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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

1.1. Λίγα λόγια για την εποχή του Ερωτόκριτου 

Η περίοδος της ακμής της Κρητικής λογοτεχνίας ανάγεται περί τα τέλη του 

16ου αιώνα, γύρω στα 1600 και θεωρείται η ώριμη φάση, ανήκει στους νέους χρόνους 

και στην Αναγέννηση, αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη φάση της νεοελληνικής 

λογοτεχνίας1 και διαρκεί έως την κατάληψη της Κρήτης από τους Οθωμανούς, το 

1669.2  Την περίοδο αυτή στο νησί συντελείται κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, 

η λογοτεχνική παραγωγή είναι πλούσια και η πνευματική άνθηση διάγει την 

καλύτερη της περίοδο, αφού έχουν πάψει οι επαναστάσεις και οι Οθωμανικές 

οχλήσεις, όπου μετά το 1573 ακολουθεί περίοδος μακράς ειρήνης. Το φεουδαρχικό 

σύστημα των Βενετών παρακμάζει κι έτσι συντελείται η οικονομική ανάπτυξη της 

αστικής τάξης και διευκολύνεται η δημιουργία μιας πνευματικής κίνησης.  Οι αστοί 

και οι ευγενείς διανοούμενοι δημιουργούν τις  Ακαδημίες, οι οποίες, κατά μια έννοια, 

αποτελούν το επίκεντρο της πνευματικής ζωής, ενώ οι συγγραφείς, ως γόνοι 

ανωτέρων τάξεων, έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τις λογοτεχνικές 

εξελίξεις της Ιταλίας.  

Σε αυτήν την περίοδο αναπτύσσεται και ο θεατρικός λόγος, με τραγωδίες, 

κωμωδίες, ποιμενικό δράμα, θρησκευτικό δράμα και την έμμετρη μυθιστορία του 

Ερωτόκριτου και του ποιμενικού ειδυλλίου την Βοσκοπούλα. Τα συνήθη πρότυπα που 

ακολουθούν τα έργα είναι ιταλικά, έχουν όμως αρκετή ελευθερία στην διασκευή 

τους, ενώ αρκετές φορές η ποιότητά τους είναι ανώτερη των ιταλικών. Τα 

λογοτεχνικά ρεύματα του μανιερισμού3 και του μπαρόκ4 επικρατούν και η γλώσσα 

                                                             
1 Οι άλλες δύο φάσεις, οι οποίες έπονται χρονικά, είναι η Επτανησιακή και η Αθηναϊκή.  

2 Αλεξίου Στυλιανός, Η Κρητική Λογοτεχνία Κατά τη Βενετοκρατία, Αθήνα, Δωρικός, 1990. 

3 Μανιερισμός - manierismo:  το καλλιτεχνικό ρεύμα το οποίο αναπτύχθηκε κατά την τελευταία 

περίοδο της Αναγέννησης, μεταξύ 1520 - 1600. Ο Μανιερισμός είχε ως καταγωγή την Ιταλία, με 

κέντρα τη Ρώμη και τη Φλωρεντία και αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο μία αντίδραση στην αισθητική 

της ώριμης Αναγέννησης, σηματοδοτώντας παράλληλα την μετάβαση στην μπαρόκ εποχή. Ο όρος 

μανιερισμός προέρχεται από το λατινικό «manierus», το οποίο σημαίνει «τρόπος».  

4 Το  Μπαρόκ, «baroque» ακολουθεί τον Μανιερισμό (1600-1750) και την Αναγέννηση και 

διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο καλλιτεχνικό τρόπο έκφρασης, περισσότερο συναισθηματικό και  
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που χρησιμοποιείται είναι το κρητικό ιδίωμα, αφού το μετουσιώνεται σε λογοτεχνική 

γλώσσα. 

Η ίδια επεξεργασία γίνεται και στην στιχουργική και καθιερώνεται ως φόρμα 

ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, με ομοιοκατάληκτα δίστιχα. Εξαιρούνται τα έργα 

Βοσκοπούλα και τα χορικά στα έργα Ερωφίλη και Ροδολίνος, τα οποία 

παρουσιάζονται με ιαμβικό ενδεκασύλλαβο. 5 

Από τον 16ο μέχρι και τον 17ο αιώνα η, υπό Βενετική κατοχή, Κρήτη επέδειξε 

έντονη θεατρική δραστηριότητα, δεχόμενη σημαντική επίδραση από την κουλτούρα 

της Δύσης σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα όμως στους καλλιτεχνικούς. Έτσι το 

κρητικό θέατρο, το οποίο δημιουργήθηκε από την καλλιεργημένη άρχουσα τάξη του 

νησιού, κατά  την περίοδο της Βενετοκρατίας, επηρεάστηκε από την Ιταλική 

Αναγέννηση, αφομοιώνοντας τα θεατρικά δρώμενα της Ευρώπης και αντλώντας από 

εκεί τα πρότυπά του και τις φόρμες του.  Το κρητικό θέατρο μετουσίωσε και στο 

περιεχόμενο και στην μορφή όλα τα είδη του θεάτρου της εποχής εκείνης, χωρίς 

καμιά διάθεση για μίμηση, αλλά με μια δική του αισθητική.6 

Η περίοδος αυτή στο κρητικό θέατρο θεωρείται σημαντική, διότι μέσα από 

αυτήν δημιουργήθηκε μια παράδοση κλασικίζουσας 7   δραματουργίας η οποία 

διήρκεσε για δύο αιώνες. 8  Η κρητική δραματουργία  και μεταγενέστερα και η 

επτανησιακή, ακολούθησαν το ύφος της Ιταλικής Αναγέννησης, στην οποία 

υπερτερούσαν τα στοιχεία του μανιερισμού και του μπαρόκ.9 Η δε παιδεία της εποχής 

                                                                                                                                                                              
δραματικό. Γεννήθηκε στην Ιταλία και γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη. Συναντάται στην 

αρχιτεκτονική, την γλυπτική, την ζωγραφική, την μουσική και την λογοτεχνία. (Toman, 2008) 

5 D. Holton,  «Η Κρητική Αναγέννηση», W. Pouchner, , Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της 

Αναγέννησης, επιμ. D. Holton, μετ. Ν. Δεληγιαννάκη, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 1997, σσ. 3-10, 13-16, 19· βλ. 

και, Αλεξίου, Η κρητική λογοτεχνία και η εποχή της. Μελέτη φιλολογική και ιστορική, σσ. 17, 26-31. 

6 B.  Πούχνερ, Φαινόμενα και Νοούμενα: Δέκα θεατρολογικά μελετήματα, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 

1999, σσ 105-109. 

7 Το  πολιτισμικό, αισθητικό και καλλιτεχνικό κίνημα της Γαλλίας και γενικότερα της Ευρώπης, κατά 

τον  17ο και 18ο  αιώνα, δηλαδή από το 1660 μέχρι και το 1715, ονομάζεται κλασικισμός. Ο 

κλασικισμός άνθισε κυρίως τον 18ο αιώνα εκφραζόμενος μέσα από την μουσική,  την ζωγραφική, την 

αρχιτεκτονική, την λογοτεχνία και το θέατρο.  Ο κλασικισμός αντικατέστησε το μπαρόκ, έδωσε την 

θέση του στον ρομαντισμό και τέλος άνθισε εκ νέου με τον νεοκλασικισμό. (Αθανασόπουλος, 2007) 

8 Β. Πούχνερ, Νεοελληνικό θέατρο (1600 – 1940) – Κινηματογράφος, τόμ. Α΄, Πάτρα, ΕΑΠ, 2002 

9 Β. Πούχνερ, Φαινόμενα και Νοούμενα: Δέκα θεατρολογικά μελετήματα 
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ήταν επηρεασμένη από τον Ιταλικό ουμανισμό, με αποτέλεσμα πολλά ονόματα της 

Ελληνικής μυθολογίας να αναφέρονται στην ιταλική γλώσσα. 10  Οι αστοί και οι 

ευγενείς διανοούμενοι της εποχής, όπως προαναφέρθηκε, ιδρύουν τις «Ακαδημίες», 

οι οποίες και αποτελούν επί της ουσίας το επίκεντρο της Κρητικής ζωής. Τα μέλη των 

ακαδημιών οργανώνουν  συνεχώς συγκεντρώσεις στις οποίες ανεβαίνουν είτε 

θεατρικές παραστάσεις, είτε απαγγέλλονται ποιήματα. Ο θεατρικός λόγος 

αναπτύσσεται, γράφονται πολλά δραματικά έργα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την 

ελευθερία τους στην διασκευή, παρόλο που ακολουθούν τα ιταλικά πρότυπα.  

Στην συγκεκριμένη εποχή καλλιεργήθηκαν επίσης τα θεατρικά είδη, όπως η 

τραγωδία, το θρησκευτικό δράμα και η κωμωδία. Ο Πούχνερ θεωρούσε ότι τα έργα 

παρουσιάζονταν στο κοινό με τη μορφή παραστάσεων, κατά τη διάρκεια 

εορταστικών εκδηλώσεων(όπως το Καρναβάλι), σε υπαίθριο χώρο, συνήθως στις 

πλατείες των πόλεων, από άνδρες ερασιτέχνες ηθοποιούς. Ο Σπύρος Ευαγγελάτος, 

δεν συμμερίζεται την άποψη του Πούχνερ και υποστηρίζει ότι τα θεατρικά κείμενα 

γράφονταν για να διαβαστούν και όχι για να παρουσιαστούν στο κοινό. Οι 

συγγραφείς πιθανότατα έμεναν με τη φαντασίωση της σκηνικής πραγμάτωσης των 

έργων τους, αφού μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία πληροφορία για τους 

διοργανωτές των υποτιθέμενων παραστάσεων, ούτε για τους ερασιτέχνες ηθοποιούς 

που ενσάρκωναν τους ρόλους. Ακόμη και τα ιδιαίτερα αγαπητά στο ευρύ κοινό έργα, 

όπως η Ερωφίλη, ο Ερωτόκριτος, Η Θυσία του Αβράαμ και Η  Βοσκοπούλα,  γνώρισαν 

πολλή μεγάλη επιτυχία, εξαιτίας του εμπορικού ενδιαφέροντος που επέδειξαν οι 

εκδότες τους.11 

Η θεατρική παραγωγή ήταν πλούσια, όμως πολλά ήταν τα έργα που δεν 

διασώθηκαν, ή επειδή υπήρχε μόνο ένα χειρόγραφο, το οποίο χάθηκε, ή ολόκληρο ή 

μέρος αυτού.12   

Η Ιταλική Αναγέννηση και η Βενετική κατάκτηση επηρέασαν έντονα την 

κρητική δραματουργία, αν και  η Κρήτη εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, της 

                                                             
10 Β. Πούχνερ, Νεοελληνικό θέατρο (1600-1940)- Κινηματογράφος, τόμ. Α΄, Πάτρα, ΕΑΠ, 2002 

11  Σπύρος Α. Ευαγγελάτος, «Υπήρξαν Θεατρικές Παραστάσεις σε Ελληνική Γλώσσα στη 

Βενετοκρατούμενη Κρήτη», 11Ο Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο, Ρέθυμνο, 21-27/11/2011, σσ. 240  - 

246.  

12 Ο.π. Β. Πούχνερ  
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πολιτιστικής κληρονομιάς και της τοπικής ιδιαιτερότητάς της, ανέπτυξε μια δική της 

ιδιοπροσωπία, όσον αφορά την δημιουργία στο θέατρο.  

Το θρησκευτικό δράμα, η Θυσία του Αβραάμ, πιθανολογείται ότι γράφτηκε 

από τον Βιτσέντζο Κορνάρο, το 1713 και θεωρείται το παλαιότερο χρονολογικά έργο 

του, παρόλο που σε καμία πηγή δεν μνημονεύεται το όνομά του. Η ομοιότητα του 

ύφους στην Θυσία και στον Ερωτόκριτο κάνει πιθανό ο ποιητής της Θυσίας να είναι ο 

Κορνάρος.13 Το έργο βασίζεται στο δράμα της παλαιάς Διαθήκης, Lo Isach του Luigi 

Grotto. Το έργο μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, έχει αποτελέσει λαϊκό 

ανάγνωσμα και το χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν διαιρείται παραδοσιακά σε 

πράξεις και χορικά.14 

Στο σύνολό τους τα κρητικά έργα, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, 

έχουν πάρει στοιχεία από την δημοτική προφορική παράδοση. Όσον αφορά τους 

ποιητές, σε κάποιες περιπτώσεις δεν γνωρίζουμε το ακριβές τους όνομα και αυτό 

σημαίνει ότι το έργο πλησιάζει στην ανωνυμία του λαϊκού έργου. Σε κάποιες άλλες δε 

περιπτώσεις τα έργα δεν φέρουν καν το όνομα του δημιουργού τους.15 

Οι χρονολογίες της συγγραφής των έργων του κρητικού θεάτρου δεν είναι 

εύκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια. Οι μελετητές υποστηρίζουν ότι το διάστημα 

συγγραφής των αναγεννησιακών, κρητικών, λογοτεχνικών και θεατρικών έργων, 

κατά προσέγγιση, ξεκινά το 1590 και τελειώνει το 1699, με την άλωση του Χάνδακα.  

Το 1553, στη Σητεία της Κρήτης, γεννήθηκε ο ποιητής Βιτσέντζος Κορνάρος. 

Κατάγεται από οικογένεια Βενετών ευγενών, όπου ο αδελφός του, ο Ανδρέας 

Κορνάρος, υπήρξε γνωστός φεουδάρχης. Στη Σητεία ο Βιτσέντζος πέρασε ένα 

μεγάλο μέρος της ζωής του και εκεί έκανε τα πρώτα του λογοτεχνικά βήματα. 

Ο Ανδρέας υπήρξε ιδρυτής της «Ακαδημίας των Stravaganti» του Χάνδακα 

και διετέλεσε πρόεδρος της και μαζί με τον Βιτσέντζο ως ενεργά μέλη περνούσαν 

εκεί αρκετό χρόνο. Γενικά η Ακαδημία υπήρξε εστία διεύρυνσης του πνεύματος και 

φάρος της λογοτεχνικής συγγραφής της εποχής. Τα δύο αδέλφια έγραφαν διάφορα 

                                                             
13 Σ. Αλεξίου, Η Κρητική Λογοτεχνία Κατά τη Βενετοκρατία, σσ 32-33, 35, 37, 42-44 

14  W. Bakker, «Θρησκευτικό Δράμα», W. e. Pouchner, Λογοτεχνία και Κοινωνία στην Κρήτη της 

Αναγέννησης, μετ. Δ. Ναταλία, Ηράκλειο, ΠΕΚ, σσ. 223-252 

15 Σ. Αλεξίου, Η κρητική λογοτεχνία και η εποχή της. Μελέτη φιλολογική και ιστορική, Αθήνα: Στιγμή 
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ποιήματα στην ιταλική γλώσσα, όπως φαίνεται και από τα διάφορα χειρόγραφα που 

έχουν σωθεί στη Βενετία και την Φλωρεντία, τα οποία και παρουσίαζαν στις 

συνευρέσεις της Ακαδημίας. Η αγάπη τους για τα γράμματα και η ιδιαίτερη σχέση 

που είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους λόγω των  κοινών τους ενδιαφερόντων 

αποδεικνύεται στην διαθήκη του Ανδρέα, ο οποίος πεθαίνοντας το 1611 κληροδοτεί 

στον Βιτσέντζο τα 30 βιβλία της βιβλιοθήκης του.  

Πολλοί ερευνητές διατυπώνουν την άποψη ότι δεν είναι τυχαίο που ο 

Κορνάρος εμπνεύστηκε τον Ερωτόκριτο λογοτεχνικό έργο του οποίου την αξία 

κανένας μέχρι και σήμερα, δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Η δε ομοιότητα του ύφους 

στα έργα  Ερωτόκριτος και η Θυσία του Αβραάμ, κάνει κάποιους τους ερευνητές να 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ποιητής της Θυσίας είναι ο Κορνάρος, παρόλο 

που δεν είναι η επικρατέστερη άποψη. 16 Οι απόψεις διίστανται σχετικά με τη 

χρονολόγηση συγγραφής του θρησκευτικού αυτού δράματος, αφού ορισμένοι το 

τοποθετούν στο 1535, ενώ άλλοι στο 1635, εποχή που ήρθε στην επιφάνεια το 

παλιότερο χειρόγραφο του έργου. Το συγκεκριμένο έργο τυπώθηκε στη Βενετία το 

1713 και είχε ιδιαίτερη απήχηση. 17 

Το 1610 ο Κορνάρος γράφει τον Ερωτόκριτο και μέσω αυτού του έργου 

καθιερώνεται ως ο σπουδαιότερος ποιητής της Κρήτης. Όπως ο Χορτάτζης στην 

Ερωφίλη, έτσι και ο Κορνάρος στον Ερωτόκριτο, εκφράζεται το αίτημα για 

μεγαλύτερη ελευθερία στον έρωτα. Στο έργο του Βιτσέντζου η καταδίκη της εξουσίας 

είναι λιγότερο σκληρή, ενώ το ευτυχισμένο τέλος δεν αφήνει πικρή γεύση στον 

θεατή, αλλά ένα αισιόδοξο μήνυμα. Η πλοκή του έργου φανερώνει ότι ο ποιητής 

επηρεάστηκε από το ιπποτικό μεσαιωνικό μυθιστόρημα Πάρις και Βιέννα και το 

επικό ποίημα Orlando Furioso του Ariosto (1532). Από ένα χειρόγραφό του 

πληροφορούμαστε ότι ο ποιητής άλλαξε κατοικία, όταν παντρεύτηκε, αφού διέμεινε 

στο Ηράκλειο, μέχρι το 1613, οπότε και πέθανε.  

 

                                                             
16  Σ. Ευαγγελάτος, Προς την αλήθεια για τον Βιτσέντζο Κορνάρο: ποιός ήταν ο ποιητής του 

Ερωτόκριτου;. Αθήνα, Κάκτος, 1985, σσ.100-106. 

17 Α. Σολομός, Το Κρητικό Θέατρο Από τη Φιλολογία στη Σκηνή, Αθήνα,  Κέδρος, 1998, σσ101-103 
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1.2. Το ξεκίνημα του 20ού αιώνα: μια ενδιαφέρουσα εποχή 

Ο ελληνικός 20ός αιώνας αρχίζει με τον, καίριας σημασίας για την εξέλιξη 

των πραγμάτων της εποχής, ερχομό του Ελευθέριου Βενιζέλου στην Ελλάδα (1910) 

και την γέννηση και ουσιαστική προώθηση της «Μεγάλης Ιδέας».18 

Η περίοδος 1910 – 1920 αποτέλεσε, παρά τους συνεχείς πολέμους, σημαντική 

πρόοδο για τη νεώτερη Ελλάδα. Αναδιοργανώθηκαν όλες οι κρατικές υπηρεσίες, 

καταβλήθηκε φροντίδα για την δημόσια δικαιοσύνη και εκπαίδευση και το κράτος 

πήρε αποτελεσματικά μέτρα για την εθνική οικονομία. Ακόμα, δημιουργήθηκαν 

αγροτικοί συνεταιρισμοί και τι εργατικό κίνημα πήρε νέα τροπή. Η περίοδος αυτής 

της αναδιοργάνωσης και ανάκαμψης διακόπηκε από τους βαλκανικούς πολέμους. 

Ωστόσο, οι πόλεμοι αυτοί, και μετέπειτα ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, έφεραν στο 

προσκήνιο το εθνικό ζήτημα και την ανάγκη της προσάρτησης των αλύτρωτων 

ελληνικών περιοχών σε ένα ενιαίο εθνικό σύστημα.19 

Οι ιστορικές εξελίξεις είχαν, όπως ήταν φυσικό, σημαντικό αντίκτυπο στους 

κύκλους των λογίων της εποχής και στην λογοτεχνική παραγωγή. Τρεις μεγάλες 

πνευματικές φυσιογνωμίες, ο Γιάννης Ψυχάρης (1854 – 1929), ο Ίων Δραγούμης 

(1878 – 1920) και ο Περικλής Γιαννόπουλος (1869 – 1910) έγιναν οι εκφραστές μιας 

μεγάλης ιστορικής και ιδεολογικής μεταβολής:  της μετάβασης από το ιδανικό του 

ταπεινού έθνους στο όραμα ενός «υπερβατικού τόπου». 20  Συμπληρώνοντας το 

κοινοβουλευτικό πρόγραμμα της Μεγάλης Ιδέας, του νέο-βυζαντινού οράματος της 

ανάκτησης των χαμένων πατρίδων, το οποίο έδινε έμφαση στην ιστορία, την 

γεωγραφία και την πολιτική, πρόσθεσαν και την επέκταση του ομιλούμενου 

πολιτισμού, ως ενός σημαντικού αρωγού για την επέκταση. 

Χαρακτηριστικά ο Ψυχάρης γράφει: 

                                                             
18 Νίκος Γ. Σβορώνος, Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα, Θεμέλιο, 2007, σ.111. 

19 Ο.π. σ.  115 – 118. 

20  Άρτεμις Λεοντή, Τοπογραφίες ελληνισμού. Χαρτογραφώντας την πατρίδα, μετ. Παναγιώτης 

Στογιάνος, Αθήνα, SCRIPTA, 1998, σ. 130 - 131. 
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«Ένα έθνος, για να γίνη έθνος, θέλει δυο πράγματα·  να μεγαλώσουν τα 

σύνορά του και να κάμει φιλολογία δική του. […]  Πρέπει να μεγαλώση όχι 

μόνο τα φυσικά, μα και τα νοερά του σύνορα. Γι’ αφτά τα σύνορα πολεμώ».21 

 

Οι μεταμορφώσεις της Μεγάλης Ιδέας στην νεοελληνική φιλολογία πήρε δύο 

κατευθύνσεις. Από την μια μεριά η άκρως εθνικιστική τάση και από την άλλη μεριά ο 

ορισμός της ταυτότητάς τους μέσω μιας δημιουργικής επικοινωνίας με την Ευρώπη.22 

Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν και οι μεγάλες μορφές του Γιαννόπουλου και του 

Παλαμά. 

Στην ίδια περίπου εποχή η αρχαιολογία έκανε σπουδαία βήματα προόδου. Το 

1902, για παράδειγμα, βρέθηκε ο «αστρολάβος» των Αντικυθήρων από το ναυάγιο 

που ανακάλυψε ο Σπυρίδων Στάης, ο «έφηβος των Αντικυθήρων», ο «φιλόσοφος των 

Αντικυθήρων» και πληθώρα ελληνιστικών αγαλμάτων από παριανό μάρμαρο. Όλα 

αυτά ανανέωσαν το ενδιαφέρον του νεοέλληνα για το κλασικό παρελθόν του και 

βρήκε στα υλικά μνημεία μερικές ακόμα, πολύ ισχυρές, αποδείξεις της καταγωγής 

του και του ορισμού του.23 Στο ίδιο περιβάλλον εμφανίστηκε και η επιστήμη της 

Λαογραφίας με εισηγητή τον Νικόλαο Πολίτη, ο οποίος επίσης έψαχνε αποδείξεις 

των ελληνικών «ορισμών» στα μνημεία του λόγου της λαϊκής παράδοσης.  

Το όραμα της Μεγάλης Ιδέας έσβησε με την καταστροφή της Σμύρνης και 

μαζί του έσβησαν και οι ιδεολογικές τάσεις που το ακολουθούσαν. Έπειτα από το 

1922 η ελληνική λογοτεχνία και κριτική άλλαξε πορεία και στόχους ολοένα και πιο 

απομακρυσμένους από το εθνικό όραμα. 

Πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, ο 20ός αιώνας παρουσιάζει εντυπωσιακές 

αντιθέσεις. Ξεκινά τον Αύγουστο του 1914 με τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και 

τελειώνει με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την κατάρρευση των 

κουμμουνιστικών καθεστώτων.  

Η ιστορία των Ευρωπαίων, όπως διαμορφώθηκε στον αιώνα αυτό, επηρέασε 

βαθύτατα και την εξέλιξη του αξιακού τους συστήματος. Τα γεγονότα που 

                                                             
21 Γιάννης Ψυχάρης, Το ταξίδι μου, Αθήνα, Ερμής, 1988,  σ. 37 

22 Α. Λεοντή, Τοπογραφίες ελληνισμού. Χαρτογραφώντας την πατρίδα, σ. 137 

23 Γιάννης Χαμηλάκης, Το έθνος και τα ερείπιά του. Αρχαιότητα, αρχαιολογία και εθνικό φαντασιακό 

στην Ελλάδα, μετ. Νεκτάριος Καλαιτζής, Αθήνα, Εκδόσεις του εικοστού πρώτου, 2012, σ. 96 
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διαδραματίστηκαν στο πρώτο μισό του αιώνα: Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, Οκτωβριανή 

επανάσταση, ανάδειξη ολοκληρωτικών καθεστώτων, οικονομική κρίση του 1929 

καθώς και οι επιστημονικές ανακαλύψεις σημάδεψαν την περίοδο αυτή και 

επηρέασαν την διαμόρφωση του «ευρωπαϊκού παραδοσιακού πολιτισμού».24 

Ο 20ός αιώνας ακόμα,  επέφερε μια σημαντική τομή στην επιστημονική 

γνώση, δημιουργώντας σοβαρές ανατροπές στο ισχύον, ως τότε, νευτώνειο 

κοσμοείδωλο στη σφαίρα των φυσικών επιστημών. Πρόκειται για μια μείζονα 

επιστημονική επανάσταση που αμφισβητεί ισχύουσες παραδοχές και κλονίζει την 

καθιερωμένη κατά τον 19ο αιώνα  μηχανιστική  θεώρηση  της  φύσης,  

εγκαθιδρύοντας  μια  εντελώς  νέα  κοσμοεικόνα.  Δύο  από  τις  πιο σοβαρές  

επιστημονικές  εξελίξεις  στη  σύγχρονη  Φυσική  που  συνέβαλαν  καθοριστικά  προς  

αυτήν την κατεύθυνση ανατρέποντας καθιερωμένες θέσεις και απόψεις, θεωρούνται 

ότι είναι: η θεωρία της σχετικότητας, και η κβαντομηχανική.25 

Η Φυσική είχε κεντρικό ρόλο στη γενική επιστημονική σκέψη.  Λόγω αυτών 

των πολύ σημαντικών εξελίξεων, παρατηρούνται ιδιαιτέρως σημαντικές αλλαγές στη 

φιλοσοφία της επιστήμης, δηλαδή στις απόψεις για τη φύση της επιστήμης και την 

υφή του επιστημονικού εγχειρήματος. Το κύριο χαρακτηριστικό  της  νέας  

επιστημολογίας  είναι  η  απόρριψη  του  προγενέστερου  ρόλου  της  επιστήμης  ως 

αποκάλυψης αιώνιων αληθειών. Αμφισβητεί δηλαδή την άποψη για την επιστήμη, η  

οποία  έχει  μια  ιστορική  συνέχεια  πολλών  αιώνων  και  αυτή  η  μεγάλη  αλλαγή  

προέρχεται  από  τις  νέες εξελίξεις, κυρίως στη Φυσική.26 

Στο θετικιστικό αυτό περιβάλλον, ο ρώσος φορμαλιστής Βλαντιμίρ Πρόπ 

δημοσιεύει το 1928 την Μορφολογία του παραμυθιού. Στο πόνημά του αυτό ο Προπ 

ασχολήθηκε με τις δομές και τους σχηματισμούς της πλοκής των παραμυθιών που 

                                                             
24  Ελένη Αρβελέρ, Maurice Aymard, Οι Ευρωπαίοι. Νεότερη και σύγχρονη ιστορία, τ. Β΄, Αθήνα, 

Σαββάλας, 2003, σ. 356. 

25 Σταύρος Δρακόπουλος, Γεώργιος Γκότσης κ.ά., Φύση, λειτουργία της επιστήμης και σύντομη ιστορική 

αναδρομή, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και βοηθήματα, www.kalipos.gr, 2015. (Ανακτήθηκε 

από, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1877 ) 

26 Ο.π. Σταύρος Δρακόπουλος, Γεώργιος Γκότσης κ.ά. 

http://www.kalipos.gr/
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1877
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είχε συλλέξει, χωρίς να ασχοληθεί καθόλου με τη ιστορία ή την κοινωνική σημασία 

τους.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Peter Barry, Γνωριμία με τη θεωρία. Μια εισαγωγή στη λογοτεχνική και πολιτισμική θεωρία, μετ. 

Αναστασία Νάτσινα, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2013, σ. 263 – 268 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 

Ο κόσμος του Ερωτόκριτου είναι προϊόν διανοητικής διενέργειας, άρα είναι 

ψευδής και πλασματικός, χωρίς αυτό να αποτελεί κατηγορία προς τον Κορνάρο, μιας 

και ο ποιητής είχε «ως πρόθεση να πλάσσει ένα αθύπαρκτο ιδεολογικό και αισθητικό 

σύμπαν, μέσα στο οποίο να αφηγηθεί την αθιβολή του». 28 

Ως έργο ο Ερωτόκριτος είναι από τα πιο εμβληματικά κείμενα και αποτελεί 

κιβωτό διάσωσης της Ελληνικής μυθοδίας  και η επίδραση του στη λογοτεχνία και 

στη λαογραφία είναι σημαντική. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε είναι η Κρητική 

καθομιλουμένη διάλεκτος, με ελάχιστες ιταλικές λέξεις, ενώ στη στιχουργία δεν 

υπάρχουν ατέλειες στις ομοιοκαταληξίες και αποφεύγονται οι χασμωδίες.  

Στην παρούσα βιβλιογραφική μελέτη έγινε προσπάθεια να αναδείξουμε πως ο 

λογοτεχνικός πυρήνας, με το όνομα Ερωτόκριτος, κατάφερνει στην ίδια περίπου 

εποχή να προσεγγίζεται, να αναγιγνώσκεται και να μελετάτε από δύο εντελώς 

διαφορετικές οπτικές γωνίες. Από την μια πλευρά η έρευνα τον συσχετίζει με τις 

λαογραφικές και ηθογραφικές μελέτες των αρχών του 20ου αιώνα και από την άλλη 

μεριά παράλληλα να μπορεί να ανταποκριθεί άρτια και να συνομιλήσει ποιοτικά με 

τα  μορφολοφικά σχήματα και την θεωρία του δομισμού. 

Στο 1ο κεφάλαιο της 1ης ενότητας της εργασίας γίνεται, αρχικά, μια πολύ 

σύντομη αναφορά στους όρους της λαογραφίας και της ηθογραφίας, καθώς οι δύο 

αυτοί κλάδοι επηρέασαν βαθύτατα τον Νικόλαο Πολίτη, το περιβάλλον του, αλλά και 

ολόκληρη την εποχή του. Αποτέλεσαν τις κύριες ερμηνευτικές προσλαμβάνουσες του 

Νικολάου Πολίτη, πάνω στις οποίες στήριξε γενικά τις ιδεολογικές αναγνώσεις του 

και ειδικά χάραξαν την κατεύθυνση, την οποία ακολούθησε για την ερμηνεία του 

Ερωτόκριτου. Συνεχίζοντας στο ίδιο κεφάλαιο, θα δούμε εκ του σύνεγγυς το άρθρο 

που δημοσίευσε ο Πολίτης στο περιοδικό Λαογραφία, «Δημώδη βιβλία. Ο 

Ερωτόκριτος». Το κείμενο αυτό μας εισάγει στις βασικές ιδέες του μελετητή για το 

έργο της κρητικής αναγέννησης, ενώ ταυτόχρονα μας δίνει μια δυνατή γεύση από την 

ευρύτερη κριτική της εποχής για το εν λόγω έργο.  

                                                             
28Στέφανος Κακλαμάνης (επιμ), Ζητήματα Ποιητικής και Πρόσληψης του Ερωτόκριτου, Σητεία, Δήμος 

Σητείας, 2015,  σ. 26. 
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Στο 2ο κεφάλαιο της ίδιας ενότητας, με αφορμή την κριτική έκδοση του 

Ξανθουδίδη (1915) θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις διαδρομές που 

ακολούθησε η κριτική για τον Ερωτόκριτο στις αρχές του 20ού  αιώνα και τη 

συγκριτική τους θέαση με την «εθνιστική – λαογραφική» οδό ανάγνωσης που χάραξε 

ο Πολίτης. 

Έπεται η δεύτερη ενότητα της εργασίας, η οποία στο 1ο της κεφάλαιο μας 

εισάγει στο έργο του Βλαντιμίρ Πρόπ, Η μορφολογία του παραμυθιού (1915), με το 

οποίο ο Πρόπ άλλαξε ριζικά τους όρους ανάγνωσης των παραμυθιών και μετατόπισε 

την όποια ιδεολογική ανάγνωση και ερμηνεία τους, σε κειμενοκεντρική ανάγνωση 

και εύρεση των βαθύτερων νοημάτων τους μέσω της ίδιας τους της δομής. Ο Πρόπ, 

θα μπορούσαμε να πούμε, ότι διέρρηξε τα σύνορα των «εθνικών λογοτεχνιών», των 

«εθνικών μνημείων του λόγου» και δημιούργησε ένα οικουμενικό λογοτεχνικό 

κειμενοκεντρικό σύμπαν, από την στιγμή που τα πορίσματα της έρευνάς του 

απέδειξαν την όμοια δομή, την οποία ακολουθούν παραμύθια διαφορετικών 

εθνικοτήτων. Στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου θα δούμε την εφαρμογή του δομικού 

μοντέλου του Πρόπ στον Ερωτόκριτο. 

Στην 3η και τελευταία ενότητα της εργασίας θα επιχειρηθεί μια παράλληλη 

ανάγνωση της κριτικής του Πολίτη με το έργο του Πρόπ. Οι δυο ερευνητές 

εκφράζουν στην ίδια σχεδόν εποχή, εντελώς διαφορετικές απόψεις σε σχέση με την 

προσέγγιση και την ερμηνεία του ίδιου έργου. Μολονότι οι θέσεις τους δεν μπορούν 

να μπουν σε καμία λογική σύγκρισης, καθ’ ότι πρόκειται για δυο εντελώς 

διαφορετικές οπτικές γωνίες και μεθόδους, παρουσιάζουν ένα πολύ σημαντικό 

σημείο σύγκλισης και αυτό είναι η θεώρηση του Ερωτόκριτου ως παραμύθι.  

Η μελέτη ολοκληρώνεται με έναν σύντομο επίλογο, στον οποίο θα επιχειρηθεί 

μια συνοπτική προσέγγιση των όσων ήδη θα έχουν αναφερθεί και η παράλληλη 

διεξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων. 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ορίζεται η συνοπτική παρουσίαση των 

κύριων τάσεων της κριτικής των αρχών του 20ού αιώνα για τον Ερωτόκριτο του 

Βιτσέντζου Κορνάρου και η εστίαση σε δύο από αυτές τις τάσεις, του Νικολάου 

Πολίτη και του Βλαντιμίρ Πρόπ. Οι δύο αυτοί επιστήμονες εισήγαγαν στην εποχή 

τους μοντέλα ανάγνωσης της λογοτεχνίας (ο Πολίτης την λαογραφική – εθνοκεντρική 

ανάγνωση και ο Πρόπ την δομική ανάλυση), τα οποία αναδείχθηκαν σε κύριες τάσεις 
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της εποχής τους και έγιναν η αφετηρία για πολυσχιδείς διαλόγους στην επιστημονική 

κοινότητα. Οι δύο αυτές μεγάλες τάσεις του 20ού αι. έχουν ένα σημείο σύγκλισης, ένα 

μεγάλο έργο όλων των εποχών, τον Ερωτόκριτο. 
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SUMMARY: 

The world of Erotokritos is a product of intellectual conduct, so it is false and 

fictitious, without this being a charge to Kornaros, since the poet "had the intention of 

creating a non-ideal ideological and aesthetic universe in which to narrate its 

perplexity". 

As a work Erotokritos is one of the most emblematic texts and is an ark of 

rescue of the Greek mythology and its influence on literature and folklore is 

important. The language used is the Cretan spoken dialect, with minimal Italian 

words, while in songwriting there are no imperfections in rhythms and avoiding 

hassles. 

In this bibliographic study we tried to point out that the literary core, called 

Erotokritos, at the same time is approaching, reading and studying from two 

completely different perspectives. On the one hand, the research relates it to the 

folklore and ethnographic studies of the early 20th century and on the other hand it 

can respond well and talk qualitatively with the morphological shapes and the theory 

of construction. 

In the first chapter of the first part of the work, a very brief reference is made 

to the terms of folklore and ethnography, as these two branches have profoundly 

influenced Nicholas Politis, his environment and his whole age. They were the main 

interpretive recruits of Nikolaos Politis, on which he generally supported his 

ideological readings and especially marked the direction he followed for the 

interpretation of the Erotokritos. Continuing in the same chapter, we will look closely 

at the article published by Politis in the Folklore magazine, "Public Books. 

Erotokritos". This text introduces us to the basic ideas of the scholar for the work of 

Cretan Renaissance, while at the same time gives us a strong taste of the wider 

critique of the time for this work. 

In the second chapter of the same section, on the occasion of Xanthoudides' 

critical publication (1915), we will continue to follow the paths followed by criticism 

of Erotokritos in the early 20th century and their comparative view with the "ethno-

folkloric" reading path Politis said. 
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The second part of the work, which in Chapter 1 introduces us to the work of 

Vladimir Prope, The morphology of the fairy tale (1915), with which Prop changed 

radically the terms of reading the fairy tales and shifted any ideological reading and 

interpretation of them, in textual reading and finding their deeper meanings through 

their own structure. Prop, we could say that he broke the boundaries of "national 

literatures", "national memorials of speech" and created an ecumenical literary text-

centered universe, once the results of his research proved the similar structure they 

follow fairy tales of different nationalities. Following the same chapter, we will see 

the implementation of the structural model of Prop to Erotokritos. 

In the third and last part of the thesis, a parallel reading of the critique of the 

Citizen with the work of Prop. The two researchers, at the very same time, have 

completely different views with regard to the approach and interpretation of the same 

work. Although their positions can not be compared to any other way of thinking, 

since they are two completely different perspectives and methods, they present a very 

important point of convergence and that is the Erotokritos as a fairytale. 

The study concludes with a brief outline, which will attempt a concise 

approach to what has already been mentioned and the parallel conclusion of some 

conclusions. 

The aim of this work is to provide a brief overview of the main trends of the 

critique of the early 20th century for the Vicentzos Kornaros Erotokritus and the focus 

on two of these trends, Nikolaos Politis and Vladimir Prop. These two scientists 

introduced models of reading literature (Politis the folklore - ethnocentric reading and 

the structural analysis), which emerged as the main trends of their time and became 

the starting point for multidisciplinary dialogues in the scientific community. These 

two great trends of the 20th century. have a point of convergence, a great work of all 

time, Erotokritos. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:  Κύριες τάσεις τις κριτικής των αρχών του 20ού 

αιώνα 

1. Κεφάλαιο 1ο: 

1.1. Σύντομη αναφορά στην Λαογραφία:  

Ο Νικόλαος Πολίτης, το 1909, καθιερώνει τη λαογραφία ως επιστήμη και στη 

συνέχεια οι επόμενοι μελετητές ερεύνησαν και διατύπωσαν το περιεχόμενο και τη 

μέθοδό της. Έτσι αποτελεί την «Επιστήμη του Λαϊκού μας Πολιτισμού», με τον 

μελετητή να προέρχεται από τον λαό που μελετά. Ο Πολίτης υποστηρίζει ότι ο 

μελετητής έχει ως αντικείμενο του τη μελέτη της λαογραφίας και συγκεκριμένα των 

πράξεων του βίου, ενός βίου ο οποίος διάγεται κατά παράδοση και όχι ανάλογα με τη 

μόρφωση και την ανατροφή. 29  

Ως «η επιστήμη του λαϊκού μας πολιτισμού» θεωρείται η λαογραφία, ενώ μέσω 

αυτού του ορισμού προϋπόθεση είναι ο μελετητής να προέρχεται από τον λαό τον 

οποίο μελετά. Η λαογραφία ανήκει στις φιλολογικές επιστήμες, μιας και χρησιμοποιεί 

μεθόδους που άπτονται της φιλολογίας. Επίσης, είναι μια επιστήμη ιστορική, μιας και 

χρησιμοποιεί ιστορικές μεθόδους. Αλλά είναι και εθνολογική επιστήμη, διότι 

χρησιμοποιεί και τις εθνολογικές μεθόδους. Ακόμη είναι μια ψυχολογική επιστήμη, 

γιατί εφαρμόζει ψυχολογικές μεθόδους, όπως και είναι μια κοινωνιολογική επιστήμη, 

αφού χρησιμοποιεί μεθόδους της κοινωνιολογίας. Όμως κατά βάση είναι μια 

                                                             
29 Α. Νέστορος Κυριακίδου, Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας. Κριτική ανάλυση, Αθήνα, Εταιρία 

Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1997, σ 149. 
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ανθρωπιστική επιστήμη, μιας και το  αντικείμενό της είναι ο πολιτισμός των λαϊκών 

ανθρώπων. 30  

Το 1909, και στον 1ο τόμο του περιοδικού Λαογραφία, της Ελληνικής 

Λαογραφικής Εταιρίας, ο Πολίτης επίσημα διατύπωσε τον ορισμό της λαογραφίας 

στην Ελλάδα, γράφοντας ότι  «Η λαογραφία εξετάζει τας κατά παράδοσιν δια λόγων, 

πράξεων ή ενεργειών εκδηλώσεις του ψυχικού και κοινωνικού βίου του λαού». 31    Σε 

αυτόν τον ορισμό ο Πολίτης συμπεριλαμβάνει, κατά τα γραφόμενα του, «τα μνημεία 

του λόγου» που είναι τα παραμύθια, τα τραγούδια, τα ξόρκια, οι παροιμίες και όλο το 

υλικό του κοινωνικού και πνευματικού βίου του λαού, σύμφωνα με τις ενέργειες και 

τις παραδόσεις του.  

 

1.2.             Σύντομη αναφορά στην ηθογραφία: 

Το 1883 το περιοδικό Εστία προκήρυξε διαγωνισμό διηγήματος με όρο «η 

υπόθεσις … έσται ελληνική, τουτέστι θα συνίσταται εις περιγραφήν σκηνών του βίου του 

ελληνικού λαού εν οιαδήποτε των περιόδων της ιστορίας αυτού ή εις εξιστόρησιν επεισοδίου 

τινός της ελληνικής ιστορίας». 32  Η προκήρυξη αυτή έδωσε το έναυσμα για την 

«ανανέωση» της θεματολογίας της εποχής στην πεζογραφία με κύριο χαρακτηριστικό 

την ενασχόληση με θέματα παρμένα από το σύνολο της ιστορίας του ελληνικού λαού, 

τα οποία αναδείκνυαν με λεπτομέρεια όλες τις εκφράσεις του ελληνικού βίου. Το 

κοινό σημείο λοιπόν της ελληνικής πεζογραφίας του 19ου αιώνα, κυρίως των 

                                                             
30 Νέστορος – Κυριακίδου, Η θεωρία της ελληνικής λαογραφίας. Κριτική ανάλυση, σσ. 68-69, 86-110. 

31 Νέστορος Κυριακίδου., «Λαογραφία: Η ουσία και η μέθοδος», Αθήνα, Ολκός, σ. 59-77 

32 Roderick Beaton, «Λαογραφία και ρεαλισμός στην πεζογραφία», Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική 

λογοτεχνία, μετ. Ευαγγελία Ζούργου, Μαριάνα Σπανάκη, Αθήνα, Νεφέλη, 1996, σ. 104 
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τελευταίων δεκαετιών, ήταν μια λεπτομερής αναπαράσταση μιας παραδοσιακής 

κοινότητας, απόλυτα ενταγμένης στο φυσικό της περιβάλλον.33 

  Πριν το 1883, τα περισσότερα δημοσιεύματα που σχετίζονταν με την 

αναπαράσταση του «ελληνικού» τρόπου ζωής ήταν έργα ξένων μελετητών.  Ο 

Ζαμπέλιος πρώτος στην δεκαετία του 1850 έκανε λόγο για την σημασία των 

προφορικών πηγών, οι οποίες ήταν οι λησμονημένοι συνδετικοί κρίκοι της νεότερης 

Ελλάδας με την ένδοξη αρχαιότητα. Έπειτα από αυτόν η πεντάτομη ιστορία του 

Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου έδωσε μια ακόμα ώθηση στην αποκατάσταση της 

ιστορικής συλλογικής ταυτότητας του ελληνισμού. Παρ’ όλα αυτά κατά τη δεκαετία 

του 1880 οι λόγιοι, ανάμεσα σε αυτούς και ο Νικόλαος Πολίτης, άρχισαν να 

ασχολούνται με τους κρίκους της αλυσίδας, σε ένα εθνιστικό κλίμα, η οποία τους 

οδήγησε ως την αρχαιότητα.34 

Μια δεύτερη εποχή αίγλης η λαογραφική – ηθογραφική θεματολογία γνώρισε 

κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου.  Ο πύργος του ακροποτάμου (1915) του Κώστα 

Χατζόπουλου και Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα (1920) του Κωνσταντίνου 

Θεοτόκη δημοσιεύονται με τον υπότιτλο «ηθογραφία». Οι όροι ωστόσο έχουν 

αλλάξει, το κέντρο βάρους ολοένα και μετατοπίζεται από την πόλη στην ύπαιθρο, 

«πριμοδοτώντας οτιδήποτε αθηναϊκό και υποβαθμίζοντας οτιδήποτε αγροτικό, 

επαρχιακό ή υπαίθριο».35  

Η κριτική όμως έπειτα από το 1929 άλλαξε τη στάση της απέναντι στα 

ηθογραφικά κείμενα. Το Ελεύθερο Πνεύμα του Γιώργου Θεοτοκά, το μανιφέστο της 

                                                             
33  Beaton Roderick, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, σ. 107· βλ. ακόμα, Μάριο Βίττι, 

Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας, Αθήνα, Κέδρος, 1991, σ. 143 – 180 

34 Ο.π. Beaton , Roderick σ. 106 

35   Η μεσοπολεμική πεζογραφία (συλλ. τόμ.), τόμ. Α΄, «Το πρόβλημα της ηθογραφίας», Αθήνα, 

Σοκόλης, 1993, σ. 23 – 34, 24 
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γενιάς του 30΄, προκρίνει την πλήρη ρήξη με το παρελθόν και καταδικάζει την 

ηθογραφία ως «αναιμία».36  

 

1.3.        «Ο Ερωτόκριτος» του Πολίτη: 

Το 1909 στο περιοδικό Λαογραφία ο Νικόλαος Πολίτης δημοσίευσε το άρθρο 

«Δημώδη βιβλία. Ο Ερωτόκριτος»37,  με το οποίο μπαίνει στον μεγάλο διάλογο της 

εποχής του, σχετικά με τα φλέγοντα ζητήματα του έργου38.  Το κείμενό του δομείται 

σε τέσσερις ενότητες με τις εξής θεματικές: α) την ευρεία διάδοση του έργου κατά 

τον 16ο αιώνα, β) τις κρίσεις του έργου κατά τον 17ο αιώνα, γ) τον καθορισμό των 

γραμματολογικών στοιχείων του έργου και την ταυτότητα του ποιητή και δ) τις μέχρι 

τότε εκδόσεις του Ερωτόκριτου. 

Στην πρώτη ενότητα ο Πολίτης σκιαγραφεί την μεγάλη αναγνώριση και 

δημοτικότητα που έχαιρε το έργο από την εποχή που γράφτηκε έως περίπου και το 

1860. Η σκιαγράφηση αυτή στηρίζεται αφενός στις σχετικές βιβλιογραφικές 

αναφορές της συγκεκριμένης περιόδου, καθώς και στις πολλαπλές εκδόσεις του 

έργου και αφετέρου σε μαρτυρίες για την επίδραση του έργου στο συλλογικό 

πολιτισμικό γίγνεσθαι και στις εθιμοτυπικές του εκφράσεις. 

Βιβλιογραφικά στηριζόμενος ο Πολίτης στον Καισάριο Δαπόντε, στον Ι.Μ. 

Δαμβέργη, στον Φωτεινό, καθώς και στις πολλαπλές εκδόσεις του έργου εκθέτει 

αρχικά την μεγάλη απήχηση που γνώρισε το έργο της κρητικής αναγέννησης. Το 

μεγαλύτερο όμως μέρος της ενότητας καλύπτεται από την επίδραση που είχε το 

αφηγηματικό ποίημα στις λαϊκές εκφράσεις πολλαπλών ειδών και στην διαμόρφωση 

της συλλογικής ταυτότητας. Η επιρροή, σύμφωνα με τον μελετητή ήταν πέρα για 

πέρα θετική: 

                                                             
36 Γιώργος Θεοτοκάς, Ελεύθερο Πνεύμα, Κ.Θ. Δημαράς (επιμ.), Αθήνα, Ερμής, 1973, σ. 53 

37 Νικόλαος Γ. Πολίτης, «Δημώδη βιβλία. Ο Ερωτόκριτος», Λαογραφία, τ. 1 (1909) 19 – 70 

38 Για την βιβλιογραφία του Ερωτόκριτου κατά τα τελευταία χρόνια του 19ου και τις αρχές του 2ού βλ. 

Στέφανος Κακλαμάνης, Βιβλιογραφία του Ερωτόκριτου (1889 – 2005), Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, 2006, σ. 499 – 503. ( Ανάτυπο από τα πρακτικά συνεδρίου, Ζητήματα 

ποιητικής στον Ερωτόκριτο, επιμ. Στέφανος Κακλαμάνης, Ηράκλειο, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Ηρακλείου, 2006). 
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«Συνετέλει δ’ εις μόρφωσιν του ήθους, αλλά προπάντων της καλαισθησίας 

του λαού δια των ποιητικών καλλονών, των γενναίων νοημάτων και της 

αδράς, αψόγου και αρμονικής στιχουργίας. Εν ημέραις δουλείας και εσχάτης 

εθνικής καταπτώσεως ο ελληνικός λαός ηυτύχησε να έχει εις τας χείρας του 

ανάγνωσμα πολλώ υπέρτερον των συνήθων δημωδών βιβλίων των άλλων 

ευρωπαϊκών κρατών».39 

Ο ελληνικός λαός, όπως αναφέρει ο Πολίτης, συνήθιζε να αποστηθίζει εκτενή 

τμήματα του  Ερωτόκριτου, ή ενίοτε και ολόκληρο το έργο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

το γεγονός ότι  η αποστήθιση δεν αφορούσε μόνο εγγράμματους έλληνες, αλλά και 

αναλφάβητους, γεγονός το οποίο δείχνει, μαζί με όλα όσα θα δούμε παρακάτω, ότι το 

έργο αποτελούσε κοινό τόπο και σημείο αναφοράς μεταξύ των γηγενών της Κρήτης, 

κυρίως, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. 

Πέρα όμως από τα στενά όρια του ακριτικού νησιού, ο Ερωτόκριτος επηρέασε 

τον λαϊκό βίο και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Τα ονόματα των βασικών ηρώων 

«Ερωτόκριτος» και «Αρετούσα», χρησιμοποιούνταν μετωνυμικά σε πολλά σημεία 

της χώρας, για να δηλώσουν την ομορφιά, τη γενναιότητα, τα πάθη και το θάρρος που 

προκύπτουν από τον έρωτα. Όπως προκύπτει από έρευνα του Κονδυλάκη, η οποία 

παρατίθεται στο κείμενο του Πολίτη 40 , στα νησιά του Αιγαίου δινόταν το όνομα 

«Ερωτόκριτος» ως βαφτιστικό, κάτι που δεν συνέβαινε σε άλλα μέρη της Ελλάδας,  

σύμφωνα με τον Πολίτη. 

Οι παροιμιακές εκφράσεις είναι ακόμα μια έκφανση της επιρροής που άσκησε 

το έργο. Ο μελετητής παραθέτει στο δοκίμιό του ένα ικανοποιητικό δείγμα 

παροιμιών, προερχόμενο από διάφορα σημεία του ελληνικού χώρου, κυρίως από τα 

νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους. Οι λαϊκές αυτές εκφράσεις εκθειάζουν 

την ομορφιά, την ευφυΐα και τη δύναμη του ερωτικού συναισθήματος· άλλες πάλι 

επισημαίνουν την ενέργεια του απρόοπτου γεγονότος για την εξέλιξη της ζωής. 

Ακόμα, σε προγενέστερο δημοσίευμά του ο Πολίτης κατέγραψε τις παροιμίες του 

ελληνικού λαού, οι οποίες εντάσσονται αρμονικά στο σύνολο του κειμένου του 

Ερωτόκριτου.  

                                                             
39 N. Πολίτης, «Δημώδη βιβλία. Ο Ερωτόκριτος», σ. 21 

40 Ο.π. σ. 21, σημ. 2 
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Μία ακόμα αξιόλογη ένδειξη για την ευρεία διάδοση των στίχων του 

Βιτσέντζου Κορνάρου ήταν η χρήση αυτών, ως κοινός τόπος και δάνεια, στα ερωτικά 

λαϊκά άσματα της εποχής, τα λιανοτράγουδα, τα οποία παρουσιάζουν τον 

Ερωτόκριτο και την Αρετούσα ως τους τέλειους τύπους πιστών εραστών41. Η λαϊκή 

ζωγραφική, ακόμα, διαμόρφωσε τα θέματά της με κεντρικό άξονα την ερωτική 

ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας.  

Γράφει ο Πολίτης: 

«Ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα καταλέγονται ως και αλλαχού 

παρετηρήσαμεν, εις τα ολίγα θέματα, τα οποία αρέσκεται ν’ απεικονίζει η 

δημώδης τέχνη, αν δυνάμεθα να αποκαλέσωμεν έργα τέχνης ταπειρόκαλα και 

άξεστα βαναυσουργήματα, τα κοσμούντα τους τοίχους καπηλείων ή τα 

εστιγμένα σώματα βαναυσουργών ανθρώπων».42 

Η κοινή συνιστώσα όλων αυτών των «εκφράσεων» του Ερωτόκριτου ήταν η 

άμεση επιρροή του έργου στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και στην κατασκευή 

της συνείδησής τους. Δύο αναφορές του Πολίτη αναδεικνύουν ακριβώς την άμεση 

αυτή επιρροή. Πρώτον, οι αποκριάτικες εμφανίσεις της Αρετούσας και του 

Ερωτόκριτου, αποτελούν μια πρωτογενή διασκευή του έργου στα απόλυτα μέτρα της 

λαϊκής συνείδησης και της κατάκτησης των λογοτεχνικών τύπων στα πλαίσια ενός 

συλλογικού φαντασιακού γίγνεσθαι. Ο Πολίτης με ενδεικτική ακρίβεια αναφέρει στο 

κείμενό του τις ακριβείς τοποθεσίες όπου θεάθηκαν αποκριάτικες εμφανίσεις με το 

ανάλογο θέμα.43  

Δεύτερον και σημαντικότερο, η ανάγκη του λαού να οριοθετήσει στη σφαίρα 

του πραγματικού την ιστορία του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, τον οδήγησε στον 

ορισμό των τόπων της δράσης του έργου και στην απόλυτη αντιστοιχία τους με 

υπαρκτά γεωγραφικά και υλικά σημεία της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν βρίσκουμε 

διάσπαρτα «παλάτια της Αρετούσας» στο Αιγαίο, ενώ ακόμα και η «φυλακή του 

Σωκράτη» στην Αθήνα ήταν η «σπηλιά της Αρετούσας»  και πολλά ακόμη.  

                                                             
41 Ν. Πολίτης, «Δημώδη βιβλία. Ο Ερωτόκριτος», σ. 26: « Τα πάθη του Ρωτόκριτου έπαθα γώ για 

σένα/ και σύ δεν είσαι η Αρετή να σε πονή για μένα./ Τα πάθη του Ρωτόκριτου τα παθα γω για σένα/ 

να μην τα πάθη χριστιανός και κάθε μάννας γέννα.» 

42 Ο.π. σ. 26 

43 Ο.π. σ. 27 – 29 
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Με μια πανοραμική εξέταση λοιπόν των όσων υποστηρίζει ο Πολίτης στην 

πρώτη ενότητα της εργασίας του, μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι βασικότεροι 

άξονες ανάγνωσης του Ερωτόκριτου υπήρξαν η ηθογραφία και η λαογραφία. Το έργο 

της κρητικής αναγέννησης για τον Πολίτη, αφενός αντικατόπτριζε άρτια την ουσία 

της ελληνικότητας, αφετέρου υπήρξε ένα ισχυρό πολιτισμικό έρεισμα πάνω το οποίο 

επηρέασε την οικοδόμηση του συλλογικού πολιτισμικού γίγνεσθαι μέσω πολλαπλών 

εκφράσεων, τάσεων και συγκινήσεων. 

Η κριτική θέση του Πολίτη σε σχέση με το λογοτεχνικό έργο του Κορνάρου 

περιλαμβάνει τα όσα είδαμε παραπάνω. Στην επόμενη ενότητα του άρθρου του 

παραθέτει χρονολογικά τις απόψεις της κριτικής για το έργο από το 1820 έως και την 

εποχή του. 

Πρώτη η θετική, και κάτι παραπάνω, κρίση του μεγάλου έλληνα διαφωτιστή, 

Αδαμάντιου Κοραή, ο οποίος κατονόμασε τον Κορνάρο ως άλλον Όμηρο 44 . 

Ακολουθούν οι κρίσεις των:  

 Ζαβίρα, ο οποίος μόλις στα 1805 αρκείται μόνο να μνημονεύσει το 

όνομα, την πατρίδα του ποιητή και την επιγραφή του έργου,  

 Σάθα, ο οποίος και πάλι αρκέστηκε να αναφερθεί στα βιογραφικά 

στοιχεία του Κορνάρου,  

 Παπαδόπουλου Βρεττού, που εύστοχα αλλά ελλιπώς αναγνώρισε ότι ο 

Ερωτόκριτος ανέδειξε τον Κορνάρο «μεγάλο ποιητή»,  

 Ιακωβάκη Ρίζου Νερουλού και το βιβλίο του Ιστορία  της νεοελληνικής 

γραμματολογίας, ο οποίος ασκεί δριμύτατη κριτική στο έργο, 

κατονομάζοντάς το ως «άμορφο» και «αγοραίο».  

 Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, ο οποίος ακολουθεί την γραμμή του 

Νερουλού, παρεμβάλει ωστόσο και κάποια θετικά σχόλια σε σχέση με 

την αποδοχή της ομοιοκαταληξίας ως μέσο συγκάλυψης της 

«ποιητικής γυμνότητας».  

                                                             
44 Ν. Πολίτης, «Δημώδη βιβλία. Ο Ερωτόκριτος», σ. 29, σημ. 1· βλ. ακόμα, Αδαμάντιος Κοραής, 

Προλεγόμενα στους αρχαίους έλληνες συγγραφείς, τ. Α΄, προλ. Κ.Θ. Δημαράς, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 2008, σ. 
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Τέλος, η γαλλική Βιβλιακή ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος κρίνει θετικά τον 

Ερωτόκριτο, ως το απαύγασμα και τον αξιόλογο καρπό μια «μιγάδος λογοτεχνίας», η 

οποία είχε αναπτυχθεί εκείνη την εποχή στην Κρήτη.45 

Οι παραπάνω απόψεις σε συνδυασμό με την αλλαγή των εκδοτικών όρων 

στην Ελλάδα και την διάδοση του επιφυλλιδογραφικού μυθιστορήματος αποτέλεσαν, 

κατά των Πολίτη, τους κύριους λόγους άμβλυνσης της δημοτικότητας των παλαιών 

δημωδών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου και του Ερωτόκριτου.  

Ως τρόπο μεταβολής αυτής της λανθασμένης αντίληψης σχετικά με το έργο 

και την ανάκτηση της θέσης που του αρμόζει στα ελληνικά γράμματα, προτείνει 

απερίφραστα την αναγκαιότητα κριτικής έκδοσης του Ερωτόκριτου και την συγγραφή 

μελετών, οι οποίες να αναδεικνύουν τις αρετές του έργου. Την άποψη αυτή 

ενστερνίζονταν ο Κονδυλάκης και ο Παλαμάς, οι οποίοι θερμότατα υποστήριζαν την 

ανάγκη «υπερ κριτικής και σοφής εκδόσεως του μεγάλου ελληνικού έθνους και 

αθάνατου ποιητού, ως ονομάζει τον ποιητήν του Ερωτοκρίτου»46. 

Στην τρίτη ενότητα του άρθρου ο Πολίτης μπαίνει στον διάλογο της εποχής 

του σχετικά με την ταυτότητα του ποιητή και την χρονολόγηση του έργου, καθώς, 

όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τα γραμματολογικά αυτά στοιχεία είναι απαραίτητα για την 

«πληρεστέραν κατανόηση» του έργου.47 Κατάφορος είναι ο λόγος που ο Πολίτης 

μπαίνει στον διάλογο για την ταυτότητα του ποιητή και δεν είναι άλλος από την 

ανάδειξη της «ελληνικότητας» του έργου και της συστηματικής αναθεώρησης των 

αντίθετων απόψεων, που θέλουν τον Ερωτόκριτο να εμφορείται φραγκικών ιδεών. 

Ο ίδιος γράφει: 

«Ευνόητον εφαίνετο, ότι Κρης ποιητής, εξ ευπατρίδων Βενετών έλκων το 

γένος, ο Βιτσέντζος Κορνάρος, γράφων κατά τον Iς΄ αιώνα αρχόμενων ή 

μεσούντα, ή και κατά τον ΙΖ΄, θα ήταν εμπεφορημένος φραγκικών ιδεών και 

θα εμιμείτο φραγκικά πρότυπα. Παρ’ όλον δε τον ακραιφνή ελληνισμόν, ον 

αποπνέει το ποίημα, τον κατάδηλον, και εις τους επιπολαιοτάτους των 

αναγνωστών ευεπίγνωστον, προκατειλημμένοι υπό της σφαλεράς γνώμης, το 

                                                             
45 Για τις παραπάνω κρίσεις: Ν. Πολίτης, «Δημώδη βιβλία. Ο Ερωτόκριτος», σ. 30 – 31 

46 Ο.π. σ. 34 

47 Ο.π. σ. 35 
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μεν φαινόμενον τούτο πειρώνται παντοιοτρόπος να εξηγήσωσι, προσπαθούσι 

δε πανταχού ν’ ανιχνεύσωσι σημεία του φραγκισμού και αναζητούσι επί 

ματαίω τας φραγκικάς πηγάς, οπόθεν ήντλησεν ο Κορνάρος».48 

Η  πρώτη άποψη που μεταφέρεται στο άρθρο είναι αυτή του K. Dieterich, ο 

οποίος αντιμετωπίζει τον Ερωτόκριτο ως ένα προϊόν, που έχει στόχο την καθυπόταξη 

των άγριων νησιωτών στην φράγκικη κατάκτηση και το προϊόν αυτό συνετέθη από 

έναν ευγενή βενετικής καταγωγής, ο οποίος εξαίρει τις αρετές της πίστης των 

υποτελών και της φιλίας. Ο Πολίτης αντιδρά στην παραπάνω άποψη και την 

χαρακτηρίζει ως «παρανόηση του σκοπού και των εννοιών του ποιήματος»49 . Με 

αφορμή ωστόσο την παραπάνω διατύπωση αναπτύσσει μια ενδιαφέρουσα ρητορική 

στο σχήμα της «άρσης – θέσης», της διατύπωσης δηλαδή ενός επιχειρήματος και της 

προσπάθειας κατάρριψής του και καταλήγει με βάση τα περικειμενικά στοιχεία, αλλά 

κυρίως τα κειμενικά πορίσματα, ότι το ποίημα γράφτηκε κατά τον ΙΔ΄ αιώνα, χωρίς 

όμως να μπορεί να εξακριβώσει την ταυτότητα του ποιητή50.  

Η τέταρτη ενότητα καλύπτει ποσοτικά το μεγαλύτερο τμήμα της μελέτης και 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, σε σχέση με τον στόχο του άρθρου, ο οποίος 

όπως προαναφέρθηκε, είναι να αναδείξει τις αρετές του Ερωτόκριτου με κύριους 

άξονες ανάγνωσης την λαογραφία και την ηθογραφία. Στην ενότητα αυτή λοιπόν ο 

Πολίτης προσπαθεί να αναιρέσει όλες εκείνες τις αναφορές της έρευνας, οι οποίες 

θέλουν τον Ερωτόκριτο να εμφορείται από φράγκικες ιδέες και πρακτικές και να 

αναδείξει παράλληλα την ελληνικότητά του. 

Στον Σωτηριάδη γίνεται η πρώτη αναφορά και στην άποψή του, στην οποία 

φαίνεται να απαρνείται την όποια ελληνικότητα της ελληνικής συνείδησης στην 

τέχνη, έπειτα από τις αρχές του ΙΓ΄ αιώνα. Χαρακτηρίστηκα αναφέρει: 

«Αλλ’ αποχωρισθείσα η Ελλάς από της παλαιάς μοναρχίας εισήλθεν εις το 

σύστημα των φραγκικών κρατών και παρεδόθη με τόλμην εις τας νέας εκ της 

Δύσεως επιδράσεις, ούτω δ’ επανεύρε ταχέως το παλαιόν της ψυχής σφρίγος 

και φραγκίζουσα ανεπλάσθη. Η νέα μας ιστορία αρχίζει με τον εκφραγκισμόν 

                                                             
48 Ν. Πολίτης, «Δημώδη βιβλία. Ο Ερωτόκριτος», σ. 35 – 36 

49 Ο.π. σ. 36 – 37 

50 Ο.π. σ. 36 – 54 
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της Ελλάδος. Η ποίησή μας, ως  υψίστη και καθαρωτάτη έκφρασις του 

πνεύματος και πιστόν κάτοπτρον της ψυχής του λαού, γεννάται εκ της 

προσεγγίσεως της Ελλάδος προς την Δύσιν. […] Αυτός είναι ακριβώς ο 

χαρακτήρ της εθνικής ταύτης ανακαινίσεως, ο τέλειος εκφραγκισμός του 

ελληνικού πνεύματος».51 

Ο Πολίτης αντιδρά στην παραπάνω άποψη και υποστηρίζει ότι πράγματι η 

φραγκική κατάκτηση επηρέασε τον ελληνικό κόσμο, αλλά είναι εντελώς διαφορετική 

η συμπόρευση και η συγχώνευση δύο πολιτισμών (του ελληνικού – αρχαίου και 

βυζαντινού – και  του δυτικού) από την πλήρη αποδοχή και ταύτιση του πρώτου στον 

δεύτερο. Σύμφωνα με τον Πολίτη η διατήρηση του ελληνικού πνεύματος μπορεί να 

αποδειχθεί με βάση τα εξής στοιχεία: την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και την 

ύπαρξη λογοτεχνίας με εθνική συνείδηση, και για το δεύτερο αυτό επιχείρημα 

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μόνον δε το έπος του Ακρίτου δεν αρκεί να καταρρίψη εκ 

θεμελίον τον ισχυρισμόν περί γεννέσεως της νεοελληνικής ποιήσεως εκ της 

προσεγγίσεως της Ελλάδος προς την Δύσιν και περί τέλειου εκφραγγισμού του 

ελληνικού πνεύματος;».52 Άλλα λογοτεχνικά δείγματα που προβάλουν την διάσωση 

της ελληνικής συνείδησης είναι η λαϊκή ποίηση του ΙΒ΄ αιώνα, και τα ελληνικά 

άσματα της συλλογής Αλφάβητον της αγάπης. 

Την άποψη του Σωτηριάδη ενστερνίζεται και ο Wagner αναφέροντας: 

«Τοιουτοτρόπως παιδαγωγείται το αίσθημα, πλάσσεται η γλώσσα και μορφώνεται η 

ποίησις εις την προσοικειωθείσαν το πνεύμα της Δύσεως Ελλάδα».53 

Η γενική αυτή αντίληψη των δύο μελετητών περιλαμβάνει, όπως είναι φυσικό 

και την λογοτεχνική περίπτωση του Ερωτόκριτου.  Το έργο σύμφωνα με αυτή την 

άποψη είναι «γνήσιον απαύγασμα φραγκικού πνεύματος»54.  Τα επιχειρήματα γι’ αυτή 

την θέση τα εντοπίζει ο Σωτηριάδης στον χαρακτήρα του ερωτικού συναισθήματος 

του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, ο οποίος θυμίζει τα ερωτικά πάθη της 

μεσαιωνικής φραγκικής ποίησης. Ακόμα η υπόθεση του έργου, το ερωτικό πάθος 

δηλαδή ανάμεσα στην πριγκίπισσα και τον υποτελή, παραπέμπει και πάλι στα 

                                                             
51 Ν. Πολίτης, «Δημώδη βιβλία. Ο Ερωτόκριτος», σ. 55 

52 Ο.π. σ. 56 

53 Ο.π. σ. 36 – 54 

54 Ο.π. σ. 57 
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μυθιστορήματα της Δύσης. Ένας ακόμα υποστηρικτής της παραπάνω θέσης, ο 

Γιάνναρης, προτάσσει ως επιχείρημα την ύπαρξη φραγκικών εθίμων, τα οποία 

εντοπίζει στους ιππικούς αγώνες και τους διαδορατισμούς, αλλά και στην ύπαρξη 

ορισμένων ξενικών ονομάτων, όπως η «τζούστρα» και ο «τορνεμές». Τις απόψεις του 

Γιάνναρη τις ενστερνίζεται και ο Em. Legrand. 

 Στα δύο πρώτα επιχειρήματα, σχετικά με το ερωτικό πάθος των δύο 

πρωταγωνιστών και την υπόθεση του έργου ο Πολίτης απαντά ότι το είδος και ο 

χαρακτήρας του έρωτα απαντάται πριν και πρώτα στα δημοτικά άσματα, μια άποψη 

την οποία αποδεικνύει και η συλλογή δημοτικών ασμάτων του Φωριέλ.  Όσον 

αναφορά τον μύθο, ο Πολίτης βρίσκει παρόμοιες πλοκές και πάλι στη δημώδη 

λογοτεχνία κυρίως στα παραμύθια. Αναφέρεται μάλιστα στο κεντρικό επεισόδιο κατά 

το οποίο ο ήρωας εμφανίζεται με παραλλαγμένη μορφή, αναφέροντας ότι η τεχνική 

της κάλυψης εμφανίζεται σε πολλά παραμύθια του ελληνικού λαού και άλλων 

περιοχών. 

Για την αναίρεση των δύο επόμενων επιχειρημάτων ο Πολίτης δίνει αρκετά 

παραδείγματα, τα οποία αποδεικνύουν την μονομερή οπτική των προηγούμενων 

μελετητών σχετικά με την ύπαρξη φραγκικών εθίμων στο ποίημα. Τα 

κονταροκτυπήματα, οι διαδορατισμοί και οι ονομασίες αυτών απαντούν και στην 

ελληνική λογοτεχνική παράδοση. 

Ο Ιωάννης Καντακουζινός στα 1328 και ο Νικηφόρος Γρηγοράς στα 1332 μας 

δίνουν λεπτομερείς αφηγήσεις κονταροχτυπημάτων, αγώνων δηλαδή, στην πρώτη 

περίπτωση αφιερωμένων στην τέλεση του γάμου του Ανδρόνικου με την Άννη της 

Σαβαυδίκης και στην δεύτερη περίπτωση προς πανηγυρισμό της γέννησης του υιού 

του Ανδρόνικου του Παλαιολόγου. Ο Κοραής και ο Λάμπρος, αναφέρουν ότι η 

περίπτωση του Ιωάννη Καντακουζινού είναι η πρώτη γραπτή πηγή για την ύπαρξη 

κονταροχτυπημάτων, ωστόσο θεωρούν ότι το κονταροκτύπημα ήταν μια εθιμοτυπική 

εορταστική πρακτική η οποία λάμβανε χώρο στην ελληνική επικράτεια πολύ πιο πριν 

από την γραπτή της αναφορά.55 Ο Πολίτης συνεχίζει την αποδεικτική του θεωρία και 

με άλλα παραδείγματα από τη βυζαντινή παράδοση, στα οποία εμφανίζεται το 

ελληνικό έθιμο του κονταροκτυπήματος, για να καταλήξει στην παρακάτω θέση: 

                                                             
55 Ν. Πολίτης, «Δημώδη βιβλία. Ο Ερωτόκριτος», σ. 62 
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«Ταύτα πείθουσιν ημάς, ότι τα κατά το κονταροκτύπημα δεν παρέλαβεν ο 

ποιητής του Ερωτοκρίτου εκ του φραγκικού βίου, και δεν πρέπει να 

προσάγονται ως μαρτύρια φραγκικών επιδράσεων».56 

  Το άρθρο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση όλων, των μέχρι τότε, εκδόσεων 

του Ερωτόκριτου. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56 Ν. Πολίτης, «Δημώδη βιβλία. Ο Ερωτόκριτος», σ. 68 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: 

1.1.      Η έκδοση του Ξανθουδίδη: 

Στα 1910 και μετά το θάνατο του Γιάνναρη, ο Στέφανος Ξανθουδίδης, σε 

συνεργασία με τον εκδότη Στυλιανό Αλεξίου, δίνουν αγώνα για να συλλέξουν πόρους 

με στόχο την κριτική έκδοση του Ερωτόκριτου και την ανάδειξη της «κρητικότητας» 

του. 57  Έτσι οι Ξανθουδίδης και  Αλεξίου συντάσσουν κείμενο, το οποίο το 

απευθύνουν στη Γενική Συνέλευση των Κρητών, αποσκοπώντας στην κριτική έκδοση 

του ποιήματος με θεσμική κατοχύρωση και οικονομική ενίσχυση. Το εγχείρημα ήταν 

δύσκολο κι έτσι η κριτική έκδοση του Ερωτόκριτου υλοποιείται μετά από πέντε 

χρόνια (1915).  Έως την εποχή αυτής της έκδοσης ο Ερωτόκριτος, στηριζόταν στην 1η 

έκδοση του 1713, αυτή της Βενετίας και κυκλοφορούσε σε πολλές λαϊκές εκδόσεις, 

οι οποίες επαναλαμβάνονταν και πολλαπλασίαζαν λάθη στους στίχους και στο 

κείμενο της ιδιωματικής κρητικής γλώσσας. Η έκδοση του Ξανθουδίδη δίνει «ένα 

ενιαίο κείμενο ιδιωματικής λογοτεχνίας, αποκαθαρμένο και απαλλαγμένο από τα 

σφάλματα και τις αδυναμίες της πρώτης έκδοσης και διαλύει τις πλάνες των λόγιων 

της εποχής του, Κ. Σάθα και Ν. Πολίτη, οι οποίοι πίστευαν ότι ὁ μεσαιωνικός 

πυρήνας του έργου ήταν «Αθηναϊκός», είχε δηλαδή σχέση µὲ την Αθήνα και 

συνέδεσε οριστικά και αναμφισβήτητα το κείμενο µε τη βενετοκρατούμενη Κρήτη». 

58  

Ο Ξανθουδίδης μελέτησε τον Ερωτόκριτο γραμματολογικά και επισημαίνει τα 

προβλήματα του, ενώ όσα προβλήματα δεν επιλύει ακόμη και σήμερα παραμένουν 

ανοικτά για τους μελετητές της Κρητικής λογοτεχνίας την περίοδο της 

Βενετοκρατίας. Γίνεται προσπάθεια για την κατοχύρωση της Κρητικής καταγωγής 

του Κορνάρου και για την «κρητικότητα» του έργου του, μέσα από την 

χαρτογράφηση των πηγών του, οι οποίες αναδεικνύουν την ευρωπαϊκότητα, την 

ελληνικότητα και την κρητικότητα του ποιήματος. Ο Ξανθουδίδης ανασκεύασε τα 

επιχειρήματα των Σάθα και Πολίτη, σχετικά με το ότι ο Κορνάρος ήταν 

                                                             
57  Βιτζέντζου Κορνάρου, Ερωτόκριτος, Στέφανος Ξανθουδίδης (κριτική έκδοση), Ηράκλειο, 

Τυπογραφείο Στυλ. Μ. Αλεξίου, 1915. (Όλα τα παρακάτω αντλούνται από το προαναφερθέν πόνημα 

και θα δηλώνονται οι σελίδες εσωτερικά του κειμένου) 

58 Βιτζέντζος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, Θεοχάρης Δετοράκης (επιμ.), Ηράκλειο, Μύστις, 2016, σ. 13 – 

27. 
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διασκευαστής και όχι ποιητής, καθώς και ότι το θέμα του ποιήματος αντλείται από 

κάποιον υποτιθέμενο «αθηναϊκό επικό κύκλο». Γράφοντας:  

«∆εν πιστεύομεν ότι ενισχύθη εκ των ανωτέρω Άθην παραδόσεων η περὶ 

Αθηναϊκάς προελεύσεως θεωρία του κ. Σάθα. Πολὺ πιθανώτερον φαίνεται ότι 

αυταὶ προήλθον εξ αυτού του ποιήματος, ότι δήλ. εγεννήθησαν εν Αθήναις 

μετὰ την αυτόθι διάδοσιν του ποιήματος, και ότι οι Αθηναίοι και Αθηναίαι 

ηθέλησαν δι’ αὐτόν να εντοπίσωσι τρόπον τινὰ το δημοφιλὲς Κρητικὸν 

ποίημα». Κατά τον Ξανθουδίδη ο Κορνάρος επηρεάστηκε στον Ερωτόκριτο, 

σε μεγάλο βαθμό και από τις παροιμίες, τα παραμύθια, τις λαϊκές δοξασίες και 

γενικά τους λαϊκούς θησαυρούς, ενώ αποκαλεί τον Κορνάρο «γνήσιον τέκνον 

του λαού», ο οποίος «απέδιδε μεγάλη σπουδαιότητα εις την λαϊκὴν 

φιλοσοφίαν».  

Ο Ξανθουδίδης μέσα από τον επιστημονικό και τεκμηριωμένο λόγο του 

κατάφερε να αναδείξει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του ποιήματος (με τη βοήθεια του 

Θεοτόκη) και ταυτόχρονα το τοποθέτησε στην κορυφή της κρητικής λογοτεχνίας. 

Μέσα από την «Εισαγωγή» του δίνει το ερέθισμα για μια μελλοντική διερεύνηση του 

«διφυούς» λογοτεχνικού και ιστορικού χαρακτήρα του ποιήματος. Ο Ξανθουδίδης 

μπόρεσε και δημιούργησε κάτι νέο, ξεπερνώντας την ορολογία του 19ου αιώνα, η 

οποία χαρακτήριζε τον Ερωτόκριτο ως «έπος», «ρομαντική ποίηση» της αρχαιότητας, 

της λαϊκής λογοτεχνίας και του δημοτικού τραγουδιού. Βασίστηκε στην «μεσότητα» 

και στη διάθεση για σύνδεση, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τις ευρωπαϊκές πηγές 

και τις σχέσεις του ποιήματος με τη προγενέστερη κρητική λογοτεχνία και καταλήγει 

στο ότι ο Κορνάρος δεν είχε άμεση γνώση της αρχαίας ελληνικής ή λατινικής 

ποίησης, αν και τις γνώρισε μέσω ιταλικών μεταφράσεων. 

Στην εκτεταμένη εισαγωγή του ο Ξανθουδίδης παραθέτει τις απόψεις, τις 

υποθέσεις και τις θέσεις της κριτικής από τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Για τις 

ανάγκες της παρούσας εργασίας θα αντλήσουμε από το κείμενο του εκδότη τις 
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κυρίαρχες κριτικές, όσες υπήρξαν πριν, αλλά και στην ίδια εποχή με το κείμενο του 

Πολίτη για τον Ερωτόκριτο, ώστε μαζί με όσες παραθέτει ο τελευταίος στο κείμενό 

του, για το οποίο έγινε λόγος παραπάνω, να μπορέσουμε να έχουμε μια πληρέστερη 

εικόνα όσον αναφορά τον χαρακτήρα της οπτικής του Πολίτη, όπως παρουσιάζεται 

στο κείμενο του 1909. Στην παρούσα φάση θα επικεντρωθούμε στις αναφορές 

εκείνες, οι οποίες αφορούν περισσότερο τον χαρακτήρα, τις επιρροές και τις πηγές 

του έργου της κρητικής αναγέννησης.  

Ο Ξανθουδίδης παραθέτει, με χρονολογική κατάταξη, πρώτη την άποψη του 

Martin Leake, ο οποίος στα 1814 ισχυρίστηκε ότι ο ποιητής του Ερωτόκριτου 

μιμήθηκε τα αρχαία ελληνικά πρότυπα και πιο συγκεκριμένα τον Όμηρο. Ο Dieterich 

ακολούθησε την γραμμή του Leake, όσον αναφορά τα ομηρικά πρότυπα. 

Συγκεκριμένα αναφέρει (σ. LXXV): 

«Πρέπει να παρατηρηθεί η προτίμησις αρχαίων αναμνήσεων εν τη 

εκτελέσει του ποιήματος η χρήσις αγαπητών αρχαίων ονομάτων, η 

εισαγωγή έλλην θεών του Διός και του Απόλλωνος και διεξοδικαί 

περιγραφαί κατά τρόπον ομηρικόν και τέλος η αφθονία ομηρικών ή 

καθ’ ομηρικών προτύπων πλασθεισών παρομοιώσεων». 

Ο Hesseling, έπειτα, αναίρεσε την άποψη των δύο προηγούμενων ερευνητών, 

(σ. LXXXVII) λέγοντας ότι οι συμφωνίες μεταξύ του Ερωτόκριτου και του Ομήρου 

ποσοτικά και ποιοτικά είναι τόσο μικρές, που αποκλείουν τα ομηρικά έργα ως άμεσο 

πρότυπο του Ερωτόκριτου. Ο Δεινάκης (1906 – 1912) με αφορμή την παραπάνω 

επιστημονική συζήτηση εξέτασε τα χωρία του κρητικού έργου, τα οποία 

παρουσιάζουν ομοιότητες σε εικόνες και παρομοιώσεις προς τα χωρία της Ιλιάδας και 

της Οδύσσειας, τα Αργοναυτικά του Απολλώνιου, την Αινειάδα και τα Γεωργικά του 

Βιργιλίου, τις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου και την Θηβαΐδα του Στατίου, ώστε να 

μπορέσει να δώσει μια στατιστική βάση. Τα πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι λίγα 

είναι τα στοιχεία μίμησης των ομηρικών κειμένων και περισσότερες οι αναλογίες με 

την λατινική γραμματεία. Ο Πολίτης απορρίπτει την άποψη του Δεινάκη και 
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υποστηρίζει ότι τα πρότυπα του Ερωτόκριτου βρίσκονται στην δημοτική ποίηση. Την 

άποψη του Πολίτη ενστερνίστηκε και ο Λαγουμιτζάκης. 

Ο Ξανθουδίδης με μια ευρύτερη οπτική γωνία, παρατηρεί ότι η επίδραση των 

ομηρικών έργων στο ποίημα είναι υπαρκτή μεν, έμμεση δε. Η ιταλική γραμματεία 

ήταν εν πολλοίς επηρεασμένη από την ελληνική και ο ποιητής του Ερωτόκριτου 

μιμούμενος τα ιταλικά πρότυπα επηρεάστηκε δια της τεθλασμένης οδού από τα 

ελληνικά. 

Ο γενέθλιος τόπος του ποιήματος έγινε επίσης αφορμή να χυθεί πολύ μελάνι. 

Ο Σάθας, ο Πολίτης και ο Καμπούρογλου από τη μια πλευρά, ο Γιάνναρης, ο 

Χατζιδάκης και ο Ξανθουδίδης από την άλλη. Ο Σάθας πρώτος διατύπωσε την 

υπόθεση ότι ο ποιητής του Ερωτόκριτου δεν κατάγεται από την Κρήτη (σ. XXIX), 

αλλά από την Αθήνα. Την υπόθεσή του αυτή στήριξε στο ότι η κρητική διάλεκτος 

ήταν μολυσμένη από τα ιταλικά και έτσι δεν θα μπορούσε να δώσει ένα τόσο 

μακροσκελές έργο. Ακόμα, η ανάγνωση του έργου ως ένα καθαρά στρατιωτικό 

ποίημα, τον οδήγησε να το κατατάξει στην αθηναϊκή εποποιία. Με λίγα λόγια ο 

Σάθας θεώρησε ότι το ποίημα γράφτηκε στην Αθήνα από κάποιον στρατιωτικό κι 

έπειτα μετά την ανάκτηση του νησιού από τον Νικηφόρο Φωκά (961 μ.Χ.) 

μεταφέρθηκε στην Κρήτη.  

Ο Καμπούρογλου επίσης αναφέρει (σ. XXXII) ότι οι περιγραφές του 

ποιήματος, οι οποίες αφορούν την Αρετούσα, υπήρχαν πολύ πριν στην αθηναϊκή 

εποποιία. Ακόμα συσχετίζει την γέννηση του έργου με την λαϊκή παράδοση, η οποία 

θέλει την φυλακή και τον τάφο της όμορφης Αρετής να βρίσκονται σε ένα σπήλαιο 

στον Πειραιά ή κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως.  

Ο Πολίτης επίσης πίστεψε στην διπλή υπόσταση του ποιήματος. (σ. XXXIII)  

Σύμφωνα με την θεωρία του δηλαδή υπήρξε μια παλαιότερη μορφή – το αρχέτυπο 

ποίημα, το οποίο γράφτηκε σε ελληνική πόλη, η οποία δεν ήταν φραγκοκρατούμενη, 

χωρίς να ορίζει ποια ακριβώς, και η νεότερη εκδοχή είναι μια διασκευή από τον 

Βιντζέντσο Κορνάρο. 

Ο Γιάνναρης πρώτος αντέδρασε στις παραπάνω απόψεις και ο Χατζιδάκης τις 

καταδίκασε γράφοντας: 
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«Οι γνώμαι του Σάθα περί υπάρξεως παλαιότερου πυρήνος και περί 

αθηναϊκής εποποιίας πρέπει να εγκαταλειφθώσιν οριστικώς […]» (σ. 

XXXVIII) 

Ο Ξανθουδίδης, όπως ήδη αναφέρθηκε, ανέτρεψε ολοσχερώς τις παραπάνω 

απόψεις και αποκατέστησε την γενέθλιο πατρίδα του Ερωτόκριτου. 

                  

1.2.      Ο Πολίτης και η κριτική της εποχής του: 

Παρατηρούμε λοιπόν, με βάση τις κριτικές που είδαμε να παρουσιάζονται 

στην εισαγωγή του Ξανθουδίδη, αλλά και εκείνες που αναφέρει ο Πολίτης, ότι οι 

θέσεις του τελευταίου κατευθύνονται απόλυτα από μια εθνοκεντρική διάθεση. Ο 

Πολίτης δηλαδή προσεγγίζει τον Ερωτόκριτο ως ένα απόλυτα ελληνικό έργο, χωρίς 

να δέχεται καμία άποψη περί ξένης επιρροής ή ακόμα και δημιουργικής συγχώνευσης 

διαφορετικών στοιχείων στο έργο. 

  Ως ένα σημείο η εποχή του και η κατάρτισή του δικαιολογούν τις 

ερμηνευτικές του προσλαμβάνουσες. Στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 

20ού υπήρξε μια γενικότερη εθνοκεντρική τάση, η οποία εκφράστηκε κυρίως μέσα 

από την λαογραφία και την ηθογραφία, τους δύο πυλώνες, στους οποίους είδαμε 

παραπάνω να στηρίζει ο Πολίτης το κείμενό του. Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα 

οι θεωρίες του Fallmerayer χτύπησαν βαριά την ιδέα της αδιάκοπης συνέχειας της 

ελληνικής ταυτότητας, πράγμα το οποίο οδήγησε λογοτέχνες και λόγιους σε όλο τον 

19ο αιώνα να στρέψουν την προσοχή τους στις ενδιάμεσες χρονικές περιόδους που 

χώριζαν την κλασική αρχαιότητα από τη σύγχρονη εποχή.59 Ο Πολίτης, ο εισηγητής 

της λαογραφίας, έψαχνε μέσα στις εκφράσεις του λαϊκού βίου για τις ενδείξεις τις 

αδιάσπαστης συνέχειας του Ελληνισμού.  Ο ίδιος μάλιστα το 1883, όπως είδαμε 

παραπάνω, προκήρυξε διαγωνισμό «ελληνικού διηγήματος», έτσι κάπως ξεκίνησε μια 

εποχή όπου η συσχέτιση της λαογραφικής επιστήμης και το λογοτεχνικό είδος του 

ηθογραφικού διηγήματος πορεύονταν στο ίδιο μονοπάτι.60 

                                                             
59 Roderick Beaton, Η ιδέα του έθνους στην νεοελληνική λογοτεχνία· από το βυζάντιο στη σύγχρονη 

Ελλάδα, Ηράκλειο, ΠΕΚ, 2015, σ. 283 – 295 

60 Κωστής Παλαμάς, Άπαντα, τ. Β΄, σ. 166 
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Στην περίπτωση, ωστόσο, του Ερωτόκριτου ο Πολίτης φαίνεται να ξεφεύγει 

από τα όρια της λαογραφικής ανάλυσης του λογοτεχνικού έργου και να προβαίνει, όχι 

πάντοτε τεκμηριωμένα, στην βεβιασμένη «κατασκευή της παράδοσης», 61 

προσεγγίζοντας το έργο μονόφθαλμα με κύριο άξονα την εθνιστική ιδεολογία. 

Στο σημείο αυτό μπορούμε από κοντά να δούμε μια τέτοια περίπτωση, στην 

οποία ο Πολίτης κατευθυνόμενος από μια πηγαία ανάγκη να αποδείξει την αμιγή 

ελληνικότητα του έργου της κρητικής αναγέννησης, προβαίνει σε βιαστικά, μη 

τεκμηριωμένα και εσφαλμένα συμπεράσματα. 

Είδαμε παραπάνω την θέση του σχετικά με την διπλή υπόσταση του έργου. 

Στην υπόθεση, δηλαδή, την οποία πρωτοδιατύπωσε ο Σάθας σχετικά με την 

«αθηναϊκή» καταγωγή του Ερωτόκριτου και την μετέπειτα μετοίκησή του στην 

Κρήτη, ο Πολίτης συμφωνούσε χωρίς όμως να ορίσει ή να προσπαθήσει να δώσει μια 

υποθετική λύση για την πατρίδα του έργου. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει: 

«Πιθανώς το αρχέτυπον ποίημα εγράφη κατά τον ΙΔ΄αιώνα, ότι ήκμαζε το 

κράτος των Καραμανικών εν όσω ακόμη το κράτος των Οσμανιδών Τούρκων 

δεν είχε τη σπουδαιότητα και τη δύναμιν, την οποία ήρχισε προσλαμβάνον 

περί τα τέλη του αιώνος και δη από της εν Κοσμοσόβω μάχης (1385). 

Φαίνεται δε ότι εποιήθη εκτός Κρήτης, εν χώρα ελληνική μη 

φραγκοκρατούμενη, διασκευάσθη δ’ ύστερον υπό τινός Κρητός, όστις δε ήτο 

ο Βιτσέντζος Κορνάρος, ο άρχων της Καρπάθου ο τω 1476 γεννηθείς· ο δε 

τον δεύτερον επίλογον του Ερωτοκρίτου γράψας Βιτσέντζος Κορνάρος, 

πιθανώς ήτο απλούς αντιγραφεύς ολίγας και ασημάντους μεταβολάς 

επενεγκών εις το κείμενο».(Ξανθουδίδης, XXXIII) 

Αρχικά, όπως φαίνεται από το παραπάνω απόσπασμα, ο Πολίτης επιχειρεί μια 

πρώτη χρονολόγηση του έργου στον 14ο αιώνα, η οποία όμως δεν στηρίζεται σε 

κάποια εμπεριστατωμένη βάση, αλλά εξυπηρετεί απόλυτα την άποψη, την οποία 

εκφράζει στη συνέχεια. Την εποχή που τοποθετεί ο μελετητής την συγγραφή του 

έργου οι Οθωμανοί Τούρκοι δεν είχαν κατακτήσει ακόμα τα ελληνικά εδάφη, 

σίγουρα δεν ήταν μια εποχή ακμής για τις βυζαντινές – ελληνικές  αποικίες, αλλά η 

                                                             
61 Βλ. Λεοντή, Τοπογραφίες ελληνισμού. Χαρτογραφώντας την πατρίδα, σ. 123 – 162 
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Πόλη δεν είχε αλωθεί, επομένως υπήρχαν ακόμα ελληνικές ελεύθερες περιοχές. Σε 

μία απ’ όλες αυτές τις «ελεύθερες», τις «μη φραγκοκρατούμενες περιοχές» ο Πολίτης 

βλέπει την γέννηση του Ερωτόκριτου. Το περικειμενικό στοιχείο δε της επιγραφής 

του Κορνάρου το ερμηνεύει ως μια μικρή προσθήκη ενός απλού αντιγραφέα, ο 

οποίος δεν παρενέβη σημαντικά στο κείμενο. Δηλαδή, παρ’ όλη την αντιγραφή της 

υπόθεσής  του το «ελληνικό» κείμενο παρέμεινε άφθαρτο. 

Είναι εμφανής από το παραπάνω απόσπασμα, η ανάγκη του Πολίτη να 

αποκαταστήσει την «ελληνικότητα» του Ερωτόκριτου και να τον αποκαθάρει από 

κάθε υποψία ξένης επιρροής, η οποία τον οδήγησε να συντάξει μια τέτοιου είδους 

υπόθεση, χωρίς  κανένα επιστημονικό έρεισμα για την στοιχειοθέτηση της και χωρίς 

κάποια λογική αλληλουχία, τα οποία να καταλήγουν στο παραπάνω συμπέρασμα. Ο 

Πολίτης στην περίπτωση αυτή φαίνεται να μελέτησε το κείμενο για να σώσει την ιδέα 

της ελληνικότητας και όχι για να αναδείξει το ίδιο το κείμενο. 

Το απόσπασμα που παρατέθηκε είναι η πιο εξόφθαλμη περίπτωση, κατά την 

οποία ο Πολίτης προσπαθεί να αναδείξει την «ελληνικότητα» ακροβατώντας 

ανάμεσα στον εθνισμό και τον εθνικισμό. Όπου δεν είχε επιστημονικά τεκμήρια, τα 

οποία να αποδεικνύουν την γνησιότητα της ελληνικής καταγωγής, κατασκεύαζε 

υποθέσεις, οι οποίες δεν προέκυπταν πάντοτε από την ευρυγωνιακή προσέγγιση τους 

θέματος. Με την διαπίστωση αυτή μπορούμε να δούμε και τις απόψεις του σχετικά με 

τις πηγές του έργου και την προέλευσή τους, κατά τη γνώμη του, από το αχανές και 

δίχως σαφή χρονικοτοπικά όρια, πεδίο της προφορικής παράδοσης. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2η: Μια καινοτόμα κριτική προσέγγιση στην 2η δεκαετία 

του 20ού αιώνα 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: 

1.1.     Οι δομές και οι λειτουργίες του παραμυθιού σύμφωνα με τον 

Βλαντίμιρ Προπ: 

Το έτος 1928  ο Βλαντίμιρ Προπ δημοσιεύει, στο Λένινγκραντ, το έργο  Η 

μορφολογία του παραμυθιού, το οποίο αναφέρεται  μόνο στα πενήντα χρόνια του 20ου 

αιώνα. Το έργο μεταφράστηκε για πρώτη φορά το 1958, όπου και απέκτησε φήμη στα 

ακαδημαϊκά πεδία, από αυτό επηρεάστηκαν και ο ανθρωπολόγος Claude Levi Strauss 

και ο γλωσσολόγος Roland Barthes. Το μοντέλο των χαρακτήρων και των 

λειτουργιών που παρουσιάζονται σε αυτό το έργο μπορούν να εφαρμοστούν σχεδόν 

σε κάθε ιστορία, ταινία ή σε κάποια παρόμοια μελέτη.  Ο Προπ με αυτή την μελέτη 

αφήγησης μοίρασε τη δομή και δημιούργησε τη μορφή, μέσω της οποίας και ανέλυσε 

τα ρώσικα λαϊκά παραμύθια. Η προσέγγιση του Προπ στην αφηγηματική δομή έχει 

επικριθεί πολλές φορές, διότι επέλεξε να αφαιρέσει όλες τις προφορικές 

παρατηρήσεις από την ανάλυση των λαϊκών παραμυθιών, τα οποία μεταφέρονται από 

στόμα σε στόμα, που συνδέονται στενά με τις εκτιμήσεις, το ύφος, τη διάθεση, τους 

χαρακτήρες και οτιδήποτε διαφοροποιεί μια τη μια ιστορία από την άλλη. Από την 

άλλη πλευρά, οι υπερασπιστές της θεωρίας της αφηγηματικής δομής πιστεύουν ότι 

αυτό το είδος της κριτικής είναι περιττό και άσκοπο, δεδομένου ότι η πρόθεση του 

Προπ δεν ήταν κάποιος να αποκαλύψει κρυμμένα νοήματα μέσα στις   λαϊκές 

ιστορίες, ούτε να βρει στοιχεία διαφοροποίησης, αλλά να φέρει στο φως τα σταθερά 
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δομικά στοιχεία που αποτελούν τις βάσεις των αφηγηματικών δομών των λαϊκών 

ιστοριών. 62   

Ο Πρόπ, με λίγα λόγια, έκανε ένα μεγάλο άλμα για την εποχή του. 

Ξεφεύγοντας από τις όποιες «εθνικές», «λαϊκές» και μονοεστιακές – ιδεολογικά 

ετεροκατευθυνόμενες αναγνώσεις των παραμυθιών, κατάφερε να μεταφέρει το 

κέντρο βάρους στο ίδιο το κείμενο και τη μορφή του, αλλάζοντας την οπτική της 

ανάγνωσης από ιδεολογική σε κειμενοκεντρική. 

 

1.2.      Ο Ερωτόκριτος με βάση το μοντέλο του Βλαντίμιρ Πρόπ: 

Σύμφωνα με τις 31 λειτουργίες που ο Πρόπ έχει εντοπίσει στα λαϊκά 

παραμύθια, 63 εξετάζεται και το έργο Ερωτόκριτος. 

Οι άντρες του βασιλιά συγκρούονται με τον Ρωτόκριτο και τον Πολύδωρο, 

μιας και αυτοί αρνούνται να παρουσιαστούν μπροστά του και τρέπονται σε φυγή κι 

από εκείνη την στιγμή παύουν τα τραγούδια. Απομάκρυνση:  Ο ήρωας Ρωτόκριτος 

αφήνει την ασφάλεια του αρχικού περιβάλλοντος. Αυτό το γεγονός προκαλεί ένταση 

στην ιστορία που μόλις έχει αρχίσει. Αυτή είναι η στιγμή που παρουσιάζεται ο 

ήρωας, ο οποίος  απεικονίζεται συχνά ως κανονικός άνθρωπος. 

Η Αρετούσα λυπημένη, ενδιαφέρεται για τον τραγουδιστή και προσπαθεί 

κεντώντας να τον ξεχάσει, ενώ ο Ρωτόκριτος δίνει τα κλειδιά του δωματίου του στη 

μητέρα του με την εντολή να μη το ανοίξει κανείς και με τον φίλο του ταξιδεύουν 

προς την Χαλκίδα, στην Έγριπο. Απαγόρευση: Μια απαγόρευση ορίζεται για τον 

                                                             
62 Β. Προπ, Μορφολογία του παραμυθιού, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 2009, σ. 175-205 
63 Ο.π. σ. 31-72 
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ήρωα, ο οποίος  εξορίζεται και ανησυχεί για το τι μπορεί να συμβεί με την κάθε του 

ενέργεια. 

Στο δεύτερο μέρος του έργου ξεκινούν οι αγώνες κονταροκτυπήματος, όπου 

παίρνει μέρος και ο Ρωτόκριτος. Οι αγώνες γίνονται την ημέρα του Αγίου Μάρκου 

και φτάνουν άρχοντες και αντιπροσωπείες από όλα τα μέρη της Ελλάδας και από τις 

γύρο χώρες. Οι άνδρες που θα λάβουν μέρος στον αγώνα έχουν στις περικεφαλαίες 

τους χαραγμένη ια συμβολική δήλωση του έρωτα τους. Μετά από κληρώσεις για τα 

ζευγάρια των μαχητών και μετά από τους αγώνες νικητής ανακηρύσσεται ο 

Ρωτόκριτος ο οποίος λαμβάνει από τα χέρια της αγαπημένης τους το στεφάνι της 

νίκης. Έναρξη της αντίδρασης: Ο ήρωας αποφασίζει να ενεργήσει για να επιλύσει 

το πρόβλημα, όπως στη προκειμένη περίπτωση θα ριχτεί στη μάχη, με σκοπό να 

βρεθεί κοντά στην αγαπημένη του. Αυτή είναι μια σημαντική λειτουργία επειδή δίνει 

μια στροφή στην αφήγηση και ορίζει  τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική δράση. 

Μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή όπου το άτομο που μέχρι πριν ήταν «κανονικό»  

μεταμορφώνεται σε «ήρωας». 

Ο Πεζόστρατος προσπαθεί να μεταπείσει τον γιό του, αλλά αποτυγχάνει και 

τελικά πηγαίνει στον βασιλιά να του κάνει την πρόταση. Ο βασιλιάς θυμώνει, τον 

διώχνει  και καταδικάζει τον Ρωτόκριτο σε εξορία. Και σε αυτή την περίπτωση 

συναντάμε τη λειτουργία της Απομάκρυνσης.  

Η Αρετούσα μαθαίνει τα νέα και συγχρόνως δέχεται προξενιά από τον 

Πιστόφορο του Βυζαντίου, τα οποία δεν δέχεται, ενώ ανακοινώνει στη νένα της την 

απόφαση της να αρραβωνιαστεί τον Ρωτόκριτο. Παράβαση: Ο ανταγωνιστής,  

εισέρχεται στην ιστορία (από τη στιγμή που έχει τεθεί  η απαγόρευση). Δεν είναι 

απαραίτητα ο ανταγωνιστής να έχει μια αντιπαράθεση με τον ήρωα. 
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Η νένα αντιδρά, η Αρετούσα την κατηγορεί και τελικά την πείθει και το ίδιο 

βράδυ δίνει δακτυλίδι στον Ρωτόκριτο και ορκίζονται αιώνια αγάπη. Για τρία 

συνεχόμενα βράδια οι δύο νέοι βρίσκονται κρυφά μέχρι που ο Ρωτόκριτος 

αποχαιρετά την αγαπημένη του, τον φίλο του και τους γονείς του και ζητά από τα 

Άστρα και τον Ήλιο να τιμωρήσουν τον σκληρό βασιλιά με μια εκστρατεία εναντίον 

του. Αναχώρηση: ο ήρωας φεύγει από την Αθήνα. 

Η Αρετούσα θρηνεί, ο Ρωτόκριτος είναι εξόριστος στην Έγριπο 

(επαναλαμβάνεται η Απομάκρυνση) και οι δύο νέοι προσπαθούν να ανταλλάξουν 

γράμματα. Ο χρόνος περνάει και η Αρετούσα δεν δέχεται τον γάμο, με αποτέλεσμα 

την τέταρτη χρονιά μετά τη φυλάκιση της ο ρήγας των Βλάχων, Βλαντίστρατος 

πολιορκεί την Αθήνα. Όταν ο Ρωτόκριτος μαθαίνει για το γάμο αποφασίζει να 

βοηθήσει την αγαπημένη του και τον βασίλειο του πατέρα της και μια μάγισσα τον 

κάνει μαύρο Σαρακηνό κι έτσι αγνώριστος βοηθάει τους Αθηναίους, σώζοντας δε σε 

μια μάχη και τον βασιλιά. Άφιξη ανώνυμη: Ο ήρωας φτάνει στη χώρα του με 

μεταμφίεση και δεν αναγνωρίζεται. Απόκτηση μαγικού αντικειμένου:  Ο ήρωας 

αποκτά το μαγικό αντικείμενο, όπου στη προκειμένη περίπτωση είναι η μεταμφίεση 

του.  

Στην Αθήνα έρχεται και ο ανιψιός του  Βλαντίστρατου, ο Άριστος, ο οποίος 

προτείνει η μάχη να κριθεί σε μια μονομαχία μεταξύ αυτού κι ενός αθηναίου. Τελικά 

ο Αθηναίος είναι ο Ρωτόκριτος. Μετά από πολύωρη μάχη ο Άριστος σκοτώνεται και 

ο Ρωτόκριτος βρίσκεται βαριά πληγωμένος.  Σε αυτό το σημείο συναντάμε τη πρώτη 

λειτουργία του δότη, όπου ο ήρωας τίθεται σε δοκιμασία και επιτίθεται, Έχουμε την 

Αντίδραση από τον ήρωα, ο οποίος περνάει τη δοκιμασία. Και συναντάμε τη 

Μεταφορά, όπου ο ήρωας ταξιδεύει, μεταφέρεται ή βρίσκεται κοντά στο αντικείμενο 

της αναζήτησης. 
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Η Αρετούσα από το παράθυρο της φυλακής αρνείται τον γάμο με τον ξένο, 

αλλά φεύγοντας ο Ρωτόκριτος δίνει το δακτυλίδι των αρραβώνων τους στη Φροσύνη. 

Σήμανση: Ο ήρωας φέρει το σημάδι  είτε από ένα τραύμα είτε από ένα αντικείμενο, 

στη προκειμένη περίπτωση είναι το δαχτυλίδι.  

Οι δύο γυναίκες το αναγνωρίζουν και ζητούν να τις ξαναεπισκεφτεί και τον 

ρωτούν που το βρήκε. Εκείνος τις λέει ότι του το έδωσε ένας ετοιμοθάνατος 

τραυματίας και η Αρετούσα θρηνεί για την απώλεια του αγαπημένους της. Τότε ο 

Ρωτόκριτος, πολύ ευχαριστημένος πια από τη στάση της αγαπημένης του, επανακτά 

την μορφή του και οι δύο νέοι χαίρονται και κλαίνε από χαρά. Αναγνώριση: ο ήρωας 

αναγνωρίζεται και επέρχεται η Μεταμόρφωση: Ο ήρωας έχει μια νέα εμφάνιση (νέα 

ρούχα, τα τραύματα θεραπεύονται) 

Η Αρετούσα τον συμβουλεύει να ξαναγίνει μαύρος και εκείνος βγαίνοντας 

από τη φυλακή αναγγέλλει τον γάμο του με την βασιλοπούλα. Ο βασιλιάς συγχωρεί 

την κόρη του και την αποφυλακίζει και η Αρετούσα έρχεται με συνοδεία στο παλάτι. 

Πριν όμως φτάσει ο Ρωτόκριτος αποκαλύπτει στον βασιλιά την πραγματική του 

ταυτότητα, όλοι μένουν άφωνοι και ο βασιλιάς δίνει την ευχή του. Αφαίρεση: Ο 

ήρωας απελευθερώνεται από βλάβη ή αποτυχία επιλύεται. 

Επιστροφή: Ο ήρωας επιστρέφει στην κοινότητα χωρίς άλλες ενδείξεις Ο 

γάμος  γίνεται την επόμενη ημέρα και ο Ρωτόκριτος αρχίζει αμέσως να κυβερνά και 

το ζευγάρι ζει μια ευτυχισμένη ζωή. Γάμος: Ο ήρωας παντρεύεται, ανεβαίνει στον 

θρόνο ή επιτυγχάνει τον επιθυμητό στόχο. 

Εκτός από τις λειτουργίες, ο Προπ  προσδιόρισε επίσης επτά τυπικούς 

χαρακτήρες, τους οποίους ονομάζει σφαίρες δράσης: Αυτοί οι ρόλοι στην 

πραγματικότητα μπορούν να επικαλυφθούν από πολλαπλούς χαρακτήρες ή οι 
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πολλαπλοί ρόλοι μπορούν να παιχτούν από έναν χαρακτήρα. Τα μόνιμα σταθερά 

στοιχεία του παραμυθιού είναι οι λειτουργίες των δρώντων προσώπων, ανεξάρτητα 

από το ποιοι και πως τις επιτελούν. Οι λειτουργίες συγκροτούν τα θεμελιώδη 

συστατικά μέρη του παραμυθιού. 64  

Η πριγκίπισσα (Αρετούσα) και ο βασιλιάς: (Ηράκλης),  είναι οι δύο ρόλοι   

που συναντάμε στα παραμύθια,  οι οποίοι αναλαμβάνουν τον ήρωα, προσδιορίζουν 

τον ψεύτικο ήρωα και παντρεύονται τον ήρωα. Αυτοί  οι δύο χαρακτήρες δεν 

μπορούν να χωριστούν από λειτουργική άποψη επειδή αντιμετωπίζουν τα ίδια 

πράγματα. Στον Ερωτόκριτο συναντάμε και τον χαρακτήρα του Εντολέα στο 

πρόσωπο του Πολύδωρου, στο πρόσωπο του Ρωτόκριτου συναντάμε τον Ήρωα, ο 

οποίος θα πολεμήσει εναντίον του κακού, θα θριαμβεύσει, με τη βοήθεια του 

δωρητή ο οποίος θα μεταμορφώσει τον Ρωτόκριτο. Τέλος ο ήρωας θα παντρευτεί 

την πριγκίπισσα. 

Στον Ερωτόκριτο του Κορνάρου, δεν συναντάμε κάποιες από τις λειτουργίες 

και τους χαρακτήρες που αποδίδει ο Πρόπ στα παραμύθια, όπως: 

 Διερεύνηση: όπου ο κακοποιός προσπαθεί να συγκεντρώσει 

πληροφορίες σχετικά με τον ήρωα, ενώ συχνά είναι μεταμφιεσμένος 

και ίσως να μιλήσει με ένα μέλος της οικογένειας ή να κλέψει κάτι. 

 Συμφιλίωση: Ο κακοποιός λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον 

ήρωα ή το θύμα. Μπορούν επίσης να αποκτηθούν και άλλες 

πληροφορίες, όπως η τοποθεσία ενός θησαυρού ή ενός χάρτη. 

 Παγίδα:  Ο κακοποιός προσπαθεί να εξαπατήσει το θύμα 

προσπαθώντας να το απαγάγει ή να κλέψει κάτι από αυτό. Συχνά 

                                                             
64 Β. Προπ, Μορφολογία του παραμυθιού, σ 27 
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χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει για να 

εξαπατήσει τον ήρωα ή το θύμα με μεταμφίεση, χρησιμοποιώντας 

πειθώ ή μερικές φορές μαγεία. 

 Συνενοχή: Το θύμα εξαπατήθηκε και καταλήγει να βοηθήσει τον 

κακοποιό χωρίς να το γνωρίζει. Η παγίδα του κακοποιού έχει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα και το θύμα ή ο ήρωας είναι η μαριονέτα του. 

Η βοήθεια που μπορούν να δώσουν στον κακό άνθρωπο ποικίλλει από 

το είδος, εάν είναι  σημαντικό (όπως ένας χάρτης ή ένα μαγικό 

αντικείμενο) σε σύγκρουση με καλούς χαρακτήρες. 

 Φθορά ή βλάβη: Ο κακοποιός προκαλεί βλάβη / κακό σε ένα μέλος 

της οικογένειας (απαγωγή, λεηλασία, μάγια, δολοφονίες, φυλακίσεις, 

αναγκαστικούς γάμους, κλπ ..), εναλλακτικά, ένα μέλος της 

οικογένειας λείπει κάτι ή θέλουν κάτι. Αυτές οι δύο επιλογές μπορούν 

να εμφανιστούν μαζί ή εναλλακτικά στην ιστορία. 

 Διαμεσολάβηση: γίνεται γνωστή η φθορά ή βλάβη. Ο ήρωας μπορεί 

να βρει την οικογένειά του σε κατάσταση αναταραχής ή να βρει 

καταστραμμένη  και ταλαιπωρημένη την κοινότητα. 

 Καταπολέμηση: Ο ήρωας και ο κακοποιός έχουν άμεση 

αντιπαράθεση, φυσική ή μεταφυσική. 

 Νίκη: ο κακοποιός νικήθηκε (σκοτώθηκε στον αγώνα, σκοτώθηκε 

στον ύπνο του, νικήθηκε κατά τη διάρκεια της μάχης, εξωθήθηκε). 

Έτσι, χάνει την αρνητική λειτουργία του. 

 Διώξεις: Ο ήρωας διώκεται και ο διωκόμενος προσπαθεί να τον 

σκοτώσει, να τον φάει ή να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή τις ενέργειες 

του ήρωα. 
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 Διάσωση: Ο ήρωας σώζεται 

 Αδικαιολόγητη αξίωση: Ο ψεύτικος ήρωας προωθεί αβάσιμους 

ισχυρισμούς για τη νίκη. 

 Απόδειξη: Ένα δύσκολο έργο επιβάλλεται στον ήρωα, ένα τεστ που 

πρέπει να περάσει (μια φοβερή δοκιμασία, ένα αίνιγμα, μια δοκιμασία 

δύναμης) 

 Λύση: η δοκιμή ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

 Έκθεση: Ο ψεύτικος ήρωας ή ο κακοποιός αποκαλύπτεται 

 Τιμωρία: Ο κακοποιός τιμωρείται 

Παρατηρούμε ότι οι λειτουργίες του παραμυθιού κατά τον Προπ, στον 

Ερωτόκριτο δεν έχουν καθόλου τον «κακοποιό», αν και σε κάποιες περιπτώσεις θα 

μπορούσαν οι λειτουργίες αυτές να αποδοθούν στον βασιλιά.  Και από τους τυπικούς 

χαρακτήρες παραλείπονται ορισμένοι, όπως:  

 Ο Κακός -Ανταγωνιστής: η καταπολέμηση του ήρωα, είναι η αιτία 

της ζημίας. 

 Ο δωρητής: προετοιμάζει τον ήρωα για σύγκρουση ή του παρέχει ένα 

μαγικό αντικείμενο για να επιτύχει στη μάχη του. 

 Ο Μαγικός  βοηθός: βοηθά τον ήρωα στην προσπάθειά του, στον 

αγώνα του. 

 Ο Λάθος ήρωας: προσπαθεί να παντρευτεί την πριγκίπισσα με 

εξαπάτηση. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Δυο παράλληλες αναγνώσεις 

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 

1.1.      Πολίτης – Πρόπ:  

Οι μελέτες των δύο ερευνητών παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικές μεθόδους 

και ιδεολογικές βάσεις, μολοταύτα μπορούμε να διακρίνουμε ένα σημείο σύγκλισης, 

το οποίο μας οδήγησε στην εργασία αυτή να μελετήσουμε το έργο της κρητικής 

αναγέννησης με βάση το τριγωνικό σχήμα: Ερωτόκριτος – Πολίτης – Πρόπ. Το 

σημείο σύγκλισης είναι η θεώρηση του έργου, το οποίο ανήκει στο είδος της 

ερωτικής έμμετρης μυθιστορίας, ως παραμύθι. Ο Πολίτης ονόμασε τον Ερωτόκριτο 

«το παραμύθι του ελληνικού λαού»65 και με βάση τις λειτουργίες του Πρόπ φαίνεται 

να διαιρείται το έργο και να αποκαλύπτει την δομή παραμυθιού.  

Η ενασχόληση του Πολίτη με την επιστήμη της λαογραφίας και η άποψή για 

την επίδραση της προφορικής λαϊκής παράδοσης στον Ερωτόκριτο, τον οδήγησαν να 

διατυπώσει τις θέσεις που είδαμε παραπάνω. Η οπτική δηλαδή του έλληνα μελετητή 

βρίσκει τα άμεσα ερείσματά της στην πρωτογενή ιδεολογία της ακλόνητης συνέχειας 

του ελληνισμού από την αρχαιότητα, έως και τους νεώτερους χρόνους. Με βάση την 

οπτική αυτή προσπαθεί να «κατασκευάσει» την ελληνική  παράδοση, 

αντιμετωπίζοντας το έργο της κρητικής αναγέννησης ως ένα μνημείο λόγου, το οποίο 

εξυπηρετεί το παραπάνω ιδεολόγημα. Πασχίζει να αποδείξει την «ελληνικότητα» του 

κειμένου και να δημιουργήσει μια σχέση ανάμεσα στο κείμενο και την αδιάκοπη 

ελληνική ιστορία, κατά την οποία το κείμενο αντιμετωπίζεται ως επιχείρημα για την 

ύπαρξη του ελληνικού συνεχούς. 

Από την άλλη μεριά ο Πρόπ αποκαθάρει το έργο από τις όποιες εθνικές, 

πολιτιστικές και χρονικοτοπικές προσλαμβάνουσες και ασχολείται απευθείας με την 

κειμενικότητα του Ερωτόκριτου. Αναδεικνύει την δομή του έργου ως τον μοναδικό 

έγκυρο τρόπο ανάγνωσης, προσέγγισης και ερμηνείας του κειμένου. Παράλληλα, 

καταργεί την όποια εθνική διάστασή του από την στιγμή που αποδεικνύει ότι 

παραμύθια διαφορετικών λαών μπορούν να συμπεριληφθούν σε έναν γενικότερο – 

                                                             
65 Ν. Πολίτης, «Δημώδη βιβλία. Ο Ερωτόκριτος», σ. 47 
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οικουμενικό δομικό κανόνα, ο οποίος εστιάζει στις βαθύτερες δομές λόγου των 

ανθρώπινων λαών. 

Ο Πρόπ, ακόμα,  με την Μορφολογία του παραμυθιού, εκτός από την 

εθνοκεντρική οπτική του Πολίτη, αντικρούει και όλες εκείνες τις απόψεις, τις οποίες 

είδαμε παραπάνω να θέλουν να αποδείξουν την ευρωπαϊκότητα του Ερωτόκριτου. 

Στην δεύτερη δεκαετία του 20ού αιώνα ο μελετητής ξεπερνά τα όρια του χρόνου και 

του τόπου και σκύβει στην μελέτη του ίδιου του ανθρώπινου νου και των εκφράσεών 

του καθαρίζοντάς τον από τους όποιους γεωγραφικούς, εθνικούς, ιστορικούς και 

πολιτισμικούς ορισμούς του. Ερμηνεύει το κείμενο με βάση το ίδιο το κείμενο, για να 

αναδείξει τις λειτουργίες του ανθρώπινου νου και το αντίστροφο. 

Αυτή η πρώιμη ανθρωπολογική προσέγγιση του Πρόπ διευρύνει τόσο τα όρια 

της ερμηνείας του κειμένου και θέτει εντελώς καινοτόμους, για την εποχή του, 

τρόπους ανάγνωσης και ερμηνείας των κειμένων. Στα διευρυμένα αυτά όρια χάνονται 

οι όποιες εθνιστικά ή, πολύ περισσότερα, εθνικιστικά κατευθυνόμενες ιδεολογικές 

προσεγγίσεις της λογοτεχνίας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ: 

Σε τόπους φανταστικούς και σε μια εποχή ιστορικά αόριστη εκτυλίσσεται η 

υπόθεση του μυθιστορήματος  Ερωτόκριτος, όπως συμβαίνει σε όλα τα παραμύθια. 66  

Ο Κορνάρος δημιουργεί ένα μυθικό ποιητικό κόσμο, χρησιμοποιώντας 

διάφορα λογοτεχνικές  εκφάνσεις, όπως  οι αναχρονισμοί και οι αποσιωπήσεις, τον 

οποίο τον τοποθετεί μέσα σε ένα ελληνικό περιβάλλον. Επιλέγει στοιχεία από 

διαφορετικές ιστορικές περιόδους, όπως την Αθήνα της αρχαιότητας, το Βυζάντιο, 

στοιχεία από τον μεσαίωνα των ιπποτών και από την Ανατολή και κατορθώνει παρ’ 

όλα αυτά το έργο του να μην είναι δυσαρμονικό. Και σύμφωνα με τον Αλεξίου, 

«αντικαθιστά τους επώνυμους θεούς των αρχαίων Ελλήνων με μια άχρωμη πίστη στα 

ουράνια σώματα, τον Ήλιο, το Φεγγάρι (ή Σελήνη), τα Άστρα, το Φως, τη Γη». 67  

Κατά τον Tonnet ο Ερωτόκριτος, από τεχνική άποψη, θεωρείται έμμετρο 

αισθηματικό μυθιστόρημα 68 , το οποίο σηματοδοτεί το τέλος του μεσαιωνικού 

ελληνικού μυθιστορήματος. Είναι η περίοδος κατά την οποία ολοκληρώνεται η 

κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους (1669), ενώ οι ευρωπαίοι Ενετοί έχουν 

ήδη αποχωρήσει και μαζί με αυτούς και η παιδεία. Στη Κρήτη πλέον δεν 

δημοσιεύεται τίποτα και η απώλεια αυτή είναι σημαντική, αν και δεν έχει γίνει 

πλήρως αντιληπτή. 69  

Κατά τον Αλεξίου, ο Ερωτόκριτος παρουσιάζει τον άνθρωπο με έναν τρόπο 

αναγεννησιακό, ο συναισθηματικός κόσμος των προσώπων προοδευτικά εξελίσσεται, 

η ψυχολογία τους αναλύεται, οι πράξεις τους δικαιολογούνται, ενώ τα προσωπικά 

τους λόγια εκφράζονται με τρόπο άγνωστο στη μεσαιωνική και βυζαντινή 

λογοτεχνία. 70  

                                                             
66 Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα 2003, σσ117-118 

67   Στυλιανός Αλεξίου, «Εισαγωγή». Βιτσέντσος Κορνάρος, Ερωτόκριτος, κριτ. έκδ.-εισαγ.-σημ.-

γλωσ.: Στυλιανός Αλεξίου, Ερμής, Αθήνα 1980, οδ΄-οε 

68 Παρόμοιο με αυτά του 11ου αιώνα  

69  Henri Tonnet, Ιστορία του ελληνικού μυθιστορήματος, μτφ. Μαρίνα Καραμάνου, επιμ. μετάφρασης 

Γ.Φ. Γαλάνης, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 1999, σ 72 

70 Αλεξίου, Στυλιανός, Η κρητική λογοτεχνία και η εποχή της. Μελέτη φιλολογική και ιστορική, Στιγμή, 

Αθήνα 1985, σσ 24-25 



47 
 

«Με τον Ερωτόκριτο, το ελληνικό είδος της μυθιστορίας φτάνει σ’ ένα νέο και 

ιδιαίτερα περίτεχνο στάδιο ανάπτυξης την εποχή της Αναγέννησης. Από τις αρχές του 

στην αρχαιότητα, πέρασε μέσα από ποικίλες μεσαιωνικές εκδοχές για να αναδυθεί, 

αναζωογονημένο από την επαφή με τη Δύση, στην αναγεννησιακή Κρήτη». 71  

Το έργο του Κορνάρου Ερωτόκριτος ακόμη και σήμερα διαβάζεται από το 

αναγνωστικό κοινό. Αποτελεί δε έμπνευση και για τους ποιητές. Έχει μια διαχρονική 

αξία η οποία στο πέρασμα των χρόνων έχει αναγνωριστεί. Πολλές ερευνητικές 

μελέτες το αναλύουν, αναδεικνύοντας την τέχνη του Κορνάρου να μεταμορφώσει 

τόσο έντεχνα μια «μεσαιωνική γαλλική μυθιστορία σε ελληνικό λογοτεχνικό μνημείο 

της Αναγέννησης». 72  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                                             
71   David Holton, «Μυθιστορία», Λογοτεχνία και κοινωνία στην Κρήτη της Αναγέννησης, επιμ. 

David Holton, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1997, σ291 

72 Ο.π. σ 291 
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