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η μεγάλη αξία του έργου του 
Σητειακού ποιητή Βιτσέντζου 
Κορνάρου φιλοδοξεί να αναδείξει ο 
Δήμος Σητείας με τη διοργάνωση 

Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με 
θέμα « Ο κόσμος του Ερωτόκριτου και ο 
Ερωτόκριτος στον κόσμο ». 
Ένα συνέδριο που αποτελεί επιπλέον μία 
προσπάθεια εκπλήρωσης του ανεξόφλητου 
χρέους προς τον  Βιτσέντζο Κορνάρο, τον 
ποιητή της Σητείας. 
Το Συνέδριο σκοπό έχει να αναδείξει 
το διαρκές επιστημονικό ενδιαφέρον 
που καλλιεργείται γύρω από το έργο του 
Βιτσέντζου Κορνάρου. Τα τελευταία 
μάλιστα χρόνια αυτό το ενδιαφέρον 
έχει αναζωπυρωθεί και μια άνθιση των 
Ερωτοκρίτειων Σπουδών έχει αποδώσει 
σήμερα πλούσιους καρπούς . 
Αυτούς τους καρπούς, δικαιούται 
πρώτιστα να   απολαύσει το Σητειακό 
κοινό που αισθάνεται περηφάνια για τον 
ποιητή που κατά ομολογία του ιδίου “ Στη 
Στείαν εγεννήθηκε, στη Στείαν ενεθράφη ’’. Η 
Σητεία αγαπά το Βιτσέντζο Κορνάρο , τον 
Ερωτόκριτο και την Αρετούσα και τιμά 
εκείνους που ασχολούνται με τον ποιητή 
και το έργο του. 
Και ο Δήμος Σητείας, εκφραστής αυτών 
των συναισθημάτων του Σητειακού λαού, 
αισθάνεται ως χρέος την πραγματοποίηση 
ενός Συνεδρίου τέτοιου που να 
αναδεικνύει τη λογοτεχνική αξία του 
ποιήματος, τη διαχρονική αξία του ποιητή 
του, εκφράζοντας παράλληλα και τις 
ευχαριστίες του σε όσους μελετούν σήμερα 
το μνημειώδες έργο και προβάλλουν τον 
αξιακό του κόσμο. 

T

Ο Δήμαρχος Σητείας 
Νίκος Κουρουπάκης 
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Η ΣΗΤΕΙΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΤΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ

Με την εγκατάσταση των Βενετών 
στην Κρήτη (1211) και τη διοικητική 
οργάνωση του νησιού κατά το πρότυπο 
της Βενετίας σε έξι εξαρχίες ή σεξτέρια 
η Σητεία αποτέλεσε τμήμα της εξαρχίας 
των Αγίων Αποστόλων. Στις αρχές του 
14ου αιώνα άλλαξε η διοικητική διαίρεση 
της Κρήτης και το νησί χωρίστηκε σε 
τέσσερα διαμερίσματα (Χάνδακας, Χανιά, 
Ρέθυμνο, Σητεία). Έγινε, λοιπόν η περιοχή 
της Σητείας ανεξάρτητο διαμέρισμα με 
έδρα την πόλη της Σητείας και χωριστό 
δημόσιο ταμείο, εξαρτημένη όμως σε 
μεγάλο βαθμό από το Χάνδακα. Γνωστές 
οικογένειες Βενετών ευγενών της Σητείας 
είναι η οικογένεια Corner μέλος της ο 
Βιτσέντζος Κορνάρος - η οικογένεια De-
mezzo που έκτισε τη βίλα στην Ετιά και οι 
οικογένειες Balbi, Benedetti και Querini.
Στη γνωστή “Περιγραφή της Κρήτης” 
του Πέτρου Καστροφύλακα του 1583 
το διαμέρισμα της Σητείας αναφέρεται 
με 22.312 κατοίκους, ενώ η ίδια η πόλη 
είχε 1.391 κατοίκους. Είχε επίσης 12 
μοναστήρια και δύο μονές καθολικών.

ENHMERWTIO ENTYPO_HELP.indd   3 14/7/2009   6:18:15 μμ



Εκτός από τον Βιτσέντζο Κορνάρο 
η Σητεία ανέδειξε αρκετούς λογίους. 
Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται ο Ανδρέας 
Κορνάρος, αδερφός του Βιτσέντζου, καθώς 
και οι αδερφοί Γαβριήλ και Μελέτιος 
Παντόγαλοι, και οι δύο διακεκριμένοι 
κληρικοί. Ο Γαβριήλ διετέλεσε για πολλά 
χρόνια ηγούμενος της Μονής Τοπλού, 
ενώ ο Μελέτιος ανήλθε στο αξίωμα του 
μητροπολίτη Εφέσου. Άλλος λόγιος ήταν 
ο Ανδρέας Περτζιβάλης. Στη Σητεία 
έδρασε γύρω στα 1525, ως δάσκαλος, και 
ο Γεώργιος Καλύβας.
Οι διάφορες επιδημικές ασθένειες καθώς 
και ο σεισμός του 1508 έπληξαν τη Σητεία. 
Στις παραπάνω πληγές προστίθενται 
και οι πειρατικές επιδρομές αλλά και οι 
οργανωμένες τουρκικές επιθέσεις που 
μείωναν διαρκώς τον πληθυσμό της 
Σητείας.
Το 1538, στη διάρκεια του τρίτου 
Βενετοτουρκικού πολέμου ο Τουρκικός 
στόλος με επικεφαλής τον Χαϊρεδίν 
Μπαρμπαρόσα, πυρπόλησε τη Σητεία, 
κατέστρεψε και λεηλάτησε τα χωριά 
Πισκοκέφαλο, Μπεράτι, Μαρωνιά και 
Τραπεζόντα, έσφαξε και αιχμαλώτισε 
πολλές οικογένειες Κρητικών. 
Η τελική καταστροφή της Σητείας έγινε 
στα χρόνια του Τουρκικού πολέμου. Στα 
τέλη του 1647 η πόλη κατεδαφίστηκε. 
Προσπάθειες των Βενετών να 
ανακαταλάβουν την περιοχή απέτυχαν.

-Όποιοι αγαπούσι καρδιακά παρηγοριά μεγάλη 
παίρνου να βλέπουν εις τ’ αλλού των ομματιών 

τα κάλλη• 
χαίρονται, αναγαλλιούσινε με τη θωριάν εκείνη
κι α θέλου να στραφούν κι αλλού, η αγάπη δεν 

τσ’ αφήνει. (A2187-90)
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ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ
Ο ποιητής του “Ερωτόκριτου” κύριος 
εκφραστής της Κρητικής Αναγέννησης
Ένας απο τους μεγαλύτερους ποιητές όλων 
των εποχών, ο ποιητής του “Ερωτόκριτου” 
δηλώνει στον επίλογο του ποιήματος ότι 
γεννήθηκε και έγραψε στη Σητεία.
Ο Βιτσέντζος ήταν ο μικρότερος γιός του 
Ιακώβου Κορνάρου. Γεννήθηκε στις 26 
Μαρτίου 1553, στο χωριό Τραπεζόντα 
Σητείας, πατρογονικό φέουδο της 
οικογένειας του και βαφτίστηκε το 
καλοκαίρι του ίδιου χρόνου. Έμεινε στην 
περιοχή της Σητείας, κυρίως στα χωριά 
Τραπεζόντα και Πισκοκέφαλο, ως το 
1587-1590, δηλαδή ως τα τριανταπέντε 
του χρόνια περίπου “ ζώντας τη ζωή 
του φεουδάρχη γαιοκτήμονα, μέσα 
σ’έναν πολυπρόσωπο κόσμο υπηρετών 
και δουλοπαροίκων, που ήταν όλοι τους 
Ελληνορθόδοξοι ”.  

-Κ’ ίντα δεν κάνει ο Έρωτας σε μια καρδιά π’ 
ορίζει•

σαν τη νικήση, ουδέ καλό ουδέ πρεπό γνωρίζει.  
(Α 1037-38)
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Λίγο πριν το 1590 εγκαταστάθηκε στο 
Χάνδακα κοντά στον αδελφό του Ανδρέα 
που ήταν ο ιδρυτής της Ακαδημίας των 
Stravaganti, ενός συλλόγου λογίων με 
αξιόλογη φιλολογική και λογοτεχνική 
δραστηριότητα στα χρόνια της ακμής της 
Κρητικής Λογοτεχνίας. Εκεί παντρεύεται 
τη Μαριέττα Ζenο, συμμετέχει ενεργά 
στη δημόσια ζωή του Χάνδακα, ενώ κατά 
τη διάρκεια της φοβερής πανούκλας των 
ετών 1591-1593 ανέλαβε καθήκοντα 
υγειονομικού επόπτη στην πόλη και το 
διαμέρισμα του Χάνδακα. Έγγραφα 
οικονομικού χαρακτήρα και διαθήκες, 
που δημοσίευσε ο καθηγητής Γιάννης 
Μαυρομάτης, δείχνουν ότι οι Κορνάροι 
αυτοί ήταν γλωσσικά εξελληνισμένοι.
Ο  Βιτσέντζος    μετά την μόνιμη 
εγκατάσταση του στο Χάνδακα 
επισκέπτεται τακτικά και ως το θάνατο 
του την ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Σητεία. 
Μάλιστα  για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα, από το τέλος του 1598 ως το 
τέλος του 1600, βρίσκεται κυρίως στην 
περιοχή της Σητείας, όπου εξακολουθούσε 
να διατηρεί σημαντική περιουσία.
Πέθανε στο Χάνδακα μετά τις 12 
Αυγούστου 1613 και πρίν από τις 24 
Απριλίου του 1614 και θάφτηκε στο 
μοναστήρι του Αγίου Φραγκίσκου.
Οι γονείς του Ιάκωβος Κορνάρος και 
Ζαμπέτα (Ελισάβετ) του ποτε Ιωάννη 
Demezzo του Μάρκου, που το γαμήλιο 
συμβόλαιο τους συντάχθηκε στη Σφάκα 
της Σητείας το 1542, έχουν θαφτεί στο 
μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης της 
Φράγκικης στο Ξώπορτο (προάστια) της 
Σητείας.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 
“ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ”

Ο “Ερωτόκριτος” αναγνωρίζεται 
ως κλασικό έργο της νέας ελληνικής 
λογοτεχνίας, ως το ωραιότερο λυρικό 
αφηγηματικό ποίημα που γράφτηκε σε 
γλώσσα νεοελληνική. Είναι θαυμαστός και 
μόνο για την αντοχή του στο χρόνο.
Σχετικά με τη χρονολόγησή του και αφού 
τα βασικά  επιχειρήματα για την όψιμη 
χρονολόγηση του κρητικού ποιήματος, 
που διατύπωσαν ο Στ. Ξανθουδίδης, ο 
Λ. Πολίτης, ο Σπ. Ευαγγελάτος κ.ά., τα 
αντέκρουσαν με επιτυχία ο Στ. Αλεξίου 
και ο Ν.Μ. Παναγιωτάκης, μπορούμε να 
πούμε ότι ο Βιτσέντζος Κορνάρος έδωσε 
την πρώτη μορφή στο ποίημα του, πριν 
από το 1590 όταν ακόμη ζούσε στη Σητεία 
και αργότερα στο Χάνδακα μετά το 1595 
ή και μετά το 1600 το επεξεργάστηκε 
προσθέτοντας και τον επίλογο.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΗΧΗΣΗ
Ο “Ερωτόκριτος” κυκλοφόρησε αρχικά 
σε χειρόγραφα, χαμένα τώρα πλήν ενός 
(1710). Τυπώθηκε για πρώτη φορά στη 
Βενετία, το 1713 στο τυπογραφείο του 
Αντώνιου Βόρτολι με καθυστέρηση ενός 
αιώνα από την πιθανολογοιμένη εποχή 
της συγγραφής του και ανατυπώθηκε 
αναρίθμητες φορές. Διαβάστηκε άπληστα 
και αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο κείμενο 
σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, όπως 
βεβαιώνει και ο Σεφέρης που θυμάται, 
παιδί στη Σμύρνη την ευρεία διάδοση 
του.
Και όπως αναφέρει, όχι χωρίς ζήλια, ο 
Καισάριος Δαπόντες στα 1766 οι άνθρωποι 
είχαν τον  Ερωτόκριτο  “εις τα προσκέφαλα 
τους.”
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Η ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΣΤΟΝ 

΄΄ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟ΄΄
Στον “Ερωτόκριτο”  ο Έρωτας  
εμφανίζεται ως πανίσχυρη δύναμη 
(΄΄ο πόθος όντε βουληθή και θέλει να νικήση 

γνώση δεν ει ουδέ δύναμη να τόνε 
πολεμήση΄΄),

αρματωμένος με τόξο και βέλη, ξίφος ή 
και φωτιά, φτερωτός και γυμνός.
Η εικονογραφία του έρωτα συνοδεύεται 
από πλήθος μεταφορών που περιγράφουν 
το ερωτικό συναίσθημα.
Το θέμα της  παντοδυναμίας  του έρωτα 
αποτελεί ένα μοτίβο ευρύτατα διαδεδομένο 
στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Η 
υπουλότητα του έρωτα αποτελεί επίσης 
στερεότυπο.
Στον “Ερωτόκριτο” η παραδοσιακή 
θεματολογία υφίσταται περίπλοκη 
επεξεργασία. Οι μεταμορφώσεις του θεού 
στο έργο του Κορνάρου παρουσιάζουν 
ποικιλία και πρωτοτυπία. Μια από 
τις χαρακτηριστικές μεταφορές που 
περιγράφουν τη βαθμιαία αύξηση του 
ερωτικού συναισθήματος είναι η εικόνα 
του δένδρου που ριζώνει στην καρδιά.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντιστοιχία του 
ονόματος Ερωτόκριτος ή Ρώκριτος με το 
επίθετο “ερωτοακατάκριτος”= αυτός που 
δεν έχει κριθεί, δεν έχει βασανιστεί από 
τον έρωτα.
Ο “Ερωτόκριτος” αποτελεί το μοναδικό 
έργο της Κρητικής Λογοτεχνίας που ανήκει 
στο είδος της ερωτικής μυθιστορίας.

-Στη γέμιση του φεγγαριού άλλο δεντρό δεν 
πιάνει, 

μόνο τσ’ αγάπης το δεντρό που πάντα ρίζες 
κάνει. 

(B 315-16)
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ

               H ο υ σ ι α σ τ ι κ ή 
αναγνώριση της αξίας 
του “Ερωτοκρίτου” 
από πλευράς λογίων 
έρχεται από τους 
καθ΄ύλην αρμόδιους: 
τους ποιητές. Η 
π ρ ώ τ η , μ ε ί ζ ω ν 
δημιουργική δικαίωση 
του ΄΄Ερωτοκρίτου΄΄ 
απαντά στο έργο του 

Διον. Σολωμού. Το κρητικό έργο διδάσκει 
και τρέφει την ποίηση των Επτανησίων 
μετά την εκεί εγκατάσταση των Κρητικών 
προσφύγων, το 1669. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το πρώτο αυτοτελές κείμενο που 
γράφεται για τον “Ερωτόκριτο” είναι μια 
διάλεξη του Τερτσέτη.
Στη μεγάλη ιστορία της συνομιλίας των 
νεότερων ποιητών με το παλαιό έργο 
σταθμοί παραμένουν ο Σωλομός, ο 
Σικελιανός και ο Σεφέρης. 
Ο Παλαμάς αστράφτει και βροντά στα 
1906, ζητώντας επιτέλους μια “έκδοση της 
προκοπής” για τον “Ερωτόκριτο”.
Η πρώτη επιστημονική έκδοση έγινε στο 
Ηράκλειο από τον Στέφανο Ξανθουδίδη 
στα 1915. Το 1980 η κριτική, σοφή 
έκδοση “του Στυλιανού Αλεξίου, επίτιμου 
Δημότη του Δήμου μας” αποκατέστησε το 
κείμενο στην αρχική του μορφή, πλησίασε 
το κείμενο πολύ κοντά στο πρωτότυπο. 
Η έκδοση αυτή αποτελεί σταθμό στην 
ιστορία των Ερωτοκρίτειων σπουδών.
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 Ο Παλαμάς αστράφτει και βροντά στα 
1906, ζητώντας επιτέλους μια “έκδοση 
της προκοπής” για τον “Ερωτόκριτο”.
Η πρώτη επιστημονική έκδοση έγινε στο 
Ηράκλειο από τον Στέφανο Ξανθουδίδη 
στα 1915. Το 1980 η κριτική, σοφή 
έκδοση “του Στυλιανού Αλεξίου, επίτιμου 
Δημότη του Δήμου μας” αποκατέστησε το 
κείμενο στην αρχική του μορφή, πλησίασε 
το κείμενο πολύ κοντά στο πρωτότυπο. 
Η έκδοση αυτή αποτελεί σταθμό στην 
ιστορία των Ερωτοκρίτειων σπουδών.
Οι δέκα χιλιάδες περίπου στίχοι του 
“Ερωτοκρίτου” δεν γράφτηκαν για να 
παίζονται – μ΄όλο που και στο πάλκο 
αγαπήθηκε ο Ερωτόκριτος – αλλά για να 
διαβάζονται. Στην Κρήτη κυρίως αλλά 
και στα Επτάνησα ήταν πολλοί εκείνοι 
που ήξεραν να απαγγέλουν από στήθους 
“Ερωτόκριτο”.
Σήμερα, το έργο αναγνωρίζεται διεθνώς 
ως μια από τις μεγάλες δημιουργίες της 
Ευρωπαϊκής  Αναγέννησης  και κυκλοφορεί 
σε αναρίθμητες εκδόσεις.
Η πατρίδα του ποιητή, η Σητεία, με την 
οργάνωση αυτού του Διεθνούς Συνεδρίου 
αποτίει τον οφειλόμενο φόρο τιμής 
στον ποιητή Βιτσέντζο Κορνάρο και 
αναλαμβάνει το ανεξόφλητο προς αυτόν 
χρέος.

-Τα μάτια δεν καλοθωρού στο μάκρεμα του 
τόπου,

μα πλιά μακρά και πλιά καλά θωρεί η καρδιά τ’ 
αθρώπου•

εκείνη βλέπει στα μακρά και στα κοντά γνωρίζει 
και σ’ ένα τόπο βρίσκεται κ’ εισέ πολλούς 

γυρίζει. 
(A 1077-80)
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στυλιανός Αλεξίου , Πρόεδρος, Ομότιμος 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
Επίτιμος Δημότης Σητείας

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιεραπύτνης 
και Σητείας κ. Ευγένιος

Πανοσιολογιότατος Ηγούμενος  Ι. Μονής 
Τοπλού κ. Φιλόθεος 

Ιωάννης Πλακιωτάκης, Υφυπουργός 
Εθνικής Αμύνης 

Μιχάλης Καρχιμάκης, Βουλευτής Λασιθίου 

Σήφης Αναστασάκης, Νομάρχης Λασιθίου

Νίκος Κουρουπάκης, Δήμαρχος Σητείας

Μανώλης Χατζηνάκης, πρ.Υφυπουργός 
Νέας Γενιάς 

Φοίβος Ιωαννίδης, πρ. Υφυπουργός 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Γιάννης Δρακάκης, Δήμαρχος Λεύκης 

Γιάννης Χατζηνάκης, Δήμαρχος Ιτάνου

Θεοδόσης Καλαντζάκης, Δήμαρχος Μακρύ 
Γιαλού

Νίκος Πετράκης, Πρόεδρος ΟΑΣ, πρ. 
Δήμαρχος Σητείας 

Νίκος Τσικαλάκης, πρ. Δήμαρχος Σητείας 

Ελπιδοφόρος Ασπραδάκης, πρ. Δήμαρχος 
Σητείας

Γεώργιος Καταπότης, πρ. Δήμαρχος 
Σητείας

Γιάννης Περράκης, πρ. Δήμαρχος Ιτάνου

Γιώργος Χατζάκης, πρ. Δήμαρχος Μακρύ 
Γιαλού 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Νίκος Κουρουπάκης, Δήμαρχος
Κατερίνα Ζερβάκη , Πρόεδρος
Τασούλα Μαρκομιχελάκη, Αντιπρόεδρος 

Θεόδωρος Πατεράκης , Αντινομάρχης 
Λασιθίου
Μαρία Πρατσίνη , Αντινομάρχης Λασιθίου
Πελαγία Πετράκη, Νομαρχιακή Σύμβουλος 
Λασιθίου     
Αντώνης Ανηψητάκης , Νομαρχιακός 
Σύμβουλος Λασιθίου
Μανώλης Τσιφετάκης, Αντιδήμαρχος 
Σητείας
Μιχάλης Πρωτογεράκης ,Αντιδήμαρχος 
Σητείας
Γιώργος Βαζάκης, Αντιδήμαρχος Σητείας
Παύλος Παντελάκης, Αντιδήμαρχος 
Σητείας
Μαρία Γιαννακάκη, Δημοτικός Σύμβουλος 
Σητείας
Μανώλης Μαυροματάκης , Πρόεδρος 
ΔΕΠΟΤΑΣ
Απόστολος Τζίφας , Φιλόλογος
Μιλτιάδης Παπαδάκης , Φιλόλογος
Γιώργος Λυράκης , Προϊστάμενος Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Ν. Λασιθίου  
Δημήτρης Ζαμπετάκης, Πρόεδρος 
Συλλόγου Εκπ/κών Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Βαγγέλης Μπελιμπασάκης, Πρόεδρος 
Θεάτρου Σητείας
Μαρία Ζωγραφάκη , Δασκάλα 
Ειρήνη Λατζανάκη, Δασκάλα
Ιωάννα Καϊσερλή, Ειδική Συνεργάτης
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