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Περίληψη της ομιλίας Το μυκιςτόρθμα ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ του Νίκου 

Καηαντηάκθσ είναι από τα πιο εμβλθματικά ζργα του Κρθτικοφ ςυγγραφζα, κακϊσ 

ο βαςικόσ κεματικόσ του άξονασ διαπραγματεφεται τθν ζννοια τθσ ελευκερίασ. Ο 

καπετάν Μιχάλθσ αποτελεί ςφμβολο του αγϊνα για το καλό και το δίκαιο, του 

κάκε αγωνιηόμενου ανκρϊπου που μάχεται να διϊξει το ςκοτάδι και να νικιςει το 

φωσ. Μζςα ςτισ ςελίδεσ του μυκιςτοριματοσ αποκαλφπτονται ζννοιεσ ανκρϊπινα 

ςθμαντικζσ όπωσ πατρίδα, φυλι, ανκρωπιά, αγϊνασ, κυςία, ελευκερία, κάνατοσ. 

Με αφορμι τα 200 χρόνια από τθν ελλθνικι επανάςταςθ, το καηαντηακικό ζργο 

μεταπλάκεται ςε λιμπρζτο για όπερα και ςε ςενάριο για κινθματογραφικι ταινία. 

Στθν παροφςα ειςιγθςθ κα αςχολθκοφμε με τουσ βαςικοφσ εννοιολογικοφσ 

άξονεσ του ζργου και πϊσ αυτοί δφνανται να μεταπλαςτοφν και να αποδοκοφν ςε 

πράξεισ και ςκθνζσ, διαμζςου κυρίωσ των παραςτατικϊν τεχνϊν, αποκαλφπτοντασ 

το διαχρονικό μινυμα τθσ ελευκερίασ του ανκρϊπου. 

 Λίγα λόγια για τον ομιλητή Ο Νίκοσ 

Μακιουδάκθσ είναι επιςκζπτθσ κακθγθτισ Νζασ 

Ελλθνικισ Γλϊςςασ και Πολιτιςμοφ ςτο 

Πανεπιςτιμιο τθσ Γρανάδασ. Σποφδαςε 

φιλολογία, με ειδίκευςθ ςτθ νεοελλθνικι 

λογοτεχνία, και εκπόνθςε τθ διδακτορικι του 

διατριβι ςτον τομζα τθσ γλωςςολογίασ ςτο Δ.Π.Θ. 

Είναι επιςτθμονικόσ επιμελθτισ τθσ Νζασ Ανακεωρθμζνθσ Σφγχρονθσ Ζκδοςθσ των ιδθ 

δθμοςιευμζνων ζργων του Νίκου Καηαντηάκθ. Το 2020 εξζδωςε τθν μονογραφία «Η 

ΟΔΥΣ*Σ+ΕΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. Νεολογικά ακθςαφριςτα ςτο ζποσ του Νίκου Καηαντηάκθ» (Κάπα 

Εκδοτικι). Ζχει διδάξει Π.Μ.Σ. «Δθμιουργικι Γραφι» του Ε.Α.Π., ςτο Π.Π.Σ. του Τμιματοσ 

Ελλθνικισ Φιλολογίασ και του Παιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Δ.Π.Θ., 

κακϊσ και ςτο Τμιμα Ελλθνικισ Γλϊςςασ & Πολιτιςμοφ και ςτο Τμιμα Θεολογίασ του 

Πανεπιςτθμιακοφ Κολεγίου «LOGOS» (Τίρανα, Αλβανία). Αντικείμενο των ερευνθτικϊν του 

ενδιαφερόντων και των δθμοςιεφςεϊν του αποτελοφν: οι ςχζςεισ γλϊςςασ και 

λογοτεχνίασ, οι υφογλωςςικζσ προςεγγίςεισ τθσ λογοτεχνίασ, θ επιμζλεια κειμζνων και οι 

εκδοτικζσ πρακτικζσ αρχειακοφ υλικοφ, θ διαςκευι και θ μετάπλαςθ λογοτεχνικϊν ζργων 

ςε άλλεσ φόρμεσ (κεατρικό κείμενο, κόμικσ, λιμπρζτο, ςενάριο) και οι ψθφιακζσ 

ανκρωπιςτικζσ ςπουδζσ (stylometrics, corpus linguistics, digital editions). Είναι μζλοσ τθσ 

επιςτθμονικισ επιτροπισ τθσ ςειράσ Estudios Neogriegos του Centro de Estudios Bizantinos, 

Neogriegos y Chipriotas (Ιςπανία), ενϊ ζχει αςχολθκεί με τθ γλωςςικι και υφολογικι 

επιμζλεια ςε πολλοφσ εκδοτικοφσ οίκουσ. Τζλοσ ζχει ςυνεργαςτεί ωσ επιςτθμονικόσ 

ςφμβουλοσ ςε παραγωγζσ για τθν τθλεόραςθ, το κζατρο, τθν όπερα και τον 

κινθματογράφο. *https://granada.academia.edu/NikosMathioudakis ] 


