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Γραµµατέας: Bασίλης Παππάς, ΕΚ ΛΦ  
Μέλη: Φώτης Πολυµεράκης, ΕΚ ΛΦ  

    Δρ ΑΕΦ Χριστόδουλος Ζέκας, ΕΔΙΠ  
 
 
 
 
 
 
 

Επιµέλεια  
Δηµήτριος Ράιος  
Ελένη Χουλιαρά-Ράιου  
Βασίλειος Παππάς  

 
 
 
 
 
 

Φωτογραφία εξωφύλλου 
 

Η γερόντισσα διηγείται στη θλιµµένη Χαρίτη το ‘παραµύθι’ του Έρωτα και 
της Ψυχής, ενώ ο µεταµορφωµένος σε όνο Λούκιος ακούει την αφήγηση µε 

ορθάνοιχτα τα µεγάλα αυτιά του.  
 

Σχέδιο του Δανού ζωγράφου Lorenz Frølich (1820-1908) από µια σειρά 
είκοσι σχεδίων εµπνευσµένων από το ίδιο ‘παραµύθι’, τα οποία φυλάσσονται 
σήµερα στην Εθνική και Πανεπιστηµιακή Βιβλιοθήκη του Στρασβούργου 

(BNUS)  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  

Α. Τριτοβάθµιων Ιδρυµάτων  

ΑΠΘ = Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης  
ΔΠΘ = Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης  
ΕΚΠΑ = Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών  
ΙΠ = Ιόνιο Πανεπιστήµιο  
ΠΙ = Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων  
ΠΚ = Πανεπιστήµιο Κρήτης  
ΠΚΥΠ = Πανεπιστήµιο Κύπρου  
ΠΠ = Πανεπιστήµιο Πατρών  
ΠΠΕΛ = Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  

 

Β. Τίτλων, ειδίκευσης και επαγγελµατικού status των συµ-
µετεχόντων  

ΑΕΦ = Αρχαία Ελληνική Φιλολογία  
ΑΚ = Αναπληρωτής Καθηγητἠς  
ΑΦΕΚ = Αφυπηρετήσας Επίκουρος Καθηγητής  
ΑΦΚ = Αφυπηρετήσας Καθηγητής  
Δρ = Διδάκτωρ  
ΕΔΒΜ = Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση (στο πλαίσιο του Προ-

γράµµατος ΕΣΠΑ “Απόκτηση Ακαδηµαϊκής Διδακτικής 
Εµπειρίας σε Νέους Επιστήµονες κατόχους  διδακτορι-κού”)  

ΕΕΔΛ = Ειδικός Επιστήµων Διδασκαλίας Λατινικών  
ΕΕΕ = Ειδικός Επιστήµων Έρευνας 
ΕΚ = Επίκουρος Καθηγητής  
Κ = Καθηγητής  
ΚΦ = Κλασική Φιλολογία  
ΛΦ = Λατινική Φιλολογία  
ΜΔΕ = Μεταδιδάκτωρ Ερευνητής 
ΟΚ = Οµότιµος Καθηγητής  
Π = Παπυρολογία  
ΤΘΣ = Τµήµα Θεατρικών Σπουδών  
ΤΙΦ = Τµήµα Ιταλικής Φιλολογίας  
ΤΚΣ & Φ = Τµήµα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας  
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Η Ψυχή παραβιάζει τη συµφωνία να µην επιχειρήσει ποτέ να δει το πρόσωπο 
του νυχτερινού εραστή της και µ᾽ ένα λυχνάρι πλησιάζει στο προσκεφάλι του 

µε τρεµάµενο χέρι. Αναγνωρίζει τον Έρωτα, όµως µια σταγόνα καυτού λαδιού 
από το λυχνάρι ξυπνάει οδυνηρά τον Έρωτα που βλέποντας την προδοσία της 
Ψυχής ανοίγει τα φτερά του και χάνεται. Μάταια η Ψυχή προσπαθεί να τον 

συγκρατήσει (πάνω αριστερά). Πηγή: Lorenz Frølich, ό. π. 

 
Ο Έρωτας προσπαθεί να επαναφέρει στη ζωή την Ψυχή κεντώντας την µε ένα 
βέλος που βγάζει µε το αριστερό χέρι από τη φαρέτρα του. Μπροστά από την 
Ψυχή διακρίνεται η πυξίδα µε την ‘αλοιφή οµορφιάς’ που της είχε δώσει η 

Αφροδίτη απαγορεύοντάς της να την ανοίξει. Η Ψυχή υπέκυψε στην περιέργειά 
της, την άνοιξε κι αµέσως την κυρίευσε ένας ‘ύπνος θανάτου’. Πηγή: Lorenz 

Frølich, ό. π. 
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1. Αθανασιάδου Γαρυφαλλιά 
Δρ ΛΦ, ΕΔΒΜ – ΑΠΘ  
gari.athan@gmail.com  

Dei inermes: ο αφοπλισµός των Mars, Veiovis και Bacchus 
στο ΙΙΙο  βιβλίο των Fasti 

Στο προοίµιο του ΙΙΙου βιβλίου των Fasti, ο επικός θεός Άρης 
καλείται να αφοπλιστεί, προκειµένου να ‘χωρέσει’ στο στενό ελε-
γειακό πλαίσιο του ποιήµατος. Η ρητή διαβεβαίωση του ποιητή 
προς τον πρωταγωνιστή θεό ότι ακόµα και άοπλος θα βρει κάτι να 
κάνει επαληθεύει την προγραµµατική διάσταση του προοιµίου, που 
καθορίζει την παρουσία δύο ακόµα θεοτήτων στο µέσον και στο 
τέλος του ίδιου βιβλίου: του Veiovis, τον οποίο ο Οβίδιος επιµένει 
να συνδέει ετυµολογικά µε τον µικρό, άοπλο Δία, και του Βάκχου, 
αντίστοιχα, ο οποίος θα είχε γεννηθεί άοπλος χωρίς την καταλυ-
τική επέµβαση του κεραυνοβόλου Δία. Με την παρούσα ανακοί-
νωση επιχειρείται: α) η συγκριτική µελέτη του αφηγηµατικού πλαι-
σίου του αφοπλισµού των τριών αυτών θεοτήτων, και β) η ανάλυ-
ση των συνεπειών του σε ειδολογικό και ποιητολογικό επίπεδο. 

2. Αθανασόπουλος Παναγιώτης X.  
Δρ ΑΕΦ, ΕΔΒΜ – ΠΙ 
athanasopoulospan@yahoo.gr  

Ζήνωνος Βερόνας (300-371 µ. Χ.) De pudicitia (Tractatus I, 
1): Αντίχριστος, impudicitia και αρχαίοι θεοί 

Ο επίσκοπος Βερόνας Ζήνων (300-371 µ. Χ.), υπήρξε µία από 
τις σηµαντικότερες προσωπικότητες του λατινόφωνου χριστιανι-
σµού του 4ου αι. Έζησε σε µια εποχή, κατά την οποία η παγανιστι-
κή θρησκεία αποτελούσε ακόµη σοβαρό κίνδυνο για τη διάδοση 
της χριστιανικής πίστης στη Β. Ιταλία. Στους λόγους του (οι οποίοι 
σώζονται υπό τον γενικό τίτλο Tractatus) υπάρχουν πολυάριθµες 
σχετικές αναφορές. Στην παρούσα ανακοίνωση θα παρουσιαστεί η 
επιχειρηµατολογία του Ζήνωνα εναντίον της impudicitia των αρχαί-
ων θεών και οι αντιλήψεις του για τη σχέση της µε τις ανησυχίες 
των Χριστιανών για την έλευση του αντιχρίστου. Έµφαση θα δοθεί 
στις πηγές της επιχειρηµατολογίας του, ενώ θα επιχειρηθεί αποτί-
µηση της θέσης της στο πλαίσιο της εσχατολογικής αφενός και της 
αντιπαγανιστικής αφετέρου Γραµµατείας του 3ου-4ου αι. 
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3. Αλέκου Στέλλα  
Δρ ΛΦ, ΕΕΕ,ΤΚΣ & Φ – ΠΚΥΠ 
alekou.stella@ucy.ac.cy 

Ιστορικές µυθοποιήσεις και θρησκευτικές 
αποµυθοποιήσεις στην επιστολή της Μήδειας  

(Οβιδίου Ηρωίδες 12) 

Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξετάσει το µύθο της Μήδει-
ας, έτσι όπως ιστορικοποιείται µέσα από τη χρήση νοµικού λεξι-
λογίου κατά την ανάπλασή του στη δωδέκατη επιστολή του Οβι-
δίου. Στο κείµενο που υποτίθεται συντάσσει η ηρωίδα υπό τη µορ-
φή ενός αυτοβιογραφικού γράµµατος µε παραλήπτη τον Ιάσονα, ο 
Οβίδιος αναθεωρεί τις διακειµενικές του µνήµες: ανακαλώντας το 
µοτίβο της θάλασσας και του ταξιδιού, στρέφει αρχικά το βλέµµα 
του αναγνώστη προς τον εκρωµαϊσµό της Αργοναυτικής ‘εισβολής 
στην Κολχίδα, ενώ ολοκληρώνει την εξιστόρηση του µύθου εµβο-
λιάζοντάς τον µε ένα επεισόδιο που αποτελεί Οβιδιανή επινόηση: 
την τελετή γάµου του Ιάσονα µε την Κρέουσα. Θρησκευτικά και 
µυθολογικά στοιχεία ερµηνεύονται αναθεωρητικά από την επιστο-
λογράφο που, ως Οβιδιανή συγγραφέας, αξιοποιεί τόσο τη ρητορι-
κή ευγλωττία του ποιητή όσο και τις νοµικές προεκτάσεις της αφή-
γησης. Η εισήγηση θα επικεντρωθεί στην ιστορική διάσταση του 
εισαγωγικού µοτίβου και στην περιγραφή της θρησκευτικής τελε-
τής που επισκιάζεται από τη νοµική απάντηση του συγγραφέα στη 
λογοτεχνική παράδοση ως προς την απεικόνιση της Μήδειας. Θα 
επιχειρήσω να αποδείξω πως η σύµπραξη ιστορίας και µύθου κα-
θώς και νοµικής και θρησκείας στο εν λόγω κείµενο επιτρέπει στον 
Οβίδιο να ασκήσει συγκεκαλυµµένα κριτική σε ένα πολιτικό κα-
θεστώς που, όπως και στην περίπτωση της εξόριστης Μήδειας, θα 
τον έχει καταδικάσει σε relegatio. 

4. Αντωνιάδης Θεόδωρος  
ΕΚ ΛΦ – ΑΠΘ   
thantoni@lit.auth.gr 

Μεταξύ µύθου και λατρείας: η θρησκεία ως αἴτιον της 
Ρώµης και της κοσµικής της αποστολής στο ρωµαϊκό έπος 

Το θρησκευτικό και λατρευτικό υπόβαθρο της επικής ποίησης 
των Ρωµαίων έµεινε µέχρι πρόσφατα στο περιθώριο των ερµηνευ-
τικών προσεγγίσεων είτε αυτές αφορούσαν τα ευάριθµα αποσπά-
σµατα του Ναίβιου και του Έννιου, είτε την Αινειάδα του Βιργι-



 7 

λίου είτε, πολύ περισσότερο, τα έπη της εποχής των Φλαβίων. Ωσ-
τόσο, οι ποικίλες αναφορές των έργων αυτών στους ιδρυτικούς µύ-
θους της Ρώµης (Αινείας, Αγχίσης, Ρώµος-Ρωµύλος) σε συνάρτη-
ση µε την ανάδειξη του κοσµικού της ρόλου συνιστούν (συχνά α-
κόµα και διά της απουσίας τους) έναν υπαινικτικό δείκτη της θρη-
σκευτικής και λατρευτικής παράδοσης των Ρωµαίων που πιθανό-
τατα υπέθαλψε και καλλιέργησε τις συνθήκες γενέσεως και παρα-
γωγής του ρωµαϊκού έπους. Ταυτόχρονα αναδεικνύουν τη δυναµι-
κή της αλληλεπίδρασης µεταξύ µυθολογίας και θρησκείας, που έ-
λαβε διάφορες µορφές και αποτυπώσεις στη λογοτεχνία και τον 
ρωµαϊκό κόσµο ενγένει πριν από την καταλυτική επίδραση αρχικά 
της φιλοσοφίας και στη συνέχεια του Χριστιανισµού. 

5. Βαϊόπουλος Βάιος 
Καθηγητής ΛΦ – ΙΠ  
vvaiop@ioinio.gr 

Λέανδρος και Ηρώ στον Οβίδιο: ένας προ-ροµαντικός 
‘ίσος έρωτας’ ή ένας αγώνας ταχύτητας; 

Η ανακοίνωση εστιάζει στην περσόνα του Λέανδρου και εξετά-
ζει ενδεικτικά θέµατα που αποκαλύπτουν τη διαµόρφωση ενός λο-
γοτεχνικού χαρακτήρα, όταν τοποθετείται σε ελεγειακό περιβάλ-
λον. Ασχολείται ειδικά µε το ζήτηµα της αδράνειας και ακινησίας 
που επιφέρει η ελεγειακή ένταξη του Λέανδρου και τον τρόπο, µε 
τον οποίο σταδιακά η κατάσταση αυτή υπονοµεύεται από τον ποιη-
τή και τον επιστολογράφο. Στο τέλος της επιστολής ο αναγνώστης 
είναι πεπεισµένος ότι ο ηρωιδικός Λέανδρος θα γίνει ο γνωστός α-
πό τη µυθολογική παράδοση Λέανδρος, που θα βρει τον θάνατο 
κολυµπώντας στον φουρτουνιασµένο Ελλήσποντο.  

6. Γαβριελάτος Ανδρέας 
Teaching Fellow, University of Reading  
a.gavrielatos@reading.ac.uk  

Urentis oculos inhibere (Πέρσ. ΙΙ, 34): θρησκεία και 
προκατάληψη στη Ρωµαϊκή σάτιρα  

Στο πλαίσιο της κοινωνικής κριτικής οι Ρωµαίοι σατιρικοί α-
σχολούνται και µε τη σχέση των συµπολιτών τους µε τη θρησκεία. 
Κοινό θέµα αποτελεί η υποκριτική αντιµετώπιση της θρησκείας, 
που περιορίζεται στην προκατάληψη, ώστε οι αναφορές σε αυτήν 
να γίνονται έµµεση µοµφή σε πρακτικές που έχουν τη ρίζα τους στη 
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θρησκοληψία και την τυπολατρία. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ρωµαίοι 
κρίνονται εξίσου για την επιρρέπειά τους στον ενστερνισµό δεισι-
δαιµονιών ακόµα και ξενόφερτων θρησκειών, όπως του Ιουδαϊ-
σµού ο οποίος γίνεται συχνός στόχος. Η τυπική προσκόλληση στις 
προκαταλήψεις ως εκδήλωση θρησκευτικής ευλάβειας παρουσιά-
ζεται ως µέσο συγκάλυψης της κοινωνικής αλλοτρίωσης, το οποίο 
συνάδει µε τον σατιρικό ‘τόπο’ της αντιθετικής σχέσης προσχήµα-
τος και περιεχοµένου. Η σχέση των Ρωµαίων µε τη θρησκεία κατα-
κρίνεται ως µια ακόµη επικάλυψη επιλήψιµης συµπεριφοράς. 
Η σατιρική αντιµετώπιση αυτής της κοινωνικής στάσης εντοπί-

ζεται στον Οράτιο (Ser. ΙΙ, 3), αλλά είναι στον Πέρσιο (Sat. ΙΙ, 5) 
και αργότερα στον Γιουβενάλη (Sat. ΙΙ, 4, 6, 14, 15) που χαίρει πια 
σταθερής θέσης ως µοτίβου. Για την σατιρική τους προσέγγιση οι 
ποιητές επιστρατεύουν τα οικεία µέσα του ‘γκροτέσκο’, της καρικα-
τούρας και της παρωδίας, επιβεβαιώνοντας έτσι το θέµα της προκα-
τάληψης ως βασικό και σταθερό αντικείµενο της Ρωµαϊκής σάτιρας.  
Η εµφάνιση της θρησκείας στη σάτιρα έχει προσελκύσει το εν-

διαφέρον µελέτης στο παρελθόν µε επίκεντρο καθέναν από τους πα-
ραπάνω σατιρικούς, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που θα µελετη-
θεί συγκεντρωτικά. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αντιµετώ-
πιση της θρησκευτικής προκατάληψης ως βασικό θέµα της Ρωµαϊ-
κής σάτιρας µε τα µέσα και τους όρους που το σατιρικό είδος επι-
βάλλει.  

7. Γκαράνη Μυρτώ  
ΕΚ ΛΦ – ΕΚΠΑ 
mgarani@phil.uoa.gr  

Τι(ς) πταίει για το τέλος του κόσµου; (Σενέκα 
Naturales Quaestiones ΙΙΙ, 27-30) 

Η πραγµατεία του Σενέκα Naturales Quaestiones αποτελεί την 
πληρέστερη ανάλυση της Στωικής φυσικής φιλοσοφίας που διαθέ-
τουµε. Η πραγµατεία συνδυάζει τη φυσική φιλοσοφία µε την ηθι-
κή, υπογραµµίζοντας τη σχέση Θεού και ανθρώπου. Η οµιλία µου 
επικεντρώνεται στο ΙΙΙο βιβλίο των NQ, στο οποίο ο Σενέκας διε-
ρευνά τη φύση και τις αιτίες των επίγειων και υπόγειων υδάτων και 
το οποίο θεωρώ ότι ο Σενέκας δοµεί ως µία διακειµενική απάντηση 
στις Μεταµορφώσεις του Οβιδίου, τις οποίες προσλαµβάνει ως α-
ναπόσπαστο µέρος της φυσικής φιλοσοφικής επικής ποίησης. Πιο 
συγκεκριµένα, θα εστιάσω στο τελευταίο κοµµάτι του ΙΙΙου βιβλί-
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ου, στο οποίο ο Σενέκας υποστηρίζει ότι µια εσχατολογική πληµ-
µύρα θα οδηγήσει τον κόσµο µας στην ολοκληρωτική καταστρο-
φή, προκειµένου ο κόσµος µας να γεννηθεί εκ νέου. Στο χωρίο αυ-
τό, η παρουσία του Οβιδίου είναι ιδιαιτέρως έντονη, καθώς ο Σε-
νέκας αντλεί πέντε παραθέµατα τόσο από την οβιδιανή αφήγηση 
του κατακλυσµού (Μετ. Ι, 262-312), όσο και από τον οβιδιανό µύ-
θο του Φαέθοντα και την εκπύρωση (Μετ. Ι, 747-ΙΙ, 400). Στη συ-
ζήτηση µου θα εξετάσω τον τρόπο, µε τον οποίο θεωρώ ότι οι δια-
κειµενικές αναφορές του Σενέκα στις Μεταµορφώσεις του Οβιδίου 
φωτίζουν αυτό που οι µελετητές επισηµαίνουν ως καινοτόµο φιλο-
σοφική ιδέα, δηλαδή τη συνύπαρξη φυσικού νόµου και θεϊκής τι-
µωρίας. Στο ΙΙο µέρος, θα επικεντρωθώ στην ιατρική εικονοποιία, 
την οποία κατά τη γνώµη µου ο Σενέκας χρησιµοποιεί ως βάση, 
προκειµένου να απαντήσει στο αντίστοιχο οβιδιανό µεταφορικό 
σύστηµα, αντικρούοντας όµως τις υποκείµενες οβιδιανές ιδέες. Ό-
πως θα δούµε, και αυτή τη φορά – όπως και σε άλλα σηµεία των 
NQ – ο Σενέκας καταφεύγει σε διακειµενικό διάλογο µε τον λοιµό 
τόσο του Λουκρητίου, όσο και του Βεργιλίου στα Γεωργικά του.  

8. Δηµητριάδη-Κωνσταντινίδη Σωτηρούλα 
ΑΦΚ ΑΕΦ – ΠΙ 
sotconst@uoi.gr  

Ἄρτεµις Ὀρθία: το έθιµο της διαµαστίγωσης στη ρωµαϊκή 
εποχή 

Η λατρεία της Άρτεµης Ὀρθίας αποτελεί µία από τις πιο περίερ-
γες και πολυσυζητηµένες λατρείες του αρχαίου ελληνικού κόσµου, 
κυρίως εξαιτίας του εθίµου της διαµαστίγωσης των Σπαρτιατών ε-
φήβων στον βωµό της θεάς. Στο ιερό της, στη δυτική όχθη του πο-
ταµού Ευρώτα, οι νέοι της Σπάρτης υποβάλλονταν σε διάφορες δο-
κιµασίες µυητικού κυρίως χαρακτήρα. Η πλέον γνωστή είναι η δο-
κιµασία της διαµαστίγωσης, ενός αγώνα καρτερίας στο πλαίσιο 
µιας διαβατήριας τελετής, της οποίας οι αρχαίες πηγές ανάγουν τις 
αρχές στην τελετουργική ανθρωποθυσία µε βάση σχετικούς αιτιο-
λογικούς µύθους. Στα ρωµαϊκά χρόνια το έθιµο αυτό εξελίχθηκε σε 
έναν αγώνα επιβίωσης, καθώς οι Σπαρτιάτες έφηβοι υποβάλλονταν 
σε άγριο µαστίγωµα, το οποίο µπορούσε να τους οδηγήσει ακόµη 
και στο θάνατο. Η αναβίωση του εθίµου, στο πλαίσιο της ‘Λυ-
κούργειας αναγέννησης’, συνδέεται µε την ανοικοδόµηση του να-
ού και του βωµού της Άρτεµης Ὀρθίας, καθώς και την ίδρυση ενός 
επιβλητικού ρωµαϊκού αµφιθεάτρου εντός του ιερού χώρου, όπου 
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συνέρρεε πλήθος κόσµου, για να παρακολουθήσει τις ιδιότυπες τε-
λετές προς τιµήν της θεάς και κυρίως την τελετουργική µαστίγωση 
των εφήβων. Στην ανακοίνωσή µας εξετάζουµε την εξέλιξη του ε-
θίµου από τον αρχικό αιτιολογικό µύθο, ο οποίος συνδέεται µε τε-
λετουργική ανθρωποθυσία (Παυσανίας Γ΄, 16, 7-11), σε ένα θέαµα 
καρτερίας µε δραµατικές διαστάσεις κατά τη ρωµαϊκή εποχή, σύµ-
φωνα µε ορισµένες πηγές. Μπορεί να υποχώρησε σε µεγάλο βαθµό 
ο µυητικός και θρησκευτικός του χαρακτήρας, ωστόσο παρέµεινε 
το αρχικό µυθολογικό υπόβαθρο της ανθρώπινης θυσίας ‘στον βω-
µό της αντοχής’.  

9. Δηµοπούλου Ρουµπίνη 
ΕΚ ΛΦ – ΤΙΦ ΕΚΠΑ  
roudim@ill.uoa.gr  

H Σελήνη (Luna) µε το βλέµµα του Giovanni Boccaccio 
στην Genealogia deorum gentilium 

O Giovanni Boccaccio στο λατινικό εγκυκλοπαιδικό του έργο 
µε τίτλο Genealogia deorum gentilium αποτυπώνει την µυθολογική 
παράδοση του αρχαιοελληνικού και ρωµαϊκού κόσµου, εµπλουτι-
σµένη µε τις αναγνώσεις των µεσαιωνικών και συγχρόνων του µυ-
θογράφων και συγκροτεί το δικό του γενεαλογικό δένδρο, µε την 
καταγραφή µυθικών όντων, θεοτήτων, ηρώων και προσωποποιηµέ-
νων γεωφυσικών φαινοµένων.  
Στο κεφάλαιο XVI του ΙVου βιβλίου, µε τίτλο De Luna Yperi-

onis filia, µεταφέρει ποικίλες εκδοχές του µύθου της Σελήνης, ό-
πως απαντούν στην λατινική λογοτεχνία, από τον Άκκιο έως και 
τον Τιµόθεο. Η παρούσα εργασία εστιάζει στην προσέγγιση της θε-
ϊκής διάστασης της Σελήνης και την πρόσληψη των πηγών από τον 
Βοκκάκιο και µελετά την εκδοχή της δικής του ιστορικής-ορθολο-
γικής ερµηνευτικής προσέγγισης.  

10. Ελευθερίου Δήµητρα  
Δρ ΛΦ, ΕΔΒΜ – ΠΙ  
Dimitraeleftheriou3@gmail.com  

Μυθογραφική προσέγγιση της παρουσίας του Ηρακλή 
στην Ιταλία 

Η λατινική µυθολογία και µυθογραφία στηρίχτηκε ενπολλοίς σε 
ελληνικά πρότυπα. Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η µελέτη 
της εµφάνισης του Ηρακλή εκτός ελλαδικού χώρου (Ηρακλής και 
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Γηρυόνης), µέσα από τη συνεξέταση αποσπασµάτων της ελληνικής 
και λατινικής µυθογραφίας. Η εξέταση των διαφορετικών εκδοχών, 
έτσι όπως αυτές προκύπτουν από τις γραπτές παραδόσεις των κει-
µένων, στοχεύει αφενός στην ανάδειξη της αλληλεξάρτησης µετα-
ξύ τους και αφετέρου στη σηµαντική επιρροή που άσκησε η ελ-
ληνική εκδοχή του µύθου στην αναδηµιουργία του λατινικού. Θα 
παρουσιαστούν τα λογοτεχνικά πρότυπα του µύθου (Στησίχορος, 
Φερεκύδης, Πίνδαρος κ. α.), ενώ για την αναπροσαρµογή του θα 
χρησιµοποιηθούν µυθογραφικές πηγές της ελληνιστικής εποχής 
(Απολλόδωρος, Διόδωρος, Παλαίφατος) καθώς και λατινικές εκδο-
χές (Βιργίλιος). Επίσης θα γίνει µνεία λατινόγλωσσων µυθογραφι-
κών έργων της ύστερης αρχαιότητας (Φουλγέντιος) και του Μεσαί-
ωνα (Μυθογράφος του Βατικανού). Καταληκτικά θα εξεταστεί ο 
τρόπος, µε τον οποίο η ανάπλαση των πηγών-πρότυπων οδηγεί 
σταδιακά στη δηµιουργία νέων προσεγγίσεων, οι οποίες ερµηνεύ-
ονται µέσα σε διαφορετικά πολιτιστικά και λογοτεχνικά συµφρα-
ζόµενα.  

11. Καλλέργη Ανθοφίλη 
Δρ ΛΦ, ΕΔΒΜ – ΠΙ 
kallan@hotmail.gr  

“Olim rusticus urbanum murem mus paupere 
fertur accepisse cavo ...”: ο µύθος των ποντικιών στη 
Σάτιρα ΙΙ, 6  και τις Επιστολές του Ορατίου (Ι, 10· Ι, 14 

και Ι, 16). 

Στόχος της παρουσίασης είναι να προβάλει τον τρόπο, µε τον ο-
ποίο ο Οράτιος επεξεργάζεται εκ νέου στις Επιστολές του τον µύθο 
των ποντικιών, τον οποίο χρησιµοποίησε για πρώτη φορά στη Σά-
τιρα ΙΙ, 6, µε στόχο να του δώσει πλέον µία ακόµα περισσότερο φι-
λοσοφική χροιά. Έµµεσα φαίνεται στη Σάτιρα ΙΙ, 6 η διαφορά του 
τρυφηλού και παραδοµένου στις υλικές απολαύσεις ποντικιού της 
πόλης που ζει µια ηδονική, αλλά επικίνδυνη ζωή (Οράτιος στη Ρώ-
µη), σε σχέση µε το αντίστοιχο της υπαίθρου, του οποίου η λιτή 
ζωή του εξασφαλίζει την επικούρεια αταραξία (Οράτιος στη Σα-
βίνη). Εξετάζοντας τις Επιστολές Ι, 10, Ι, 14 και Ι, 16, γίνεται φα-
νερό πως το µοτίβο της εξοχής είναι κυρίαρχο και στη συγκεκρι-
µένη ποιητική συλλογή, αφού ο ποιητής γράφει από την εξοχή (Ι, 
10), απρόθυµα πηγαίνει στην πόλη (Ι, 14), ενώ περιγράφει επιπλέ-
ον τις φυσικές οµορφιές, καθώς και τα αγαθά που του προσφέρει η 
Σαβίνη (Ι, 16). Αναδεικνύεται ωστόσο εδώ η ύπαιθρος ως ένα δια-
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χρονικό σύµβολο το οποίο δεν αφορά πια µόνο το ατοµικό-ποιη-
τικό όφελος του δηµιουργού (Σάτιρες), αλλά και κάθε ανθρώπου ο 
οποίος θέλει να ζήσει ευτυχισµένα και να αγγίξει την ευδαιµονία.  

12. Κοντονάσιος Παναγιώτης  
ΜΔΕ ΛΦ – ΠΙ  
panagioteskontonasios75@yahoo.gr   

Η πολιτική σηµασία της θρησκείας στις contiones του 
Κικέρωνα 

Έχει υποστηριχθεί ότι ο Κικέρων στις δηµηγορίες του (contio-
nes) επιχειρεί µέσω της επίκλησης γενικά του θείου να εντυπωσι-
άσει το λαϊκό του ακροατήριο σε βάρος της λογικής επιχειρηµα-
τολογίας, ενώ στους συγκλητικούς του λόγους (sententiae senato-
riae) κάνει ακριβώς το αντίθετο. 
Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουµε να ανατρέψουµε την 

παραπάνω θέση, αποδεικνύοντας ότι άλλη είναι η σηµασία και η 
λειτουργία της επίκλησης του θείου στις κικερώνειες δηµηγορίες. 
Πιο συγκεκριµένα, ο Κικέρων, επικαλούµενος τη ρωµαϊκή θρη-
σκεία ενώπιον του populus Romanus, ενός κατά βάση αλλά όχι α-
ποκλειστικά λαϊκού ακροατηρίου, αποσκοπεί στο να αναδείξει τη 
σπουδαία πολιτική σηµασία της στη λειτουργία της res publica 
συνολικά. Υπό αυτό το πρίσµα το θείο συνδέεται µε τα βασικά πο-
λιτικά χαρακτηριστικά της ελεύθερης πολιτείας, δηλαδή την εκλο-
γή των αξιωµατούχων (πολιτικών και θρησκευτικών) από τον λαό 
και την ανάγκη για συνετή και αξιοπρεπή συµπεριφορά εκ µέρους 
τους από την στιγµή της εκλογής τους· την ιερότητα των δηµοσίων 
τόπων, όπως προκύπτει από τις θρησκευτικές τελετές που λαµβά-
νουν χώρα εκεί καθώς και από τα αγάλµατα των θεών που τους κο-
σµούν και συνακόλουθα των θεσµών· την παρέµβαση του θείου 
στα πολιτικά πράγµατα µέσω ‘σηµαδιών’ αλλά και προσώπων που 
επιδεικνύουν σε µια κοµβικής σηµασίας περίσταση πρωτοφανώς α-
ποτελεσµατική θεσµική συµπεριφορά· τη σύνδεση του έργου όλων 
των γενεών των Ρωµαίων, ζώντων και µη· τη θεϊκή εύνοια για τον 
ρόλο της Ρώµης στο ιστορικό γίγνεσθαι και τέλος την προσωπική 
ευσέβεια του Ρωµαίου πολίτη και φυσικά του ίδιου του Κικέρωνα.  
Εποµένως η επίκληση του θείου στις κικερώνειες δηµηγορίες 

λειτουργεί τελικά προς την κατεύθυνση της επίτευξης του µέγιστου 
δυνατού πολιτικού consensus για την ακολουθητέα πολιτική, χωρίς 
να ανατρέπεται η πρωτοκαθεδρία της λογικής επιχειρηµατολογίας 
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(argumentatio), όπως εξάλλου συµβαίνει και στους συγκλητικούς 
λόγους του µεγάλου ρήτορα.  

13. Κυριακίδης Στρατής  
ΟΚ ΛΦ – ΑΠΘ  
skyr@otenet.gr  

Από την αταξία στην τάξη: το χάος στον Οβίδιο και 
Μανίλιο 

Η έννοια του χάους, ως µιας περιόδου πριν από τη δηµιουργία 
του κόσµου, ξεκινά την ιστορία της στην ελληνική λογοτεχνική 
παράδοση µε το έργο του Ησιόδου Θεογονία, όπου το χάος βρί-
σκεται στην αρχή της δηµιουργίας. Το χάος που προϋπήρχε της δη-
µιουργίας του κόσµου (Θεογ. 116), εθεωρείτο ότι ταυτίζεται µε µία 
περίοδο αταξίας, πράγµα που αποδεικνύει ο τρόπος που οι αρχαίοι 
το ετυµολόγησαν από το ρήµα χάσκω. Τη σηµασία αυτή τη συ-
ναντούµε σε όλη σχεδόν την ελληνορωµαϊκή λογοτεχνική παράδο-
ση. Στην ανακοίνωσή µου θα εξετάσω πώς τα κείµενα του Οβιδίου 
και του Μανιλίου προσεγγίζουν αυτήν την έννοια, πού συγκλί-
νουν και πού διαφοροποιούνται, καθότι ο Μανίλιος συνθέτει τα 
Αστρονοµικά του έχοντας σταθερά υπόψη του το έργο του Οβιδίου.  

14. Lipka  Michael   
AΚ ΚΦ – ΠΠ   
lipka@upatras.gr  

Θεία επιφάνεια στον Πλαύτο 

Θεοί εµφανίζονται στην σκηνή του Πλαύτου σε πολλές κωµωδί-
ες, ιδιαίτερα στην αρχή ως προλογικές θεότητες. Η εισήγηση θα 
θέσει τα εξής τρία ζητήµατα: α. Κατά πόσον τέτοιες (προλογικές 
και µη) επιφανειακές θεότητες είναι εφευρήµατα του Πλαύτου ή τί 
οφείλουν σε Ελληνικά πρότυπα ιδιαίτερα – αλλά όχι µόνο – της 
Νέας Κωµωδίας; β. Πώς συνδέονται αυτές οι θεότητες µε την πλο-
κή της κωµωδίας; γ. Τι σχέση έχουν µε τη Ρωµαϊκή / Αρχαία Ελ-
ληνική θρησκεία; Εκτός από υλικό της Λατινικής κωµωδίας η ει-
σήγηση θα χρησιµοποιήσει παραδείγµατα από την Αρχαία και Νέα 
Κωµωδία καθώς και από τον Ευριπίδη.  
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15. Μαντζίλας Δηµήτριος 
 ΜΔΕ ΛΦ – ΠΠΕΛ. 
dmantzilas@yahoo.gr   

Flamines Minores: γρίφος για ‘δυνατούς λύτες’ 

Ο όρος ‘Φλάµινες’ ή ‘Φλαµέντες’ (flamen), αβέβαιης ετυµολο-
γίας, αναφέρεται στους ιερείς, καθένας από τους οποίους ήταν επι-
φορτισµένος µε τη λατρεία µιας συγκεκριµένης ρωµαϊκής θεότη-
τας. Χωρίζονταν στους Flamines Maiores, οι οποίοι επέβλεπαν τις 
τελετές των θεοτήτων της αρχαϊκής τριάδας (Dialis, Martialis, 
Quirinalis), και τους Flamines Minores, υπεύθυνους για δώδεκα 
επιπλέον οντότητες. Όλες ανάγονται στην αρχαϊκή ρωµαϊκή θρη-
σκεία, έχαιραν δηµόσιας λατρείας και τουλάχιστον µίας επίσηµης 
εορτής, ενώ παράλληλα σχετίζονταν είτε µε τη βλάστηση και τη 
γονιµότητα είτε µε κάποια τοποθεσία. Έχουν φτάσει έως τις µέρες 
µας τα ονόµατα των δέκα εξ αυτών (Carmentalis, Cerialis, Falacer, 
Floralis, Furrinalis, Palatualis, Pomonalis, Portunalis, Volcanalis, 
Volturnalis). Ακολουθώντας έναν νέο τρόπο προσέγγισης και λαµ-
βάνοντας υπόψη τα κοινά τους χαρακτηριστικά, θα προσπαθήσου-
µε να εντοπίσουµε τις υπόλοιπες δύο, οι οποίες απολάµβαναν τις – 
σχεδόν αποκλειστικές – υπηρεσίες ενός flamen. 

16. Μιχαλόπουλος Ανδρέας Ν.  
Κ ΛΦ – ΕΚΠΑ  
amichalop@phil.uoa.gr  

Εκτός τόπου και χρόνου (;): η θεά Ceres στην ερωτική 
ποίηση της Αυγούστειας περιόδου 

Η Ceres, το ρωµαϊκό αντίστοιχο της θεάς Δήµητρας, ήταν, ως 
γνωστόν, θεά της αγροτικής καλλιέργειας, της σοδειάς, της γονιµό-
τητας της γης και των οικογενειακών σχέσεων. Χάρη σε αυτές τις 
ιδιότητές της και δεδοµένης της στενής σχέσης των Ρωµαίων µε τη 
γη, η Ceres κατείχε εξέχουσα θέση στο ρωµαϊκό πάνθεον ως µία 
από τους δώδεκα Dii Consentes. Μολονότι η Ceres δεν ανήκει στη 
χορεία των θεών που σχετίζονται κατ’ εξοχήν µε ερωτικά θέµατα, 
όπως πρωτίστως (αλλά όχι αποκλειστικά) η Venus και ο Amor, 
ωστόσο εµφανίζεται και αυτή στην ερωτική ποίηση της Αυγού-
στειας περιόδου. Σε αυτό το άρθρο θα επιχειρήσω να µελετήσω τη 
φαινοµενικά ασύµβατη παρουσία της Ceres σε ελεγειακά-ερωτικά 
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συµφραζόµενα, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ελεγεία ΙΙΙ, 10 των A-
mores του Οβιδίου. 

17. Μιχαλόπουλος Χαρίλαος Ν. 
ΕΚ ΛΦ – ΔΠΘ  
chmichal@helit.duth.gr  

Πριαπικά αγάλµατα στη λατινική λογοτεχνία: µεταξύ 
αγαλµατικής στατικότητας και λογοτεχνικού 

πειραµατισµού 

Ο Πρίαπος, θεός-προστάτης των κήπων και των χωραφιών, α-
ποτελεί µια δευτερεύουσα αγροτική θεότητα. Δίχως ξεχωριστή θέ-
ση στο ρωµαϊκό πάνθεο ή στο ρωµαϊκό τελετουργικό τυπικό και 
χωρίς δικό του ιερατείο, έχει ωστόσο µια διόλου αµελητέα, πολύ-
µορφη και σταθερή παρουσία στη λατινική λογοτεχνία διαχρονικά 
(από τον Λούκιο Αφράνιο των δηµοκρατικών χρόνων ως τον Πρου-
δέντιο της Ύστερης Αρχαιότητας).  
Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η µελέτη λογοτεχνικών 

αναφορών στον Πρίαπο ως άγαλµα ή ως φιγούρα µε αγαλµατικά 
χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριµένα θα διερευνηθούν ζητήµατα, ό-
πως η διερεύνηση αγαλµατικών δεικτών (σιωπή, ακινησία, οµοιό-
τητα, ψευδαίσθηση κ. ά.), η διάδραση µε το άγαλµα του θεού ως 
πεδίο ανταγωνισµού δύναµης, γλώσσας, φύλου, ιδεολογίας κ. ά., 
το άγαλµα ως λογοτεχνικό µοτίβο, το άγαλµα ως µεταφορά ποιη-
τολογικού/καλλιτεχνικού ανα-στοχασµού, η διαφοροποιηµένη λει-
τουργία του αγάλµατος ανάλογα µε το υλικό κατασκευής (ξύλο, 
πέτρα, µάρµαρο κ. ά.), την τοποθεσία (έξω, µέσα, πόλη, αγρός), 
την τυπολογία (αναθήµατα, λατρευτικά αγάλµατα κ. ά.).  

18. Νικήτας Ζ. Δηµήτριος 
ΟΚ ΛΦ – ΑΠΘ  
dnikitas@lit.auth.gr  

Μια χριστιανική µυθιστορηµατική αλληγορία:  
Ιλαρίου Πικταβίνου Epistula ad filiam Abram 

Η επιστολή του Ιλαρίου προς την κόρη του Άβρα, της οποίας η 
γνησιότητα ως τώρα αµφισβητούνταν, αποτελεί γνήσιο έργο του ι-
εράρχη του Πουατιέ. Με αυτήν ο Ιλάριος αποσκοπεί να στρέψει µε 
ελκυστικό τρόπο την κόρη του προς τον παρθενικό βίο. Προς τού-
το διαµορφώνει µια χριστιανική αλληγορική µυθιστορία µε πυρήνα 
το ζεύγος ‘θαυµαστή εσθήτα – πολύτιµος µαργαρίτης’, το οποίο 
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κυριαρχούσε σε χριστιανικά µυθιστορήµατα της Ανατολής, όπου 
βρέθηκε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της εξορίας του. Η επιστολή συν-
δυάζει την απλότητα και αφέλεια ενός µυθιστορήµατος µε την υ-
ψηλή αλληγορία και την αµεσότητα της επιστολής µε τη λογοτε-
χνική περιπλοκότητα. Με αυτό το, ως τώρα παραµεληµένο, κείµε-
νο ο Ιλάριος, ο ευρετής της δυτικής χριστιανικής υµνογραφίας, α-
ποδεικνύεται και καλλιτέχνης ενός καινοφανούς ειδολογικού συν-
δυασµού: της επιστολικής µυθιστορηµατικής αλληγορίας. 

19. Ντεληγιάννης Ιωάννης  
ΕΚ ΛΦ – ΔΠΘ  
inteligi@helit.duth.gr 

… a fabulis ad facta veniamus: κριτική προσέγγιση της 
ρωµαϊκής µυθολογίας και µυθολογικής θρησκείας από τον 

Κικέρωνα στους πολιτικούς διαλόγους του 

Μολονότι η πίστη του Κικέρωνα προς τη ρωµαϊκή θρησκεία εί-
ναι έκδηλη στους πολιτικούς διαλόγους του De re publica και De 
legibus, καθώς τη θεωρεί έναν από τους στυλοβάτες της ρωµαϊκής 
πολιτείας και παράγοντα για την εύρυθµη λειτουργία της, δεν δι-
στάζει να προσεγγίσει κριτικά την άκριτη πίστη στη ρωµαϊκή µυ-
θολογία και τη µυθολογική θρησκεία. Αποσιωπά πολλά µυθολο-
γικά στοιχεία του ιδρυτικού µύθου της Ρώµης, αµφισβητεί τη θεο-
ποίηση του Ρωµύλου συνδέοντάς τη µε την περί της ψυχής θεωρία 
του, και ανατρέπει µύθους και παγιωµένες παραδόσεις για τους βα-
σιλείς της Ρώµης. Ακόµη και για παραδόσεις που βρίσκονται στο 
µεταίχµιο µεταξύ µύθου και ιστορίας, επιλέγει να δώσει µία ορθο-
λογική ερµηνεία τους και να τις εντάξει στην εν γένει φύση του αν-
θρώπου. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η αντιµετώπιση 
πτυχών της ρωµαϊκής θρησκείας που άπτονται της µυθολογίας: θε-
οί, θεοποιηµένοι ήρωες και αρετές που ανήκουν παραδοσιακά στη 
ρωµαϊκή µυθολογική θρησκεία δεν παραβλέπονται, αλλά αντιµε-
τωπίζονται κριτικά και εντάσσονται στην προσπάθεια του Κικέ-
ρωνα για τήρηση της πατρώας θρησκείας και επιβολή µιας συµπε-
ριφοράς των πολιτών που θα συνάδει µε τις αξίες και τις αρχές της 
πολιτείας.  
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20. Παπαδηµητρίου Αθανάσιος  
Δρ ΛΦ, ΑΜΕ – ΑΠΘ 
atpapadi@lit.auth.gr 

Η Ίσις στις Μεταµορφώσεις του Απουλήιου: µύθος, 
θρησκεία, λογοτεχνία  

Η θεά Ίσις, η αδιαµφισβήτητη βασίλισσα (regina) του ΧΙου βι-
βλίου των Μεταµορφώσεων του Απουλήιου, σώζει τον πρωταγωνι-
στή του µυθιστορήµατος Λούκιο από τις ταλαιπωρίες του. Η επι-
βλητική της εµφάνιση, τα θεϊκά λόγια της, η άµεση και σωτήρια ε-
πέµβασή της σκιαγραφούν το πορτρέτο της παντοδύναµης θεάς, 
προσηνούς και φιλεύσπλαχνης για τους θνητούς πιστούς της, όπως 
στερεότυπα παρουσιάζεται η Ίσις στις σωζόµενες αρεταλογίες, αλ-
λά και στην πραγµατεία του Πλουτάρχου Περί Ίσιδος και Οσίρι-
δος, όπου εκτίθεται αναλυτικά ο µύθος του θεϊκού ζεύγους. Από 
την άλλη, η µύηση του Λούκιου στα µυστήρια της θεάς αρχικά, και 
του Οσίριδος στη συνέχεια, θεωρήθηκε πως αποτελεί µια καταγρα-
φή του ισιακού θρησκευτικού τελετουργικού στην εποχή του Α-
πουλήιου. 
Η εισήγησή µου εστιάζει στη λογοτεχνική µεταγραφή των πα-

ραπάνω στοιχείων. Η Ίσις αποτελεί την κορυφαία γυναικεία µορφή 
στο µυθιστόρηµα του Απουλήιου, στο µεγαλείο της οποίας εκβάλ-
λουν τα υπόλοιπα γυναικεία πρόσωπα της µυθιστορίας. Οι µάγισ-
σες, οι διαβολικές µοιχαλίδες, οι αδύναµες και ζηλότυπες ολύµπιες 
θεές, εκµηδενίζονται µπροστά στην ανυπέρβλητη δύναµη της Ίσι-
δος, ενώ οι σεµνές δέσποινες, οι πιστές και ηρωικές σύζυγοι βρί-
σκουν στη θεά το ανυπέρβλητο πρότυπό τους. Παράλληλα, η λογο-
τεχνική µορφή της Ίσιδος αποτελεί την ιδανική ενσάρκωση του 
συγγραφικού σχεδίου του Απουλήιου, ο οποίος ‘µεταµορφώνον-
τας’ την προγενέστερή του πεζογραφική και ποιητική παράδοση, 
εξεικονίζει στο πρόσωπο της θεάς τη νέα πνοή που φέρνει στο λο-
γοτεχνικό είδος του µυθιστορήµατος. 

21. Παπαδοπούλου Ιωάννα  
ΕΚ ΚΦ – ΤΘΣ ΠΠΕΛ  
iopapad@helit.duth.gr  

Πες το µε έναν µύθο; ‘Ελατήρια’ εισαγωγής µύθων στη 
Ρωµαϊκή Κωµωδία 

Τόσο στην πλαυτιανή όσο και την τερεντιανή αρχαϊκή ρωµαϊκή 
κωµωδία αναφορές στη µυθολογία, εκτός από τη χρήση τους ως 
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µυθολογικών exempla, εισάγoνται εν είδει αναφοράς ή ως ‘εικόνα’ 
στον εξωσκηνικό ή ακόµη και στον διηγηµατικό χώρο. Παράλληλα 
φαίνεται ότι η χρήση του µύθου δηµιουργεί παράλληλα που δια-
σαφηνίζουν και την ίδια τη σκηνική παρουσίαση (π. χ. ως σκηνικές 
µαρτυρίες ή οδηγίες για τη σκευή).  
Η ανακοίνωση, βάσει χαρακτηριστικών παραδειγµάτων, θα ε-

στιάσει: α) στους τρόπους και τα µέσα σκηνικής εκµετάλλευσης 
µυθολογικού υλικού, β) στην κατηγοριοποίηση της χρήσης µυθο-
λογικού υλικού ανάλογα µε τη λειτουργία του, και γ) στους µηχα-
νισµούς σύνδεσης του µύθου µε την πρόκληση του κωµικού στοι-
χείου. 

22. Παππάς Βασίλειος 
ΕΚ ΛΦ – ΠΙ 
vaspappas@uoi.gr 

De concubitu Martis et Veneris του Ρεποσιανού: 
πρωτοτυπία και ποιητική 

Το ποίηµα De concubitu Martis et Veneris του Ρεποσιανού, 
γραµµένο σε 182 δακτυλικούς εξαµέτρους, µας παραδίδεται στον 
Codex Salmasianus (Par. Lat. 10318) και βρίσκεται ενσωµατωµένο 
στην Anthologia Latina. Ο ποιητής ήταν µάλλον Αφρικανός, ενώ 
και η χρονολόγηση του ποιήµατος είναι αβέβαιη, µε τους µελε-
τητές να το τοποθετούν ανάµεσα στον δεύτερο και τον έκτο αιώνα 
µ. Χ., εντάσσοντάς το δηλαδή στην ποιητική παραγωγή της Ύστε-
ρης Αρχαιότητας. Το θέµα του ποιήµατος του Ρεποσιανού είναι ο 
γνωστός µύθος της ερωτικής συνεύρεσης Άρη-Αφροδίτης, η απο-
κάλυψη της απιστίας από τον Απόλλωνα-Ήλιο στον απατηµένο 
σύζυγο Ήφαιστο και η αιχµαλωσία µε δίχτυα του παράνοµου ζευ-
γαριού από εκείνον. Στην παρούσα ανακοίνωση εξετάζονται κυ-
ρίως ο πρωτότυπος τρόπος, µε τον οποίο ο Ρεποσιανός αφηγείται 
έναν ευρέως γνωστό µύθο, αλλά και η ποιητική του. Το βασικό 
συµπέρασµα της έρευνάς µας είναι ότι ο Ρεποσιανός πρωτοτυπεί 
και όσον αφορά στην πραγµάτευση αυτού του µύθου αλλά και ό-
σον αφορά στην ποιητική του, καθώς στο ποίηµά του συχνά δια-
φαίνεται η µεταποιητική του αυτοσυνειδησία όπως και η καλλι-
µαχική του πίστη.  
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23. Παρασκευιώτης  Γιώργος Χ.    
Δρ ΛΦ, ΕΔΒΜ – ΔΠΘ  
paraskeviotis@yahoo.gr  

Γελώντας µε τους θεούς. Επικριτικό γέλιο στον Οράτιο 
και τον Γιουβενάλη 

Η θρησκεία και το γέλιο συνδέονται µε διαφορετικό τρόπο πολύ 
στενά µε τον ανθρώπινο παράγοντα. Η πρώτη έχει να κάνει µε την 
ανάγκη του ανθρώπου για πίστη στο υπερφυσικό, το ιερό ή το θείο, 
ενώ το δεύτερο αποτελεί ένα αµιγώς ανθρώπινο χαρακτηριστικό 
και συχνά χαρακτηρίζεται ως µια φυσιολογική σωµατική αντίδρα-
ση. Έτσι η θρησκεία έχει ως αντικείµενο της σοβαρά θέµατα σε 
πλήρη αντίθεση µε το γέλιο που σχετίζεται µε µη σοβαρά και υπό 
αυτή την έννοια οι δύο αυτοί όροι δεν µπορούν να συνυπάρχουν ή 
να αλληλοεξαρτώνται. Παρόλα αυτά, το γέλιο φαίνεται ότι διαδρα-
µατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στη θρησκευτική τελετουργία, 
καθώς πολλές φορές είναι αναπόσπαστο κοµµάτι σε τελετές (τελε-
τουργικό γέλιο), ενώ πολύ συχνή είναι η χρήση του γέλιου ως µέ-
σου άσκησης θρησκευτικής κριτικής (επικριτικό γέλιο) ιδιαίτερα 
στο λογοτεχνικό είδος της σάτιρας. Η παρούσα ανακοίνωση έχει 
αντικείµενο µελέτης το επικριτικό γέλιο που παράγεται µέσω της 
χιουµοριστικής παρουσίασης του θείου σε συγκεκριµένα αποσπά-
σµατα από τις σάτιρες του Ορατίου και του Γιουβενάλη, όπου οι 
θεοί, µικροί και µεγάλοι, απεικονίζονται ως αδύναµοι, υποτιµη-
µένοι και µε έντονα γελοιογραφική µορφή. Διαπιστώνεται ότι οι 
σατιρικοί συγγραφείς γελούν και γελοιοποιούν όχι µόνο τους ξε-
νόφερτους θεούς και τις συνήθειές τους, αλλά και τις εγχώριες θε-
ότητες υπονοµεύοντας και χρωµατίζοντας αρνητικά τη θεϊκή τους 
φύση και υπερτονίζοντας ταυτόχρονα τα ανθρώπινα χαρακτηριστι-
κά τους. 

24. Πασχάλης Μιχαήλ 
ΟΚ ΚΦ – ΠΚ  
http://www.philology.uoc.gr/staff/paschalis/  
https://crete.academia.edu/MichaelPaschalis  

Ο Απόλλων στο αυγούστειο και το πρώιµο αυτοκρατορικό 
έπος: µεταλλάξεις και ανατροπές 

Ανάµεσα στους θεούς που εµφανίζονται στο λατινικό έπος των 
παραπάνω περιόδων, ο Απόλλων ξεχωρίζει για τις µεταλλάξεις του 
και για το γεγονός ότι η υπόστασή του εµπεριέχει τα σπέρµατα της 
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δυνητικής εξαφάνισής του. Είναι κατ’ αρχάς ευάλωτος στις ιδεο-
λογικές και φιλοσοφικές ερµηνείες. Επίσης η ιδιότητά του ως θεού 
της µαντικής µπορεί να περιορίσει δραστικά τη φυσική παρουσία 
του και να τον καταστήσει ασώµατη φωνή ή δύναµη προφητικής 
έµπνευσης. Η άλλη ιδιότητά του ως θεού του φωτός τείνει από 
νωρίς, και πιο έντονα από τα χρόνια του Νέρωνα και µετά, να τον 
ταυτίσει µε τον θεό Ήλιο ή να τον υποβαθµίσει σε απλή µετωνυµία 
για τον ήλιο και το ηλιακό φώς. Στις επικές εµφανίσεις του συνδυά-
ζονται ή εναλλάσσονται ο εκρωµαϊσµός και ο εξελληνισµός, η σω-
µατική και η άυλη παρουσία, η εκστατική και η νηφάλια προφη-
τεία, η δράση και η αδράνεια, η παρουσία και η απουσία. Το µαν-
τείο των Δελφών παραµένει, σε πείσµα της διαπιστωµένης παρακ-
µής του, το σηµαντικότερο χρησµοδοτικό κέντρο του θεού, και ε-
πιβιώνει ως σεβάσµια και ταυτόχρονα αµφιλεγόµενη κατασκευή, 
που άλλοτε ‘διαγράφεται’ και άλλοτε αναβιώνει, και όπου η ‘σιω-
πή’ του λειτουργεί είτε ως πρόκληση είτε ως λογοτεχνική µεταφο-
ρά.  

25. Περάκη-Κυριακίδου Ελένη  
ΑΦΕΚ ΛΦ – ΑΠΘ  
eperkyr@lit.auth.gr  

Η θεά Minerva και το Palladium  
H Αθηνά στους Fasti του Οβιδίου 

Στη Λατινική Γραµµατεία η θεά Aθηνά συµµετέχει σε σειρά µύ-
θων, χωρίς όµως να εµφανίζεται µε το Ελληνικό της όνοµαˑ εµφα-
νίζεται ως Minerva και ως Pallas. Ο χαρακτήρας της πολύπλευρος: 
θεά του πολέµου, του πνεύµατος και των τεχνών. Στο έργο του Fa-
sti ο Οβίδιος περιλαµβάνει µύθους που σε σηµαντικό βαθµό επι-
χειρούν να υποβάλουν ή και να προβάλουν τον Ρωµαϊκό χαρακτή-
ρα της θεάς (εξάλλου πυρήνας του έργου είναι το Ρωµαϊκό ηµερο-
λόγιο), ενώ δίδει ιδιαίτερη σηµασία στην παρουσία της ως Παλλά-
δας, ενός προσωνυµίου που, όπως φαίνεται, λειτουργεί ως γέφυρα 
µε τους ελληνικούς µύθους. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που ετυµο-
λογείται από τους ίδιους τους Ρωµαίους το όνοµα Minerva και το 
προσωνύµιο Pallas, ο µύθος του Παλλάδιου (Palladium) παίζει κα-
θοριστικό ρόλο στη γέφυρα αυτή. Στην παρουσίαση του θέµατος 
θα προσπαθήσω να διερευνήσω πώς ο ποιητής παρουσιάζει τη θεά 
στους Fasti, ποια η ανταπόκρισή του στις σχετικές πηγές και πώς 
τις ‘αναµορφώνει’ˑ κυρίως όµως τί σηµαίνει αυτή η αναµόρφωση 
και προσαρµογή στα Ρωµαϊκά πράγµατα.  
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26. Πετρόχειλος  Νίκος  
ΟΚ ΛΦ – ΑΠΘ  
nipet1936@yahoo.com  

Ο αγώνας για την υστεροφηµία   

Θα έλεγε κανείς ότι στην έρευνα για την επιδίωξη της υστερο-
φηµίας τα µεγάλα και εντυπωσιακά µνηµεία της ρωµαϊκής δηµι-
ουργίας, κατάλοιπα των οποίων σώζονται ακόµη, έχουν ασφαλώς 
πολύ περισσότερα να πουν από όσα περιγράφονται ή υπονοούνται 
στους, κατά πλειονότητα, λιτούς επιτάφιους των κοινών ανθρώ-
πων. Όλα αυτά µαζί όµως περιγράφουν συγκινητικά, κάποτε και 
συνήθως µελαγχολικά, το λόγο και τον στεναγµό όσων εγκατα-
λείπουν τη ζωή για τους µακάριους τόπους των σκιών.  

27. Πολυµεράκης Φώτης 
ΕΚ ΛΦ – ΠΙ 
fpolymer@uoi.gr   

Επιβίωση του δρυϊδισµού στη ρωµαϊκή Γαλατία  
του IVου µ. Χ. αιώνα; 

Ο δρυϊδισµός, η θρησκεία των αρχαίων Κελτών, πρωτοεµφανί-
στηκε στη Βρετανία και από εκεί διαδόθηκε στη Γαλατία. Οι δρυ-
ϊδικές τάξεις ήταν τρεις: ο Βάρδος, ο Οβάτης και ο Δρυΐδης. Οι 
Βάρδοι ήταν οι ποιητές, οι αφηγητές και φύλακες της αρχαίας γνώ-
σης. Οι Οβάτες ήταν µάντεις, θεραπευτές, ερευνητές, ψυχοποµποί 
και γιατροί. Οι Δρυΐδες ήταν φιλόσοφοι, αστρονόµοι και µάντεις· 
δρούσαν ως σύµβουλοι σε βασιλείς και κυβερνήτες, ως δικαστές, 
ως διδάσκαλοι και ως διοργανωτές και καθοδηγητές τελετουργιών 
και εορτών. Σχετικά µε τον δρυϊδισµό υπάρχουν δύο παραδόσεις: η 
µία αναφέρεται στη σκοτεινή του πλευρά του, όπως π. χ. στις αν-
θρωποθυσίες, και η άλλη δίνει έµφαση στην πνευµατική του διά-
σταση. Οι Ρωµαίοι, παρά το ότι απέναντι στις ξένες θρησκείες ή-
ταν σχετικά ανεκτικοί, αντιτάχθηκαν στις ανθρωποθυσίες σε όλες 
τις περιοχές της αυτοκρατορίας. Όσον αφορά στη Γαλατία του ΙVου 
µ. Χ. αιώνα οι απόψεις διίστανται: άλλοι υποστηρίζουν ότι ο δρυ-
ϊδισµός, ύστερα από τις διώξεις που είχε υποστεί από τους Ρωµαί-
ους κατά τους προηγούµενους αιώνες, δεν υφίστατο πλέον ως θρη-
σκεία, και άλλοι ότι παρά τους διωγµούς είχε επιβιώσει. Μαρτυρί-
ες από το έργο του Αυσόνιου συνηγορούν, κατά την άποψή µας, 
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υπέρ της επιβίωσης του δρυϊδισµού στη ρωµαϊκή Γαλατία του IVου 
µ. Χ. αιώνα. 

28. Πριόβολου Στέλλα  
ΟΚ ΛΦ –ΤΙΦ ΕΚΠΑ  
stepri@ill.uoa.gr  

Βεργίλιος – Δάντης: οδηγός και οδηγούµενος  
σε κοινή χριστιανική αποστολή 

Ο Βεργίλιος στην IVη εκλογή των Βουκολικών του και ο Δάν-
της στην Θεία Κωµωδία του βαδίζουν ως οδηγός και οδηγούµενος 
µε την ίδια χριστιανική ψυχή στην αναζήτηση του κόσµου και της 
θείας δύναµης που τον κυβερνά.  
Απόψεις, αµφισβητήσεις και ερωτηµατικά οδηγούν, µετά την 

ερµηνεία των έργων τους, σε µια βέβαιη εκτίµηση. Στο έργο των 
δύο ποιητών συµπυκνώνεται όλη η σοφία των Ρωµαϊκών χρόνων 
και του Μεσαίωνα σε περιόδους που οι άνθρωποι λαχταρούσαν για 
ειρήνη, για έναν κόσµο που θα κυβερνιόταν από την καλοσύνη του 
Θεού και όχι από τις αλληλοσυγκρουόµενες επιδιώξεις των ισχυ-
ρών. Οδηγός και οδηγούµενος έκαναν µε τους στίχους τους τη χρι-
στιανική πίστη αποστολή τους.  

 
29. Ράιος Δηµήτριος  
ΟΚ ΚΦ – ΠΙ 
draios@cc.uoi.gr  

“Omnes … percipient quae dedi, si corpus meum in partes 
conciderint et astante populo comederint”: Σατιρικοί 
υπαινιγµοί του Πετρώνιου κατά των Χριστιανών;  

Ως γνωστόν, τα Satyrica του Πετρώνιου συνοδεύονται από πλη-
θώρα ερωτηµατικών για την ταυτότητα και την εποχή του συγγρα-
φέα, την έκταση και τους στόχους του έργου, τη θέση και τη διαδο-
χή των σωζόµενων αποσπασµάτων, την αρχή και το τέλος τους, τις 
αλληγορικές προεκτάσεις, τον αληθινό χαρακτήρα τους κλπ.  
Ένα από τα ζητήµατα που απασχόλησαν την έρευνα από τον πε-

ρασµένο αιώνα είναι οι πιθανοί υπαινιγµοί του Πετρώνιου στους 
Χριστιανούς, τις δοξασίες και τα µυστήριά τους. Πράγµατι το µυθι-
στόρηµα του Πετρώνιου φαίνεται να περιέχει ορισµένα εδάφια που 
θα µπορούσαν να θεωρηθούν ότι στοχεύουν στους Χριστιανούς εί-
τε της εποχής του Νέρωνα (όπως είναι γενικά αποδεκτό) είτε µετα-
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γενέστερων χρόνων ως τις αρχές του Β΄ αι., όπως πιστεύουν άλλοι. 
Συζήτηση και ανασκευή προηγούµενων απόψεων.  

30. Ρούµπου Αγγελική-Νεκταρία  
Δρ ΛΦ, ΕΕΔΛ – ΠΚΥΠ  
Angeliki.roumpou1@nottingham.ac.uk  

Η Claudia Quinta και το τέλος του ΙΙου Καρχηδονιακού 
πολέµου στα Punica του Σιλίου Ιταλικού    

Το τελευταίο βιβλίο των Punica του Σιλίου Ιταλικού (βιβλίο 
ΧVΙΙ) ξεκινάει µε την ιστορία της έλευσης της Magna Mater (θεάς 
Κυβέλης) στη Ρώµη, µίας εξωτερικής θεότητας, που σύµφωνα µε 
την προφητεία, έρχεται από τη Φρυγία στη Ρώµη, για να εκδιώξει 
τον εξωτερικό εχθρό Αννίβα από την Ιταλία (ΧVΙΙ, 1-45). Το συγ-
κεκριµένο επεισόδιο έχει προκαλέσει το ερευνητικό ενδιαφέρον 
των µελετητών του Σιλίου, οι οποίοι ανέδειξαν αφενός τον ‘εξωτι-
κό’ χαρακτήρα του επεισοδίου που συνδέει τη Ρώµη µε ανατολικές 
θεότητες (Augoustakis 2008, 2010) αφετέρου την έντονη λογοτε-
χνική επιρροή του Οβιδίου στο σιλιανό έπος (von Albrecht).  
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη της ση-

µασίας των τελετουργικών πρακτικών στην µεταποιητική ανάγνω-
ση του τέλους ενός αφηγηµατικού επεισοδίου. Πιο συγκεκριµένα, 
θα δείξω ότι το µυθολογικό-ιστορικό αυτό επεισόδιο της Magna 
Mater έχει έναν έντονο απολυτρωτικό χαρακτήρα τόσο γλωσσικά 
όσο και δοµικά, αφού επιλύει το πρόβληµα του εξωτερικού εχθρού 
και ταυτόχρονα οδηγεί το έπος στην ολοκλήρωσή του. Η τελε-
τουργική πρακτική της εισόδου και εγκατάστασης της Magna Ma-
ter στη ρωµαϊκή λατρεία, όπως αυτή περιγράφεται στο τελευταίο 
βιβλίο των Punica, όχι µόνο απολυτρώνει τους Ρωµαίους από τον 
εξωτερικό εχθρό, αλλά επιπλέον ‘αποδεσµεύει’ ολόκληρο το έπος 
από τον όρκο του Αννίβα για εκδίκηση, όπως περιγράφεται στο Ιο 
βιβλίο του έπους (Ι, 56-139).  

31. Τσίτσιου Χρυσάνθη 
ΕΚ ΛΦ – ΑΠΘ  
ctsitsiou@lit.auth.gr  

Mercurius sub specie Horatii: µορφές και µεταµορφώσεις 
ενός πολύτροπου θεού 

Ο Mercurius του Ορατίου, ο ρωµαίος Ερµής των Σατιρών και 
των Ωδών, µεταµορφώνεται από ποίηµα σε ποίηµα ενσαρκώνοντας 
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το ουτοπικό ιδεώδες ενός απεριόριστα πολύτροπου πνεύµατος: εί-
ναι ο δηµιουργός και ο δάσκαλος ποιητής, ο ρήτορας, ο έµπορος, ο 
ψυχοποµπός θεός, ο θεός σωτήρας, το θείο alter ego του Ηγεµόνα. 
Έτσι ο θρησκευτικός ‘µύθος’, που έχει µακρά λατρευτική και ποι-
ητική παράδοση, εκκοσµικεύεται και γίνεται σύµβολο, για να α-
ναφερθεί ο Οράτιος µέσα από αυτό στη δηµιουργία και τη δράση 
των ποιητών, στην πολιτική δύναµη και εξουσία, στη σχέση Ποι-
ητή – Ηγεµόνα.  

32. Τσούνη Γεωργία  
EK KΦ – ΠΚ   
gtsouni@uoc.gr  

Auctoritas religionis και φιλοσοφική κριτική στον διάλογο 
του Κικέρωνα De Natura Deorum 

Ο διάλογος του Κικέρωνα De Natura Deorum συνίσταται στη 
διαδοχική παρουσίαση και κριτική της θεολογίας των Επικουρείων 
και των Στωϊκών από τη σκοπιά ενός Ακαδηµεικού σκεπτικού. Ταυ-
τόχρονα όµως περιλαµβάνει και µια ιδιότυπη υποστήριξη της δη-
µόσιας ρωµαϊκής θρησκείας και µυθολογίας.  Είναι ενδεικτικό πως 
ο Cotta που αναλαµβάνει να ανασκευάσει τις Επικούρειες και 
Στωϊκές θέσεις περί του θείου στο DND είναι ιερέας (pontifex) και 
παρά το γεγονός πως αναλαµβάνει τον ρόλο του Ακαδηµεικού σκε-
πτικού στο διάλογο, ταυτόχρονα δηλώνει την αφοσίωση του στην 
πατροπαράδοτη ρωµαϊκή θρησκεία και στις πρακτικές της (π. χ. 
DND Ι, 61· ΙΙΙ, 5). Η οµιλία µου θα πραγµατευθεί το πώς υποστη-
ρίζεται η πατροπαράδοτη religio και η auctoritas της στο ΙΙΙο βι-
βλίο του DND σε αντιδιαστολή προς την φιλοσοφική ratio. Ταυτό-
χρονα, θα θέσω και το γενικότερο ζήτηµα του πώς η προσήλωση 
στην επίσηµη ρωµαϊκή θρησκεία και µυθολογία συµβιβάζεται µε 
την ταυτότητα του Ακαδηµεικού σκεπτικού, που είχε υιοθετήσει 
και ο ίδιος ο Κικέρωνας.  

33. Φυντίκογλου Βασίλειος  
AΚ  ΛΦ – ΑΠΘ  
vasfynt@lit.auth.gr  

Η προσευχή στη Robigo στους οβιδιακούς  
Fasti ΙV, 910-932 

Η προσευχή στη Robigo, την οποία ο ποιητής των Fasti διατεί-
νεται ότι άκουσε κατά την τελετή των Robigalia, έχει θεωρηθεί αν-
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τιπροσωπευτικό δείγµα ρωµαϊκής προσευχής λόγω και των οµοιο-
τήτων που παρουσιάζει µε άλλες προσευχές, ιδίως εκείνες τις οποί-
ες περιλαµβάνει ο Κάτων στο έργο του De agricultura. Η οβιδιακή 
προσευχή όντως αξιοποιεί στοιχεία από τις ‘αυθεντικές ρωµαϊκές 
προσευχές’ και δηµιουργεί την επίφαση της αυθεντικότητας, αλλά 
στην πραγµατικότητα ενσωµατώνει ετερόκλιτα τέτοια στοιχεία µε 
πληθωριστικό τρόπο, ώστε εντέλει είναι µια ‘υπερπροσευχή’ που 
δεν συνάδει µε τη γενικότερη γνώση µας για την αυστηρή πρακτι-
κή των ρωµαϊκών προσευχών. Επιπλέον είναι προφανές ότι δεν λεί-
πουν από αυτή χαρακτηριστικά ποιητικής πραγµάτευσης που εξυ-
πηρετούν τον διάλογο µε άλλες, καθαρά ποιητικές, προσευχές των 
Fasti αλλά και τη συνολική πραγµάτευση των Robigalia στο έργο, 
η οποία εγείρει προβληµατισµό για τον βαθµό ρεαλιστικότητας της 
οβιδιακής εορτής. Εντέλει δεν εκπλήσσει ότι ο Οβίδιος παρουσιά-
ζει την τελετή και τη νενοµισµένη προσευχή ως ποιητής και όχι ως 
εύορκος µάρτυρας, αλλά ότι επέλεξε να συνδέσει µια προσευχή, 
την οποία έντονα επένδυσε µε στοιχεία αυθεντικότητας, µε τη συγ-
κεκριµένη εορτή κι έτσι να καταστήσει τα Robigalia ως την πλέον 
αντιπροσωπευτική αγροτική εορτή από αυτές που φαίνεται ότι είχε 
ανανεώσει ο Αύγουστος. 

34. Χουλιαρά-Ράιου Ελένη  
ΚΠ, ΑΕ και ΛΦ – ΠΙ  
hchour@uoi.gr  

 Ο αιγυπτιακός µύθος του Όσιρη στη Phaedra του Σενέκα:  
συγκαλυµµένη χρήση 

Παρά την ηχηρή απουσία του ονόµατος της Αιγύπτου από την τρα-
γωδία Φαίδρα του Σενέκα, o αιγυπτιακός µύθος του Όσιρη χρησιµο-
ποιείται υπαινικτικά και συγκαλυµµένα µε όχηµα τον διαµελισµό του 
Ιππόλυτου, για να εξυπηρετήσει συγκεκριµένους στόχους του δραµα-
τικού ποιητή: την αποδοκιµασία της ωµότητας της αιγυπτιακής θρη-
σκείας, την καταγγελία της εκτέλεσης και του αποκεφαλισµού της α-
θώας Οκταβίας, καθώς και τον δεσποτισµό του Νέρωνα, η εικόνα του 
οποίου συνοδεύεται συχνά µε αιγυπτιακά θεϊκά χαρακτηριστικά.  
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Ο Ζέφυρος µεταφέρει την Ψυχή στο παλάτι του Έρωτα  
Πηγή: Lorenz Frølich, ό. π. (βλ. λεζάντα φωτογραφίας εξωφύλου, σελ. 2)  


