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Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Τμήμα Φιλολογίας αναγορεύουν τον διαπρεπή καθηγητή 

Κλασικών Σπουδών του Harvard, Gregory Nagy, Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος 

Φιλολογίας, την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου, ώρα 6.00 μμ. στην Αίθουσα της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο μιας υβριδικής τελετής που μπορείτε να 

παρακολουθήσετε ακολουθώντας τον σύνδεσμο: 

https://zoom.us/j/8481462529 

Meeting ID: 848 146 2529 

 

Η αρχική τελετή, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2020 στο Ωδείο του 

Ρεθύμνου, αναβλήθηκε λόγω της αναστολής της λειτουργίας του Ιδρύματος μία μέρα 

νωρίτερα εξαιτίας της πανδημίας. 
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 Το Πανεπιστήμιο Κρήτης τιμά τον Gregory Nagy για την καινοτόμο συνεισφορά του 

στη μελέτη των ομηρικών επών, αλλά και της αρχαϊκής ποίησης συνολικά, την ενίσχυση και 

προώθηση της έρευνας μέσω του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, το οποίο διηύθυνε επί 21 

χρόνια, και την προσφορά του στη διάχυση της γνώσης στην κοινωνία μέσω της εκτενούς 

χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών με στόχο την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση. 

Ο Gregory Nagy γεννήθηκε στη Βουδαπέστη το 1942. Γιος διαπρεπούς μουσικού 

μετοίκισε σε μικρή ηλικία με την οικογένειά του πρώτα στον Καναδά και στη συνέχεια στις 

ΗΠΑ. Είναι παντρεμένος με την Olga M. Davidson, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο 

Μουσουλμανικών Κοινωνιών και Πολιτισμών, Boston University, με την οποίαν έχουν δύο 

παιδιά.  

Ο Nagy σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Indiana (ΒΑ 1962) και στο Harvard 

(διδάκτωρ 1966). Δίδαξε στο Harvard (1966-73), στο Johns Hopkins (1973-75) και 

επέστρεψε στο Harvard το 1975, όπου και διδάσκει ως σήμερα (από το 1984 κατέχει την 

έδρα Francis Jones). Από το 2000 ως το 2021 διηύθυνε το Center for Hellenic Studies, ένα 

σπουδαίο ερευνητικό κέντρο του Harvard στην Washington DC. To 2008 ίδρυσε ένα αδελφό 

ίδρυμα στο Ναύπλιο. Χαρακτηριστικό της κατεύθυνσης που έδωσε ο Nagy και στα δύο 

ιδρύματα είναι η εξωστρέφεια και η εκτεταμένη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στην έρευνα 

και τη διδασκαλία με πρωταρχικό σκοπό την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση.  

 Πνευματικά ο Nagy ανήκει στη σχολή των Milman Parry και Albert Lord, των 

οποίων οι έρευνες στη σερβοκροατική παράδοση έφεραν επανάσταση στην κατανόηση του 

ύφους, του τρόπου και των συνθηκών σύνθεσης των ομηρικών επών. Ο Nagy είναι 

ανανεωτής της θεωρίας της προφορικότητας, την οποίαν έχει εμπλουτίσει και διευρύνει για 

να ερμηνεύσει τη σύνθεση και εκτέλεση του συνόλου της αρχαϊκής ποίησης, επικής και 

λυρικής, εντάσσοντάς την στο ιστορικό και πολιτισμικό της πλαίσιο. Έχει δημοσιεύσει 

εκατοντάδες μελέτες, έχει εποπτεύσει πάνω από 50 διδακτορικές διατριβές και έχει λάβει 

πλήθος τιμητικών διακρίσεων σε όλον τον κόσμο, ανάμεσα στις οποίες και το Παράσημο 

του Ταξιάρχη τoυ Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας το 

2019. Ο Nagy διακρίνεται για την ευγένεια και την αμεσότητά του καθώς και τη διάθεση 

προσφοράς ιδιαιτέρως στους μη προνομιούχους.  

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, θα 

χαιρετίσει την εκδήλωση, η κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Καθηγήτρια Σταυρούλα 

Τσινόρεμα, θα προσφωνήσει τον τιμώμενο, ενώ ο Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, 

Καθηγητής Στέλιος Παναγιωτάκης θα αναγνώσει το ψήφισμα, την αναγόρευση και τον 



 

τιμητικό τίτλο. Την πολυσχιδή ακαδημαϊκή και κοινωνική προσφορά του Gregory Nagy θα 

παρουσιάσει η Διευθύντρια του Τομέα Κλασικών Σπουδών, Καθηγήτρια Λουκία 

Αθανασάκη. Το ποιητικό και μουσικό εγκώμιο του τιμώμενου θα αποδώσει, με τον τρόπο 

της προφορικής ποιητικής παράδοσης, η ζωντανή ιστορία της Κρητικής Μούσας: θα 

απαγγείλει ο Γιώργης Καράτζης και θα ερμηνεύσει με τη λύρα και το τραγούδι του ο 

Βασίλης Σκουλάς. Η εκδήλωση θα κλείσει με την ομιλία του τιμωμένου με θέμα τον Ηρακλή 

Δάκτυλο στο όρος ΄Ιδα, εν μέρει στην Ελληνική και εν μέρει στην Αγγλική γλώσσα. 

Επισυνάπτονται:  

Πρόσκληση - πρόγραμμα τελετής 

Αφίσα 


