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Προλογικό σηµείωµα . 
 

Η βιβλιογραγία για τον Λόγγ. άρχισε το 1559, χρονιά της πρώτης µετάφρασης 
του σοφιστή από τον Amyot, και είναι άφθονη, λόγω της µεγάλης επιτυχίας του µυθ., 
η οποία  παρέµεινε αµείωτη ως τις µέρες µας. 

 
Εξάλλου, το πρόσφατο ενδιαφέρον για τον Λόγγ. συνδέεται µε το γενικό 

ενδιαφέρον για το αρχαίο µυθ. στους φιλολογικούς κύκλους. Η αξία αυτού του 
είδους, που από καιρό θεωρήθηκε ο φτωχός συγγενής της ελληνικής και λατινικής 
γραµµατείας, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, όπως είναι 
γνωστό. 

  
Η ακόλουθη βιβλιογραφία περιέχει κυρίως µελέτες για τον Λόγγ. 

Αποδελτιώνονται επίσης και  άλλες γενικότερες για  το αρχαίο µυθ., στις οποίες 
µπορεί κανείς να βρεί  παρατηρήσεις σχετικά µε τον συγγραφέα µας. 

 
Ο πολλαπλασιασµός ερευνών που ασχολούνται µε αυτά τα θέµατα µας 

ανάγκασε να περιορίσουµε την παρούσα εργασία. Υιοθετήσαµε ως όρια το 1960, 
µέχρι το 1993, που αντιστοιχεί στον τελευταίο τόµο της L΄Annι Philologique 
διαθέσιµο κατά τη συγγραφή αυτής της βιβλιογραφίας. Προσθέσαµε και λίγες πιο 
πρόσφατες µελέτες, καθώς και άλλες παλαιότερες, παρόλο που µερικές από αυτές 
είναι ήδη ξεπερασµένες.   

 
Όσον αφορά τις κατηγορίες, πρέπει  να σηµειωθεί ότι προσπαθήσαµε  να είναι 

αυτές το λιγότερο δυνατό αυθαίρετες. Θα διαπιστωθεί όµως ότι σε µερικές 
περιπτώσεις, ιδίως στο µέρος του Λόγγ., οι µελέτες θα  µπορούσαν να καταταχθούν 
σε διάφορα λήµµατα. 

 
 
 Τελος, να ευχαριστήσω τον κ. Μ. Κοπιδάκη, που µε ανέλαβε για τη 

διπλωµατική εργασία αυτή, και επίσης, τον κ. Α. Καψωµένο, που ήταν πρόθυµος   να 
λύσει τα γραφειοκρατικά µου προβλήµατα που αντιµετώπισα κατά την περίοδο των 
µεταπτυχιακών µου σπουδών.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ι.   ΒΙΒΛIΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΡΘΡΑ . 
_____________________________________________________________________ 
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  Υπάρχει και µια CD-ROM παραλλαγή που καλύπτει τους τόµ.47-58 (1976-
1987), γνωστή ως The Database of Classical Bibliography. (Για  άλλα Database 
που κυκλοφορούν, όπως  Gnomon, Ηρακλής ή Dyabola, βλ. JHS 116 (1996) 181-186 
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6. Mazal, O., ¨Der griechische und byzantinische Roman in der Forschung von 

1945-1960 ¨, JÖByzG 11/12 (1962/63), 9-55; 13(1964), 29-86; 14(1965), 83-
124. 

 Για το αρχαίο µυθ. βλ. τόµ.11/12, σσ.11-26,και τόµ. 13 σσ. 29-69.  
 
7. Morgan, J.R, ¨ The Ancient Novel at the End of the Century : Scholarship since 

the Dartmouth Conferece ¨, CPh 91 (1996) 63-73. 
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Datierung und weiter fόhrender Bibliographie ¨ ,σε H. Kuch (εκδ.),1989, σσ. 
198-230. 
   Σύντοµη παρουσίαση όλων των συγγραφέων αρχαίων µυθ. Γενική εικόνα του 
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10. Sandy, G.N., ¨ Recent Scholarship on the Prose Fiction of Classical Antiquity ¨, 
CW 67 (1974) 321-360.  Ξανατύπ. σε W. Donlan (εκδ.),1978 [βλ. Haight, 1953]  
σσ . 287-326. 
Το άρθρο παρουσιάζει ένα αρκετά µεγάλο αριθµό µελετών για το αρχαίο µυθ. 
και τους µυθιστοριογράφους, από το 1950 ως το 1970 περίπου, µε σύντοµες 
αναφορές στο περιεχόµενό τους. 

 
11. Scarcella, A.M., ¨ Leggere i romanzi greci: testo, contesto, pretesti ¨, GIF 41 

(1989) 93-104. 
          Σχόλια πάνω στο έργο του Fusillo (1989), του Pinheiro( Estructuras técnico-

narrativas nas Etiopicas de Heliodoro,  Lisboa, 1987), στο συλλογικό τόµο του  
Kuch(1989), και στα  GCN  I (βλ.Hoffman (εκδ.) 1988 ). 

 
12.  Schmeling, G.(εκδ.), The Petronian Society Newsletter, Gainesville,Univ. of  

Florida, 1970 κέ. 
         Από το 1981 άρχισαν να συµπεριλαµβάνονται και δελτία για µελέτες που 

αφορούν το αρχαίο µυθιστορηµατικό είδος γενικά. 
 
13. Ζimmermann, F. , ¨ Zum Stand der Forschung über den Roman der 

Antike. Gesichtspunkte und Probleme ¨,  F&F 26 (1950) 59-62. 
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Α.  Το Μυθιστορηµατικό Είδος. 

_____________________________________________________________________ 
 
 

14. Cizek, E., Evolutia romanului antic, Bucarest, 1970. 
 / StudClas 14 (1972)329-332 Dobroiu / REL 49 (1971)419-420 Michel / RSC 19 (1971) 

251-253 Verdére. 
 Προσέγγιση στο θέµα της καταγωγής, της δοµής και της εξέλιξης του 

µυθιστορηµατικού είδους. 
  
15. Cizek, E., ¨ La diversitι des structures dans le roman antique ¨, StudClas 

15(1973)115-124. 
 Πραγµατεύονται οι διαφορές ανάµεσα στο ΑΕΜ, που χαρακτηρίζεται για το 

χιούµορ, την περιπέτεια και τον έρωτα,  σε µυθ. που δίνουν περισσότερη 
έµφαση στο ιστορικό στοιχείο, όπως η Κύρου Παιδεία, και στα ρωµαϊκά µυθ., 
όπου γίνεται η ένωση των προηγούµενων µυθ. 

  
16. García Gual, C., ¨ Idea de la novela entre griegos y romanos ¨, EClas 19 ( 1975) 

111-144. 
 Παρατηρήσεις σχετικές µε µαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων για το µυθ., µε τους 

προλόγους των µυθ., την τυπολογία και τη δοµή τους, καθώς και µε το 
κοινωνιολογικό ζήτηµα του είδους. 

  
17.     Ηägg, T., The Novel in Antiquity, Oxford-Berkley-Los Angeles, 1983. 
 SPFB E 31(1986)205-210 Bartonková / Emérita 55(1987) 168-169 García Gual / 

Faventia 8,I (1986) 164-169 Ruíz Montero / JHS 105 (1985) 202-203 & CO 61 
(1984) 136 Sandy / EMC 29 (1985) 194-195 Walsh / AJPh 106 (1985) 530-531 
Schmeling / Phoenix 39 (1985) 186-187 Billault / Paideia 39(1984)227-230 Corbato / 
LEC 52 (1984)73 Wouters / G&R 31(1984)80-81 Dowden / CR 34(1984)201-203 
West / CW 78 (1984)65-66 Winkler / TLS 85(1984)427 Vickers. 

 Αγγλική παραλλαγή του σουηδικού πρωτοτύπου Den Antika Romanen, Upsala, 1980. / 
Edda (1981) 121-123 Andersen.  Υπάρχει ελληνική µετάφραση, µε τίτλο Το Αρχαίο 
Μυθιστόρηµα, ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1992.  Επίσης βλ., στα γερµανικά,  Eros und Tyche. Der 
Roman in der antiken Welt, Mainz, 1987 /Gymnasium 96(1989)265-266 Frφhlke. 

 Όσον  αφορά τον Λόγγο, ο Ηδgg σχολιάζει τις παρατηρήσεις  του Μittelstadt 
σχετικές  µε τη µίµηση της φιλελληνικής ζωγραφικής τέχνης των Ρωµαίων του 
2ου αι. π.Χ. εκ µέρους του συγγραφέα. Στο ¨Pictoral Supplement¨ ( σσ.214-227) 
προσφέρει µια σειρά απεικονίσεων που σχετίζoνται µε το θέµα του ∆κΧ. 
Περιέχει και βιβλιογραφικά σχόλια ( ¨Further Reading¨σσ. 235-250) . 

  
18.  Heiserman, A., The Novel Before the Novel: Essays and Discussion About the   

Beginnigs of Prose Fiction in the West, Chicago, 1977. 
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19. Hoffman, H.(εκδ.), Groningen Colloquia on the Novel, Groningen 1988 κέ. 
 Το 1985 ιδρύθηκαν τα  GCN, ένα διεθνές φόρουµ για συζητήσεις και ανταλλαγές 

απόψεων πάνω σε προβλήµατα του αρχαίου µυθιστορήµατος, καθώς και σε 
ζητήµατα επιβίωσής του στη λογοτεχνία της δυτικής Ευρώπης. Το πλήρες 
κείµενο ενός  µεγάλου αριθµού εισηγήσεων έχει δηµοσιευθεί στα Πρακτικά των 
συνεδρίων, που έγιναν δύο φορές το χρόνο από το 1986 στο Groningen. 

 GCN I : 1988   / JAC 4 (1989) 127-129 / REL 67 (1989) 433-435 Martin /WS 103 (1990) 
242-243 Bannert / LEC 58 (1990) 189-191 Wouters / REG 103 (1990) 345 Caudθrlier / 
CR 40 (1990) 496-497 Anderson / Maia 42 (1990)301-303 Marinι / Euphrosyne 20 
(1992)526-528 Rebelo Gonηalves / AAHG 46 (1-2)(1993)19-20 St.Merkle / MH 50 
(1993) 247-248 Van der Mal-Maeder.   

 GCN II : 1989  / Euphrosyne 20 (1992)526-228 Rebelo Gonηalves / AAHG 46 (1-
2)(1993) 20-21 St. Merkle / MH 50 (1993) 247.248 Van der Mal-Maeder. 

 GCN III : 1990 /REL 69 (1991)264-265 Martin / REG 104 (1991)655-656 Billault / AC 
61 (1992)369.373 Donnet / Euphrosyne 20 (1992)526-528 Rebelo Gonηalves / LEC 59 
(1991)289-290 Wouters / AAHG 46(1-2)(1993)21-22 Merkle / MH 50 (1993)247-248 
Van der Mal-Maeder / Latomus 52(1993)467 Salles. 

 GCN IV : 1991 / AAHG 46(3-4)(1993)142-144 St. Merkle / LEC 61(1993) 76 Wouters / 
AC 62(1993)296-297 Donnet. 

 GCN V : 1993  / LEC 63(1995) 88-89 Wouters. 
  
20. Holzberg, N., Der Antike Roman. Eine Einführung, München-Zürich, 1986. 
 SPFB E 33(1988)169-172 Bartonková / CR 38(1988)57-59 Dowden / LEC 55(1987)432-

433 Wouters. 
 Το αναθεωρηµένο κείµενο µεταφράστηκε στα αγγλικά από την  Ch. J. Holzberg, The 

Ancient Novel. An Introduction, London-New York,1995 / JHS 116(1996)199/200 
Morgan. 

 Η µελέτη αποτελεί µια εισαγωγή στο αρχαίο µυθ. και µια γενική εκτίµηση των πιο 
προσφάτων ερευνών στο συγκεκριµένο χώρο. Τα βασικά θέµατα σχετικά µε το 
µυθ. του Λόγγ. θίγονται στις σελ.93-99: ¨Sexual psychology and bucolic 
paradise¨. 

 
21. Kuch, H., ¨ Gattungstheoretische άberlegungen zum antiken Roman ¨, 

Philologus 129 (1985) 3-19. 
 Θίγονται διάφορα προβλήµατα που παρουσιάζουν τα αρχαία µυθ.:  καταγωγή, 

εξέλιξη,  συνέχεια,  λειτουργία και  δοµή. 
  
22.  Kuch, H.(εκδ.), Der Antike Roman: Untersuchungen zur literarischen 

Kommunikation und Gattungsgeschichte, Berlin, 1989. 
 / AAHG 46(1-2)(1993)15-18 Beschorner / SPFB 41(1992)Nº 37 203-206 Bartonková / 

LEC 59(1991)195-196 Wouters. 
 Τα οκτώ δοκίµια του τόµου ασχολούνται κυρίως µε τα ιστορικά λογοτεχνικά 

συµφραζόµενα µέσα στα οποία εµφανίστηκε το είδος. 
  
23.  Kuch, H., ¨ Zur Gattungsgeschichte und Gattungstheorie des Antiken Romans ¨, 

Eikasmus 3 (1992) 223-233. 
 Στο είδος του αρχαίου µυθ. υπάρχουν µερικά κοινά χαρακτηριστικά που 

επιτρέπουν την κατάταξη δύο τύπων µυθ., το ουτοπικό ταξιδιωτικό µυθ. και το  
περιπετειώδες και ερωτικό µυθ. Εκείνο που λείπει στο ουτοπικό µυθ. σε σχέση 
µε το περιπετειώδες και ερωτικό είναι ακριβώς ο έρωτας.  Οι γυναίκες 
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θεωρούνται στο πρώτο τύπο µυθ. ως αντικείµενα ιδιοκτησίας. Αντιθέτως στο 
δεύτερο τύπο οι γυναίκες αναδεικνύονται µέχρι και ανώτερες των συντρόφων 
τους. Αυτό το στοιχείο είναι ένα σηµάδι εξέλιξης του είδους. Ανάλογη εξέλιξη 
αποτελεί το έργο του Λόγγ., όπου το κέντρο ενδιαφέροντος είναι οι ειδυλλιακές 
βουκολικές σκηνές στη Λέσβο. Εξέλιξη για το είδος είναι  το ιστορικό µυθ., το 
µυθολογικό µυθ. και, τέλος το βιογραφικό.  

  
24.  Reardon, B.P.(εκδ.), Erotica Antigua: Acta of the International Conference on 

the Novel, Bangor, 1977. 
 / Koinonia 2(1978)352-353 Pignani. 
 Τα Πρακτικά του Συνεδρίου που έγινε στο Bangor το 1976 µε αφορµή τον 

εορτασµό της εκατονταετηρίδας της δηµοσίευσης του βιβλίου του E. Rohde, 
Der griechishe Roman, εξέδωσε ο οργανωτής του. 

  
25.  Schmeling, G.L.(εκδ.), The Novel in the Ancient World, Leiden-NewYork- 

Köln, 1996.   
  
26.  Scobie, A.,  Aspects of the ancient romance and its heritage.Essays on Apuleius, 

Petronius and the Greek romances, Meisenheim, 1969. 
 / Latomus 35(1976)445 Herrmann / Maia 27(1975)80-82 Guido / AJPh 93(1972)503-504 

Reardon /Gnomon 44(1972)144-151 Juhnke / Phoenix 25(1971)89 Walsh / CW 
64(1970)92-93 Schmeling. 

 Μελέτη γενικού χαρακτήρα που καταπιάνεται µε τα βασικά ζητήµατα του είδους, 
κυρίως των λατινικών µυθ. 

  
27.  Scobie, A., More essays on the ancient romance and its heritage, Meisenheim, 

1973.  
     / Maia 27(1975)80-82 Guido / Augustinus 20(1975)429 Orosio  / REA 76(1974)394-

396 Grimal / Latomus 33 (1974)469 Herrmann. 
          Από τα διάφορα άρθρα που αποτελούν το βιβλίο, µπορεί να ενδιαφέρει τον 

µελετητή του Λόγγ. το πρώτο, που ασχολείται µε τις ¨ποιητικές¨ παροµοιώσεις. 
Μόνο στον Λόγγ. παρατηρείται οµοιογένεια, επειδή τείνει να χρησιµοποιήσει 
παροµοιώσεις του αγροτικού κόσµου.     

 
28.    Τatum, J. & Vernazza G.M. (εκδ.),  Τhe Ancient Novel : Classical Paradigms 

and Modern Perspectives. Proceedings of the Second International Conference 
on the Ancient Novel, Hanover,New Hampshire,1990. 

 Περιλήψεις των ανακοινώσεων του ∆ιεθνούς Συνεδρίου για το αρχαίο µυθ. που 
πραγµατοποιήθηκε στο Darmouth College από τις 23 ως τις 29 Ιουλίου του 
1989. Αυτό το συνέδριο αποτελεί µια δεύτερη συγκέντρωση  µε το  ίδιο θέµα 
και προοπτική µε εκείνη του Bangor του 1976. 

 
29. Tatum, J.(εκδ.), Τhe Search for the Ancient Novel, Baltimore,1994. 
 / LEC  64(3)(1996)301-303 Wouters / JHS 115(1995)201-202 Hδgg 
 O Tatum εξέδωσε σ΄αυτόν τον τόµο 23  από τις 99 ανακοινώσεις του ∆ιεθνούς 

Συνεδρίου που έγινε τον Ιούλιο του 1989 στο Darmouth College, New 
Hampshire. 

 
Β.   Το  ΑΕΜ 
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_____________________________________________________________________ 
 
 
30. Baslez, M. F., Hoffmann, Ph., & Trιdι M. (εκδ.),  Le Monde du Roman Grec. 

Actes du colloque international tenu ΰ l΄ Ιcole normale superieure ( Paris 17-19     
dιcembre 1987), Paris, 1992. 

         / LEC 63 (1995)80-82 Wouters. 
         ∆ιεπιστηµονική συνάντηση µε θέµα το ελληνικό µυθ., µε σκοπό να 

υπογραµµιστούν τα χαρακτηριστικά του είδους και να εξεταστούν οι επιρροές 
του στη µυθιστορηµατική παραγωγή των µεταγενέστερων αιώνων. Τα  
Πρακτικά αυτής της συνάντησης περιέχουν το πλήρες κείµενο από 28 
εισηγήσεις, σε τέσσερα κεφ.: Λογοτεχνικά είδη / Μυθιστόρηµα, Ιστορία, 
Πολιτισµός, / Μυθιστορηµατική Ανατολή, / Αρχαία, Μεσαιωνικά και Σύγχρονα 
Μυθιστορήµατα. 

 
31.     Βeaton, R. (εκδ.),  The Greek Novel A.D. 1-1985, London, 1988.  
          / Ελληνικά 39 (1988) 470-475 Peri.  

   Πρακτικά του ∆ιεθνούς Συνεδρίου που έγινε στο King’s College του Λονδίνου 
(24-26 Μάρτιος του 1986). Τον τόµο απαρτίζουν 21 εισηγήσεις που εξερευνούν 
τη γένεση και τα χαρακτηριστικά του ελληνικού µυθ. στην ελληνιστική εποχή, 
την βυζαντινή και τη µεταβυζαντινή. 
 

32.  Bowie, E.L., ¨ To ελληνικό µυθιστόρηµα ¨, σε Easterling P.E. & Knox 
B.M.W.(εκδ.), Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα. 1994 (2η αναθεωρ. 
έκδ.), σσ. 892-913.  Μετάφρ. Από τους Κονοµή, Ν., Γριµπά, Χ., και Κονοµή, Μ. 
Τίτλος πρωτοτύπου: The Cambridge History of Classical Literature I: Greek 
Literature, Cambridge, 1985. 

  
33.   Di Virgilio, R., Dall’ epos al romanzo. Introduzione alla narrativa greca 

antica, Bari, 1978. 
 / Salesianum 43 (1981)910 Riggi / Orpheus 1 (1980)174-176 Milazzo. 
  
34.  Fusillo, M., Il romanzo greco: Polifonia ed Eros, Venezia, 1989.  Mετάφρ. στα 

γαλλικά από  τον Μ. Abioux ως  Naissance du roman, Paris, 1991. 
 / Sileno 18 (1992)292-296 Crismani / Maia 43 (1991)245-246 Manini / Aufidus 9 

(1989)225-227 Fedeli. 
 / JHS 113 (1993) 201-202 Hunter / Kentron 8 (1992)45-54 Robiano / CR 42(1992)330-

331 Anderson / AC 61(1992)368-369 Donnet / REG 104 (1991)654-655 Billault. 
Ο  ιταλικός τίτλος δίνει µια καλύτερη ιδέα για το περιεχόµενο της µελέτης. Η 
Πολυφωνία αναφέρεται στις διακειµενικές σχέσεις ανάµεσα στο ερωτικό 
ελληνικό µυθ. και τα άλλα είδη, καθώς και στην ποικιλία της απεικόνισης του 
κόσµου. Ο έρωτας είναι το βασικό θέµα που δίνει οµοιογένεια στο είδος. Για το 
πρώτο στοιχείο χρησιµοποιείται µια δοµική ανάλυση, ενώ στο δεύτερο έχουµε 
να κάνουµε µε µια ψυχαναλυτική κριτική. Ο Fusillo αφιερώνει λίγο χώρο στον 
Λόγγ., εξαιτίας της βουκολικής διαφοροποίησης του. Θεωρεί αδικαιολόγητη 
την επιτυχία του.  
 

35.  Gaertner, H., ¨ Der antike Roman. Bestand und Möglichkeiten ¨, σε Neukam 
P.(εκδ.), Vorschläge und Anregungen, München, 1980, σσ. 24-56. 
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36.  Gaertner, H., Beiträge zum griechischen Liebesroman, Zürich-New York, 1984. 
 Vichiana 15 (1986) 334 Garzya. 
 Συλλογή δοκιµίων που είχαν δηµοσιευθεί παλιότερα σε διάφορα περιοδικά. 
  
37.  García Gual, C., ¨ La novela ¨, σε López Férez, J.A.(εκδ.), Historia de la 

literatura griega, Madrid, 1988, σσ. 1113-1143.  
  
38.  Hägg, T., ¨ Den grekiska romanen fran Chariton till Heliodoros ¨, MT 30-31 

(1977)39-55. 
  
39.  Lesky, A., ¨ Το πεζογραφικό µυθιστόρηµα και η επιστολογραφία ¨, στο 

εγχειρίδιό του Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Αθήνα, 1985 (5η 
αναθεωρ. έκδ.), σσ. 1170-188.  Μετάφρ. Από τον  Α.Γ. Τσοπανάκη. Τίτλος 
πρωτοτύπου: Geschichte der griechischen Literatur, Bern und Mόnchen, 1958. 

  
40.  Loicq Berger, M.P., ¨ Pour une lecture des romans grecs ¨, LEC 48 (1980) 23-

42. 
          O µελετητής ασχολείται µε τα κοινωνικά και πολιτιστικά συµφραζόµενα του 

ΑΕΜ, την τυπολογία του, τους σκοπούς καθώς και την επιβίωσή του στην 
ευρωπαϊκή λογοτεχνία.  

 
41.     Miralles, C., La novela en la antigüedad clásica, Barcelona, 1968. 
 / CR 21(1971)134 Reardon / Phoenix 24(1970) 274-275 Reardon / AC 38 (1969) 

Lasserre. 
 Βασικά χαρακτηριστικά των σωζόµενων σε µας µυθ. .Τα πολιτιστικά 

συµφραζόµενα του κάθε µυθιστοριογράφου έχουν καθορίσει τα έργα τους. Έτσι 
εξηγείται, λ.χ., η ιδιαιτερότητα του Λόγγ., η οποία οφείλεται στην ουτοπική 
επιθυµία για διαφυγή, χαρακτηριστική µιας εποχής που αποτελεί θύµα ενός 
πνευµατικού χάους. Στο παράρτηµα προστίθενται κάποιες παρατηρήσεις πάνω 
στο µεσαιωνικό µυθ., µε ανιχνεύσεις  στο αρχαίο ελληνικό αντίστοιχο. 

  
42.  Morgan, J.R., ¨ Make belive and make belive: the fictionality of the Greek 

novels¨, σε Ch. Gill & T.Wiseman (εκδ.), Lies and Fiction in the Ancient World, 
Exeter, 1993, σσ.179-229. 

 
43.  Morgan, J.R. &  Stoneman, R.(εκδ.),  Greek Fiction: The Greek Novel in 

Contexts,    London-New York, 1994. 
 / JHS 115 (1995)201-202  Hδgg. 
          Εισαγωγή στα λογοτεχνικά συµφραζόµενα του είδους. Oι µελέτες ασχολούνται 

µε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του κάθε ερωτικού µυθ. Συµπεριλαµβάνονται 
κείµενα που συνήθως δεν εξετάζονται ως µυθ. Σύµφωνα µε   τον Morgan ( ¨ 
Daphnis and Chloe: Love΄s Own Sweet Story ¨, 64-79) ο Λόγγ. φαίνεται να 
αντιλαµβάνεται ότι η µυθιστοριογραφία αποτελεί ένα µέσο για να αποκαλυφθεί 
η αλήθεια της ανθρώπινης φύσης. 

 
44.  Müller, C.W., ¨ Der griechische Roman ¨,σε E.Vogt (εκδ.), Neues Handbuch der 

Literatur Wissenchaft. Griechische Literatur, Wiesbaden, 1981,377-412. 
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45.  Pakcinska, M., ¨ De amatoriis Graecorum fabulis adnotationes aliquot ¨, 
Meander 18 (1963) 3-15. [στα πολωνικά, µε περίληψη στα λατινικά]. 

          Χρονολογία, καταγωγή και κύρια χαρακτηριστικά των ελληνικών µυθ. 
 
46.     Reardon, B.P., ¨ The Greek Novel ¨, Phoenix 23 (1969) 291-309. 
 Ανατύπ. σε Gaertner, 1984, σσ. 218-236.  
 Ό,τι έχουν από κοινού τα πέντε ελληνικά µυθ. δεν προέρχεται από την επίδραση 

ενός εφήµερου λογοτεχνικού κινήµατος, όπως υπήρχε η ∆εύτερη Σοφιστική, 
αλλά από την επίδραση των συνθηκών της εποχής. Γι΄αυτό και ασχολούνται µε 
την ιδιωτική ζωή. Ξεχωρίζονται, ωστόσο,  λόγω της ιδιαιτερότητας του κάθε 
συγγραφέα . 

 
47.    Reardon, B.P., Courants littéraires grecs des II et III siècles après J.C., Paris,   

1971. 
 / Emιrita 41(1973)273-277 Garcνa Gual.  
 Μελέτη πάνω σε µια εκτενή και αρκετά παραγωγική περίοδο. Αφιερώνονται 

σχεδόν 100 σελ. στο αρχαίο µυθ., στις οποίες θίγονται τα εξής θέµατα: 
καταγωγή, χρονολογία, εξέλιξη και γενικά χαρακτηριστικά των αρχαίων µυθ. 
Ακολουθεί τον Chalk και δίνει θρησκευτική σηµασία στον Λόγγ. Περίληψη 
προσφάτων ερευνών και βιβλιογραφία. 

 
48. Reardon, B.P., ¨ Aspects of the Greek Novel ¨, G&R 23 (1976) 118-131. 
 Τα πρώτα ελληνικά µυθ. είναι πιθανόν να κατάγονταν από µυστικές λατρείες, αλλά 

αργότερα τα µυθ. απέκτησαν περισσότερο λογοτεχνικό και επιτηδευµένο 
χαρακτήρα. Το ελληνικό µυθ. έγινε, δηλαδή, ένα  λαϊκό  είδος που έδειχνε την 
ιδεολογία της εποχής, σε αντίθεση µε το δράµα. Ο έρωτας, οι περιπέτειες, και οι 
θρησκευτικές συνήθειες, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά. 

  
49.     Reardon, B.P., ¨ The Greek Novels : ιtat de la question ¨, περίληψη στα Erotica 

Antigua. Βλ. Reardon (εκδ.), 1977. σσ. 14-17. 
 Γενική επισκόπηση των προβληµάτων του κάθε µυθ. 
  
50.     Reardon, B.P., The Form of the Greek Romance,  Princeton, 1991. 
 / CW 86 (1992-1993)357-358 Romm / Phoenix 47 (1993)269-270 Schmeling / MH 

50(1993)248-249 Aubert / SPFB 42 (1993)Nº 38 223-227 Bartonková / Gnomon 
65(8)(1993)716-718 Holzberg / AC (1993)297-298 Donnet / BMCRev 3(1992)159-161 
Farrell / CR 42 (1992)328-330 Anderson / AJPh 113 (1992)644-648 Bartsch / REG 
105 (1992)628-630 Billault / CJ 87 (1991-1992)178-181 Hunter. 

 Γενική µελέτη για τη θεωρία του ελληνικού µυθ. Κυρίως αξιοσηµείωτες οι 
αναλύσεις πάνω σε δύο ζητήµατα: την τοποθέτηση του ελληνικού µυθ. στα 
κοινωνικά και λογοτεχνικά συµφραζόµενα, και την ανασύνθεση λογοτεχνικής 
κριτικής στην  Αρχαιότητα  του µυθιστορηµατικού  είδους. 

  
51. Weinreich, O., Der griechische Liebesroman, Zürich, 1962. 
 Συµπεριλαµβάνονται τα αποσπάσµατα.  Με έµφαση στον Ηλιόδ. και στη 

επιβίωσή του. 
 
ΙΙΙ.   ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
 
1. Καταγωγή, Λογοτεχνικά συµφραζόµενα, Εξέλιξη. 
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52. Anderson, G., Eros Sophistes :  Ancient Novelists at Play, Chico, California, 

1982.  
   / CW 78 (1985) 616-617 Bacon / JHS 105 (1985) 202-203 Sandy / REG 98 (1985)   
213-214 Billault. 
  Απορρίπτονται οι  σοβαρές  θρησκευτικές αλληγορικές ερµηνείες. ∆εν        
υποτιµάται  η αξία των µυθ., αλλά υπογραµµίζεται ο ψυχαγωγικός τους σκοπός 
και το χιούµορ, παρόν σε όλους τους µυθιστοριογράφους, εκτός από τον Ξεν. 
Eφ. Το είδος πρέπει να έχει µια λογοτεχνική και όχι λαϊκή καταγωγή. Στην  
¨Additional Note¨ (σ.199) σηµειώνει ότι αυτή η πηγή αποτελείται από ένα σώµα 
σουµερίων κειµένων. 
 

53. Anderson, G., Ancient  Fiction : The Novel in the Graeco-Roman World, 
London-Sidney, 1984. 

   / Myrtia 2(1987)99-101 Ruíz Montero / G&R 32(1985)227 Walcot / REG 
98(1985)211-212 Billault / Phoenix 43(1989)179-180 Laplace / JRS 77(1987)246-247 
Gill. 

 Οι µυθιστοριογράφοι χρησιµοποιούν ένα είδος αφηγήσεων µε περιπέτειες που 
υπήρχαν ήδη στη λογοτεχνία της Ανατολής. Τα ΑΕΜ δεν είναι παρά διασκευές 
σουµερίων κειµένων. Ο Λόγγ., που ακολουθεί την ιστορία του ∆ηµουζί, 
θεωρείται ο πιο πρωτότυπος και απλός µυθιστοριογράφος. 

 
54. Βartonková, D., ¨ Die erotischen Motive in den jüngeren griechischen 

idealisierenden Romanen ¨, SPFB 41 (1992) 143-150.   [στα τσεχικά. Περίληψη 
στα γερµανικά.]  

 Τα νεώτερα µυθ. ασχολούνται, εντονότερα από ο,τι τα παλαιότερα, µε τις φυσικές 
πλευρές της σχέσης µεταξύ άνδρας και γυναίκας, και αποτελούν συνεπώς, κατά 
κάποιο τρόπο, µια µετάβαση στα κωµικά ρεαλιστικά µυθ. των Ρωµαίων. 

  
55. Corbato, C., ¨ Da Menandro a Caritone. Studi sulla genesi del romanzo greco e i 

sui raporti con la commedia nuova, I ¨, QTTA 1(1968) 5-44. 
 Ανάλυση των στενών σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στα δύο είδη. Η Νέα 

Κωµωδία υπήρχε µια πηγή έµπνευσης για τους µυθιστοριογράφους. 
 
56.    García Gual, C., Los orígenes de la novela , Madrid 1988(1η εκδ.1972). 
         / CFC 8(1975)355-357 Piρero / Emιrita 41(1973)528-530 Adrados. 
 Το µυθ. είναι δηµιούργηµα συγγραφέων που ακολουθούν τα λογοτεχνικά ρεύµατα 

και τις απαιτήσεις του κοινού. Ο µελετητής καταπιάνεται όχι µόνο µε το ζήτηµα 
της γένεσης του είδους, αλλά και µε τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τα 
αρχαία µυθ., και τους κοινωνιολογικούς  παράγoντες. 

  
57.  García Gual, C., ¨ Originalidad de la novela griega ¨, Prohemio 2 (1972) 221-

236. Ξανατύπ. σε J. Coy & J. De Hoz (εκδ.), Estudios sobre los géneros literarios I: 
Grecia clásica e Inglaterra, Salamanca, 1975, σσ. 133-148. 

  
58.  García Gual, C., ¨ Apuntes sobre el mimo y la novela griega ¨, AFFB I (1975) 

33-41. 
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59.  García Gual, C., ¨ Relaciones entre la novela corta y la novela en la lit. griega y 
latina ¨, Faventia I(1979)135-153 

         Τονίζονται οι καταγωγές, ο λογοτεχνικός σκοπός και τα βασικά χαρακτηριστικά 
δύο διαφορετικών µυθιστορηµατικών ειδών. 

 
60. Giangrande, G., ¨ On the origins of the Greek Romance : the birth of a literary 

form ¨, Eranos 60 (1962) 132-159.  Ανατύπ. σε Gaertner, 1984, σσ. 125-152. 
Τα ερωτικά ελληνικά µυθ. δηµιουργήθηκαν µε τις παραφράσεις από 
αλεξανδρινές ερωτικές ελεγείες και επύλλια. Αυτές οι παραφράσεις σε πεζό 
λόγο αποτελούσαν ασκήσεις που γινόταν στα Σχολεία Ρητορικής. 
 

61.    Giangrande, G., ¨ On the origin of the Greek novel ¨, MPhL 6(1984) 41-44. 
      Παρατηρήσεις στο άρθρο της Ruνz Montero, SPhS, 1981. 
  
62. Gutu, M., ¨ Observatii despre raportarea  romanului grec la retorica antica ¨, 

StudClas 14 (1972) 129-140. [στα ρουµανικά. Περίληψη στα γαλλικά] 
Η εµφάνιση και η διάδοση αυτού του διηγηµατικού είδους που αργότερα θα 
ονοµαζόταν µυθιστόρηµα, δεν είχε καµία επιρροή στη λογοτεχνική κριτική της 
εποχής. 
 

63. Kerenyi, K., Die griechisch-orientalische Romanliteratur in 
religionsgeschichtlicher Beleuchtung,  Tόbingen,1927.(3η έκδ. Darmstadt, 
1973). 

 Gnomon 4 (1928) 485-492 Nock. 
Εισάγει το ανατολικό στοιχείο για να εξηγήσει τη γένεση του είδους. Τα 
µυστήρια θανάτου και ανάστασης της Ίσιδας και του Οσίρη αποτελούν το 
πρότυπο για τους ήρωες στα µυθ. Οι περιπέτειές τους αντανακλούν εκείνες των 
θεοτήτων. 

 
64. Κereny, K., Der antike Roman. Einführung und Textauswahl, Darmstadt, 1971. 
          / ACR 2 (1972)222 Sandy.  
          Μελέτη των αρχαίων µυθ. ως Mysterienromane. Επεξεργασία της 

προηγούµενης  µελέτης. 
 
65.     Lavagnini, B., Studi sul romanzo greco, Messina-Firenze, 1950. 
      Σχέσεις ανάµεσα  στο µυθ. και την ιστοριογραφία. 
  
66.  Lavagnini, B., Le origini del romanzo greco, ASNSP 28 (1992).  Ανατύπ. µε 

προσθήκες σε Lavagnini, 1950. Mερικά κεφ. σε Gaertner, 1984, σσ. 68-101. 
  
  
  
  
67.     Lavagnini, B., ¨ Ancora sul romanzo greco ¨, ASNSP 15 (1985) 69-80. 
 Το ΑΕΜ θεωρείται το αποτέλεσµα της εξέλιξης της διηγηµατικής πεζογραφίας 

των Ιώνων. 
  
68.  Merkelbach, R., Roman und Mysterium in der Antike, München-Berlin, 1962. 
          / RFIC 92 (1965)350-356 Cataudella / REG 77(1964)357-360 Defradas / RPh 37 

(1963)317-320 Vian / Latomus 22(1963)522-523 Joly / CR 13(1963)161-163 Chalk / 
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Athenaeum 41(1963) 412-413 Bargazzi /REL 40(1962)271-275 Lancel / REA 64 
(1962) 483-488 Grimal / 

          Η ερµηνεία των αρχαίων µυθ. ως Mysterientexte υποστηρίζεται  συστηµατικά. 
Μόνο στον Χαρίτ. λείπουν τα µυστικά στοιχεία, λόγω του ότι ήταν 
µεταγενέστερος συγγραφέας και δεν γνώρισε το θρησκευτικό περιεχόµενο του 
είδους. Τα αρχαία µυθ. δεν έχουν µόνο µια θρησκευτική καταγωγή, αλλά 
προορίζονται µάλιστα για τους µυηµένους στις διάφορες λατρείες. Το 
Dionysosroman του Λόγγ., π.χ., δεν έχει µόνο µια µυστική σηµασία, αλλά 
γράφτηκε για µια θρησκευτική  Gemeischaft και αποτελεί ένα παράδειγµα µιας 
καινούργιας ελληνικής λατρείας.  

 
69. Nimis, St., ¨ The prosaics of the ancient novels ¨, Arethusa 27 (1994) 387-411. 
 Αναθεώρηση του θέµατος της θέσης του µυθ. στην ιστορία της λογοτεχνίας, µέσω 

της εξέτασης των σχέσεων που υπάρχουν ανάµεσα στον έµµετρο και το πεζό 
λόγο στην Αρχαιότητα. 

  

70. Perry, B.E., The Ancient Romances. A Literary-historical Account of their 
Origins,  Berkleley, 1967. 

          ZAnt 26(1971)339-343 Milovanovic / SPFB 20(1971)270-274 Bartonková / CR 
21(1971)78-80 Chalk / Emérita 39(1971)248 García González / RSC 18(1970)161-162 
Schmeling / DLZ 89(1968)694-696 Treu / ByzZ 62(1969)74-76 Beck / RPh 
43(1969)164 Ernout / JRS 59(1969)313-314 Rattenbury / REL 47(1969)635 Le 
Bonniec / PACPhA 10(1967)56-57 Mc Leod / Gnomon 40(1968) 654-658- Merkelbach 
/ Athenaeum 46(1968)390-394 Romano / RBPh 46(1968)525-527 Herrmann / CPh 63 
(1968)149-151 Henry / CompLit 20 (1968)273-275 Deligioris /           AJPh 
89(1968)476-480 Reardon / AUMLA 29 (1968)70-72 Scott / Hermathena 106(1968) 
79 Stamford / CW 60(1967)391 Osmun / G&R 14(1967)190 Sewter / CJ 62(1967)321-
322 Mittelstadt / Phoenix 21(1967)311-315 Walsh / Latomus 26(1967)840-845 Grimal. 
Η ιστορία των ερευνών πάνω στο µυθιστορηµατικό είδος σηµαδεύτηκε από 
αυτό το βιβλίο, µε τον οποίο ο Perry απέρριψε τη βιολογική µέθοδο των 
φιλολόγων. Ούτε τα προηγούµενα (η Vorlδufer του Rhode), ούτε η ιστορική 
ανάλυση των στοιχειών  του (η Entwicklungsgeschichte του Schissel) δεν 
αρκούν για να εξηγήσουν την εµφάνιση  ενός νέου λογοτεχνικού είδους. 
Υπογραµµίζονται αντίθετα η συνειδητή  πρόθεση  που είχαν οι 
µυθιστοριογράφοι να δηµιουργήσουν έργα που ήθελε το κοινό της εποχής. 
 

71. Reardon, B.P., ¨ Le roman grec et sa survie. Reflets d΄histoire culturelle ¨, CEA 
3 (1974) 73-84. 

 Στην εξέλιξή του, το ΑΕΜ πέρασε από δύο φάσεις, την προσοφιστική και τη 
σοφιστική. Στο πρώτο στάδιο, που καλύπτει τον 1ο αι. µ.Χ. και τις αρχές του 
2ου, συµπεριλαµβάνονται ο Χαρίτ. και ο Ξεν. Εφ.  Το δεύτερο στάδιο 
σηµαδεύτηκε από τους Αχ. Τάτ., Λόγγ. και Ηλιόδ., καλύπτοντας από το τέλος 
του 2ου αι. ως τον 4ο αι. Μερικές παρατηρήσεις πάνω στο θέµα της επιβίωσής 
του. 

 
72. Rohde, E., Der griechische Roman und seine Vorlδufer, Leipzig, 1876. 

Ξανατύπ.1913,1960, 1974. 
 Έγινε  κλασσικό έργο για τη µελέτη του ΑΕΜ, παρ΄όλα τα λάθη στις χρονολογίες 

που απέδειξαν οι πάπυροι  που έχουν αποκαλυφθεί από τότε. Ο Rohde υπέθεσε 
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ότι το είδος γεννήθηκε από  τη συγχώνευση της ελληνιστικής ερωτικής ποίησης 
και αφηγήσεων µε περιπέτειες. 

 
73.    Ruíz de Elvira, A., ¨ Mito y novella ¨, CFC 5 (1973) 15-32. 
         Ορισµός θεωρητικών εννοιών. Το µυθ. σε σχέση µε την ιστορική διήγηση και το 

µύθο. 
 
74. Ruiz Montero, C., ¨ Los orígenes de la novela griega. Revisión crítica y nuevas 

perspectivas ¨, SPhS 5 (1980) 273-301. 
 Η µορφολογική βάση των αρχαίων µυθ. συµπίπτει µε εκείνη των παραµυθιών, και 

το πρότυπο αυτών των έργων αναδύεται από την προφορική παράδοση. Οι 
µετατροπές που χρειάστηκαν για τη δηµιουργία του είδους πραγµατοποιήθηκαν 
στις Σχολές Ρητορικής. 

  
75.    Ruíz Montero, C. , ¨ Novela y declamación, a propósito de un libro reciente ¨, 

Faventia 8 (1986) 139-142. 
         Το µυθ. και η ρητορική έχουν πολλές αλληλοεπιδράσεις. Μια συγκριτική  

µελέτη ανάµεσά τους θα βοηθούσε σηµαντικά στην κατανόηση του 
µυθιστoρηµατικού  είδους, και σ΄αυτό µπορεί να συνεισφέρει πολλά το βιβλίο 
του D. A. Russell, Greek Declamation, Cambridge 1983. 

 
76. Sinko T., ¨ De oridine quo erotici scriptores sibi successisse videantur ¨, Eos 41 

I (1940-46) 25-45. 
 Aνατύπ. σε Gaertner (1984) 102-124. 
 
77.    Turcan, R.,  ¨ Le roman initiatique. A propos d´un livre récent ¨, RHR 163 

(1963) 149-199. 
         Απόρριψη της θρησκευτικής ερµηνείας του Merkelbach, 1962.  
 
78.    Wherli, F., ¨ Einheit und Vorgeschichte der griechisch-römischen 

Romanliteratur¨ ,  MH 22 (1965) 133-154. Ξανατύπ. σε Gaertner (εκδ.), 1984, 
σσ. 125-152. 
Τα ερωτικά ελληνικά µυθ. και τα λατινικά  κωµικά κατάγονται από µια  λαϊκή 
ανώνυµη παράδοση. 
 

79.  Winkler, J.J., ¨ The Invention of Romance ¨, Laetaberis 1 (1982) 1-24.       
Επίσης σε Tatum (εκδ.), 1994, 23-38. 

 
 
 
 
 
 
2. Αφηγηµατική Τεχνική, Γλώσσα,Ύφος . 

_____________________________________________________________________ 
 
80. Anderson, G., The Second Sophistic. A Cultural Phenomenon in the Roman 

Empire, London-New York, 1993. 
  Για τις επιρροές της ∆εύτερης Σοφιστικής στο αρχαίο µυθ. βλ. τις σελ. 156-170. 
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81. Billault, A., ¨ Approche du problème de l’Εκφράσεις dans les romans grecs ¨, 

BAGB (1979) 199,204.  
 Εξετάζονται οι ¨εκφράσεις¨ στο ΑΕΜ και τα ρητορικά ή λογοτεχνικά ρεύµατα στα 

οποία  εντάσσονται .Υπογραµµίζεται η σηµασία του αναγνώστη, στον οποίο 
απευθύνονται οι περιγραφές έργων τέχνης. 

  
82. Βillault, A., ¨ L´inspiration des Εκφράσεις d´oeures d´art chez les romanciers 

grecs ¨, Rhetorica 8 (1990) 153-160. 
 Oι εκφράσεις έργων τέχνης στα ΑΕΜ θεωρούνται συνήθως αποτέλεσµα της 

πολιτιστικής ή αφηγηµατικής ανάγκης. Για τους µυθιστοριογράφους όµως 
αποτελούν τυχαία στοιχεία. Πρόκειται για την αντίδραση τους στην πρόκληση 
που προκαλεί η αναγνώριση του κάλλους. 

  

83. Billault, A., La crιation romanesque dans la littιrature grecque a l΄époque 
impιriale, Paris, 1991. 

 / BAGB(1993)88-89 Bompaire / CR 42(1992)326-328 Anderson / REG105(1992)299-300 
Verniere. 

          Σε πέντε εκτενή κεφ. ο µελετητής αντιπαραβάλλει τη σύλληψη που έχει ο κάθε 
συγγραφέας για το χρόνο, το χώρο, τα πρόσωπα, την περιπέτεια, και τα διάφορα 
συστατικά µε τα οποία κατασκευάζεται η πλοκή, όπως είναι, λ.χ. ,οι  
παρεµβάσεις και οι περιγραφές. 

 
84. Cicu, L., ¨ La Poetica  di Aristotele e le strutture dell´antico romanzo d´amore e 

d´aventure ¨, Sandalion 5(1985)107-141. 
 Το ερωτικό αρχαίο µυθ. επηρεάστηκε από  τη ρητορική, σε ό,τι αφορά την 

αφήγηση, αλλά κυρίως από το δράµα. Η δοµή του θυµίζει εκείνη της 
τραγωδίας, έτσι όπως την περιγράφει ο Αριστ. στην Ποιητική. 

  
85.  Cizek, E., ¨ Le roman moderne et les structures du roman antique¨, BAGB 

(1974) 421-444. 
  
86.  Conca, F., ¨ Lessico dei romanzieri Greci ¨, Atti conv. sulla  lessicografia polit. 

e giur. nel campo delle scienze dell´antichitá (Torino 28-29 aprile 1978), σε 
I.Lana και N. Marinone (εκδ.), Suppl. a AAT 113, Torino, Accad. Della 
Scienze,1980, σσ. 125-126. 

      Ανακοίνωση της ετοιµασίας του συγκεκριµένου λεξικού. 
 
87. Conca, F., De Carli, E. & Zanetto, G.,  ¨ Lessico dei romanzieri greci. Saggio di 

lemmatizazione ¨, QUCC 37 (1981) 117-132. 
 Κριτήρια και τα 150 πρώτα λήµµατα του λεξικού που αναµενόταν να δηµοσιευθεί. 
 
88.  Conca, F., ¨ Lessico dei romanzieri Greci e frammenti papiracei ¨, Atti del 18 

congr. Internazionale di papirologia I, Napoli, 1984, σσ. 151-154. 
  
89.  Ferrini, M.F., ¨ Discorsi diretti e dialoghi nel romanzo greco antico ¨, AFLM 21 

(1988) 33-50. 
 Επιχειρούνται αναλύσεις του ευθύ λόγου στα ΑΕΜ. Χαρακτηριστικά και 

λειτουργίες του στις παρεκβάσεις και γενικά στην αφηγηµατική δοµή. 
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90.  Ferrini, M.F., ¨ Le parole e il personaggio: monologhi nel romanzo greco¨, GIF 

42 (1990) 45-85. 
 Οι µονόλογοι των ΑΕΜ παρουσιάζουν οµοιότητες σε ό,τι αφορά το  ύφος και το 

περιεχόµενο τους, και συνεχίζουν µια συγκεκριµένη λογοτεχνική παράδοση, η 
οποία  εφαρµόζεται στα χαρακτηριστικά του µυθιστορηµατικού είδους. Αυτοί 
οι µονόλογοι εκφράζουν συνήθως προσευχές, θρήνους ή συλλογισµούς. 

  
91.  Ferrini, M.F., ¨ Discorsi giudiziari e altro nel romanzo greco antico ¨, AFLM 24 

(1991) 31-60. 
 Με τον ευθύ λόγο οι µυθιστοριογράφοι προσπαθούν να επιδείξουν τη ρητορική 

τους δεξιοτεχνία και να δηµιουργήσουν στον αναγνώστη την αίσθηση άµεσης 
συµµετοχής. Αφορµή για την τεχνική αυτή αποτελούν οι δίκες, οι συνελεύσεις 
και, γενικά, οι µονόλογοι. 

  
92.  Frye, N., The Secular Scripture: A Study of the Structure of Romance, 

Cambridge, 1976.  
  
93.  Fusillo,M., ¨ Textual patterns and narrative situations in the Greek Novel ¨, σε 

Hofmann (εκδ.) GCN I (1988), σσ. 17-32. 
      Η αφηγηµατική τέχνική των µυθιστοριογράφων σε σχέση µε το έπος. 
  
94.  Fusillo, M., ¨ Le conflit des émotions: un topos du roman érotique grec¨, MH 47 

(1990) 201-221. 
 Τα πρόσωπα των ελληνικών ερωτικών µυθ. δεν είναι παθητικές µαριονέτες που 

σέρνονται από την ιδιότροπη µοίρα. Παίρνουν πρωτοβουλίες και έχουν 
εσωτερικές διαµάχες των συναισθηµάτων. Πρόκειται για ένα µοτίβο που οι 
µυθιστοριογράφοι µιµούνται από το δράµα και προσπαθούν να διευρύνουν. 
Από άποψη θέµατος, η διαµάχη µπορεί να αφορά είτε µια οµάδα προσώπων, 
υιοθετώντας έτσι ένα θεατρικό χαρακτήρα, είτε ένα µόνο πρόσωπο, πράγµα που 
αναπτύσσει τη ψυχολογική πλευρά της. Από υφολογική άποψη η διαµάχη 
αντανακλάται, λ.χ., στη συσσώρευση αφηγηµατικών ουσιαστικών σε ασύνδετο. 

  
95.  Fusillo, M., ¨ Il testo nel testo: la citazione nel romanzo greco ¨, MD 25 (1990) 

27-48. 
 Σε σύγκριση µε την κλασσική λογοτεχνία, στην οποία κυριαρχούν ο υπαινιγµός 

και η λογοκλοπή, το ΑΕΜ καινοτοµεί χρησιµοποιώντας την παράθεση. Ο 
σκοπός της µπορεί να είναι διακοσµητικός , διακειµενικός ή µεταλογοτεχνικός. 

  
96.  García Gual, C., ¨ Paroxismos de la novela griega¨, BIEH 6 (1972) 79-83. 

  Ο κύριος στόχος του ΑΕΜ είναι η πρωτοτυπία, αλλά επειδή όλα τα θέµατα 
έχουν ήδη αναπτυχθεί από τα προηγούµενα λογοτεχνικά είδη, αναγκάζεται να 
ανατρέχει στην επεξεργασία τους, χρησιµοποιώντας όµως την υπερβολή. 
Γι΄αυτό και παρουσιάζει παράδοξες σκηνές. 

 
97. Hagg, T., Narrative Technique in Ancient Greek Romances: Studies of Chariton, 

Xenophon Ephesius and Achilles Tatius, Stockholm, 1971. 
 Eos 63 (1975) 409-412 Polaszek / Paideia 28 (1973)231-234 Cataudella / REA 75 

(1973)152-154 Laplace / PAChA 12 (1973) 46-48 Tanner / Πλάτων 15 (1973)358-359 
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Παπανικολάου / Εirene 11 (1973)154-156 Bartonkovα / Gnomon 45 (1973)442-447 / 
AC 42 (1973)257 Schwartz / ACR 2 (1972) 182 Sandy / DLZ 93 (1972)220-222 Treu / 
StudClas 14(1972)332-334 Gutu / Erasmus 24(1972) 233-235 Lasserre / Emιrita 
40(1972)245-247 Garcνa Gual / RPh 46(1972)305-307 Vian / Phoenix 26(1972)207-
208 Reardon / BAGB (1971)434-437 Tonnet. 

 Εξέταση της διηγηµατικής τεχνικής στην αρχαία ελληνική µυθιστοριογραφία και 
ειδικά στα έργα που έχουν κοινά στοιχεία και  θεωρούνται τα αρχαιότερα που 
σώθηκαν σε εµάς. Στο τρίτο µέρος που αφιερώνει στα συµπεράσµατα ο Hδgg 
κάνει µερικές παρατηρήσεις στον Λόγγ. και στην ελληνική διηγηµατική 
παράδοση. 

  
98. Orlandi, M., ¨ Note sul romanzo greco: il paesaggio urbano tra retorica e 

storiografia ¨, A&R 38 (1993) 57-78. 
 Εξέταση των σηµαντικότερων τοπογραφικών ¨εκφράσεων¨ των ΑΕΜ, µε σκοπό 

να εντοπισθούν τα κύρια στοιχεία της διηγηµατικής τεχνικής τους, καθώς και 
τις επιρροές που δέχτηκαν από άλλα λογοτεχνικά είδη. 

 
99.   Φιλιππίδης, Σ.Ν., ̈  Η αφηγηµατική αιτιολόγηση των ονείρων στα αρχαία 

ελληνικά µυθιστορήµατα ¨, σε ∆.Ι. Κυρτάτα (εκδ.),  Όψις  ενυπνίου : η χρήση 
των ονείρων στην ελληνική και ρωµαϊκή αρχαιότητα,  Ηράκλειο,1993, σσ.155-
176.  

 / DHA 19(2)(1993)290 ∆ουκέλλης. 
 
100.  Reardon, B.P., ¨ The  Second Sophistic and the Novel ¨, σε G.W. Bowersoch 

(εκδ.), Approaches to the Second Sophistic, Pennsylvania, 1974, σσ. 23-29. 
  
101.  Reeve, M.D., ¨ Hiatus in the Greek novelists ¨CQ 21(1971) 514-539. 
 ∆ιαπιστώνεται η τάση όλων των µυθιστοριογράφων να αποφεύγουν  κάθε είδος 

χασµωδίας. 
  
102.  Ruiz Montero, C., Análisis estructural de la novela griega, Salmanca, 1979. 
  

103.  Ruiz Montero, C., ¨ El modelo estructural de las novelas griegas y la Morfología 
del cuento de V. Propp ¨, CLit 4 (1979) 75-84.   ∆ηµοσιεύθηκε και σε  Fabula 
22 (1981) 228-238, ¨ The Structural Pattern of the Ancient Greek Romances and 
the Morfology of the Folktale of V. Propp ¨. 

 Η µεθοδολογία που εφαρµόζει ο V. Propp  στα παραµύθια µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί  στα διηγηµατικά λογοτεχνικά είδη, κυρίως στο ΑΕΜ. 
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155.  Rοca, S., ¨ Il motivo dell´innamoramiento a prima vista nell´apuleiana Amore e 

Psiche ed il romanzo greco ¨, MCSN I (1976) 33-47.  
 Το µοτίβο του κεραυνοβόλου έρωτα δίνει στους µυθιστοριογράφους τη 

δυνατότητα  να αποφεύγουν τις περιγραφές περίπλοκων συναισθηµάτων. 
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156. Scarcella, A.M., ̈  Il mare (li fonti, i fiumi). L´altra faccia della geografia ideale 
dei romanzi erotici greci ¨, Euphrosyne 16 (1988) 257-270. 

 Στο ΑΕΜ η θάλασσα, οι πηγές και τα ποτάµια έχουν αρνητικές και θετικές 
σηµασίες, για δύο λόγους: από  τεχνική άποψη πλουτίζει την ποικιλία των 
περιπετειών, και από άποψη ιδεολογίας υπογραµµίζει  την αβεβαιότητα της 
ανθρώπινης υπόστασης. 

 
157. Scarcella, A.M., ¨ Il mare (le fonti, i fiumi) : l´altra faccia della geografia ideale 

dei romanzi erotici greci ¨, Euphrosyne 18 (1990) 237-246. 
 Το νερό, και ειδικά η θάλασσα, επεκτείνουν το χώρο της αφήγησης και 

χρησιµοποιείται για την περιγραφή των προσώπων. Στον Χαρίτ. παρουσιάζουν 
την καταστροφική τους πλευρά, ενώ στον Ηιλιόδ. παίζει έναν απελευθερωτικό 
ρόλο. 

  
158.  Socas, F., ¨ La fortuna en la novela antigua ¨,  Actas VI Congr. Esp. Est. Clas. I,   

Madrid, 1983,  σσ. 63-66. 
  
159.  Steiner, G., ¨ The graphic analogue from myth in Greek romance ¨, σε   

Classical Studies presented to B.E.Perry, Illinois, 1969,  σσ. 123-137. 
  
160.  Τrembley, J.T., The beleved self. Erotic and religious themes in Apuleius´ 

Metamorphoses and the Greek romance, Princenton, 1981.[µικροφίλµ]. 
Περίληψη σε DA 42 1982 3991A. 

  
161.  Villamarín, de Carlos H.,   ¨ Manifestaciones del engaño en la narrativa de 

ficción antigua ¨, Euphrosyne 18 (1990) 247-258. 
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5.  Επιβίωση. 

_____________________________________________________________________ 
 
162. Βien, P., ¨ The Reemergence of Greek Prose Fiction in the Nineteenth and 

Twentieth Centuries ¨, σε J. Tatum (εκδ.), 1994, σσ. 370-390. 
 Ο µελετητής είναι της άποψης ότι τα αρχαία ελληνικά µυθ. δεν άσκησαν καµία 

επιρροή στα σύγχρονα ελληνικά µυθ.  
 
163.   García Gual, C.,  Primeras novelas europeas, Madrid, 1974. 
 Υπογραµµίζεται η σηµασία των µεταφράσεων αρχαίων έργων στη δηµιουργία του 

µεσαιωνικού µυθ. 
  
164. Γιαννή-Χατζοπούλου, M.,  ¨ The Elizabethan view of  the Greek romances ¨,  

Ελληνικά 34 (1982-1983) 43-55. 
 Επιβίωση του ΑΕΜ στην ελισαβετιανή εποχή. 
 
165.   Ηunter, H., Antiker und byzantinischer Roman, Heidelberg, 1980. 
      CR 32(1982)118 Morgan / REByz 40(1982)257 Kazhdan. 
 Πραγµατεύονται τα τέσσερα λόγια βυζαντινά µυθ., µε λίγα σχόλια για τις σχέσεις 

µε το ΑΕΜ. 
  
166.  Κριαράς, Ε., ¨ Το µυθιστόρηµα στα µεταγενέστερα ελληνικά και τα βυζαντινά 

χρόνια ¨, σε Βυζαντινά ιπποτικά µυθιστορήµατα, Αθήνα, 1955. 
  
167.  MacAlister, S., ¨ Ancient and Contemporary in Byzantine Novels ¨, σε J.Tatum 

(εκδ.), 1994, σσ. 308-322. 
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ΙV.  Ο ΛΟΓΓΟΣ:  

  
Α.   Bιβλιογραφίες . 
__________________________________________________________________ 
 
 
168. Barber, G., Daphnis and Chloe: The Markets and Metamorphoses of an 

Unknow Bestseller, London, 1989. 
 Κατάλογος που καταγράφει περίπου 500 εκδόσεις, µεταφράσεις και διασκευές 

σε διάφορες γλώσσες, που έχουν δηµοσιευθεί από την έκδοση του Poliziano του 
1489. Εκδόθηκε από τον Barber για µια έκθεση που έγινε στη British Library  
του Λονδίνο από τον Οκτώβριο του 1988 ως τον Ιανουάριο του 1989. 

 
169.   Ferrini, M.F., Bibliografia di Longo, Dafni e Cloe: edizioni e traduzione, Pubbl. 

della Fac. di Lettere e Fil. Dell΄Univ. degli Studi di Macerata 57, St. 9, 
Macerata, 1991. 

 Βιβλιογραφία των εκδόσεων και µεταφράσεων του Λόγγ. σε διάφορες γλώσσες, 
από το 1598 ως το 1991. Περιλαµβάνει και µια εισαγωγή στην ιστορία του 
κειµένου  από τον 16ο ως τον 18ο αι., και µια βιβλιογραφία γενικών µελετών και 
βιβλιογραφικών καταλόγων. 

  
170.  Scarcella, A.M., ¨ Il romanzo greco e Longo Sofista nella critica piú recente ¨,        

C&S 35 (1970) 46-57. 
 Σύνοψη εκείνων των ερευνών που ως τότε είχαν ασχοληθεί µε το ΑΕΜ, και 

κυρίως µε το θέµα της καταγωγής και της χρονολόγησης του είδους. 
Παρατηρήσεις πάνω στους δύο τύπους ερµηνειών που δέχτηκε το έργο του 
Λόγγ. Σύντοµη βιβλιογραφία κατά θέµατα. 

 
Β.   Λεξικά . 

_____________________________________________________________________ 
 
 
171. Conca, F., De Carli, E. & Zanetto, G.,  Lessico dei Romanzieri Greci: 
 I(Α-Γ), Milan, 1983. / JÖByz 41(1991)369 Cupane / Smed 8(1985)119-123 La Matina / 

NT 26 (1985)285-286 Kilpatrik / Arctos 19(1985)286 Kaimio / A&R 29 (1984) Degani 
/ CR 34 (1984)316-317 Morgan.   

 II(∆-Ι), Hildesheim-Zürich-New York, 1989. / JÖByz 41 (1991)369 Cupane / CR 40 
(1990)481-482 Morgan . 

 III(K-O), Hildesheim, 1993. [Η Β. Simone αντικαθιστά τον F. Conca]. 
  
172. Thesaurus Lingua Graeca CD-Rom. 
 Περιέχει κείµενα από όλους τους µυθιστοριογράφους. 
 
173. An Alfabetical Keyword-in-Context Corcondance to the Greek Novelists, Irvine, 

1980. 
      Μικροφίζ που εκδόθηκαν από τον TLG. 
  / REG 94(1981)238 Irigoin. 
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Γ.   Εκδόσεις 

__________________________________________________________________ 
  
  
174.   Edmons,  J.M., Daphnis and Chloe by Longus, London, The Loeb  Classical 

Library,1955. 
 Αναθεωρηµένη  παραλλαγή της µετάφρασης του G. Thornley  του 1657. Κλασσικό 

έργο για τους αναγνώστες αγγλικής γλώσσας.(1η έκδ. του 1916. Με πολλές 
µεταγενέστερες ανατυπώσεις. Η τελευταία, του 1978. ). 

  
175.   Ζευγώλη, Γ.∆., Λόγγου  ποιµενικά ∆αφνις και Χλόη, Αθήνα, Ι. Ζαχαρόπουλος, 

1939. 
 Με εισαγωγή, µετάφραση και σχόλια. Μαζί µε τον Θεόφραστο, Χαρακτήρες. 

Επιµέλεια έκδοσης  Γ. Κορδάτος. Με ανατυπώσεις  που κυκλοφορούν ακόµα 
και σήµερα.. 

  
176.   Schönberger, O. Longos. Hintengeschichten von Daphnis und Chloe, Berlin, 

Akademie-Verlag, 1960. 
  / Helikon 2(1962)311-345 Mauersberger / CR 12(1962)210-211 Chalk / Paideia 17 

(1962)43-45 Bonaría / Mnemosyne 18 (1965)198-200 Rank / DLZ 110(1990)835-837 
Kuch. 

 Ελληνικό κείµενο µε γερµανική µετάφραση. Περιέχει κριτικό υπόµνηµα, έναν 
πλούσιο πρόλογο και άφθονα σχόλια. Αναθεωρηµένες ανατυπώσεις έχουµε το 
1973, το 1980, και το 1989. 

   
177.  Dalmeyda, G., Longus. Pastorales (Daphnis et Chloι), Paris,Les Belles 

Lettres, 1960. 
      Ανατύπ. της δίγλωσσης  έκδ. του 1934. 3η έκδ. 1971. 
  
178.   Lowe, W.D., The Story of Daphnis and Chloe. A Greek Pastoral by Longus, 

New York, Arno Press, 1979. 
 Ανατύπ. της έκδοσης της Cambridge 1908. Με κείµενο, εισαγωγή, σηµειώσεις και 

µετάφρ. Τελευταία έκδοση στο  Salem, Ayer Company,1988. 
       
179.   Rojas Αlvarez, L., Longo. Pastorales de Dafnis y Cloe, México, Univ. Nacional 

Autσnoma, 1981. 
 Με εισαγωγή, βιβλιογραφία, ελληνικό κείµενο και ισπανική µετάφρ. συν τις 

σηµειώσεις. 
  
180.  Berenguer i Amenós, J. & Cuartero, F.J., Longus. Dafnis i Cloe, Barcelona, 

Fundació Bernat Metge,1981. 
 H καταλανική µετάφρ. του Berenguer του 1963 συνοδεύεται από το αρχαίο 

κείµενο,  το κριτικό υπόµνηµα και µια εισαγωγή .  
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181.   Reeve, M.D.,  Longus. Daphnis et Chloe,  Leipzig, Teubner, 1982. 
 / Vichiana 16 (1987)322-353 Garcya / Πλάτων 39(1987)230-234 Χριστοδούλου / Arctos 

19 (1985)270 Raimio / REG 97 (1984)577 Meiller / Πλάτων 34-35(1982-1983)245-
247 Χιωνίδης / BAGB 1983(223-224) Irigoin / CR 34(1984) Morgan. 

 To ελληνικό κείµενο µε το κριτικό υπόµνηµα, συνοδεύουν ένα προοίµιο, η 
βιβλιογραφία, και ένα ¨index verborum et nominorum¨, που αποτελεί µια βάση 
για κάθε γλωσσολογική και υφολογική µελέτη του Λόγγ. 

 Ανατύπ. µε διορθώσεις το 1986. 
   
182.   Vieillefond, J.R., Longus. Pastorales (Daphnis et Chloι), Paris, Les  Belles 

Lettres, 1987. 
 / CR 38(1988)237-238 Reardon / LEC 56 (1988)195-196 Wankenne / REG 

101(1988)575-577 Billault / Euphrosyne 17(1989)397-398  de Teves Costa / GIF 
42(1990)142-143 Scarcella / AC 60(1991)367-368. 

 Γαλλική µετάφρ. και ελληνικό κείµενο µε κριτικό υπόµνηµα, σηµειώσεις και δύο 
πίνακες περιεχοµένων και κυρίων ονοµάτων. 

 
183.   Migotto, L., Longo Sofista. Dafni e Cloe, Pordenone, Edizione Studio Tesi, 

1987. 
 Εισαγωγή, ελληνικό κείµενο(ακολουθεί τον Dalmeyda) και ιταλική µετάφρ., 

σηµειώσεις και ευρετήρια. 
  
184.   Di Virgilio, R.,  Longo Sofista. Dafni e Cloe, Milano, Arnoldo Mondadori 

Editore, 1991. 
         Εισαγωγή, βιβλιογραφία, ελληνικό κείµενο(ακολουθεί τον Dalmeyda), ιταλική 

µετάφρ., σηµειώσεις στη µετάφρ. και  ευρετήριο. 
  
 
∆.  Μεταφράσεις .  

ΙΤΑΛΙΚΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
 
                
185.   Cataudella, Q.(εκδ.), Il romanzo classico,  Roma, Edizioni Casini, 1958. 
 / Maia 2(1959)163-165 Maltese / Latomus 19(1960)139 Herrmann / CR 58 (1962)85 

Householder / Maia 26(1974)266-267 Puccioni . 
 Ο Cautadella προλογίζει τον τόµο µε τις µεταφράσεις των πέντε σωζόµενων σε 

εµάς ελληνικών µυθ., µαζί µε απόσπασµα του Νίνου,  Τα υπέρ Θούλην άπιστα 
του ∆ιογένη, τα Βαβυλωνιακά του Ιάµβλιχου, τις Mεταµορφώσεις του 
Λουκιανού, τα λατινικά του Πετρ.και του Απουλ., και την Historia Apollonii 
regis Turi.  

 Η κάθε µετάφραση  συνοδεύεται από µια σύντοµη εισαγωγή. 
 Τον Λόγγ. µετέφρασε ο G. Balboni , ¨Le avventure pastorali di Dafni e Cloe¨,  

σσ.525-615. 
 Ανατυπ. το 1973, 1981, και 1990 ως  Il romanzo antico greco e latino. 
  
186.  Reposi, S., Longo Sofista.  Gli Amori di Dafni e Cloe, Milano, Edizione Leda, 

1962. 
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187.  Annibalis,G., Monteleone,C., & Onofrio,V.(εκδ.) Storie d´amore antiche, Bari, 
Edizione Dedalo, 1987. 

          / LEC 60(1992)91-92 Wouters / GIF 40(1988)113-121 Scarcella.  
          Μεταφράζονται ο Λόγγ.(από τον C. Monteleone, σσ. 211-325 ) ο Αχ. Τάτ. και ο 

Ξεν. Εφ.  H κάθε µετάφρ. συνοδεύεται από σηµειώσεις και σύντοµες 
βιβλιογραφίες. 

 
188.  Goffredo, B.(εκδ.), Annibal Caro. Gli Amori pastorali di Dafni e di Cloe, 

Macerata,1991.                 
        

        ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ 
_____________________________________________________________________ 

  
  

189.  Farrán y Mayoral,  J.,   Las pastorales de Dafnis y Cloe, Barcelona, Ed. Plaza y 
Janés, 1960. 

  
190.   Bergua, J.B., La novela griega. Xenofon de Efesos: Las efesiacas; Chariton de 

Afrodisia: Aventuras de Chaireas y  Kalliroe; Filostratos: Vida de Apollonios 
de Tiana;  Longus: Dafnis  y Cloe; Loukianos: Historia verdadera, Madrid, 
Ed. Bergua, 1965. 

 Μετάφραση, εισαγωγή και σηµειώσεις στον Λόγγ., και στους  Ξεν. Εφ., Χαρίτ., 
Φιλόστρατο  και Λουκιανό. 

  
191.   Νúñez de Prado, J. & Blánquez, A., Longo y Heliodoro: Dafnis y Cloe y Las 

Etiópicas o Teágenes y Cariclea, Barcelona, Ed. Iberia, 1965. 
 Μετάφρ. και σηµειώσεις. Πρόλογος από τον Ε.Α. Aguilera. Ανατύπ. το 1987. 
  
192.  Fernαndez, A.L.(έκδ.),  Dafnis y Cloe, La Habana, Instituto del Libro, 1969. 
      Μετάφρ. του Valera µε εισαγωγή  από τον εκδότη. 
  
193.   De Villena, L.A.,  Dafnis y Cloe, Madrid, Ed. Felmar, 1974. 
 Ο L.A. de Villena παρουσιάζει τη µετάφρ. του Valera, προσθέτοντας και την 

εισαγωγή του διπλωµάτη. 
  
194.   Brioso Sánchez, M. & Crespo Güemes, E., Longo. Aquiles Tacio. Jamblico. 

Dafnis y Cloe. Leucipa y Clitofonte Babilónicas,Madrid, Ed. Gredos, 1982. 
 Μετάφρ. µε εισαγωγή και σηµειώσεις. 
  
195.  Cuartero, F.J., Longo. Dafnis y Cloe, Barcelona, 1982. 
  
196.   Almela, M.(εκδ.), D. Juan Valera.  Obras completas I, Madrid, 1995. 
 Περιέχει τον πρόλογο και τις σηµειώσεις του Valera. 
  
197.  Bergua, J., Longo de Lesbos, Dafnis y Cloe, Madrid, Alianza Ed., 1996. 
      Εισαγωγή από τον C. Garcνa Gual. 
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  ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
198.   Berenguer i Amenós, J., Dafnis i Cloe, Barcelona, Ed. Argos Vergara, 1963. 
 Μετάφρ. µε πρόλογο και σηµειώσεις. Ανατύπ. από τον J.Alberich i Mariné  

Longus, Dafnis i Cloe: Amors pastorals,Barcelona, Ed. de la Magrana,1993. 
 
199.   Pont i Gallego,   Longus. Dafnis i Cloe, Valencia,Tres i Quatre, 1993.  
 

    ΓΑΛΙΚΙΑΝΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
200.   Amado Rodríguez, M.T., Dafnis e Cloe, Santiago de Compostela, 1994. 
  
  

                        ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
 
201.   Βουτιερίδη, Η., Λόγγου ∆άφνις και Χλόη, Αθήνα, 1924. 
      3η έκδ. µε πρόλογο και εικόνες. Η 1η έκδ.  είναι του 1904. 
 
202.  Σφυρόερα, Ν., Λόγγου ∆άφνις και Χλόη, Αθήνα, 1966. 
  
203.   Ρούφο, Ρ., Λόγγου ∆άφνης και Χλόη, Αθήνα, ΄Ικαρος,1970. 
       / GIF 25(1973)96-97 Stevanoni. 
  Με εισαγωγή, εικόνες, λίγες σηµειώσεις και ευρετήριο. 
 

      ΓΑΛΛΙΚΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
 
 
204.   Grimal, P., Romans grecs et latins, Paris,Gallimard, 1958. 
      / SicGymn 14(1961)238-240 Cataudella. 
 Μαζί µε τα λατινικά µυθ.,    µεταφράζονται ο Χαρίτ., ο Ηιλιόδ., ο Λόγγ., ο Αχ. 

Τάτ. ο Φιλόστρατος (Απολλώνιος), ο Λουκιανός(Αληθών διηγηµάτων). 
 Η κάθε µετάφρ. συνοδεύεται από µια εισαγωγή. (2η έκδ. 1963. 3η  1976 ). 
 
205.  Grimal, P., Longus. La Pastorale de Daphnis et Chloé. Suivi de Lucien  Histoire 

véritable, Paris, Gallimard, 1973. 
 Μετάφρ. του 1958, µε εισαγωγή στο ΑΕΜ και στον Λόγγ. από τον Κ. 

Παπαοωάννου. 
 
206.   Jannet, M.P.(εκδ.), Les Pastorales de Longus ou Daphnis et Chloé, Plan de la 

Tour, Ed. d´aujourd´hui, 1982. 
      Μετάφρ. του Αmyot  που  διόρθωσε και συµπλήρωσε ο P.-L. Courier. 
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207.   Wespieser, S., Longus. Les amours pastorales de Daphnis et Chloι, Arles, 
Actes Sud Hubert Nyssen Edit.,1988.   

          Μετάφρ. του Amyot  µε πρόλογο για τους µεταφραστές του 17ο αι.  
 
208.   Grazoni, F., Longus. Daphnis  et Chloé ou Las Pastorales, Paris, 1995.  
       / LEC 64(1996)91. 
 Μετάφρ. του Amyot,  µε τις διορθώσεις και συµπληρώσεις από P.-L.   Courier. 
  
  

      ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
  
  
209.  Lehman, E.R., Longos. Daphnis und Chloe, Wiesbaden/Berlin, Vollmer, 1959.  
  
210.  Mauersberger, A. Longus. Daphnis und Chloë. Ein antiker Liebesroman,  

Leipzig, Dieterich, 1960. 
      / Helicon 1(1961)367-370 Schönberger. 
 2η έκδ. 1964, 3η 1965. 4η και 5η εκδ., ,Frankfurt, Insel Verlag,1970, 1976. 

Συνοδευόµενη από εικονογραφίες του P. Bonnard, στο Stuttgart, Hatje, 1979. 
  
211.  Garbe, J.(εκδ.), Daphnis und Chloe, Leipzig, Reclam, 1962.        
      Αναθεωρηµένη µετάφρ. του F. Jacobs. Mε εισαγωγή από τον R. Mueller. 
  
212.  Cartensen, J., Lucius Apuleius. Der goldene Esel. Longus .Daphnis und 

Chloe,Olten/Stuttgart/ Salzburg, Fackelverlag, 1964.(2η έκδ.  1980.) 
  
213.  Fleskamp, H., Longus. Daphnis und Chloe  und andere berόhmte 

Liebesgeschichten der Antike, Mόnchen, Wilheim Heyne  Verlag, 1968.    
       
214.  Kytzler, B., Longus. Daphnis und Chloe. Apuleius. Amor und Psyche, 

Frankfurt/Berlin, Ullstein, 1969. 
      Μετάφρ. του F. Jacobs, µε σχόλια του εκδότη. 
  
215.  Schönberger, O., Longos. Daphnis und Chloe, Stuttgart, Philip Reclam,1970. 
  
216.  Mauersberger, A., Longos . Daphnis und Chloë. Mit Holzschnitten von Aristide 

Maillol, Leipzig Philipp Reclam Ju., 1974.(2η έκδ. Frankfurt a. 
Mauin/Wien/Zürich, Büchergilde Gutenberg,1975. 3η ,Wiesbaden, Drei Lilien 
Verlag, 1982.) 

          Με εισαγωγή στον Λόγγ. από τον R. Mόller, και στο έργο του Καταλανού A. 
Maillol σχετικά µε το ελληνικό µυθ.  από την V. Zinserling. 

 
217.   Wiesner, F.M.(εκδ.), Longos. Daphnis und Chloe, Zόrich, Manese, 1980. 
      Μετάφρ. του F. Jacobs,  µε πρόλογο από τον G. Schoek. 
  
218.   Kytzler, A.(εκδ.), Im Reiche des Eros. Sämtliche Liebes- und Abenteuerromane 

der Antike, München, Winkler Verlag, 1983. 
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 ΄Εργα µεταφρασµένα από τον F. Jacobs ( µυθ. του Λόγ. του Ξεν. Εφ., του Ηλιόδ., 
του Χαρίτ., και το µυθ. του Απολλωνίου.), µε εισαγωγές από τους Kytzler, R. 
Reyner  και H. Martin. 

 Οι µεταφράσεις του  Λόγγ. και του Αχ. Τάτ. ξαναεκδόθηκαν πάλι από τον A. 
Kytzler, Longus. Daphnis und Chloe. Achilleus Tatius. Leukipe und Kleitophon, 
Mόnchen, 1990. 

  
      ΑΓΓΛΙΚΕΣ 

_____________________________________________________________________ 
 
 
219. Turner, P., Longus. Daphnis and Chloe, Harmondsworth, Penguin 

Books,1956.(2η έκδ.1968, 3η 1989). 
 Με εισαγωγή και σηµειώσεις. 
 
220.  Μοore, G., Daphnis and Chloe by Longus, N.York, G. Braziler,1961. 
 Μετάφρ. που δηµοσιεύθηκε στο London, Heinemann, 1933,  συνοδευόµενη  από 

λιθογραφίες του M.Chagall.(1η έκδ. 1977.3η 1985.)      
  
221.   Ηadas, M., Three Greek Romances, Indianapolis/ N.York/Kansas City, The  

Bobbs-Merrill Co., 1964. 
 Μαζί µε τον Λόγγ. µεταφράζονται ο Ξεν. Εφ. και ο Ευβοϊκός του ∆ίωνα από την 

Προύσα. 
  
222.  Sherrad, Ph., Daphnis and Chloe by Longus In the third century a.D., Athens, 

Graphointer Publications, 1965. 
      / CPh 62(1967)75-76 Bruère. 
  
223.   McCulloh, W.E., Longus, New York, Twayne, 1970. 
      / ACR 1(1971)51 Osmun / Mod. Lang. Journ.55(1971)99-100 Reardon. 
 
224.  Collins, Ch., Daphnis and Chloe By Longus, Barre, Imprint Society, 1972. 
  
225.   Reardon, B.P.(εκδ.), Collected Ancient Greek Novels, Berkeley/Los 

Angeles/London, Univ. of California Press, 1989. 
 / Μnemosyne 46(1993)11-117 M. Zimmermann-De Graaf / Scent 9(1992)119-120 Pervo / 

AC 60(1991)365 Donnet / CW 84 (1990-1991) 250-251 Romm / Phoenix 
44(1990)383-385 Mason. 

 Μεταφράσεις όλων των ελληνικών µυθ. Συµπεριλαµβάνονται τα αποσπάσµατα, 
δύο έργα του Λουκιανού, το µυθ. του Αλεξάνδρου, και η Historia Apolonii. Η 
κάθε µετάφρ. προηγείται από µια εισαγωγή και µια βιβλιογραφία, και 
συνοδεύεται από σηµειώσεις. Τον Λόγγ. µετέφρασε ο Chr. Gill. 

 
    ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ 

_____________________________________________________________________ 
  
  
226. Bogdanov, B.(κ.ά.), Longus; Dafnis i Hloja, Sofija, Nar. Kultura, 1981. (1η   έκδ. 

1975).     Συµπεριλαµβάνονται και άλλα µυθ. 
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    ΤΣΕΧΙΚΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
  
  
227.   Kuthan, R.&  Bahnνk, V., Lαska a Dobrodruzstvν  Longos  Dafnis a Chloι 

Hιliodσros Prνbehy Aithiopskι, Praha, Odeon, 1971. 
      Ο Κuthan  εξέδωσε τον Λόγγ.   στη Praha, Supraphon,1976. 
  
  

    ΓΕΩΡΓΙΑΝΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
  
  
228.   Kavjaradzι, I., Dafnis i Hloja, Tbilisi, Merani, 1984. 
 

    ΟΛΛΑΝ∆ΙΚΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
  
  
229.   Cluytens, Fr., Longos Daphnis en Chloλ, Amsterdam, Werelbibliotheek,   1958.

  
       Με  εισαγωγή στο ΑΕΜ, στον Λόγγ. και το ύφος του, και στη µετάφρ. 
  
230.   Prins, J., Longos´ herdersverhaal van Dafnis en Chloë, Gravenhague,  Boucher, 

1960. 
      / Hermeneus 32(1961)144 Van Ijzeren. 
  
231.  Kuitert, B.C., Lucianus Samosatensis; Longus: Eros op Sandalen, Amsterdam, 

Meulenhoff, 1965. 
  
232.   Μoonen, M., Longus. Daphnis en Chloë, Baarn, 1991. 
  

  
 ΡΟΥΜΑΝΙΚΕΣ 

_____________________________________________________________________ 
  
  
233.  Cretia, P., Dafnis si Cloe, Bucaresti, Ed. pentru lit. universala,1964. 
  
234.  Cretia, P.& Marinescu, M., Longos, Dafnis si Cloe; Heliodor, Teagene si 

Haricleea, Bucaresti, Minerva, 1970. 
 Mετάφρ. µε εισαγωγή στο κάθε έργο, και σηµειώσεις. Προλογίζει η Μ. Marinescu-

Himu. 
  

    PΩΣΙΚΕΣ 
_____________________________________________________________________ 
  
  
235.  Kondratιva, S., Longus Dafnis i Chloja, Moskva, Chudoz lit., 1964. 
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236.  Cemberdzi, V. (κ ά.), Achilles Tatios; Longus; Petronius Arbiter, Titus; 

Apuleius Madaurensis, Lucius.  Levkippa i Klitofont, Daphnis i Hloja, Satirikon 
, Metamorfozy, ili Zolotoj osel, Moskva, Hudoz. Lit., 1969. 

  

237.  Tomasevskaja, M., Το ελληνικό µυθιστόρηµα [στα ρωσικά], Μoskva, 1988.  
      Μετάφρ. του Λόγγ., του Χαρίτ., και του Ηλιόδ. 
  
 

 ΟΥΓΓΡΙΚΕΣ 
_____________________________________________________________________ 

  
  

238.   Dιtshy, M., Daphnisz ιs Chloι. Pαsztorregιny, Budapest, Magvetφ,                                         
 Mσra Kiado, 1985.(1η έκδ. 1945) 

 
 
Ε.   Σχόλια . 

_____________________________________________________________________ 
 
 
∆εν έχουν ακόµα δηµοσιευθεί τα Σχόλια του Λόγγ., που ετοιµάζουν από το 1993 οι Ε. 
Bowie και J. Morgan. 
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Ζ.  Ο Συγγραφέας : Χρονολογία και Καταγωγή. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
239. Arnott, W.G., ¨ Longus, Natural History, and Realism ¨, σε J. Tatum (εκδ.), 

1994, σσ. 199-215. 
 Στο χώρο της φυσικής ιστορίας ο Λόγγ. γράφει έχοντας ακριβή γνώση των 

πραγµάτων, παρ΄όλο που τα λάθη του δείχνουν ότι αυτή τη γνώση δεν 
βασιζόταν στην προσωπική του εµπειρία. Ο Λόγγ. έχει την τάση να κάνει 
λεπτοµερή περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος, µε λίγες εξαιρέσεις, για τις 
οποίες µπορεί να διαθέτει µια προφορική ή γραπτή πηγή. Η πανίδα και η 
χλωρίδα που περιγράφονται δεν ανήκουν σε ένα  µικρό µέρος της Μεσογείου. 
∆εν προσφέρουν λοιπόν καµία λύση στα ζητήµατα της καταγωγής  και 
διανοµής του συγγραφέα. 

 
240. Carugno, G., ¨ Alcifrone nei suoi rapporti con Longo e il mondo bucolico ¨, GIF 

8 (1955) 153-159. 
 Τα απόηχα  του Λόγγ. και του Θεόκριτου στον µεταγενέστερο Αλκίφρωνα. 
  
241.  Dalmeyda, G., ¨  Longus et Alciphron¨, Mélanges G. Glotz I, Paris, 1932, 277-

287. 
  
242.  Green, P., ¨ Longus, Antiphon and the Topography of Lesbos ¨, JHS 102 (1982) 

210-214. 
 Συµφωνεί µε τον Mason (1979) σε ο,τι αφορά την ακρίβεια µε την οποία ο Λόγγ. 

περιγράφει το νησί. Η αγροικία του ∆κΧ δεν µπορεί όµως να τοποθετηθεί στη 
βορειο-ανατολική  ακτή του νησιού, αλλά µάλλον στον κόλπο της Καλλονής, 
κοντά στην αρχαία Πύρρα. 

  
243.  Herrmann, L., ¨ Velius Longus auteur de Daphnis et Chloé ¨, Latomus 40 (1981) 

378-383. 
 Ο συγγραφέας του µυθ. ταυτίζεται µε τον γραµµατικό Velius Longus, τον συγγενή 

του αυτοκράτορα Αδριανού. 
  
244.  Κόντης, Ι.∆., ¨ Τα κατά ∆άφνιν και Χλόην του Λόγγου και η Λέσβος, Αιολικά 

Γράµµατα 2 (1972) 217-223. 
  
245.  Mason, H.J., ¨ Longus and the Topography of Lesbos¨, TAPhA 109 (1979) 149-

163. 
 Πολλές τοπογραφικές λεπτοµέρειες της Λέσβου αναγνωρίζονται στο µυθ., γεγονός 

που αποδεικνύει, εάν όχι την καταγωγή του συγγραφέα,  την άµεση γνώση του 
για το νησί. Οι λανθασµένες µετρήσεις της Λέσβου από τον Στράβωνα 
επιβεβαιώνουν την ακρίβεια του Λόγγ. σχετικά µε τις αποστάσεις. Οι 
περιγραφές  του µυθιστοριογράφου ταιριάζουν µε την περιοχή του Όρµου 
Μακρυγιαλού. 
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246.  Νorlind, W., ¨ Nä leude Longos ?¨, Eranos (1926) 189-190. 
 Ο Λόγγ. επηρεάστηκε από τον Αιλιανό και τον Φιλόστρατο. Τα Ποιµενικά 

γραφτηκαν το 1ο µισό του 3ου αι. 
  
247.  Reich, H., De Alciphronis Longique aetate, ∆ιατρ., Κφnigsberg, 1894. 
 Ο  µελετητής επιχειρεί να αποδείξει ότι ο Αλκίφρων µιµείται το ύφος του Λόγγ., 

το οποίο σηµαίνει ότι το ∆κΧ γράφτηκε το 2ο µισό του 2ου αι. 
  
248.  Scarcella, A.M., La Lesbo di Longo Sofista, Roma, 1968. 
 Σύντοµο δοκίµιο(30 σελ.) στο οποίο θίγεται κυρίως το θέµα της καταγωγής του 

Λόγγ. Η πατρίδα του µπορεί να ήταν το νησί της Λέσβου όπου τοποθετείται η 
δράση του µυθ., αλλά αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο, επειδή ο Λόγγ. δεν 
δείχνει ακριβή γνώση των τόπων που αναφέρει, και η επιλογή αυτού του 
σκηνικού για το έργο του µπορεί να οφείλεται µόνο σε λογοτεχνικούς λόγους. 

  
249.  Tümpel, K.,  ¨ Lesbiaká ¨, Philologus 48 (1889) 99-130. 
 Ο Λόγγ. ταυτίζεται µε τον ιερέα που συναντάµε σε µια επιγραφή της Μυτιλήνης, 

άγνωστης χρονολογίας. 
  
250.  Vieillefond, J.R.,  ¨ L´invention chez Alciphron ¨, REG 92 (1979) 120-

140. 
 Στο θέµα της πρωτοτυπίας του Ακίφρωνα θίγονται και τα απόηχα του  Λόγγ.  
 
 
 
Η.  Κοινονικός και Πολιτιστικός Ρεαλισµός. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
251. Bompaire, J., ¨ A propos du Daophnis et Chloι de Longus ¨, IL 25 (1973)      

116-122. 
 Από την εξέταση των σκηνικών , του µηνύµατος και της λογοτεχνικής 

επεξεργασίας συµπεραίνεται ότι το µυθ. του Λόγγ. απευθύνεται σε ένα 
µορφωµένο κοινό.  

  
252. Calder, W.M.,  ¨ Longus I.2. The she-goat nurse ¨, CPh 78 (1983) 50-51. 
 Το χωρίο αντικατοπτρίζει την αρχαία συνήθεια που είχαν οι µητέρες στον ύπαιθρο 

να αφήνουν τα τέκνα τους να τα θηλάζουν τα κατσίκια. 
  
253. Guida, A., ¨ More on she-goat nurses ¨, CPh 80 (1985) 142. 
 Υποστηρίζεται η άποψη του Calder (1983). Παρουσιάζονται και άλλα σύγχρονα 

παραδείγµατα, ως αποτέλεσµα της επιβίωσης της αρχαίας συνήθειας. 
  
254.  Kloft, H., ¨ Imagination und Realitδt : άberlegungen zur Wirtschaftsstruktur des 

Romans Daphnis und Chloe ¨, σε Hofmann (εκδ.),GCN IΙ (1989), 45-61. 
  
  
255.  Longo, O., ¨ Paesaggio di Longo sofista ¨, QS 4 (1978) Nº 8 99-120. 
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 Ο ειδυλλιακός τρόπος µε τον οποίο ο Λόγγ. παρουσιάζει τη ζωή της υπαίθρου 
έρχεται να εκφράσει την ιδεολογία των αγροκτηµατιών. 

  
256.  Longo, O., ¨ Codici alimentari, rovesciamento, regressione : Gnatone nel 

romanzo di Longo sofista¨, σε O. Longo& P. Scarpi (εκδ.), Homo edens I: 
regimi, mitti e pratiche dell´alimentazione nella civilità del Mediterraneo, 
Milano, 1989, σσ. 295.298. 

      / InvLuc 12(1990)304-307 Bitti. 
  
257.  Maritz, J., ¨ The role of music in Daphnis and Chloe ¨, σε  Hofmann (εκδ.) GCN 

IV(1991) 57-67. 
 Υπογραµµίζεται ο ρεαλισµός µε τον οποίο ο Λόγγ. έχει περιγράψει αυτή την 

πλευρά της ζωής των βουκόλων στην Αρχαιότητα. Ο ρόλος της µουσικής στο 
µυθ., όπως και στη ζωή και τη λογοτεχνία γενικά της Αρχαίας Ελλάδας, είναι 
πολλαπλός. 

  
258.  Ory, Th., ¨ L´organisation de l´espace dans un episode de Dapnis et Chloé de 

Longos¨, Conn Hell 18 (1984) 1117-19. 
 Το επεισόδιο ΙΙΙ, 4-11 είναι χαρακτηριστικό της κατανοµής του χώρου κατά φύλα  

ανάµεσα στους Έλληνες στην Αρχαιότητα. 
  
259.  Scarcella, A.M., ¨ Realtà e letteratura nel paesaggio sociale ed economico del 

romanzo di Longo Sofista¨, Maia 22(1970) 103-131. 
 Ανασυνθέτοντας το κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο του µυθ. του Λόγγ., ο 

µελετητής συµπεραίνει ότι η απεικόνιση του βουκολικού κόσµου δεν έχει 
καθόλου ιστορική βάση. Αξιοσηµείωτα στοιχεία είναι, λ.χ., ο βαθµός 
πνευµατικής µόρφωσης που αποδίδεται στις κατώτερες τάξεις,  η αφθονία 
χρυσού και οι µεγάλες ποσότητες χρηµάτων που διαθέτει η µεσαία. Στο ∆κΧ 
υπάρχει δηλαδή περισσότερη λογοτεχνία παρά πραγµατικότητα. Η σύγκριση µε 
τον πλούτο και την ποικιλία στην εικόνα που δίνουν ο Θεόκριτος και ο 
Αλκίφρων έρχεται να ενισχύει αυτή τη διαπίστωση. 

 
260. Scarcella, A.M., ¨ La donna nel romanzo di Longo Sofista ¨, GIF 24 (1972) 63-

84. 
 O Scarcella ενδιαφέρεται για µερικά θέµατα σχετικά µε τη θέση των γυναικών στα 

Ποιµενικά, όπως ,π.χ., για τις διαφορές ανάµεσα στις ελεύθερες και τις δούλες, 
τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας των παντρεµένων, ή το ρόλο των παλλακίδων. Οι 
περισσότερες όµως περιστάσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα.  

  
261. Winkler, J.J.H., ¨ The Education of Chloe : Hidden Injuries of Sex ¨, στο βιβλίο 

του The Constraints pf Desire : The Antropology of Sex and Gender in Ancient 
Greece, New York- London, 1990, σσ. 101-126. 

 Το µυθ. του Λόγγ. ερµηνεύεται ως ένα είδος διαµαρτυρίας εναντίον της 
καθιερωµένης βίας που επιβάλλει η πατριαρχική κοινωνία. Συντοµότερη 
παραλλαγή αυτού του άρθρου έχουµε σε  L.A. Higgins και B.R.Silver (εκδ.), 
Rape and Representation, New York, 1991, σσ.15-34 : ¨ Τhe Education of Chloe 
: Erotic Protocols and Prior Violence ¨. 
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Θ.  Ερµηνείες του έργου - Συγκεκριµένα στοιχεία . 
_____________________________________________________________________ 
 
262.  Billault, A., ¨ Le mythe de la Syrinx dans Daphnis et Chloe ¨, Recherches sur 

l΄imaginaire, Univ. d΄Angers, V.E.R. des Lettres et Sciences  Humaines, Cahier 
X, 1983, σσ.16-26. 

  
263.  Blanchard, J.M., ¨ Daphnis et Chloé : histoire de la mimesis ¨, QUCC 20 (1975) 

39-62. 
 Η ερωτική ιστορία του ∆κΧ εµφανίζεται ως σύµβολο µιας τελετουργικής εξέλιξης 

σε ένα τριπλό σύστηµα που αποτελείται από τον Πάνα τον ∆ιόνυσο και τον 
΄Ερωτα . 

  
264.  Βlázquez, J.M., ¨ Las vinculaciones de la novela ( Asno de Apuleyo, Dafnis y 

Cloe, Las Etiópicas ) con la mitologia religiosa ¨, σε Historia y Pensamiento. 
Homenaje L.Díez del Corral, Madrid, Ed.Univ.Compl., 1987, σσ.119-132. 

 O Blαzquez  εξετάζει σύντοµα το ρόλο που παίζουν η µυθολογία και η θρησκεία 
σε τρία µυθ. της ίδιας περίπου εποχής, για να συµπεραίνει ότι αυτά τα µυθ. 
προσφέρουν στον αναγνώστη ένα µήνυµα σωτηρίας. Οι δυσκολίες της ζωής 
ξεπερνιούνται µε τη βοήθεια της θεότητας. Σχετικά µε τα Ποιµενικά 
σηµειώνεται ότι το θρησκευτικό νόηµα δεν είναι ασυµβίβαστο µε τον αισθητικό 
σκοπό, αλλά οι θρησκευτικές ερµηνείες πρέπει πάντα να είναι συνετές και 
φρόνιµες. 

  
265.  Bretzigheimer, G., ¨ Die Komik in Longos´ Hintenroman Daphnis und Chloe ,̈ 

Gymnasium 95 (1988) 515-555. 
 Πολύ λίγο έχει παρατηρηθεί µέχρι στιγµής το κωµικό στοιχείο του µυθ. που 

προκύπτει από τη χρήση της βουκολικής τοποθέτησης. Ο Λόγγ. χωρίζει τις 
προοπτικές του µορφωµένου αστού, σχεδιάζει το βουκολικό κόσµο 
αξιοαγάπητο και γελοίο ταυτόχρονα. Οι δύο πλευρές του πράγµατος 
σχηµατίζουν µια σταθερά της άποψής του για τον κόσµο. 

  
266.  Chalk, H.H.O.,  ¨ Eros and the Lesbian Pastorals of Longus ¨, JHS 80 (1960) 32-

51.  Ξανατύπ. σε Gaetner(εκδ.)1984. 
 Το έργο του Λόγγ. είναι, όπως δηλώνει ο ίδιος στο προοίµιο, ένα ¨κτήµα τερπνόν¨, 

αλλά επίσης ένα  ¨ανάθηµα¨. Τη σηµασία του αναθήµατος ερµηνεύει ο Chalk 
επικεντρώνοντας το συµβολισµό του µυθ. στον Έρωτα.  Ο Λόγγ. δεν είναι παρά 
ο προφήτης που εξηγεί στον αναγνώστη το µυστήριο του θεού. Το έργο 
αναπτύσσεται πάνω σε τρία βασικά σχήµατα που απεικονίζουν τη φύση του 
Έρωτα και τη λατρεία του. Τα σχήµατα αυτά είναι ο σκελετός των εποχών, µε 
την ενσωµάτωση της θεότητας της γονιµότητας, ο σκελετός της προόδου και 
των εµπειριών των ερωτευµένων νεαρών, που εκφράζει τη φύση του θεού από 
ανθρώπινη άποψη, και, τέλος, ο σκελετός της µύησης µε την οποία ο θεός 
καθοδηγεί από την αφέλεια στην ανάγνωση και την αποδοχή του. 
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267.  Danek, G .& Wallisch, R., ̈  Notizen zu Longos, Daphnis und Chloe ¨, WS 106 
(1993) 45-60. 

 Το µυθ. προσεγγίζεται όχι ως Μυστήριο-Αλληγορία, αλλά ως πλατωνικός µύθος 
για τη φύση του Έρωτα. Στο προοίµιο διακρίνονται υπαινιγµοί στον Ησίοδο και 
στο µύθο του Έρωτα του Φαίδρου. 

  
268.  Daude, C.,  ̈  Le Roman de Daphnis et Chloe ou comment ne pas ιtre un animal 

politique, σε N. Fick & J.C. Carriθre (εκδ.) Mélanges E. Bernard, Paris, Les 
Belles Letres, 1991,σσ.203-225. 

 Ο ∆άφνης και η Χλόη, µε το να διανύουν τα στάδια της ερωτικής µύησης, φαίνεται 
να απέφυγαν συνειδητά τον ορισµό του Αριστ., σύµφωνα µε τον οποίο ο 
άνθρωπος είναι ένα πολιτικό ζώο. Στο µυθ. του Λόγγ. εµφανίζεται µια 
καινούργια κατηγορία στην ελληνική σκέψη, η κατηγορία του ατόµου. 

  
269.  Deligioris, S.,  ̈  Longus´art in brief lives ¨, PhQ 53 (1974) 1-9. 
      Ανάλυση των αιτιολογικών µύθων. 
  
270.   Εpstein, S.J.,  ¨ Longus´ Werewolves ¨, CPh 90 (1995) 58-73. 
 Οι λύκοι και τα πρόσωπα που περιγράφονται ως ανθρώπινοι λύκοι παίζουν 

σηµαντικότερο ρόλο στο µυθ. του Λόγγ. παρά σε προηγούµενα έργα µε 
βουκολικό χαρακτήρα. Ο ∆όρκωνας, η Λυκαίνιο και ο Γνάθωνας αποτελούν, ως 
αρπακτικά όντα, µια σεξουαλική απειλή για τους ήρωες, στέκονται όµως τελικά 
ωφέλιµα στις κρίσιµες στιγµές τους. Οι πρωταγωνιστές µαθαίνουν από το ζωικό 
στοιχείο που υπάρχει στην ανθρώπινη φύση και την έµφυτη επιθετικότητα της 
ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Η αγωγή των νεαρών προέρχεται από τον 
ανθρώπινο και  το ζωικό κόσµο. 

  
271.  Forehand, W.E., ¨ Symbolic gardens in Longus´ Daphnis and Chloe ¨, Eranos 

74 (1976) 103-112. 
 Σχετικά µε το συµβολικό χαρακτήρα των κήπων στον Λόγγ., που σχετίζεται µε την 

πλατωνική αντίληψη για τον έρωτα, και γενικά για το µυθ. ως µίµηση. 
  
272.  Garcνa Gual, C.,  ̈  L΄initiation de Daphnis et Chloe ¨, σε  A. Moreau(εκδ.), 

L΄initiation: Les Actes du Colloque International de  Montpellier(11-14 
avril,1992), Montpellier, 1992, σσ.157-166. 

 Στο µυθ. βρίσκονται όλα τα τυπικά στοιχεία µιας ερωτικής τελετής µύησης. 
Εντούτοις, το έργο του Λόγγ. δεν παύει να είναι ένα µυθ. µε τις απαιτούµενες 
λογοτεχνικές συµβατικότητες του είδους, και πρέπει να αντιµετωπισθεί 
σύµφωνα µε το πολιτιστικό του πλαίσιο. 

  
273.  Geyer, A., ¨ Roman und Mysterienritual: Zum Problem eines Bezugs zum 

dionysischen Mysterienritual im Roman des Longos¨, WJA (1977)  176-196. 
 Μερικά µυθ. µπορεί να είναι κείµενα προορισµένα για τη λατρεία. ∆εν είναι όµως 

η περίπτωση του ∆κΧ. Κανένας λόγος ∆ε µπορεί να γίνει, δηλαδή, σχετικά µε 
τη συσχέτιση του Λόγγ. µε το µυστηριακό διονυσιακό τελετουργικό. Πρόκειται 
µάλλον για την περιγραφή µιας χαρούµενης βουκολικής ιδεατής ύπαρξης 
µπροστά σε ένα διονυσιακό υπόστρωµα, παρά για ένα ουσιαστικό συστατικό 
αυτής της ύπαρξης µε την έννοια µιας αντίλήψης τρυφής που θυµίζει τη Χρυσή 
Εποχή σε µεµονωµένες γραµµές.   
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274.  Glei, R.F., ¨ Shades of Shades. The Prologue to Longus´ Daphnis and Chloe 
¨στα GCN VI.(υπό εκτύπωση). 

 Ο Λόγγ. εξηγεί στο προοίµιο τα κίνητρα και τους σκοπούς της τέχνης του ως 
µυθιστοριογράφος. 

  
275.  Grimal, P.,  ̈  Le Jardin de Lamon à Lesbos ¨, RA 49 (1957) 211-214. 
 Η περιγραφή ενός κήπου είναι ένα από τα απαραίτητα στοιχεία του αρχαίου µυθ., 

που επαναλαµβάνεται και στο βυζαντινό. Υπογραµµίζεται εδώ ο ανατολικός 
χαρακτήρας του συγκεκριµένου κήπου. 

  
276.  Levin, D.N., ¨ The pivotal  role of Lycaenion in Longus´ Pastorales ¨, RSC 25 

(1977) 5-17. 
 Στην ερωτική εκπαίδευση του ∆άφνη η Λυκαίνιο παίζει ένα παράλληλο ρόλο µε 

εκείνο του Φιλητά. Ο ένας του µαθαίνει τη θεωρία, ενώ η άλλη την πρακτική. 
  
277.  Maeder, D.,  ¨ Au sevil des romans grecs: effets de rιel et effets de crιation¨, σε 

Hofmann (εκδ.), GCN IV (1991) 1-33. 
 Ο Maeder συγκρίνει τα προοίµια των έργων του Λόγγ. και του Αχ. Τάτ. µε σκοπό 

να δείξει την πρωτοτυπία των δύο συγγραφέων, υπογραµµίζοντας µάλιστα τις 
διαφορές τους όσον αφορά τη σχέση αληθοφάνεια-µύθευµα. 

  
278.  Meiller, C., ¨ L´epiphanie du dieu Pan au libre II de Daphnis et Chloé ¨, REG 88 

(1975) 121-132. 
  Ερµηνεία του χωρίου που αφηγείται σε ΙΙ, 25-29 µέσω της ψυχιατρικής και του 

κόσµου των παραισθήσεων. Ο Λόγγ. µπορεί να εµπνεύστηκε από τη 
λογοτεχνική παράδοση, αλλά  πιθανόν να είχε και µια θρησκευτική πηγή. Το 
επεισόδιο συσχετίζεται µε µια αναθηµατική επιγραφή του 3ου αι. π.χ. 

  
279.  Μerkelbach, R., ¨ Daphnis und Chloe: Roman und Mysterium¨, Antaios 1 

(1960) 47-60. 
 H Λέσβος συνδεόταν µε το ∆ιόνυσο, και µάλιστα υπήρχε στο νησί ένας ιερέας που 

ονοµαζόταν Aulus Pompeius Longus Dionysodorus. Στο µυθ. του Λόγγ. 
εντοπίζονται σύµβολα διονυσιακής µύησης.  

  
280.  Merkelbach, R. Die Hirten des Dionysos. Die Dionyso-Mysterien der 

römischen Keiserzeit und der bukolische Roman des Longus, Stuttgart, Teubner, 
1988. 

 / LEC 59(1991)365-366 Wouters / HZ 252(1991)423-424 Boterman / CR 40(1990)81-82 
Reardon / RPh 63(1989)157-159 Pernot / GGA 241(1981)169-192 Turcan / G&R 
36(1989)252-253 Walcot. 

 Τρία µέρη που αποτελούν το βιβλίο. Το πρώτο ανασυνθέτει αδρά τον κόσµο της 
λατρείας του ∆ιονύσου στην αυτοκρατορική εποχή µε βάση την λογοτεχνική  
και την επιγραφική παράδοση. Στη συνέχεια, η θρησκευτική ερµηνεία των µυθ. 
που είχε υποστηρίξει ο συγγραφέας σε προηγούµενες µελέτες εφαρµόζεται στο 
έργο του Λόγγ. Με τη λεπτοµερή ανάλυση του έργου  ο Merkelbach 
υπογραµµίζει ότι ο σοφιστής συνέθεσε  το έργο για τους µύστες στα µυστήρια 
του ∆ιονύσου. Τα Ποιµενικά αποτελούν µάλιστα ένα είδος διονυσιακού 
εγχειριδίου.  Για την ανασύνθεση αυτής της λατρείας προστίθενται και εικόνες, 
συνοδευόµενες από εξηγήσεις του Merkelbach. 
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281.  Μittelstadt, M.C., ¨ Longus: Daphnis and Chloe and the pastoral tradition ¨, 
C&M 27 (1966) 162-177. 

 Το βουκολικό περιβάλλον παίζει ένα συµβολικό ρόλο. Ο Έρως συµβολίζει τη 
νεότητα και την οµορφιά που απολαµβάνουν οι πρωταγωνιστές, ενώ ο Φιλητάς 
απεικονίζει το στάδιο µεταγενέστερο στον κύκλο της  αναγένεσης. Ο Λόγγ. 
πρέπει να ήταν εξοικειωµένος µε κάποια αγροτική λατρεία του Έρωτα, της 
θεότητας δηλαδή της αναπαραγωγής. 

  
282.  O´Connor, E.M., ¨A bird in the bush: the erotic and literary implications of 

bucolic and avian imagery in two related episodes of Longus´ Daphnis and 
Chloe¨, RhM 134 (1991) 393-401. 

 Τα επεισόδια µε τον Φιλητά και τη Λυκαίνιο στο ∆κΧ, ΙΙ, 4-6 και ΙΙΙ, 15-17, έχουν 
από κοινού µερικές εικόνες που ενισχύουν τις ενέργειες του Έρωτα. Ύστερα 
από τη σύνδεση µεταξύ πουλιών και θεότητας, ο Λόγγ. υπαινίσσεται αυτή τη 
σχέση σε ΙΙΙ, 12 και 24, όπου οι νεαροί συναγωνίζονται µε τα αηδόνια. Με 
τέτοιο τρόπο ο Έρωτας-πουλί  γίνεται για τον Λόγγ., όχι µόνο µια ζωηρή 
εικόνα, αλλά και ένα σηµαντικό leit-motif. 

  
283.  Φιλιππίδης, Μ., ¨ The digressive  αιτία in Longus ¨, CW 74 (1980-1981) 193-

199. 
 Τα αιτία του ∆κΧ δεν είναι, όπως σε άλλα µυθ., απλές παρεκβάσεις. Αποδεικνύουν 

µάλιστα το ολέθριο µέρος του Έρωτα, ενώ στην πλοκή αποδεικνύεται το θετικό 
µέρος του. 

  
284.  Φιλιππίδης, Μ., ¨ The proemiun in Longus´ Lesbiaka ¨, CB 59 (1983) 32-35. 
  
285.  Reardon, B.P., ¨ Μύθος ου λόγος: Longus´s Lesbian Pastorals ¨, σε  J. 

Tatum(εκδ.), 1994, σσ. 135-147. Περίληψη σε Tatum & Vernazza(εκδ.), 1990, σ.21. 
 Το έργο του Λόγγ. δεν θεωρείται ένα απλό ψυχαγωγικό ειδύλλιο, ούτε ένα σοβαρό 

µυθ. µε ένα θρησκευτικό µήνυµα. Το θέµα είναι σοβαρό, η φύση δηλαδή του 
΄Ερωτα, όχι όµως ο τρόπος µε τον οποίο το πραγµατεύεται ο συγγραφέας. Ο 
συνδυασµός κωµικού ρεαλισµού και σοβαρού συµβολισµού οφείλεται στη 
συνειδητή µεταχείρηση δύο διαφορετικών ειδών. 

  
286.  Rhode, G., ¨ Longus und die Bukolik¨, RhM 86 (1937) 23-49. Ανατύπ. σε Studien 

und Interpretationen zur antiken Literatur, Religion und Geschichte, Berlin, 1963, σσ. 
91-116. Επίσης σε  Gaetner(εκδ.)1984, σσ. 361-387, και σε Effe(εκδ.) 1986, σσ.374-
401. 

 Πρόκειται για παρατηρήσεις σχετικές µε τις διασκευές βουκολικών µοτίβων του 
Θεόκριτου από τον Λόγγ. Η φύση και τα κοπάδια της δείχνουν το δρόµο που 
οδηγεί στον έρωτα. Εξάλλου, µέρος της φύσης αποτελεί και ο Έρως, κάτω από 
την έντονη επίδραση του οποίου εξελίσσεται η ερωτική σχέση των νεαρών. 
Όπως πολλά άλλα µυθολογικά πρόσωπα οι πρωταγωνιστές του εκπαιδεύονται 
στον έρωτα από τα ζώα, πράγµα που δίνει µια θρησκευτική σηµασία στο 
βουκολικό χώρο, ο οποίος λοιπόν αποδείχτηκε κάτι παραπάνω από ένα απλό 
στολίδι. 

  
287.  Rojas Álvarez, L. ̈  Notas sobre el libro de Dafnis y Cloe ¨, Nova Tellus 3 (1985) 

29-38. 
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288.  Simon, E.,  ¨ Dionysischer Sarkophag in Princeton ¨, MDAI (R) 69 (1962) 136-

158. 
  Εκτίθενται απόψεις σχετικά µε τις οµοιότητες ανάµεσα στη σαρκόφαγο και το 

¨Mysterienroman¨ του Λόγγ.  Oι Σιλήνοι της σαρκοφάγου µπορεί να 
συγκρίνονται µε τον Φιλητά του µυθ. 

  
289.  Stanzel, K.H., ¨ Frόhlingserwachen auf dem Lande: zur erotischen Entwicklung 

im Hintenroman des Longos¨, WJA 17(1991)  153-175. 
 Ο βήµα προς βήµα παραµερισµός της απειρίας των δύο ηρώων του µυθ. είναι το 

κεντρικό στα θέµατα αγάπης . Παρουσιάζει έτσι τη δοµή ενός εκπαιδευτικού 
µυθ. ∆εν θεµατοποιείται όµως ιδιαίτερα η ηθική πλευρά. 

  
290.  Teske, D., Der Roman des Longus als Werk der Kunst: Untersuchungen zum 

Verhältnis von Physis und Techne in ¨Daphnis und Chloe ,̈(Orbis Antiquus, 32), 
Münster, Aschendorf, 1991. 

 Gymnasium 99(1992)90-92 Bretzigneimer / CR 42(1992)184-185 Anderson / AC 
61(1992)374-375 Donnet / Gnomon 65(7)(1993)589-593 Meissner / AAHG 45(3-
4)(1992)204-205 Holzberg / JHS 113 (1993)201-202 Hunter / LEC 61(1993)368-369 
Wouters / Mnemosyne 46(1993)143-144 Wiersma. 

 Οι σχέσεις ανάµεσα στη φύση και την τέχνη αποτελούν το βασικό θέµα του µυθ., 
όπως υπαινίσσεται ήδη στο προοίµιο. Η διαλεκτική φύσις / τέχνη εξετάζεται από 
διαφορετικές πλευρές. Ο αποφασιστικός ρόλος της τέχνης πάνω στη φύση 
παρατηρείται, λ.χ., στην ερωτική διαδικασία των νεαρών, στις περιγραφές 
τοπίων, ή στο ύφος και τη δοµή του έργου. 

  
291.  Turcan, R., ¨ Βίος βουκολικός ou les mystères de Lesbos ¨, GGA 241 (1989) 

169-192. 
 Recensio στον Merkelbach (1988). Ο Merkerlbach δεν σκόπευε να γράψει µια 

πραγµατεία ή ένα corpus της διονυσιακής τελετής, γι΄αυτό το λόγο το βιβλίο 
του µπορεί να προκαλεί, αφενός την εντύπωση ενός άφθονού και υποβλητικού 
πλούτου, ,και αφετέρου µια συγκεχυµένη και αµήχανη αίσθηση. Με τις 
αντιρρήσεις του Turcan οι  απόψεις του Merkelbach χάνουν σε πειθώ. Η αξία 
του βιβλίου συνιστάται όµως στη συγκέντρωση και τη µελέτη τόσο των 
αρχαιολογικών όσο και των γραπτών πηγών.  

  
292.  Turner, P., ¨ Daphnis and Chloe. An Interpretation ¨, G&R 7 (1960) 117-123. 
 Mε βάση το προοίµιο, ο Turner προτείνει µια αλληγορική ερµηνεία του µυθ. 

Πρόκειται για την απεικόνιση της φυσικής εξέλιξης δύο νεαρών από την 
Αθωότητα στην Εµπειρία, µέσω του έρωτα. 

  
293.  Wedekind, D., ¨ The Function of Physis and Thechne in Longus´ Daphnis and 

Chloe ¨, σε Tatum & Vernazza (εκδ.) 1990, σ.133. 
  
294.  Wouters, A., ¨ Irony in Daphnis´and Chloe´s love lessons¨, QUCC 35 (1987) 

111-118. 
 Η παρατήρηση ίσως άν τι των αληθων έπραξαν ... σε ΙΙ,11,3 είναι ένα παράδειγµα 

της ειρωνείας του Λόγγ. απέναντι στη διήγησή του. Με τέτοιο τρόπο ο Λόγγ. 
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δηλώνει ότι η παθολογία του έρωτα που παρουσιάζει πρέπει να αντιλαµβάνεται 
ως αλληγορία. Έτσι δικαιολογεί την αφύσικη αφέλεια των πρωταγωνιστών. 

  
295.  Wouters, A., ¨ The Eικόνες in Longus´ Daphnis and Chloe IV,39,2: 

Beglaubigunsapparat ?¨, σε N. Geerard (εκδ.), Οpes Atticae. Miscellanea Phil. 
et Hist. R. Bogaert et H. Van Looy oblata, Steenbrugge, The Hage, 1990, σσ. 
465-479. 

 Εξήγηση της έκφρασης ¨εικόνας ανέθεσαν¨. Ο Λόγγ. συνδέει τις εικόνες που 
αφιερώνουν ο ∆άφνης και Χλόη µε τη ζωγραφιά του προλόγου, 
παρουσιάζοντας έτσι τη δική του ιστορία, όχι ως απλή δηµιούργηµα της 
φαντασίας του, αλλά ως αφήγηση βασισµένη σε ένα είδος αυτοβιογραφίας των  
πρωταγωνιστών. 

  
296.  Ζeitlin, F.I., ¨ The Pοetics of Eros: Nature, Art and Imitation in Longus´ Daphnis 

and Chloe¨, σε D.M.Halperin, J.J.Winkler και F.I.Zeitlin(εκδ.), Before 
Sexuality: The Construction of erotic Experience in Ancient Greek World, 
Princeton, 1990, σσ.417-464. 

 Συντοµότερη και αναθεωρηµένη παραλλαγή, σε J.Tatum(εκδ.), 1994 : ¨Gardens of Desire 
in Longus´ Daphnis and Chloe: Nature, Art and Imitation¨, σσ. 148-170. Περίληψη σε 
Tatum & Vernazza(εκδ.), 1990: ¨ The Gardens of Desire in Longus´ Daphnis and 
Chloe ¨, σσ. 116-117. 

 Ο µελετητής θίγει το θέµα της φύσης και της τέχνης σε σχέση µε τη λογοτεχνία και 
τον έρωτα. Το µυθ. του Λόγγ. είναι ένα αξιόλογο ντοκουµέντο που εξερευνεί, 
και εξηγεί µε παραδείγµατα, µερικούς τρόπους µε τους οποίους η Αρχαία 
Ελλάδα απεικόνιζε τη φύση και τη ψυχολογία του έρωτα. 

  
 
Ι.   Αφηγηµατική Τεχνική, Γλώσσα και Ύφος . 
_____________________________________________________________________ 
  
297. Bernardi, J., ¨ Aspectes poιtique et musicaux de Daphnis et Chloe ¨,σε 

M.F.Baslez, Ph.Hoffmann και M.Trédé (εκδ.), 1992, σσ. 27-31. 
 Σε µερικά χωρία µπορεί να εντοπισθούν ρυθµοί της λυρικής ποίησης. Αυτό 

οφείλεται στη συνειδητή αναζήτηση της µουσικότητας εκ µέρους του 
συγγραφέα. Τίθεται έτσι και το ζήτηµα του προφορικού χαρακτήρα του µυθ. 

  
298.   Brioso Sánchez, M., ¨ Sobre la interpretación del simil de Dafnis y Cloe II, 

15,3¨, Emérita 45 (1977) 379-385. 
 Η σύγκριση  ¨ως ναύτης¨, που συνήθως θεωρήθηκε από τους εκδότες, είτε ένα 

λογοπαίχνιο, βασισµένοι σε πληροφορίες άσχετες µε το κείµενο του Λόγγ., είτε 
ένα γλώσσηµα που επέτρεπε τις διορθώσεις του χωρίου, δικαιολογείται όµως 
από τα συµφραζόµενα, και ταιριάζουν µε τη γλώσσα και το ύφος που 
χαρακτηρίζουν τον Λόγγ. 

 
299.  Castiglioni, L., ¨ Stile e testo del romanzo pastorale di Longo¨, RIL 61 (1928) 

203-223. 
  
300.  Ciani, M.G., ¨ Proposta metodologica per un lessico speciale ¨, QUCC 30 

(1979) 161-171. 
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 Πρόταση για την εφαρµογή της βιολογικής µεθόδου στη δηµιουργία ενός ερωτικού 
λεξικού του Λόγγ. 

  
301.  Fernández García, A., ¨ La composición triádica del Dafnis y Cloe de Longo: 

Contenidos expresados con tres elementos¨, Fortunatae 1 (1991) 19-26. 
 Η επιρροή της εικονογραφίας στο Λόγγ. συναντάται, εκτός από τη επεισοδιακή 

δοµή, στη σύνθεση περιεχοµένων µε τρία στοιχεία, αλλά και στις τριαδικές 
µορφοσυντακτικές δοµές, το οποίο µας επιτρέπει να µιλάµε για ποιητικότητα 
στο πεζό λόγο του ∆κΧ. 

  
302.  Fernández García, A., ¨ El Genitivo Absoluto en el Dafnis y Cloe de Longo ¨, σε 

J.Zaragoza & S.A.González (εκδ.), Homenatge a J.Alsina I, Actes del Xè 
Simposi Secc. Cat. de la SEEC, σσ.55-58. 

 Στον Λόγγ. η γενική απόλυτη χρησιµοποιείται σε µεγάλο βαθµό και µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. 

  
303.  Kestner J., ¨ Ekphrasis as Frame in Longus´ Daphnis and Cloe¨, CW 67 (1973-

1974) 166-171. 
 Το προοίµιο του µυθ. αποτελεί µια έκφραση, δηλαδή µια λογοτεχνική µίµηση ενός 

έργου τέχνης. Η δοµή του µυθ. µιµείται τη ζωγραφιά που περιγράφεται στο 
προοίµιο. Ο Λόγγ. αντιπαραθέτει τη χρονική υπόσταση της λογοτεχνίας σε 
εκείνη του χώρου που επικρατεί στη ζωγραφική. 

  
304.  Kruger, G. van W., ¨ Longus van Lesbos. Daphnis en Chloë ¨, Akroterion 33 

(1988) 31-37. 
        
305.  MacQueen, B.P., ¨ Longus and the Myth of Chloe ¨, ICS 10 (1985) 119-134. 
 Η λεπτοµερής εξέταση της δοµής του µυθ. αποδεικνύει ότι ο Λόγγ. , ύστερα από 

τα τρία ¨αίτια ¨, που εµφανίζονται ακριβώς στο κέντρο µιας κυκλικής 
αφηγηµατικής δοµής, σκόπευε να παρουσιάζει το δικό του µύθο. Ο µύθος της 
Χλόης, σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι παρά µια πράξη λογοτεχνικής 
δηµιουργίας, και η γένεση της µυθιστορίας. 

  
306.  Mittelstadt, M.C., ¨ Longus, Daphnis and Chloe, and Roman Narrative 

Painting¨, Latomus 26 (1967) 752-761. 
  Οι ρωµαϊκές τοιχογραφίες του 2ου αι.µ.Χ., οι λεγόµενες µεταποµπηιανές, έχουν 

επηρεάσει την εξέλιξη της λογοτεχνικής τέχνης. Η επεισοδιακή δοµή του ∆κΧ ( 
το µυθ. αποτελείται από 12 επεισόδια που χωρίζονται σε τρείς σκηνές ) 
συνδέεται µε τις σκηνές αυτής της ¨αφηγηµατικής¨ ζωγραφικής.  

 Όσον αφορά την επεισοδιακή δοµή ο Mittelstadt βασίστηκε στον Schissel von 
Fleschenberg (1913).Ο πρώτος που παρατήρησε τις σχέσεις ανάµεσα στον Λόγγ. και 
τη συγκεκριµένη ζωγραφική και το χρησιµοποίησε ως κριτήριο υπήρξε ο Weinreich 
(βλ. σσ. 334-5 στο προσάρτηµα της µετάφρ.του Ηλιόδ. Από τον R.Reymer, Zόrich, 
1950, και σο εγχειρίδιό του για το ΑΕΜ του 1962, σσ. 18-19). Το θέµα απασχόλησε 
και τον Perry, 1967, σ.351. 

 
307. Rojas Álvarez, L., ¨ Notas sobre la estructura de Dafnis y Cloe ¨, Nova Tellus 4 

(1986) 27-41. 
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 Σύµφωνα µε ό,τι προλογίζει ο Λόγγ., το µυθ. αποτελείται από 12 επεισόδια. Το 
κάθε επεισόδιο περιέχει στο τέλος µια σκηνή χωρίς δράση που συνοψίζει ό,τι 
έχει αφηγηθεί, και περιγράφει την εξέλιξη των συναισθηµάτων των 
πρωταγωνιστών. 

  
308.  Scarcella, A.M., Struttura e Tecnica narrativa in Longo Sofista, Palermo, 1968. 
  
309.  Schissel von Fleschenberg, O., ¨ Die Technik des Bildeinsatzes ¨, Philologus 72 

(1913) 83-114. 
 To µυθ. του Λόγγ. αποτελείται από δώδεκα επεισόδια, συν το προοίµιο, και σε 

κάθε επεισόδιο µια εισαγωγή, που συνήθως έχει να κάνει µε το χρόνο και το 
χώρο, ακολουθείται από ένα µέρος που αφιερώνεται στο ∆άφνη, ένα άλλο στη 
Χλόη, και ένα τρίτο στους δύο µαζί. 

  
310.  Valey, G., Über den Sprachgebrauch des Longus, Upsala, 1926. 
 Γλωσσική µελέτη του ∆κΧ. Παρατηρήσεις στο θέµα της χρονολογίας, τα χφφ, και 

τις πηγές του. 
  
311.  Wallace, P.W., ¨ Mή with the participle in Longus and Achilles Tatius ¨, AJPh 

89 (1968) 321-333. 
 Παρ΄όλες τις τάσεις τους στον αττικισµό, ο Λόγγ. και ο Αχ. Τάτ. δεν µπορούν να 

διατηρούν τις λεπτές διαφορές που είχαν τα αρνητικά µόρια µε τη µετοχή. Οι 
δύο µυθιστοριογράφοι αντιπροσωπεύουν το µετακλασσικό φαινόµενο της 
επέκτασης του µη στη θέση του ου. 
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Κ.   Πηγές και Λογοτεχνικά συµφραζόµενα . 
_____________________________________________________________________ 
 
312. Anderson, G., ¨ The Origins of Daphnis : Virgil´s Eclogues and the Ancient 

Near East ¨, PVS 21 (1993) 65-79. 
 Σχέσεις και κοινά στοιχεία ανάµεσα στο ∆άφνη της ελληνορωµαϊκής παράδοσης 

και τον ∆ουµουζί του σουµερικού κύκλου. 
  
313. Berti, M., ¨ Sulla interpretazione  mistica del romanzo di Longo ¨, SCO 16 

(1967) 343-358. 
 Απορρίπτεται η κάθε αλληγορική ερµηνεία που δόθηκε στο µυθ. του Λόγγ. 

Υποστηρίζεται ο ψυχαγωγικός  χαρακτήρας του µυθ., υπογραµµίζοντας  τα 
κωµικά στοιχεία του. Η Νέα Κωµωδία αποτελεί την κύρια πηγή έµπνευσης για 
τον Λόγγ. 

  
314. Bowie, E.L., ¨ Thocritus seventh Idyll, Philetas and Longus ¨, CQ 35 (1985) 67-

91. 
 Ο µελετητής καταπιάνεται µε το θέµα των προσώπων του 7ου ειδυλλίου του 

Θεόκριτου και της βουκολικής ποίησης γενικά. Ο Φιλητάς του Λόγγ. 
παραπέµπει στον Κυδωνικό Λυκίδα του Θεόκριτου, γι΄αυτό και η δράση του 
µυθ. τοποθετείται στη Λέσβο. 

 
315. Christie, F.C., Longus and the Development of the Pastoral Tradition, 

∆ιατρ.,Harvard Univ. Cambridge, 1972.  Περίληψη σε HSPh  77 (1973) 246-248. 
 Η µελέτη υπογραµµίζει ότι η κύρια πηγή  έµπνευσης του Λόγγ. βρίσκεται στη 

θεοκρίτεια και υστεροθεοκρίτεια παράδοση, συµπεραίνοντας µάλιστα ότι ο  
συγγραφέας δεν σκόπευε να γράψει ένα ερωτικό µυθ., αλλά συνέβαλε στο να 
δηµιουργηθεί ένα καινούριο λογοτεχνικό είδος, το βουκολικό σε πεζό λόγο. 

  
316. Cresci, A., ¨ Il romanzo di Longo Sofista e la tradizione bucolica ¨, A&R 26 

(1981) 1-25. 
 Kαθορίζονται οι τροποποιήσεις που συνεισφέρονται στη βουκολική  παράδοση, 

και ειδικά στο Θεόκριτο, από το έργο του Λόγγ. Υπογραµµίζεται η εµµονή στην 
έλλειψη ρεαλιστικών περιγραφών. 

  
317. Hubaux, J., ¨ Le Dieu Amour chez Properce et chez Longus ¨, BAB σειρά 5  

NΊ39 (1953) 263-270. 
 Υπογραµµίζονται οι οµοιότητες µεταξύ Λόγγ. ΙΙΙ, 5,4 και Προπερτίου ΙΙΙ, 16, 11-

20. Η κοινή πηγή των δύο χωρίων στη περιγραφή του Έρωτα βρίσκεται πιθανόν 
στον Φιλητά.  

  
318.  Milliner, J., ¨ Le chevrier marin. Longus, Daphnis et Chloé, II,15,3 ¨, REG 88 

(1975) 11. 
 Περίληψη µιας διάλεξης του Γάλλου µελετητή µπροστά στη ¨ Association pour 

l´encouragement de études grecques en France ¨. Ο Millier δεν ερµηνεύει το 
πολύ συζητηµένο χωρίο, αλλά το χρησιµοποιεί ως επιχείρηµα για να δείξει τις 
σχέσεις ανάµεσα στο Λόγγ. και τα Αλιευτικά του Οππιανού. 
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319. Mittelstadt, M.C. ̈  Bucolic-Lyric Motifs and Dramatic Narrative in Longus  

Dafnis and Chloe ¨, RhM 113 (1970) 211-227. 
 Ο Λόγγ. σκόπιµα µεταποιεί το βουκολικό σκηνικό του Θεόκριτου, µεταβάλλοντάς 

το σε ένα εκτενές αφηγηµατικό έργο. Τα δάνεια από τον Θεόκριτο, τη Σαπφώ 
και άλλους συγγραφείς µετατρέπονται από τη στιγµή που προσαρµόζονται σε 
ένα όχι πλέον περιγραφικό, αλλά δραµατικό είδος. Μετατρέπονται, εξάλλου, 
λόγω της υπαγωγής τους στο κεντρικό και πρωτότυπο θέµα της ερωτικής 
αφέλειας. 

  
320. Mittelstadt, M.C. ̈  Love, Eros and poetic Language in Longus ¨, Fons perennis: 

saggi critici di filologia classica raccolti in onore del Prof. V. D´Agostino, 
Turin, 1971, σσ. 305-332 

 Ο Λόγγ. χρησιµοποιεί όλες τις δυνατότητες που του προσφέρει η λογοτεχνική 
παράδοση, κυρίως η βουκολική και η λυρική ποίηση, προσθέτοντας έτσι µια 
νέα διάσταση στο θέµα του έρωτα στο ΑΕΜ. 

  
321. O´Connor, E., ¨ A note on the nightingale´s Itys song in Longus´ Daphnis and 

Chloe ¨, CB  63 (1983) 82-84. 
 Τα χωρία ΙΙΙ, 12,4 και ΙΙΙ, 13,1 του ∆κΧ υπαινίσσονται το έργο που έγραψε ο 

Αντωνίνος Λιβεράλιος ,τη Συναγωγή Μεταµορφώσεων ΧΙ, τόσο λεκτικά όσο 
και θεµατικά. 

  
322.  Pandiri, T.A., ¨ Daphnis and Chloe : The Art of Pastoral Play ¨, Ramus 14 

(1985) 116-141. 
  
323.  Scarcella, A.M., ¨ La tecnica dell´imitazione in Longo Sofista ¨, GIF 23 (1971) 

34-59. 
  Το άρθρο ασχολείται κυρίως µε τα χωρία που θυµίζουν τον Όµηρο. Στη µίµηση 

του ο Λόγγ. ακολουθεί την εξής µέθοδο: το κάθε στοιχείο που δανείζεται από το 
πρότυπο το παρεµβάλλεται στο κείµενό του µέσα σε µια καινούργια δοµή, σε 
ένα πρωτότυπο ρυθµό. Οι τροποποιήσεις του οµηρικού κειµένου απο τον Λόγγ. 
σκοπεύουν να συγκαλύπτουν την πηγή έµπνευσης, αλλά προφανώς 
οποιοσδήποτε αναγνώστης της εποχής θα µπορούσε να αναγνωρίζει και να 
απολαµβάνει αυτούς τους υπαινιγµούς. Η µέθοδος αυτή συγκρίνεται µε τις 
παραθέσεις του επικού ποιητή από τον Χαρίτ. 

  
324.  Schönberger, O., ¨ Spiegelung eines alten Verses ? ¨,  RhM 119 (1976) 95-96. 
 Ο Λόγγ. σε ΙΙ,4 µιλά για ένα δύσκολο να τον κυνηγήσεις Ερωτιδέα. Στον Κλήµη 

Αλεξανδρείας (Στρωµ. ΙΙ,2,5,3) απαντά µια παρόµοια έκφραση από το θεό 
διατυπωµένη, και το ίδιο σε ένα χωρίο του Φίλωνα. Για τα τρία χωρία θα 
µπορούσε να χρησίµευε ως βάση ένα αρχαίο ποιητικό χωρίο. 

  
325.  Vaccarello, E., ¨ L´eredità della poesia bucolica nell romanzo di Longo ¨, MC 5 

(1935) 307-325. 
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326.  Vella, C.R.H., ¨ Some novel aspects in Homer´s Odyssey and Longus ¨, SIFC 9 
(1991) 148-162. 

 Οι  αναλογίες που υπάρχουν ανάµεσα στα δύο έργα δεν οφείλονται µόνο στο κοινό 
στοιχείο της περιπέτειας, αλλά στην άµµεση οµηρική επιρροή. Ο Λόγγ. 
εµπνέεται από το οµηρικό ποίηµα στη χρήση συγκεκριµένων µοτίβων (όπως 
είναι λ.χ. οι περιγραφές κήπων, οι θεϊκές παρεµβάσεις και το καλό τέλος ),αλλά 
και στη συµµετρική  δοµή του έργου συνολικά και των επιµέρους επεισοδίων. 

  
327.  Vieillefond, J.R., ¨ Les imitations d΄Homθre dans Daphnis et Chloι ou 

l΄humanisme de Longus ¨, Mιlanges O. Navarre, Toulouse, 1935, 425-432. 
 
 
 
Λ.   Κριτική του Κειµένου και Παράδοση των ΧΦΦ. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
328. Αrnot, W.G., ¨  Three conjectures ¨, Philologus 109 (1965) 308-310. 
 Στο χωρίο του Λόγγ. ΙV, 18,3  προτείνεται η εκασία και όπως  ευρον υπο αιγος 

τρεφόµενον µηνύσω. 
 
329.  Borthwick, E.K., ¨ A note on some unusual greek words for eyes ¨, CQ 30 

(1980) 352-356. 
 Ο µελετητής πιστεύει ότι τους αδελφούς (ΙΙ, 2,1), που δίνει ένα χφ του Βατικανού 

αντί τους οφθαλµούς, είναι ένα συνώνυµο που διάλεξε ο ίδιος ο Λόγγ. για την 
πρώτη έκδοσή του. 

 
330. Dalmeyda, G., ¨ D´un manuscrit de Longus qu´on croyait perdu ¨, RPh III ser. 

tom. IV, 1930, σσ. 151-154. 
 Το χφφ της Ρώµης που χρησιµοποίησε ο Courier ως  χφφ B δεν χάθηκε όπως 

νόµιζαν οι φιλόλογοι κατά το 19ο αι. πρόκειται για το Vaticanus 1348. 
 
331. Follet, S., ¨ Un manuscrit inconnu de Leningrad et quelques leηons de Longus I 

13-17 ¨, σε Baslez-Hofmann / Trédé (εκδ.), 1992, σσ. 21-26. 
 Το χφφ Q 439 της Ακαδηµίας Nauk του Leningrad, που περιέχει το µέρος  του 

πρώτου βιβλίου του Λόγγ. που λείπει σε όλα τα χφφ εκτός από το Laurentianus 
627, θεωρείται αντίγραφο της editio princeps του αποσπάσµατος που εξέδωσε  
ο P.-L. Courier, και εποµένως δεν έχει αξία για τους εκδότες. Κριτικές 
παρατηρήσεις πάνω στο συγκεκριµένο χωρίο. 

  
332.  Giangrande, G., ¨ Konjekturen zu Longus, Xenofon Ephesios und Achilles 

Tatios ¨, σε J.Irmscher (εκδ.), Miscellanea Critica. Aus Anlass des 150- jδhrigen 
Bestehens der Verlagsgesellschaft und des graphishen Betriebes B.G.Teuber, 
Leipzig, 1964, τόµ. Ι ,σσ. 97-118. 

  
333.  Guida, A., ¨ Nuovi testimoni di Longo e Achille Tazio ¨, Prometheus 7 (1981) 

1-10. 
  Aποσπάσµατα που περιέχει το χφφ Olomouc, Bibl. Mun. I VI.9, που οφείλεται 

στον ∆. Τριβώλη, του 2ου µισού του 15ου αι. 
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334.  Kassel, R., ¨ Λικµησαι προς άνεµον ¨, ZPE 25 (1977) 137. 
      Για το συνδυασµό του ΙΙΙ, 29,2. 
  
335.  La Pena, A., ¨ Marginalia et hariolationes philologae ¨, Maia 5 (1952) 93-112. 
 Οι παρατηρήσεις για τον Λόγγ. βρίσκονται στις δύο τελευταίες σελίδες. Η 

αντίφαση που υπάρχει στην αρχή του δεύτερου βιβλίου λύνεται εάν το χωρίο ΙΙ, 
1,4 θεωρείται ένα γλώσσηµα από κάποιο εγχειρίδιο γεωργίας. 

  
336.  Μaltese, D., ¨ Due note al testo di Longo ¨, Maia 5 (1957) 225-226. 
 Ο µελετητής προτείνει τη διόρθωση και ότι πρωτον αυτή καλος εδόκει σε Ι,13,2, 

ενώ συµπληρώνει το κενό µε την lectio difficilior γευσάµενοι της εν φιλήµατι 
[γ]εύσεως. 

  
337.  Merkelbach, R/Dahlmann, H.(εκδ.), Studien zur Textgeschichte und Textkritik , 

Kφln-Opladen, 1959. Για το κείµενο του Λόγγ.(ΙΙ. 7,7. ΙΙ.23,1. IV. 6,2. IV. 
10,3.) βλ. σσ. 181-182. 

       
338.  Reeve, M.D., ¨ Author´s Variants in Longus? ¨, PCPhS 15 (1969) 75-85. 
 Απορρίπτεται η θεωρία του Young (1968) σύµφωνα µε την οποία οι διαφορετικές 

γραφές στα δύο χφφ προέρχονται από τον ίδιο τον Λόγγ. 
  
339.  Reeve, M.D., ¨ Fulvio Orsini and Longus ¨, JHS 99 (1979) 165-167. 
      Παλαιογραφικές παρατηρήσεις πάνω στα χφφ του ∆κΧ. 
  
340.  Romero, F., ¨ Sobre la transmisión textual de Longo ¨, Emérita 46 (1978) 131-

135. 
 Tα χφφ Vaticanus graecus 1347 και 1350 και το Parisinus graecus 2895 

θεωρούνται απόγραφοι του Tubugensis Mb16. 
  
341.  Salanitro, G., ¨ Varia  philologica ¨, Helicon 13-14 (1973-1974) 400-406. 
 Απορρίπτονται οι διορθώσεις των φιλολόγων σε V, 7. Θεωρείται σωστή η γραφή 

των χφφ λευκά φιλήµατα, που ταιριάζει µε το ύφος του σοφιστή. 
  
342.  Τhiel, van H., ¨ Über die Textüberlieferung des Longus ¨, RhM 104 (1961) 356-

362. 
 Το κείµενο του Λόγγ. στηρίζεται στα χφφ Α και Q. Τα υπόλοιπα δεν είναι παρά 

απόγραφα. 
  
343.  Vilborg, E., ¨ Pri  kelkaj  manuskriptoj de la Longo-Romano ¨, Sciencaj Studoj 

(1958) 67-69. 
 Σύγκριση χφφ. Το Vat. Gr. 2367 συνδέεται µε το Vat. Gr. 1350 και θεωρείται 

πιθανή πηγή του Par. Gr.2913. 
  
344.  Young, D.C.C., ¨ Author´s Variants in the Manuscript Tradition of Longus ¨, 

PCPHS 14 (1968) 65-74. 
  Οι δύο ανεξάρτητες παραδόσεις χφφ προέρχονται  από διαφορετικά στάδια στο 

έργο του συγγραφέα. Το χφ Α κατάγεται από την ολογραφία ή το πρώτο 
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υπαγορευµένο αντίγραφο, ενώ το Q δείχνει ένα κείµενο µε διορθώσεις του ίδιου 
του Λόγγ. 

  
345.  Young, D.C.C., ¨ Second thoughts on Longus´ second thoughts ¨, PCPhS 17 

(1971) 99-107. 
  Απάντηση στις αντιρρήσεις του Reeve (1969). Επιµένει ο µελετητής στην ιδέα ότι 

η διµερής παράδοση χφφ του ∆κΧ προέρχεται από δύο αναθεωρήσεις του 
κειµένου εκ µέρους του Λόγγ. 

 
 
Μ.   Επιβίωση . 
_____________________________________________________________________ 
 
346.   Berger, G., ¨ Longo volgarizzato: Anibale Caro und Gaspare Gozzi als 

Ubersetzer eines problematischen klassikers ¨, σε Hofmann (εκδ.), GCN I 
(1988), σσ. 141-151. 

      / JAC 4(1989)127-129.  
 Παρατηρήσεις πάνω στις µεταφράσεις του ∆κΧ από τον Caro (1528) και Gozzi 

(1766). 
  
347. Billault, A., ¨ Les amants dans l´ille, Longus, Bernardin de Saint-Pierre, 

Mishima¨, BAGB (1985) 73-86. 
 Στα τρία µυθ. συναντάµε το θέµα του έρωτα ανάµεσα σε δύο νεαρούς  σε ένα νησί, 

αλλά µε ένα διαφορετικό νόηµα. Για  τον Λόγγ. ο βουκολικός κόσµος και η 
πόλη συνυπάρχουν σε ένα ίδιο νησί όπου βασιλεύουν το κάλλος και η ειρήνη. Ο 
τρόπος εορτασµού ενός αρµονικού κόσµου του ∆κΧ µετατρέπεται, στο Paul et 
Virginie, σε µια διαπαιδαγωγική και τραγική απεικόνιση της αβεβαιότητας της 
ευτυχίας σε έναν κόσµο αναπόφευκτα διηρηµένο, ενώ στο Le tumulte des flots 
δίνεται έµφαση στην απόφαση των προσώπων να αντιδρούν στην τάξη των 
πραγµάτων. 

  
348. Brix, M., ¨ La Fortune des Traductions de J.Amyot ¨, EC 58 (1990) 51-61. 
 Κυρίως ως µεταφραστής του Πλούταρχου και του Λόγγ., ο Amyot σηµάδεψε 

αποφασιστικά την ιστορία της γαλλικής γλώσσας και λογοτεχνίας.  
  
349.   Cupane, C., ¨ La contesa d´amore. Cod.Marc Gr.479 f.33r ¨, Ελληνικά 31 (1979) 

174-183. 
 Λογοτεχνικές πηγές των µικρογραφίων του κώδ. 479 της Βιβλ. Marcianas της 

Βενετίας, που περιέχει τα Κυνηγετικά του Ψευδο-Οππιανού. Για το µέρος της 
µικρογραφίας φ. 33r, στο οποίο παρουσιάζεται η διαµάχη δύο ανδρών για τον 
έρωτα µιας γυναίκας, υπάρχουν πρότυπα στην ελληνιστική λογοτεχνία. Η 
συγκεκριµένη παράσταση βασίζεται σε µικρογραφίες χαµένων χφφ του 
Θεόκριτου, του Χαρίτ. και του Λόγγ. 

  
350.   Dalmeyda, D., ¨ H. Estienne et Longus ¨, RPh 8 (1934) 169-181. 
 Για τη µίµηση του Λόγγ. στις λατινικές Εκλογές του  Γάλλου ελληνιστή. 
 
351.  Doyle, C.C., ¨ Daphnis and Chloe and the Faunus episode in  Spenser´s 

Mutability ¨, NPhM 74 (1973) 163-168. 
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352.  Lestringant, F., ¨ Les amours pastorales de Daphnis et Chloé. Fortunes d´une 

traduction de J. Amyot ¨, σε M. Balard (εκδ.), Fortunes de J. Amyot. Actes du 
colloque international (Melun 18-20 avril 1985), Paris, 1986, σσ. 237-257. 

  
353.  McCail, R.C., ¨ Did Constantine of Sicily read Daphnis and Chloe ? ¨, 

Byzantion 58 (1988) 112-122. 
 Σε ένα ανακρεωντικό ποίηµα του Κωνσταντίνου του Σικελού (2ο µισό του 9ου αι.) 

συναντάµε υπαινιγµούς στον Λόγγ. Αυτό το ποίηµα, λοιπόν, µπορεί να 
θεωρηθεί µια έµµεση µαρτυρία, χρήσιµη για την κριτική του κειµένου, η 
χειρόγραφη παράδοση του οποίου αρχίζει για µας τον 13ο αι. 

  
354.  Moulin, M., ¨ Daphnis et Chloι dans l’σuvre de Franηois Gθrard ¨, Revue du 

Louvre et des Musées Nationaux 2 (1983) 100-109. 
 Για τις γκραβούρες του Prudhon και του Gθerard στην έκδοση του  Didot του 

1800. 
  
355.  Vieillefond, J.R., ¨ Du nouveau sur la philologie de P.L. Courier ¨, Cahiers P.L. 

Courier (Soc. des Amis de P.L. Courier, M.de Veretz, Indre-et-Loire ) II,1, 
(1979) σσ. 8-31. 

        
356.  Vieillefond, J.R., ¨ Longus, Anibal Caro et Paul-Louis Courier ¨, Prometheus VI 

(1980) 274-282. 
  Το ύφος και η φαντασία της  µετάφρασης του Caro  επηρέαζαν τη µετάφρ. του 

Courier, περισότερο  µάλιστα από εκείνη του Amyot. 
  
357.  Vieillefond, J.R., ¨  D´un manuscrit de Longus qu´on croyait perdu ¨, RPh 54 

(1980) 27-36. 
 Ανασκόπηση της φιλολογικής εργασίας του Courier πάνω στο έργο του Λόγγ.  

Παρ΄όλες τις συγχύσεις που προκάλεσε ο Γάλλος φιλόλογος του περασµένου 
αιώνα, υπήρξε ο πρώτος που εξέδωσε τα Ποιµενικά µε βάση τα δύο καλύτερα 
χφφ της παράδοσης, το Laurentianus conv.soppr.627 και το Vaticanus gr. 1348. 

  
358.  Vieillefond, J.R. Pour l´amour du grec...: Cahiers P.L.Courier II, 7-8, Tours, 

1982. 
 Σχετικά µε το έργο του Courier πάνω στον Ξεν. Εφ., τον Λόγγ. και τον Λουκιανό. 
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Ν.  Γενικές Μελέτες & Σύµµεικτα . 
_____________________________________________________________________ 
  
  
359. Brioso Sαnchez, M., ¨ Notas sobre Longo ¨, Habis 10-11 (1979-1980) 105-118. 
 Αναφέρονται µερικές πηγές και πρότυπα στο κείµενο του Λόγγ. Το άρθρο 

περιλαµβάνει  ερµηνείες πάνω σε διάφορα χωρία και παρατηρήσεις σχετικά µε 
την κριτική του κειµένου. 

  
360.  Di Virgilio, R., ¨ La narrativa greca d´amore: Dafni e cloe di Longo ¨, Atti della 

Accad. Naz. dei Lincei, 386(1989). Mem. della Cl. di Sc. Mor., Stor. e Fil. 
VIII,32,4, Roma, 1991, σσ. 302-345. 

 ∆ιάφορα ζητήµατα απασχολούν τον µελετητή. Έµφαση όµως δίνεται στο θέµα της 
λογοτεχνικής αντίληψης του Λόγγ. Σύµφωνα µε τον Di Virgilio ο συγραφέας 
σκόπευε να προσφέρει στους νέους ένα παραδειγµατικό έργο, σχετικά µε την 
τέχνη της απόλαυσης της ζωής µέσω του έρωτα. Ο Λόγγ., που είχε στο νού το 
παλαιό λόγο, σύµφωνα µε τον οποίο οι ποιητές και οι γραφείς είναι ανεύθυνοι 
για όσα γράφουν, προσπαθεί να δείξει την επιδεξιότητά του ως ποιητής για να 
υπερνικήσει το εµπόδιο της επίκρισης. Εξαιτίας αυτών των ποιητικών 
προσδοκιών ο Λόγγ. επέλεξε τη Λεσβο για σκηνικό του έργου. Πιθανόν να µην 
πήγε ποτέ στο νησί, και η περιγραφή του να έγινε µε βάση τις πληροφορίες του 
Στράβωνα, στις οποίες πρόσθεσε στοιχεία ¨τοπικού χρώµατος¨. Ο Λόγγ. 
υπερασπίζει την ιδέα ότι η φύση µιµείται την τέχνη. Η µυθιστοριµατική τέχνη 
είναι  magistra vitae, επειδή είναι και  magistra naturae. Ο µελετητής 
καταπιάνεται επίσης µε τη φαινοµενολογία του ερωτικού θέµατος που 
κυριαρχεί στα µυθ., µε τη δοµή τους, καθώς και µε τη συντηρητική ιδεολογία 
των µυθιστοριογράφων, που αγνοούν τον ¨πραγµατικό χρόνο¨. 

  
361. Effe, B., ¨ Longus. Zur Funktionsgeschichte der Bukolik in der römischen 

Kaiserzeit ¨, Hermes 110 (1982) 65-84. 
 Ο µελετητής εξετάζει την επίδραση των βουκολικών ποιητών στο µυθ. του Λόγγ., 

καθώς και τη θέση του στη βουκολική παράδοση της αυτοκρατορικής περιόδου. 
Το βουκολικό στοιχείο δεν αποτελεί µια εναλλακτική πρόταση για τη δεδοµένη 
πραγµατικότητα, αλλά υπηρετεί την προσωρινή διαφυγή από έναν κόσµο οι 
αξίες του οποίου δεν τίθενται ποτέ στα σοβαρά σε αµφισβήτηση, αποζητώντας 
απλώς την ηδονή. 

  
362.  Ηunter, R. L., A  Study of Dafnis and Chloe, Cambridge, 1983. 
 CR 30(1985)184 Dowden / JHS 105(1985)202-203 Sandy / G&R 31(1984)208 Silk / TLS 

83 (1984)427 Vickers / Gnomon 56(1984)658-659 Effe / LEC 52 (1984)170 Wouters / 
REC 97(1984)341-343 Vieillefond / MH 41(1984)252-253 Lasserre.  

 Σύντοµη µονογραφία που θίγει πολλά από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που 
παρουσιάζει ο Λόγγ., σε τέσσερα κεφ.: 

 α/ Επισκόπηση των απόψεων των φιλολόγων σχετικά µε τον τίτλο, τον συγγραφέα 
και την ηµεροµηνία του έργου.  β/ Ανάλυση διάφορων στοιχείων που  
αποτελούν το µυθ.: πρόσωπα, θεοί, προοίµιο, αιτιολογικοί µύθοι, κά. γ/ 
Αναζήτηση πηγών, κυρίως στον Όµηρο, τον Θεόκριτο, τον Μένανδρο, και τη 
Σαπφώ. δ/ Παρατηρήσεις πάνω στη γλώσσα και το ύφος. 
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363. Κussl, R., “Longos΄ Daphnis und Chloe : als Griechischlektόre in der 11 
Jahrgangsstufe”, σε N. Holberg(εκδ.), Amor Ludens: Liebeselegie und 
Liebesroman im Lektόreunterricht, Bramberg, 1992, σσ. 76-127. 

  / Αregung 39(1993)122 Κοhl. 
  Πραγµατεύονται η ιστορία της έρευνας πάνω στον Λόγγ., οι κύριοι στόχοι του,   

τα θέµατα και η δοµή του µυθ. 
 
364. MacQueen, B.P., Myth, Rethoric and Fiction. A reading of Longus Daphnis and   

Chloe, Lincoln Univ. of Nebraska, 1990. 
 Gnomon 65(3)(1993)266-268 Effe/Latomus 52(1993)432-435 Desbordes/ Mnemosyne 

45(1992)Schenkered / Gymnasium 99(1992)463-464 Schönberger / G&R 39 (1992)82-
83 March / CW 85(1991-1992) 711 Lateiner / CJ 87(1991-1992)175-178 Hunter. 

 Ο MacQueen αναπτύσσει εδώ µια προηγούµενη υπόδειξή του(1985,σ.122, 
σηµ.10), σύµφωνα µε την οποία το κάθε βιβλίο του έργου περιέχει µια δεύτερη 
κυκλική δοµή. Στο κέντρο αυτής της δεύτερης δοµής συναντάµε ένα ρητορικό 
κοµµάτι: ένα αγώνισµα λόγων, µια ψευδοδικαστική συνηγορία, µια συζήτηση 
και µια έκφραση.  Στα άλλα µέρη της µελέτης πραγµατεύονται οι σχέσεις του 
µυθ. µε την ιστοριογραφία , τη βουκολική ποίηση κτλ., καθώς και οι αιτίες της 
γένεσης  του είδους.  Τα συµπληρώµατα θίγουν το θέµα του συγγραφέα και της 
ηµεροµηνίας του έργου, καθώς και µερικές γενικές ερµηνείες φιλολόγων πάνω 
στο αρχαίο µυθ. 

  
365. Mittelstadt, M.C., Longus and the Greek Love Romance, Stanford, 1964. ∆ιατρ.   

Περίληψη σε DA 25(1964-1965) 1202-1203. 
 Ο κύριος στόχος του µελετητή είναι να σηµειωθούν οι καινοτοµίες µε τις οποίες ο 

Λόγγ. προσπαθεί να καλυτερέψει το είδος. Αυτές οι καινοτοµίες αφορούν το 
θέµα, τις πηγές, τη δοµή και την πλοκή του ∆κΧ. 

  
366.  Philippides, M., Longus. Antiquity’s innovative novelist, ∆ιατρ., Univ. New 

York Buffalo, 1978.[σε µικροφίλµ]. Περίληψη σε DA 39(1979)6747A.  
  
367.  Scarcella, A.M., ¨  Analisi strutturale e ideologia dei Poimenika  di Longo 

sofista ¨, σε  F. Mariani (εκδ.), Letteratura : percorsi possibili, Ravena, 1983, 
σσ. 163-179. 

  
368.  Wojaczek, A., Daphnis. Untersuchungen zur griechischen Bukolik, 

Meisenheim am Glan, 1969. 
  
369.  Wouters, A., ¨ Longus, Daphnis et Chloé. Le prooemion et les histoires 

enchassées à  la lumière  de la critique récente¨, EC 62 (1994) 131-167. 
 Το προοίµιο και οι αιτιολογικοί µύθοι δεν είναι άχρηστα στολίδια που 

υπαγορεύονται από τη ρητορική παράδοση και τις συµβατικότητες του είδους, 
αλλά βασικά στοιχεία όσο αφορά τη δοµή και τη σηµασία του έργου. Οι 
διάφορες σκηνές των τοιχογραφιών που παρατηρεί ο Λόγγ. αντιστοιχούν στα 
επεισόδια της πλοκής του έργου του. Στο προοίµιο εξάλλου, ο συγγραφέας 
δηλώνει τη δική του λογοτεχνική σύλληψη.  Οι µύθοι τοποθετούνται στο κέντρο 
µιας κυκλικής αφηγηµατικής δοµής. ∆ίπλα σ΄εκείνους των πρώτων βιβλίων ο 
µύθος της Χλόης εννοεί ότι η σεξουαλικότητα µπορεί να είναι θετική αν 
εξελίσσεται αρµονικά και πραγµατοποιείται µέσα στο γάµο. 
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Παράρτηµα : Ο Λόγγ. στην Ισπανική Λογοτεχνία. 

 

 Το έργο του Λόγγ. επηρέασε βαθιά και σταθερά την τέχνη και τη λογοτεχνία  
της ∆ύσης, όπως κανένα άλλο ελληνικό µυθ. Αυτή η επίδραση άρχισε το δεύτερο 
µισό του 16ου αι., όταν ο Λόγγ. έγινε δηµοφιλής χάρη στις πρώτες µεταφράσεις του 
Amyot (1959),του Caro (1528.έκ. του1786), του Day (1587) ή του Wolstand (1615). 
 Στην Ισπανία όµως το έργο του σοφιστή δεν είχε τόση επιτυχία. Η πρώτη 
ισπανική µετάφραση έγινε πολύ αργά, στα τέλη του περασµένου αιώνα, από τον J. 
Valera.(1)  Πιθανώς, η επιφύλαξη απέναντι σ΄αυτό το ιδιαίτερο µυθ. οφειλόταν σε 
ηθικούς λόγους. Οι ερωτικές σκηνές και η ειδωλολατρεία του κειµένου του Λόγγ. 
αποµάκρυναν το µυθ. από την ισπανική λογοτεχνία ήδη από την εποχή της 
Αναγέννησης. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρεί κανείς πως ακόµα ο Valera στον 
πρόλογό του θεωρεί αναγκαίο να αναφέρει και να συγκρίνει άλλα µυθ. της εποχής 
του, υπερασπίζοντας έτσι τη µετάφρασή του από κάποια πιθανή κατηγορία ή µοµφή 
εκ µέρους των ηθικολογικών λογοκριτών. Επίσης, είναι περίεργο το γεγονός ότι 
χρησιµοποιείται ακόµα σε µια µελέτη αντισεπτικής φιλολογίας δηµοσιευµένη στην 
Ισπανία η λέξη ¨αισχρότητα¨ ως χαρακτηρισµός για τα Ποιµενικά.(2) 
 Οι πολιτικοί και θρησκευτικοί παράγοντες, κυρίως η επέµβαση της 
πανίσχυρης Ιερής Εξέτασης, περιόρισαν λοιπόν τη διάδοση του έργου του Λόγγ. σε 
αντίθεση µε ο,τι σηνέβη µε άλλα ελληνικά µυθ., κυρίως µε τα έργα του Ηιλόδ. και 
του Αχ. Τάτ., που µεταφράστηκαν ήδη στις αρχές του 17ου αι. και άσκησαν µεγάλη 
επιρροή στην εποχή του ισπανικού µπαρόκ. (3)  
 Στη µυθιστορηµατική λογοτεχνία που κορυφώνεται µε τον Cervantes δεν 
βρίσκουµε  απόηχο του Λόγγ. 
 Παρόλο που λείπει µια σοβαρή µελέτη για το ζήτηµα, φαίνεται συνετό να 

δεχτούµε την πιο διαδεδοµένη άποψη που αµφιβάλλει για την επίδραση του Λόγγ. 
στο βουκολικό µυθ., το είδος δηλαδή που προσφερόταν για κάτι τέτοιο. (4) 

 
 
 

  
 
 
 

____________________________ 
1. Η µετάφραση του Valera επαινέθηκε πολύ και ξανατυπώθηκε πολλές φορές ( βλ. µερικές  
πρόσφατες ανατυπ. στο κεφ. για τις Μεταφράσεις ). Παρουσιάζει όµως µερικά ελαττώµατα. Καταρχήν 
δεν βασίστηκε στο ελληνικό κείµενο, αλλά σε αγγλικές και γαλλικές µεταφράσεις. Περιέχει  εξάλλου 
παραλήψεις και αλλαγές σε µερικά ερωτικά χωρία του έργου, που οφείλονται σε ηθικές 
προκαταλήψεις. Ανάµεσα στις απιστίες του διπλωµάτη βρίσκονται, λ.χ., η αντικατάσταση του Γνάθωνα 
από ένα θηλυκό πρόσωπο, για να αποφεύγει έτσι το θέµα της οµοφυλοφιλίας. 
2. ¨Indecencias¨, σε M.R.Lida de Malkiel, La tradición clásica en España, Barcelona, 1975, σελ. 349. 
3.  Πβλ. στα Πρακτικά του III Congreso Esp. de Est. Clas., Madrid, 1968, την ανακοίνωση του L. Gil, 
¨El Humanismo español del s. XVI ¨. 
4. Βλ. ,π.χ., F. López Estrada, Los libros de pastores en la literatura española, Madrid, 1974,σελ. 70-
71.  
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 Πράγµατι, δεν µπορεί να αποδειχθεί, µε έναν τρόπο αρκετά ικανοποιητικό, η 
επίδραση του Λόγ. στα βουκολικά ισπανικά µυθ., παρόλο που έχουν αναφερθεί 
µερικά παραδείγµατα.(5) 
 To είδος του βουκολικού µυθ. άρχισε στη Ισπανία ως µίµηση ιταλικών 
βουκολικών µυθ., κυρίως της Arcadia του Sannazaro (1504). Mερικοί µελετητές 
αναγνωρίζουν την παρουσία του σοφιστή ήδη σ΄αυτό το έργο. Ωστόσο, είναι γεγονός 
ότι η Arcadia ανήκει σε ένα είδος που εµπνεύτηκε καταρχήν στην ελληνιστική 
βουκολική ποίηση. Eξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το έργο του Sannazaro 
κυκλοφόρησε σε χφ το 1482 και τυπώθηκε το 1504, πρίν δηλαδή από τη µετάφραση 
του Amyot. Εν πάσει περιπτώση, εκείνο που εδώ µας ενδιαφέρει είναι ότι στα 
ισπανικά βουκολικά µυθ. δεν απαντάνε άµεσα απόηχα του Έλληνα συγγραφέα. 
 Το πρώτο ισπανικό βουκολικό µυθ. ήταν το έργο του Πορτογάλου 
Μontemayor, Los siete libros de la Diana του 1559. Ο Montemayor έγραψε στην 
Ισπανία αυτό το έργο ύστερα από την επίσκεψή του στην Ιταλία, όπου είχε 
διαπιστώσει την δηµοτικότητα της Arcadia του Sannazaro. Πρόκειται για ένα 
¨ερωτικό µυθ. µε ποιµενικό σκηνικό σαν το ∆κΧ. Περιέχει όµως περισσότερες 
περιπέτειες και λιγότερη ψυγολογική ανάλυση σε σύγκριση µε την ευαίσθητη ιστορία 
του Λόγγ.¨.(6) 
 Το µυθ. του Montemayor είχε µεγάλη επιτυχία. Ξανατυπώθηκε είκοσι φορές 
σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, πάντα στα ισπανικά, και µιµήθηκε επανειληµµένα. 
Πολλοί επιχείρησαν να γράψουν το δεύτερο µέρος του. Αυτή ήταν η περίπτωση της 
µέτριας Diana enamorada του Alonso Pιrez (1564), και του έργου, µε ηθολογικό 
χαρακτήρα, του Gil Polo µε ίδιο τίτλο, του 1564 επίσης. Το έργο του Polo τελειώνει 
µε έναν ευτυχή γάµο και ένα λόγο εναντίον του παράλογου χαρακτήρα του έρωτα, 
επειδή οι παραδοσιακοί πόνοι των ερωτευµέµων µόνο συνδέονται µε τον σεξουαλικό 
πόθο. 
 Η Arcadia του Lope de Vega (1598) είναι άλλη µια συµβολή στις σηζητήσεις 
της εποχής για τον έρωτα, που δεν θυµίζει καθόλου το ελληνιστικό µυθ. 
 Με την Galatea (1585) o Cervantes  επιχείρησε να συναγωνιστεί το έργο του 
Montemayor. Περιλαµβάνει επίσης πολλές ερωτικές ιστορίες που οδηγούν στην 
κεντρική επεξήγηση της φύσης του έρωτα, ακολουθώντας την παραλλαγή της 
νεοπλατωνικής θεωρίας του Leσn Hebreo. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
5.  Βλ. τον Schφnberger στην έκδοση  του 1960, σελ. 28 κέ., σχετικά µε την Diana enamorada του 
Alonso Pιrez, και την Arcadia του Lope de Vega. 
6.  Αυτοί είναι χαρακτηρισµοί του G. Highet, The Classical Tradition, Greek and Roman Influences on 
Western Literature, Oxford, 1967 (1η έκδ. 1949. Μεταφρ. στα ισπανικά στο FCE, Mιxico/ Buenos 
Aires, 1954,  και πιο πρόσφατα στα ελληνικά, στο ΜΙΕΤ, Αθήνα, 1988.) 
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 Tο τελευταίο έργο του Cervantes Los trabajos de Persiles y Segismunda 
(1617)  ανήκει στο λεγόµενο ¨βυζαντινό µυθιστορηµατικό είδος¨. Ο Cervantes 
συνδέεται εδώ περισσότερο µε το ελληνικό µυθ., αλλά είναι ο Αχ. Τάτ. η µακρινή 
πηγή. Αφηγούνται στο µυθ. τα ¨έργα¨ του Persiles, ενός κληρονόµου του βασίλειου 
της Θούλης, και της Segismunda, κόρης ενός βασιλιά. Οι δύο περνάνε διάφορες 
περιπέτειες µέχρι το τέλος, όπου ξαναβρίσκονται στη Ρωµη και παντρεύονται. 
 ΄Αλλοι τύποι εκτενών ιστοριών µε περιπέτειες που γράφτηκαν στην Ισπανία 
κατά την εποχή της Αναγέννησης, όπως το πικαρέσκο Lazarillo de Tormes, ή τα 
ιπποτικά µυθ., δεν χρωστούσαν τίποτα στην κλασσική επίδραση, κατά τα 
φαινόµενα.(7) 
  
 Είναι στα τέλη του 19ου αι., κατά την εποχή δηλαδή της αναφερόµενης 
µετάφρ. του Valera, όταν φαίνεται να άρχισε κάποιο ενδιαφέρον για τον Λόγγ. 
 Ο ίδιος ο Valera οµολογεί ότι εµπνεύτηκε στο ∆κΧ για το µυθ. Pepita 

Jimιnez. Η υπόθεσή του όµως δεν έχει καµία σχέση µε το ελληνικό έργο. Ο Valera 
αφηγείται τη βαθµιαία αποδυνάµωση της θρησκευτικής κλήσης ενός νεαρού που 
ερωτεύεται µια χήρα είκοσι χρονών, πριν να γίνει ιερέας. 
 ∆εν χρειάζεται πολύ προσοχή για να βρεί κανείς απηχήσεις, έστω και 
ακαθόριστες, στα πρώτα κεφ. της La madre naturaleza, της E. Pardo Bazαn (1887). 
Έτσι, για παράδειγµα, οι περιγραφές των πρώτων συναντήσεων των νεαρών µας 
θυµίζουν το βουκολικό περιβάλλον του ∆κΧ:  ¨ ∆εν ήταν η πρώτη φορά που 
βρισκόντουσαν έτσι οι δύο µαζί, µακριά απο κάθε ανθρώπινο βλέµµα, µε καµία άλλη 
συντροφιά, εκτός από την µητέρα φύση, που τους είχε θηλάσει. Χωρίς να τους 
παρακολουθήσει κανένας µάρτυρας, εκείνοι αφαιρούνταν και χαλάρωναν µε το 
παραµικρό, µε ένα λουλουδι, ένα άγριο φρούτο που µάζευαν, µια πράσινη µύγα που 
πετούσε χαϊδεύοντας το πρόσωπο του κοριτσιού ...  ̈ . Στο ακόλουθο χωρίο η Pardo 
Bazαn πιθανόν να είχε στο νού το επεισόδιο του Λόγγ. στο Ι, 13 κέ., όταν η Χλόη 
παρατηρεί την οµορφιά του ∆άφνη : ¨ Η συντρόφισσά του τον ψιλοκοιτούσε µε 
προσοχή σαν να έβλεπε για πρώτη φορά εκείνο το σγουροµάλλικο κεφάλι, εκείνα τα 
τέλεια χαρακτηριστικά του προσώπου, εκείνο το νεανικό και γεροδεµένο σβέρκο..... Από 
µικρή, η συνήθεια να βλέπει τον Πέτρο την εµπόδισε να παρατηρεί την οµορφιά του. 
Τώρα της φαινόταν να την ανακαλύπτει µε τον πλούτο των γλυπτικών λεπτοµερειών, 
πράγµα που την έκανε να ταράζεται.....Ντρεπόταν που δεν ήταν τόσο χαριτωµένη σαν κι 
αυτόν .̈ 
 

 
 
____________________________ 
7. Στο φηµισµένο ιπποτικό µυθ. Amadνs de Gaula (1508) εγκαταλείπεται ο ήρωας µε ένα δαχτυλίδι και 
ένα σπαθί ως σηµάδια αναγνώρισης, όπως έχουµε επίσης στο ∆κΧ. Αυτή όµως η σύµπτωση είναι 
ασήµαντη, εάν όχι τυχαία.  Για όλα αυτά βλ. R.O. Jones, ¨Prosa novelesca en el siglo XVI¨, στην 
Historia de la literatura española II. Siglo de Oro, µετάφρ. του E. Vázquez, Ariel, Barcelona, 1992 (1η 
έκδ. 1974). 
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 Στις αρχές του 20ου αι. ο Μ. Bacarisse, µεταφραστής διάφορων ελληνικών 
έργων, ανακατασκευάζει το θέµα των αφελών ερωτευµένων στο ποίηµα Dafnis y 
Cloe, που δηµοσιεύθηκε το 1926 στη συλλογή Mitos. 
 H  επιρροή του Λόγγ. µπορεί όµως να αναγνωριστεί σαφέστατα στο µυθ. του 
R. Pιrez de Ayala, Las novelas de Urbano y Simona,του 1923.  Το  θέµα της 
αφήγησης είναι µια ακραία περίπτωση: δύο νεαροί που φθάνουν στο γάµο σε 
απόλυτη σεξουαλική άγνοια. Οι δύο θα πρέπει να αντιµετωπίσουν τη δύσκολη αρχή 
των ερωτικών τους σχέσεων. 
 Αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ να σηµειωθεί είναι το γεγονός ότι ο Ayala έχει 
ιδιαίτερη προτίµηση για το κλασσικό στοιχείο. Στο έργο παρουσιάζεται 
επανειληµµένα -και ο συγγραφέας το δηλώνει ρητά-  η ανάµνηση κλασικών 
προσώπων και έργων. Συγκεκριµένα, οι υπαινιγµοί στο ∆κΧ είναι συχνοί, µέσω του 
Cαstulo, του καλλιεργηµένου παιδαγωγού του Urbano. Ένα  πρώτο παράδειγµα µας 
δίνει ο συγγραφέας µόλις αρχίζει το µυθ.  Η µητέρα του νεαρού αποφασίζει ότι ήρθε 
η καλύτερη στιγµή για να παντρέψει το παιδί του, και  καθορίζει την ηµεροµηνία του 
γάµου. Ο κ. Cαstulo δεν φαίνεται να συµφωνεί.  Ας ακούσουµε τη συζήτηση 
καλύτερα  :  ¨ -  Χωρίς να το θέλω -µίλησε, νιώθοντας κάποιες τύψεις, ο κ. Cαstulo-, 
θυµήθηκα το ∆άφνη και Χλόη. 
  - Ντα φίνις σικλόεν ; - ερώτησε χαµογελώντας η κυρία-. Κοίτα, Cαstulo, 
άφησε τώρα αυτά τα µπασταρδεµένα λατινικά. 
  - ∆εν είναι αυτά µπασταρδεµένα λατινικά . Είναι το όνοµα δύο 
ερωτευµένων Ελλήνων . 
  -  Ό,τι δεν καταλαβαίνω το λέω µπασταρδεµένα λατινικά. Είµαι στο σπίτι 
µου και είναι δικαίωµά µου. Αλλά, για να δούµε, τι έπαθαν αυτοί οι ερωµένοι του Εδέµ; 
  -  Έλληνες  - διόρθωσε ο Cαstulo - (8), και επίσης από το Εδέµ. Το 
πέτυχες, Micaela. Ήταν, λοιπόν, δύο βουκόλοι, χτυπηµένοι από αµοιβαίο και φλογερό 
έρωτα, που ζούσαν µοναχοί, και ερωτροπούσαν όλη την ηµέρα ανάµεσα στα δάση και 
τα λιβάδια. Ωστόσο, και παρόλο που η Φύση, µαζί µε τα κοπάδια που βοσκούσαν, τους 
δίδασκαν και τους παραδειγµάτιζαν, η αφέλεια και η άγνοια των ερωτικών τους 
σχέσεων ήταν τόσο µεγάλη που δεν κατόρθωναν να ικανοποιήσουν το πάθος τους. 
Μαγευτική  και θαυµάσια Εκλογή !. 
  Τότε ο Cαstulo άνοιξε, µέσα στην έκστασή του, τις γαλάζιες κόρες των 
οφθαλµών του, όπου έτρεµε µια λάµψη µακρινή του ουρανού της Μυτιλήνης. 
  - ΄Ολες αυτές οι αισχρότητες - πρόσθεσε η Micaela- που µας έκανες να 
χωνέψουµε συγκαλύπτοντάς τες µε µελιχρά λόγια, µάλλον σηνέβηκαν στα χρόνια των 
ευγενών ή των µουσουλµάνων. Η περίπτωσή µας είναι εντελώς διαφορετική. Πρόκειται 
για ένα χριστιανικό γάµο, ανάµεσα σε δύο αθώα πλάσµατα, όπως προστάζει ο Θεός. Ο 
φύλακας άγγελος θα τους δώσει την έµπνευση για ό,τι πρέπει  να κάνουν .̈ 
 
 

____________________________ 
8.  Στα ισπανικά υπάρχει ένα λογοπαίγνιο µε τις λέξεις helιnicos που λέει ο Cαstulo, και edιnicos που 
ακούει η Micaela. 
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 Αργότερα, ο ίδιος ο Cαstulo, ύστερα από την επικείµενη αποτυχία της 
αποστολής που είχε αναλάβει, να καθοδηγεί δηλαδή τον άπειρο νεαρό στο θέµα του 
έρωτα, οµολογεί απελπισµένος ότι εν µέρει φταίει και αυτός στην εκπαίδευση του 
Urbano:  ̈Μπροστά σε τόση αγνότητα και τόση αθωότητα, εγώ, ένας µεγάλος λόγιος, 
σαν να λέγαµε δηλαδή ηλίθιος, και βλάκας µε περικεφαλαία, είχα τη ψευδαίσθηση ότι 
ήµουν ένας ολύµπιος θεός που προέδρευε στην Εκλογή του ∆άφνη και Χλόη, που 
ξαναζωντάνευε τώρα ως Εκλογή του Urbano y Simona. Σε εκείνο το παραπλανιτικό 
βιβλιαράκι - είπε, παίρνοντας µε τρεµουλιαστό χέρι το βιβλίο που ήταν πάνω στο 
τραπέζι-, µαζί µε τον Αχιλλέα Τάτιο, έχω τα Ποιµενικά του Λόγγου, που εγώ θεωρούσα 
ένα εγχειρίδιο ερωτικής παιδαγωγικής. Ακούστε τι λέει ο συγγραφές στο τέλος του 
προοιµίου: «Μακάρι να έδινε ο Θεός να γράφω τα συναισθήµατα των άλλων χωρίς να 
συγκινούµαι κι εγώ». Τι κακότυχος που είµαι. Μόλις βγήκαµε από το πατρικό µε το 
παιδί, κατάλαβα ότι  τα συναισθήµατά µου  θα ήταν πιο έντονα από εκείνα του Urbano 
εξαιτίας µάλιστα του ενσυνείδητου χαρακτήρα τους .̈ (9). 
 Ο  ισπανός συγγραφέας δεν έχει στο νού  µόνο τον Λόγγ., όπως είδαµε. Λίγο 
αργότερα, για να εξηγήσει την κρίσηµη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Urbano, 
µας παραπέµπει στον Αχ. Τάτ. Και όταν η Micaela ρωτά γιατί θα µπορούσε να 
αυτοκτονήσει το παιδί της, ο παιδαγωγός απαντά :  ̈ Ο Έρωτας είναι ο λόγος, ένας 
έρωτας ανικανοποίητος  που δεν θα ικανοποιηθεί ποτέ, αφού είναι τυφλός. Επιτρέψτε 
µου να σας διαβάσω µια παράγραφο αυτού του βιβλίου, που προτιµώ ιδιαίτερα. 
Ακριβώς σήµερα το διάβαζα ενώ ερχόµουν ταξίδι .- Ψέµατα -. Ο συγγραφέας του ήταν 
ένας ΄Ελληνας της Αρχαιότητας που ονοµαζόταν Αχιλλέας Τάτιος. Γράφει το εξής: «Η 
γυναίκα είναι ένα πικρό γλυκό. Από τη φύση  της µοιάζει µε σειρήνα που ελκύει για να 
σκοτώσει. Το µεγαλείο και η επίδειξη της γαµήλιας τελετής εγγύεται το µέγεθος της 
ζηµιάς. Φλογέρες που θρηνούν, θύρες που ανοιγοκλείνουν, πυρσοί που 
πηγαινοέρχονται. Απέναντι σε τόσο µυστήριο και σάλο, ποιός δε θα φωνάξει ¨δύστυχε ,̈ 
τον άνδρα που παντρεύουν ; Εµένα µου φαίνεται σαν να τον στρατολογούσαν µε το ζόρι 
για τον πόλεµο». Σοφά λόγια, που αποδεικνύουν την ελάχιστη ή µηδενική αλλαγή του 
ανθρώπου και των συνηθειών του επί αιώνες .̈ 
 Όλα αυτά, λοιπόν, δείχνουν τον κλασσικισµό του Ayala, για τον οποίο τα 
βασικά προβλήµατα του ανθρώπινου γένους επαναλαµβάνονται συνέχεια χωρίς 
ουσιαστική µεταβολή. Εξάλλου, ο Ayala χρησιµοποιεί αυτή την υπόθεση για να 
τονίσει, µε ένα γελοίο και ειρωνικό τρόπο, την ύπαρξη στην ισπανική κοινωνία 
λανθασµένων προκαταλήψεων και απόψεων σχετικά µε τον έρωτα, που έβλαπταν 
σοβαρά την πνευµατική υγεία της χώρας. Ωστόσο, το µυθ. ξεπερνά τον άµεσο σκοπό 
του, το µήνυµα δηλαδή υπέρ της σεξουαλικής παιδείας,  και κατορθώνει να εκφράζει 
ένα βαθύ ανθρώπινο µύθο: το µύθο ενός ζευγαριού που ξεκινά από την αφέλειά του 
για να αναζητά την ανθρώπινη πληρότητά του, περνώντας από την οδυνηρή 
ανακάλυψη της ζωής. Γι΄αυτό το λόγο, το µυθ. του Ayala, παρόλα τα ξεχωριστά 
στοιχεία που παρουσιάζει σχετίζεται άµεσα µε το ∆κΧ. ¨Ο ∆άφνης και Χλόη που 
ξαναζωντάνεψαν. Nihil novum sub sole¨ , ψιθυρίζει ο κ. Cαstulo.  
____________________________  
9. Ο Ayala ακολουθεί εδώ τη γενικότερη αποδεκτή ερµηνεία του ελληνικού κειµένου, δηλαδή ότι ο 
Λόγγ. ζητά τη βοήθεια του Θεού για να µπορέσει να µας διηγηθεί µια συγκινητική ιστορία µε σύνεση, 
επειδή δύσκολα µπορεί να ζητά να µη µπλέξει σε ερωτοδουλιές εκείνος που δήλωσε ότι κανείς δεν 
γλύτωσε κι ούτε θα γλυτώσει τις σαϊτες του Έρωτα.  Ο Ayala πιθανόν να διάβασε την µετάφραση του 
Valera. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο κ Cαstulo, όχι µόνο συγκινείται βαθιά µε τον πόνο του νεαρού,  
αλλά θα περάσει ο ίδιος από την πρώτη ερωτική του εµπειρία, που θα του αλλάξει τη ζωή. 
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