Βιβλιογραφικό σημείωμα

Κατά τον αρχικό σχεδιασμό, η παρούσα έκδοση θα ακολουθούσε την
έκδοσή της στα αγγλικά – γι’ αυτό οι βιβλιογραφικές παραπομπές είναι, κατά
βάση, στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Για τον ίδιο λόγο, κάποιες συναφείς
αναπτύξεις μου έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας στα ελληνικά∙ ωστόσο, η
πλήρης μεθοδολογική βαρύτητά τους εκτίθεται γιά πρώτη φορά στην ανά χείρας
μονογραφία. Tα αποσπάσματα από έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας
παρατίθενται εδώ στο πρωτότυπο. Από τη σχετική ελληνική βιβλιογραφία βλ.
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