιτισµό,ιστορικό ή σύγχρονο, στην ευρύτερη έννοια του· 
επίσης δεν έγινε καµιά διάκριση σχετικά µε την ποιότητα, βασιµότητα ή υφολογία 
των άρθρων και µελετηµάτων που αναφέρονται. Η βιβλιογραφία αυτή 
προγραµµατίζεται σε τρεις συνέχεις στο ίδιο περιοδικό. Θα τελειώσει µε 
συπληρώσεις και ένα ευρετήριο. 
 
1128) “Τα τελευταία θεατρικά έργα του Γιάννη Ψυχάρη: Ένα σχόλιο”, Γ. 
Φαρίνου-Μαλαµατάρη (επιµ.), Ο Ψυχάρης και η εποχή του. Ζητήµατα γλώσσας, 
λογοτεχνίας και πολιτισµού. ΙΑ΄ Επιστηµονική Συνάντηση του Τοµέα 
Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών του Τµήµατος Φιλολογίας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2005, σσ.  293-302. 
 
Η ανακοίνωση αυτή δηµοσιεύεται στα πρακτικά του αναφερόµενου συνεδρίου. Για 
ανάλυση βλ. κεφ. 7 του δηµ. αρ. 1004. 
 
1129) “Από το Σιλωάµ (1948) στην Οδό... (1987) – περιδιαβάσεις στο πρώιµο 
έργο του Ιάκωβου Καµπανέλλη”, Πόρφυρας 117 (Οκτώβριος – Δεκέµβριος 
2005), σσ. 384-406. 
 
Πρόκειται για συγκριτικό µελέτηµα ανάµεσα στην πρώτη γραφή του έργου µε τίτλο 
“Σιλωάµ”, που εντοπίστηκε πρόσφατα σε δακτυλογραφηµένη µορφή στο αρχείο του 
Αδαµάντιου Λεµού, και την επεξεργασµένη µορφή, η οποία δηµοσιεύτηκε το 1987 
στον τέταρτο τόµο του Θεάτρου. Διαφωτίζεται και το ζήτηµα της χρονολόγησης σε 
συνάρτηση µε τον “Κρυφό Ήλιο”, που επίσης µόλις πρόσφατα δηµοσιεύτηκε και το 
“Χορό πάνω στα στάχυα”, δύο έργα που εντοπίστηκαν  στο αρχείο του συγγραφέα. 
 
1130) “Ο Μάριος Πλωρίτης µελετητής του θεάτρου”,  Επίσηµοι λόγοι: 
Πρυτανεία Γεωργίου Μπαµπινιώτη 2000-2003, τόµ. 33ος (Μέρος Α΄ 1. 9. 2000 – 
31. 8. 2001), Αθήνα 2005, σσ. 171-180. 
 
Ξεχωριστή δηµοσίευση της laudatio σε σχετικό τόµο του Πανεπιστηµίου. Για 
ανάλυση βλ. κεφ. 10 του δηµ. αρ. 858. 
 
1131) “Δέκα χρόνια Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών”, Επίσηµοι λόγοι: Πρυτανεία 
Γεωργίου Μπαµπινιώτη 2000-2003, τόµ. 33ος (Μέρος Α΄ 1. 9. 2000 – 31. 8. 2001), 
Αθήνα 2005, σσ. 439-445. 
 
Κείµενο οµιλίας για τα δέκα χρόνια του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών, που 
εκφωνήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
1132) “Παρουσίαση του επετειακού τόµου ‘Δέκα χρόνια Τµήµα Θεατικών 
Σπουδών 1990-2000’”, Επίσηµοι λόγοι: Πρυτανεία Γεωργίου Μπαµπινιώτη 2000-
2003, τόµ. 33ος (Μέρος Α΄ 1. 9. 2000 – 31. 8. 2001), Αθήνα 2005, σσ. 455-459. 
 
Κείµενο οµιλίας για την παρουσίαση του επετειακού τόµου του Τµήµατος Θεατρικών 
Σπουδών µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης δέκα ετών της ύπαρξής του. Η οµιλία 
κφωνήθηκε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
 
1133) “Οµιλία” στην Τελετή για την Επίδοση του Τιµητικού Τόµου “Δάφνη” 
στον κ. Σπύρο Ευαγγελάτο, στις 28 Μαΐου 2001, Επίσηµοι λόγοι: Πρυτανεία 
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Γεωργίου Μπαµπινιώτη 2000-2003, τόµ. 33ος (Μέρος Α΄ 1. 9. 2000 – 31. 8. 2001), 
Αθήνα 2005, σσ. 651-658. 
 
Κείµενο πανηγυρικής οµιλίας για τον Σπύρο Α. Ευαγγελάτο µε την ευκαιρία της 
επίδσης του τιµητικού τόµου “Δάφνη”. 
 


