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Μέλη:
Τάσος Α. Καπλάνης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Γεωργία Φαρίνου – Μαλαματάρη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) 

Τεχνική γραμματεία: 
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Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΣ (2010-2014)

Konstantinos A. Dimadis, Γερμανία (Πρόεδρος)
Marjolijne C. Janssen, Ηνωμένο Βασίλειο (Αντιπρόεδρος)

Javier Alonso Aldama, Ισπανία (Γραμματέας)
Anna Chikovani, Γεωργία (Ταμίας)

Tudor Dinu, Ρουμανία (Μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη:
Stéphane Sawas, Γαλλία

Anna Maria Zimbone, Ιταλία

***
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Λουίζα Χριστοδουλίδου: Ρομαντικές και αντιθετικιστικές απη-
χήσεις στο ποιητικό έργο της Σαπφούς Λεοντιάδος: «Ο 
ποιητής και το δάσος ή η τέχνη και η φύσις»   .........................   437
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Κατερίνα Κωστίου: Από την παρωδία στο pastiche: ζητήμα-
τα ορολογίας και θεωρίας. Μια «ειδολογική» προσέγγιση 
του ποιήματος «Τι είπε η γκαμήλα (παστίτσιο)» του Γιώρ-
γου Σεφέρη   ............................................................................   635
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Κατερίνα Μουστακάτου: Συγγενείς χαρακτήρες και αντι-
κρουόμενες ιδεολογίες στο πεζογραφικό έργο του Γιώργου 
Θεοτοκά   .....................................................................................   289

Helena González – Vaquerizo: Η «μοντερνιστική» Οδύσσεια 
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Εύα Γανίδου: Μυθοπλασιακές βιογραφίες του Γ.Μ. Βιζυηνού: 
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Τάμαρα Κόστιτς – Παχνόγλου: Η Αθήνα και τα σπίτια της 
από την μεταπολεμική ως την καταναλωτική κρίση στο έργο 
του Αντρέα Φραγκιά   ................................................................   567

Γιώργος Κωστακιώτης: Από τη δυστοπία στη ρήξη. Ο απο-
κλεισμός και η απομόνωση του ατόμου στο έργο του Γιάννη 
Μακριδάκη   ................................................................................   583
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νικό. Καρυωτάκης-Σαχτούρης-Βαρβέρης   ..............................   645
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ματικού δραματικού λόγου κατά τη διάρκεια της Δικτατορίας 
και της πρώτης Μεταπολίτευσης (1967-1981)   ......................   167

http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vasiliou_areti.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vasiliou_areti.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/vasiliou_areti.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ritsatou_konstantina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ritsatou_konstantina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/seiragakis_emmanouil.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/seiragakis_emmanouil.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/seiragakis_emmanouil.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kondyli_georgia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/kondyli_georgia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/karra_katerina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/karra_katerina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/mathioudaki_areti.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/mathioudaki_areti.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/palaiologou_christina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/palaiologou_christina.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/papanikolaou_vania.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/papanikolaou_vania.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/papanikolaou_vania.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/lopez-recio_virginia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/lopez-recio_virginia.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ioannidis_grigoris.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ioannidis_grigoris.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ioannidis_grigoris.pdf
http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/ioannidis_grigoris.pdf


6.2. Δραματουργικές μεταμορφώσεις του αρχαίου μύθου
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ελληνική δραματουργία του 20ού αιώνα   ...............................   227

Sophie Shamanidi: Μεταμορφώσεις της Κλυταιμνήστρας (Γ. 
Σεφέρης – Γ. Ρίτσος – Ι.Καμπανέλλης)   ....................................   245
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7.1. Ζητήματα θεωρίας και ιστορίας της γλώσσας
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της γενιάς του ’30: η ανακάλυψη του ρεμπέτικου από τον 
Μάνο Χατζιδάκι και ο Γιώργος Σεφέρης   .................................   533
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Κατερίνα Τζάμου: Βασίλειος Κουρεμένος και ταφική αρχι-
τεκτονική: Τα όρια και οι υπερβάσεις του νεοκλασικισμού   ..   745
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