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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 

 
 
 
Έρρικα Ανδρουλάκη, Απεικονίσεις της φιλιάς στον Ερωτόκριτο και στις περί έρωτος 

ιταλικές πραγµατείες του 16ου αιώνα 
Στόχος της ανακοίνωσης αυτής είναι η διερεύνηση της λειτουργίας των εννοιών της φιλιάς 

(amicizia), του έρωτα (amore) και της φιλιάς τσ’ ερωτιάς (amorosa amicizia/amore amicabile) 
στον Eρωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου και σε µερικές σηµαντικές ιταλικές πραγµατείες περί 
έρωτος (Trattati d’amore) του πρώτου µισού του 16ου αιώνα. Όπως έχουν δείξει και παλαιότερες 
έρευνες, ο ποιητής για τη σύνθεση των δύο εννοιών της φιλίας και του έρωτα αντλεί στοιχεία από µια 
µακραίωνη παράδοση, που έχει τα πρότυπά της στα έργα των αρχαίων Ελλήνων και Λατίνων 
συγγραφέων, αλλά η οποία περνά διηθηµένη µέσω της ιταλικής λογοτεχνίας. Ξεκινώντας την έρευνα 
από το εµβληµατικό Il libro del Cortegiano (1528) του Baldassarre Castiglione, διαπιστώνει κανείς 
ότι ανοίγεται σ’ ένα ευρύ πεδίο µελέτης των δύο επίµαχων εννοιών. Όµως, η βαθύτερη µελέτη της 
παθολογίας του έρωτα, της λειτουργίας της φύσης στη φιλία και τον έρωτα, της έννοιας της µπιστικής 
φιλιάς (amicizia onesta), της χάρης του έρωτα (grazia, grazia d’amore) αλλά και της πεθυµιάς 
(desiderio) στον Eρωτόκριτο οδηγεί στην ανάδειξη µιας µικρής οµάδας ιταλικών πραγµατειών περί 
έρωτος, οι οποίες φαίνεται να βρίσκονται κοντά στο πλαίσιο της ποιητικής θεωρίας και πράξης του 
ποιητή. Όπως θα φανεί, οι εικόνες αυτές, µολονότι κοινότατες στην ιταλική λογοτεχνία της περιόδου, 
λειτουργούν εν πολλοίς παρόµοια σε ιταλικές πραγµατείες περί έρωτος και στον Eρωτόκριτο. Από την 
παράλληλη ανάγνωσή τους προκύπτει ότι η ποιητική διάνοια δεν προσλαµβάνει απλώς τα πρότυπα 
της φιλίας και του έρωτα από τα κείµενα των Ιταλών οµοτέχνων της, αλλά τα ανασκευάζει µε τρόπο 
πρωτότυπο και µοναδικό, ώστε να ταιριάζουν στο δικό της εργώδες πόνηµα. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα 
νεότερων ερευνών, συγκροτείται µια µικρή οµάδα δύο-τριών ιταλικών πραγµατειών που λειτούργησαν 
είτε ως άµεσα κείµενα-διαµεσολαβητές της έννοιας της φιλίας και του έρωτα στον Eρωτόκριτο είτε ως 
κείµενα που διαµόρφωσαν τη γενική εικόνα της φιλίας και του έρωτα, επηρεάζοντας έµµεσα την 
οµόθεµη λογοτεχνία της περιόδου. Μ’ έναν λόγο, τα κείµενα αυτά λειτούργησαν τρόπον τινά ως µια 
«λογοτεχνική εγκυκλοπαίδεια» για τον ποιητή. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να εντοπίσει 
µερικές από τις κοινές εικόνες της φιλίας και του έρωτα στον Eρωτόκριτο και σε ιταλικές πραγµατείες 
περί έρωτος, αναδεικνύοντας την συνάφεια των εξεταζόµενων κειµένων, αλλά και την πρωτοτυπία της 
σκέψης του Βιτσέντζου Κορνάρου. 

 
 
Παναγιώτα Βασιλάκη, Ερωτόκριτος-Ιµπέριος: Από το πρότυπο σύνθεσης στην πρωτότυπη 

δηµιουργία 
Ο Ερωτόκριτος και η Ριµάδα του Ιµπερίου, µολονότι εγγράφονται σε διαφορετικά γλωσσικά και 

πολιτισµικά περιβάλλοντα, µοιράζονται δύο κοινά χαρακτηριστικά κοµβικής σηµασίας. Αφενός, έχουν 
τις καταβολές τους στη γαλλική µυθιστορηµατική παράδοση του Ύστερου Μεσαίωνα και, αφετέρου, 
αποτέλεσαν δύο από τα δηµοφιλέστερα ελληνικά λογοτεχνικά έντυπα κατά την περίοδο κυκλοφορίας 
τους. Η βασική πλοκή των δύο έργων αντλείται, έµµεσα ή άµεσα, από ένα γαλλικό κείµενο-πρότυπο 
(Paris et Vienne και Pierre de Provence et la belle Maguelonne αντίστοιχα), το αφηγηµατικό υλικό 
του οποίου ανανεώνεται σε τέτοιο βαθµό, ώστε να αναδιαµορφώνει το κείµενο πηγής, αποδίδοντας µιας 
εντελώς πρωτότυπη σύνθεση.  



 

Στον πυρήνα της παρούσας ανακοίνωσης βρίσκεται η σύγκριση των δύο µυθιστοριών σε επίπεδο 
πλοκής, ύφους, λογοτεχνικών µοτίβων και αφηγηµατικής λειτουργίας. Η µελέτη των συγκλίσεων ή 
των αποκλίσεων, τόσο µεταξύ των δύο κειµένων/best sellers όσο και µε άξονα το απώτερο κείµενο 
αναφοράς τους στην έντυπη µορφή του, φιλοδοξεί να αναδείξει τις γέφυρες που ενώνουν, αλλά και τα 
χάσµατα που ενδεχοµένως χωρίζουν τον Ερωτόκριτο και τον Ιµπέριο. Ενώ δοµικά στοιχεία της 
αφήγησης του κειµένου-προτύπου αφαιρούνται ή τροποποιούνται στην ελληνική απόδοση της 
εκάστοτε µυθιστορίας, συστήνεται πλέον µια νέα εκδοχή της, η οποία δύναται να φωτίσει τον τρόπο 
πρόσληψης της γαλλικής µεσαιωνικής πηγής, µέσω της αλληλεπίδρασής της µε µια διαφορετική 
γλωσσική ή γεωγραφική κοινότητα. Διερευνώντας τη δηµιουργική αυτή διαδικασία, θα µπορούσαµε 
άραγε να εντοπίσουµε έναν κοινό τρόπο διαχείρισης του Paris et Vienne από τον Βιτσέντζο Κορνάρο 
και του Pierre de Provence et la belle Maguelonne από τον ανώνυµο συγγραφέα του Ιµπερίου; 

 
 
Ευριπίδης Γαραντούδης, Ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης και ο Ερωτόκριτος 
Στο επίκεντρο της δια βίου σταθερής σχέσης του Γιώργου Σεφέρη µε τον Ερωτόκριτο και της βαθιάς 

αγάπης του για το ποίηµα του Κορνάρου βρίσκεται το δοκίµιό του «Ερωτόκριτος», γραµµένο το 1946. 
Η σηµασία του δοκιµίου αυτού, που επιβεβαιώνει τη βαθιά κριτική οξύνοια του Σεφέρη, για την 
πρόσληψη του Ερωτόκριτου έχει αποτιµηθεί από τη σύγχρονη φιλολογική κριτική. Αντιθέτως, µένει 
ουσιαστικά εντελώς ασχολίαστη η κατά 15 χρόνια µεταγενέστερη µαρτυρία της σχέσης του ποιητή 
Σεφέρη µε τον Ερωτόκριτο, το ποίηµά του «Αρετή και Ρωτόκριτος» που γράφτηκε το 1961 και εκδόθηκε 
µετά τον θάνατο του Σεφέρη, περιλαµβανόµενο στη γενικότερα αποσιωπηµένη συλλογή ποιηµάτων 
του Τα εντεψίζικα (1989). Στόχος της ανακοίνωσής µου είναι η εξέταση της σύνθετης διακειµενικής 
σχέσης του σεφερικού ποιήµατος µε τον Ερωτόκριτο, η ανίχνευση των δεσµών του µε το δοκίµιο του 
1946, η συνεξέτασή του µε το προγενέστερο και επίσης γραµµένο στο κρητικό ιδίωµα ποίηµα του 
Σεφέρη «Μπαλάδα» (1931) και γενικότερα η ένταξη του ποιήµατος στο συνολικό ποιητικό έργο του 
νοµπελίστα ποιητή µας. 

 
 
Tudor Dinu, H υποδοχή του Ερωτόκριτου στον ρουµανόφωνο χώρο τον 18ο και το πρώτο 

µισό του 19ου αιώνα 
Με το άρθρο που δηµοσίευσε το 1921 στο περιοδικό Dacoromania ο διακεκριµένος βυζαντινολόγος 

Vasile Grecu επεσήµανε στο ρουµανικό ακαδηµαϊκό κοινό την εξαιρετική δηµοτικότητα της οποίας 
είχε τύχει ο Ερωτόκριτος στις Παραδουνάβιες Ηγεµονίες κατά το δεύτερο µέρος της λεγόµενης 
Φαναριώτικης εποχής (1711-1821). Δεν ενδιαφέρθηκε όµως να εξηγήσει το φαινόµενο, ό,τι εµείς 
προτιθέµεθα να πράξουµε στην παρούσα ανακοίνωση. Επίσης, παίρνοντας ως αφετηρία τις σηµερινές 
γνώσεις µας για τη διάδοση του Ερωτόκριτου στον ρουµανικό χώρο (χειρόγραφα, µεταφράσεις, 
διασκευές κτλ.) θα επιχειρήσουµε να καθορίσουµε τις κοινωνικές και επαγγελµατικές κατηγορίες στις 
οποίες ανήκαν πριν από το 1821 οι αναγνώστες του Ερωτόκριτου στη Βλαχία και τη Μολδαβία, καθώς 
και τον τρόπο µε τον οποίο προµηθεύονταν το κρητικό έργο και εάν διάβαζαν το πρωτότυπο ή µια 
ρουµανική απόδοση/µετάφραση. Επιπρόσθετα, θα προσπαθήσουµε να µάθουµε τους λόγους για τους 
οποίους καµία µετάφραση του Ερωτόκριτου δεν τυπώθηκε σε ρουµανική γη, ενώ οι άρχοντες των 
Ηγεµονιών προτίµησαν να χρηµατοδοτήσουν το 1818 την έκδοση στη Βιέννη µιας µη διαλεκτικής 
διασκευής του έργου που είχε εκπονήσει ο Διονύσιος Φωτεινός (ο Νέος Ερωτόκριτος). Τέλος, θα 
επιχειρήσουµε να εντοπίσουµε τις κύριες κατευθύνσεις, σχετικά µε την τύχη του έργου του Κορνάρου 
στον ρουµανικό χώρο που θα µπορούσαν να ακολουθήσουν οι επιστηµονικές αναζητήσεις (την έκδοση 
των διάφορων µεταφράσεων του Ερωτόκριτου και την εξέτασή τους σε αντιπαραβολή µε το πρωτότυπο, 



 

τη µελέτη των εικόνων στα χειρόγραφα στο πλαίσιο της µικρογραφικής και της µνηµειώδους 
ζωγραφικής στις Ηγεµονίες κατά το 18ο και το 19ο αιώνα, την εξέταση της ενδεχόµενης επίδρασης του 
Ερωτόκριτου στους συγγραφείς οι οποίοι το µετάφρασαν και το διασκεύασαν, όπως ο Anton Pann 
κτλ.). 

 
 
Αθανάσιος Ζαγκότης, Αµφι-θέατρο, µεταπολίτευση, νεοελληνικό θέατρο: Ο Ερωτόκριτος 

του Σπύρου Ευαγγελάτου στο κοµβικό σηµείο 
Το πολυδιάστατο σύµπαν και η θεατρικότητα του Ερωτόκριτου έχει εµπνεύσει πολλές 

δραµατοποιήσεις του Κορναρικού έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ου και 21ου αιώνα. Ανάµεσά τους 
ξεχωρίζει η παράσταση του Σπύρου Ευαγγελάτου το 1975, που σηµατοδότησε µάλιστα την έναρξη 
λειτουργίας του Αµφι-θεάτρου. Στη γεµάτη αισιοδοξία και πολιτική συνειδητοποίηση εποχή της 
µεταπολίτευσης ο Ευαγγελάτος – ίσως αντίθετα προς το πνεύµα της – κάνει στροφή προς ένα 
κλασσικό κείµενο που είχε ιδιαίτερα ερευνήσει, µελετήσει και αγαπήσει κατά τη διάρκεια των 
φιλολογικών του σπουδών. Ο σκηνοθέτης είχε έρθει σε δηµιουργική επαφή µε την Ευρωπαϊκή 
θεατρική πρωτοπορία κι είχε ήδη δείξει δείγµατα γραφής µε τη φρέσκια του µατιά στην αρχαία 
ελληνική τραγωδία και σε έργα κλασσικών Ευρωπαίων δραµατουργών. Δυστυχώς η παράσταση δεν 
κινηµατογραφήθηκε ποτέ. Ωστόσο, µέσα από την ενδελεχή µελέτη της θεατρικής διασκευής, τη 
συζήτηση µε ηθοποιούς ή θεατρικούς κριτικούς, τη µελέτη του προγράµµατος καθώς και των 
φωτογραφιών που έχουν σωθεί καθώς και τη δηµοσίευση κειµένων ή συνεντεύξεων των συντελεστών, 
µπορούµε να αποκτήσουµε µια σχετικά ολοκληρωµένη άποψη. Χρησιµοποίησε τρεις Αρετούσες και 
τρεις Ερωτόκριτους, ενώ ένα σύνολο νέων γεµάτων ενέργεια ηθοποιών βρίσκονταν συνεχώς επί σκηνής 
αλλάζοντας ρόλους, ενσαρκώνοντας ακόµη και ζώα ή αντικείµενα. Το σκηνικό του Γιώργου Πάτσα 
επεκτεινόταν σε όλη την αίθουσα του θεάτρου και στην οροφή περικλείοντας ηθοποιούς και κοινό, ενώ 
είχαν αφαιρεθεί τα καθίσµατα από µέρος της πλατείας και είχε τοποθετηθεί χώµα δηµιουργώντας µια 
αρένα µέσα στην οποία ξεδιπλωνόταν η σκηνική δράση. Ο Ευαγγελάτος αποµακρύνθηκε από τον 
στείρο ακαδηµαϊσµό ή το θέατρο των πρωταγωνιστών-θιασαρχών που χαρακτήριζε παλαιότερα 
σκηνικά ανεβάσµατα όχι µόνο του Ερωτόκριτου αλλά και του αρχαίου δράµατος ή ακόµη και του 
σύγχρονου θεάτρου. Η παράσταση αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, επηρεάζοντας τόσο τον τρόπο 
απόδοσης του Ερωτόκριτου σε µεταγενέστερες δραµατοποιήσεις, όσο και το νεοελληνικό θέατρο 
γενικότερα. 

 
 
Στέφανος Κακλαµάνης, Η "φύση των πραµάτω" στον Ερωτόκριτο 
Σε µια συναισθηµατική κορύφωση του λόγου της η Αρετούσα συνειδητοποιεί ότι µέσα από τη 

δύναµη που ασκεί πάνω της ο έρωτας νοιώθει να ξαναγεννήθηκε η "φύση των πραµάτω". Το εύρος 
αυτής της εµβληµατικής φράσης επιχειρεί να διερευνήσει η ανακοίνωση αυτή µε την εξέταση των 
διακειµενικών καταβολών και διασυνδέσεών της στους άξονες της διαχρονίας και της συγχρονίας και 
στις ύστερες εκβολές της στη νεότερη ποίησή µας· και συνάµα να χαρτογραφήσει τα πεδία του 
ερωτοκρίτειου κειµένου στα οποία η εµφατική σήµανσή της βρίσκει το κατάλληλο έδαφος για να 
προσδιοριστούν και να αναδειχθούν οι ποιητικές, αισθητικές και ιδεολογικές προτάσεις του Βιτσέντζου 
Κορνάρου. 

 
 
Ιωάννης Κιουρτσάκης, Ο ατέλειωτος διάλογος της Ελληνικής ιστορίας. Ξαναδιαβάζοντας 

τον «Ερωτόκριτο» του Γιώργου Σεφέρη 



 

Μια νέα ανάγνωση της δοκιµής του Σεφέρη για τον Ερωτόκριτο είναι αποκαλυπτική όταν 
φωτίζεται τόσο από τη νεότερη ιστορική και φιλολογική έρευνα για το αριστούργηµα του Κορνάρου, 
όσο και από το σύνολο του σεφερικού έργου. Πρώτα, γιατί αναδεικνύει τον πρωτοποριακό για την 
εποχή της (1946) χαρακτήρα, που άνοιξε νέους δρόµους για την πρόσληψη του Ερωτόκριτου. 
Προπάντων, όµως, γιατί αυτή η δοκιµή, αν συσχετιστεί µε την ποίηση, τη δοκιµιογραφία και την 
επιστολογραφία του Σεφέρη, µας χαρίζει µίαν επίκαιρη προσέγγιση στον «ατέλειωτο διάλογο της 
ελληνικής ιστορίας»: διάλογο µεταξύ αρχαίας και νέας Ελλάδας, Ανατολής και Δύσης, 
προφορικότητας και εγγραµµατοσύνης, αρχαϊσµού και νεωτερικότητας, θαύµατος και τραγωδίας. 

 
 
Σταµατία Λαουµτζή & Ulrich Moennig, Διπλή µατιά: ο σκηνοθέτης ερµηνεύοντας, ο 

ερµηνευτής σκηνοθετώντας. Ο Μιχάλης Πιερής και ο Ερωτόκριτος 
Ο Μιχάλης Πιερής έναν χρόνο πριν από τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατό του δηµοσίευσε ένα βιβλίο 

για τον Ερωτόκριτο, µια συναγωγή µελετών και άρθρων που είχαν συγγραφεί στο χρονικό διάστηµα 
από το 2006 έως το 2019 και που έχουν οργανωθεί µε τρόπο, ώστε να αποτελούν πλέον τα κεφάλαια 
µιας ενιαίας µονογραφίας. Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουµε: «Η ερµηνευτική προσέγγιση που 
επιχειρείται σε αυτό το βιβλίο έχει τις καταβολές της σε µια διπλή εµπειρία του συγγραφέα. 
Προέρχεται από πολύχρονη µελέτη του Ερωτόκριτου σε πανεπιστηµιακά µαθήµατα και µεταπτυχιακά 
σεµινάρια, καθώς και από την εµπειρία δραµατοποίησης και διδασκαλίας του έργου επί σκηνής». 

Οι ερµηνευτικές προσεγγίσεις του Μιχάλη Πιερή, εγγεγραµµένες στην παράδοση της 
λογοτεχνικής ερµηνείας του Ερωτόκριτου, συνδιαλέγονται δηµιουργικά µε πλήθος παλαιότερων 
µελετών, που έχουν αντικείµενο τις ιστορικές προϋποθέσεις της συγγραφής του έργου του Κορνάρου 
και που οι αναγνώστες της πιο πρόσφατης παραγωγής, ας πούµε από την έκδοση του Αλεξίου και 
µετά, µπορεί και να τις είχαµε ξεχάσει. Στην ανακοίνωσή µας επικεντρώνουµε συνοπτικά σε τρεις 
µελέτες, οι οποίες µε τη σειρά τους εστιάζουν σε κάποια από τα κεντρικά πρόσωπα του Ερωτόκριτου: 
η πρώτη στον Πιστόφορο, το βασιλόπουλο από το Βυζάντιο, που οι γονείς της Αρετούσας θα τον 
επιθυµούσαν για γαµπρό τους («Ερωτόκριτος vs Πιστόφορος. Ιδεολογικές δοµές στο έργο του 
Κορνάρου», σ. 19–49)· η δεύτερη στην Αρετούσα και στις µεταµορφώσεις της καθώς περνά ο χρόνος 
της ιστορίας («Γραµµικός και κυκλικός χρόνος στον Ερωτόκριτο», σ. 51–78 και Παράρτηµα «Οι 
χρονικοί δείκτες», σ. 231–267) και η τρίτη στον Ρωτόκριτο και τις διάφορες µεταπλάσεις του 
συµπεριλαµβανοµένου του alter ego του Χαρίδηµου (µε αφορµή τη µελέτη «Ο «Κρητικός» του 
Σολωµού και ο «Κρητικός» του Κορνάρου», σ. 151–163 και µε υλικό παρµένο από περισσότερα µέρη 
του βιβλίου). Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης θα σχολιάσουµε διαλογικά τις µελέτες και θα 
παρουσιάσουµε τις σκηνοθετικές επιλογές του Πιερή, ως συνέπεια της ερµηνευτικής του, που 
οδήγησαν στη δραµατική διασκευή του Ερωτόκριτου για παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι του 
Πανεπιστηµίου Κύπρου. 

 
 
Τίνα Λεντάρη, Στης "ερωτιάς τη στράτα": συνέχειες, µεταπλάσεις και 

ανασηµατοδοτήσεις της µυθιστορηµατικής παράδοσης στον Ερωτόκριτο. 
Η ανακοίνωση επιχειρεί την περαιτέρω εξέταση ερευνητικών ζητηµάτων που είχαν θιγεί σε 

παλαιότερη µελέτη µου («Τα βιβλία τσ᾽ ερωτιάς: από τη µεσαιωνική µυθιστορία στον Ερωτόκριτο»)· 
συγκεκριµένα αφορούν τη συνεξέταση του Ερωτόκριτου µε αντιπροσωπευτικά έργα από την 
"ελάσσονα" µυθιστορηµατική παραγωγή του ύστερου µεσαίωνα (π.χ. Pierre de Provence, Paris et 
Vienne κ.ά., και τις µεταφράσεις/µεταπλάσεις τους) καθώς και µε έργα της "λογιότερης" 
µυθοπλαστικής παράδοσης του Μεσαίωνα που συνεχίζουν να διαδίδονται ή και να διασκευάζονται 



 

µέχρι τους πρώιµους νεωτερικούς χρόνους (π.χ. Floire et Blanchefleur). Η προσέγγιση δεν επιχειρεί 
εντοπισµό πηγών του Ερωτόκριτου (που άλλωστε αποτελεί θέµα πολυσυζητηµένο), αλλά προσβλέπει 
σε µια γενικότερη θεώρηση της θέσης του κρητικού έργου µέσα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή παράδοση. 
Έµφαση θα δοθεί στην υιοθέτηση ή/και την ανασηµατοδότηση παλαιότερων µυθιστορηµατικών 
συµβάσεων, θεµατικής και τόπων µέσα στα πολιτισµικά και ιδεολογικά συµφραζόµενα της πρώιµης 
νεωτερικότητας. Ενδεικτικά θέµατα αποτελούν: η µετάπλαση του ιπποτικού ιδεώδους και της 
περιπέτειας, η επιβράβευση του αγνού νεανικού έρωτα, η σχέση µε το είδος του roman idyllique και 
η διάχυση της ιδέας του ροµαντικού έρωτα σε ένα ευρύτερο κοινό, διαφορετικό από το παλαιότερο 
κοινό των µεσαιωνικών ελίτ.  

 
 
Cristiano Luciani, O Ερωτόκριτος – µετάφραση στα ιταλικά και ζητήµατα ποιητικής 
Ένα αίσθηµα ηθικής υποχρέωσης απέναντι στο έργο και τον συγγραφέα του µε οδήγησε να 

προτείνω µια νέα ιταλική µετάφραση µετά από εκείνη που επιχείρησε ο Francesco Maspero το 1975. 
Μια ηθική υπόσχεση, διότι η Ιταλία, ως γνωστόν, υπήρξε η εστία όλων εκείνων των πολιτιστικών και 
πολιτικών παραγόντων που συνόδευσαν την ωρίµανση του Ερωτόκριτου, που πρωτοεκδόθηκε στη 
Βενετία το 1713, καθώς και πολλών άλλων έργων της κρητικής λογοτεχνίας. Από την Ιταλία έρχεται η 
πεζογραφική διασκευή του γαλλικού µυθιστορήµατος Paris et Vienne του Pierre de la Cypède, το 
οποίο χρησίµευσε στον Κορνάρο για τη δοµή του µυθιστορήµατός του, και στην Ιταλία ο ποιητής 
οφείλει τις ποιητικές υπερδοµές που βοήθησαν να στολιστεί καλλιτεχνικά το υλικό (χάρη στα 
ποιητικά πρότυπα και τις πραγµατείες που παρουσίασαν ο Δάντης, ο Πετράρχης, ο Αριόστο και ο 
Tasso). Η σύνδεση µε την Ιταλία είναι πολύ στενότερη από ό,τι µπορεί κανείς να φανταστεί. Η ιταλική 
γλώσσα στη µετάφραση που προτείνουµε είναι σε κάθε περίπτωση ένα εργαλείο εξυπηρέτησης, που 
ρέπει κατά το δυνατόν προς την άµεση απόδοση του νοήµατος που απορρέει από το βασικό στοιχείο 
του µονόστιχου στίχου ή, µάλλον, του δίστιχου (µιας και ο Κορνάρος, όπως πολλοί ποιητές που 
υιοθετούν τη ζευγαρωτή οµοιοκαταληξία, συνέθετε το κείµενό του σε δίστιχα, όπως ο Δάντης συνέθετε 
το δικό του σε τρίστιχα)· για τον λόγο αυτό το ελληνικό κείµενο παραµένει αντικριστά της 
µετάφρασης, ώστε ο αµύητος αναγνώστης να έχει µια γεύση του ελληνικού κειµένου ενώ ο µυηµένος 
αναγνώστης να µπορέσει να ελέγξει άµεσα την ποιότητα της µετάφρασης. Συνεπής σε αυτή την 
προσπάθειά µας, επιλέξαµε να µεταφράσουµε το ποίηµα σε πεζό λόγο, αλλά οργανωµένο κατά 
στίχους, οι οποίοι είναι απόλυτα εναρµονισµένοι µε εκείνους του πρωτοτύπου (ενώ η µετάφραση του 
Maspero αριθµεί µερικές εκατοντάδες στίχους παραπάνω). 

 
 
Νίκος Μαυρέλος, Οι µεταµορφώσεις του µυθιστορηµατικού είδους από τον Ερωτόκριτο 

στο Φιλοθέου Πάρεργα του Νικόλαου Μαυροκορδάτου 
Στην παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρηθεί η σύγκριση του µυθιστορηµατικού κόσµου και η 

ταυτότητα του είδους σε δύο σηµαντικά έργα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τον Ερωτόκριτο του 
Βιτσέντζου Κορνάρου και το Φιλοθέου Πάρεργα του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Με σχεδόν έναν αιώνα 
διαφορά, το πρώτο είναι ένα έργο γραµµένο σε δηµώδη (αλλά εκλεπτυσµένη) γλωσσική µορφή που, 
αν και ανανεώνει την παράδοση, αποτελεί ταυτόχρονα και συνέχειά της, µε το στοιχείο της περιπέτειας 
και τον αόριστο χρόνο ή το «θαυµαστό» να παίζουν σηµαντικό ρόλο. Αντιθέτως, το δεύτερο, αν και 
γλωσσικά αρχαιοπρεπές, µας βάζει στο ρεαλιστικό εκ προθέσεως σύµπαν του µυθοπλαστικού κόσµου, 
µε έµφαση στην απεικόνιση της Πόλης και της ψυχολογίας των ηρώων και µε προσπάθεια ισορροπίας 
ανάµεσα στον δοκιµιακό σοβαρό λόγο και την αινιγµατική πλοκή σε σχέση µε τους ήρωές του. Η 



 

σύγκριση των δύο έργων θα µπορούσε να αναδείξει τη µεταβατική φάση που περνά ο µυθοπλαστικός 
πεζός λόγος (η µυθιστορηµατική γραφή συγκεκριµένα), η οποία θα συνεχιστεί καθ’ όλο τον 18ο αιώνα. 

 
 
Ulrich Moennig, Το λογοτεχνικό είδος του Ερωτόκριτου και η θεωρία των ειδών 
Το θέµα του λογοτεχνικού είδους του Ερωτόκριτου του Βιτσέντζου Κορνάρου πολλές φορές 

συζητιέται χωρίς την απαραίτητη θεωρητική πλαισίωση. Στην ανακοίνωσή µου έχω σκοπό να δώσω 
απαντήσεις στα εξής ερωτήµατα: Πώς, µεθοδολογικά, ταυτίζει κανείς το λογοτεχνικό είδος, στο οποίο 
ανήκει ένα κείµενο; Και γιατί πιστεύουµε ότι καταλαβαίνουµε ένα κείµενο καλύτερα προσδιορίζοντας 
το λογοτεχνικό του είδος, τί συνεπάγεται η ταύτιση αυτή; Μελετώντας τα θεωρητικά µοντέλα 
διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στη θεωρία των λογοτεχνικών ειδών. Με 
αποτέλεσµα να αναρωτιέται κανείς αν η θεωρία των λογοτεχνικών ειδών είναι η ίδια για όλες τις 
λογοτεχνίες. Είναι, π.χ., η θεωρία των ειδών της βυζαντινής δηµώδους γραµµατείας η ίδια µ’ αυτήν της 
κρητικής λογοτεχνίας της Αναγέννησης; Και τί µας λένε οι τυχόν διαφορές για τους πολιτισµούς που 
έχουν παραγάγει τα κείµενα; 

 
 
Κωνσταντίνος Μπόµπας, Η πολυδιάστατη προοπτική της συλλογικής µετάφρασης του 

Ερωτόκριτου στα γαλλικά. Μεταφραστικές µνήµες και πολιτισµικές προβολές 
Υπάρχουν µεταφραστικά εγχειρήµατα όπου ένας πολυφωνικός διάλογος ανάµεσα σε πολλούς 

συνοµιλητές ή συµµετέχοντες αποτελεί ενδεχοµένως απαραίτητη συνθήκη για την πραγµατοποίησή 
τους. Συχνά πρόκειται για έργα ενός περισσότερο ή λιγότερο απόµακρου παρελθόντος, των οποίων η 
γλώσσα θέτει δυσκολίες και η µορφή προκαλεί διαρκείς αναζητήσεις. Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου 
Κορνάρου προφανώς ανήκει στην κατηγορία αυτών των κειµένων. Πράγµατι, η λογοτεχνική 
ειδολογική του µορφή µε την έντονη θεατρική διάσταση διαµέσου µιας χυµώδους γλώσσας 
συνυφασµένης, µεταξύ άλλων, µε ένα βαθύ λαϊκό ύφος απαιτεί µια πολλαπλή µεταφραστική 
προσέγγιση. Η µετάφραση αυτού κειµένου, το οποίο κάποτε χαρακτηρίζεται ως αµετάφραστο προς 
µια άλλη γλώσσα, σηµαίνει ότι ο µεταφραστής οφείλει να έχει ταυτόχρονα τις ιδιότητες ενός 
φιλολόγου, ενός εθνολόγου, ενός µουσικού, ενός σκηνοθέτη, ενός ηθοποιού κλπ. Θα ήταν ίσως δυνατό 
ένας µεταφραστής να συνδυάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά η λύση που προκρίθηκε για µια 
µετάφραση του Ερωτόκριτου στα γαλλικά ήταν εκείνη ενός ποιητή-µεταφραστή ο οποίος θα 
συνεργαζόταν µε µια οµάδα µεταφραστών, ηθοποιών, φιλολόγων, σκηνοθετών in situ – προσθέτοντας 
µε τον τρόπο αυτό την άµεση εµπειρία και γνωριµία του χώρου που δηµιούργησε αυτό το έργο [βλ. 
Vitzentzos Cornaros, Erotokritos, µετάφραση Robert Davreu, José Corti, Paris 2007 (σε 
συνεργασία µε την Λουίζα Μιτσάκου, Κλαίρη Μιτσοτάκη, Κωνσταντίνο Μπόµπα). Η µετάφραση 
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Atelier Européen de la Traduction – Scène Nationale 
d᾽Orléans µε τη συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Commission Education et Culture]. Στόχος 
αυτής της παρέµβασης είναι η προσέγγιση της προβληµατικής σχετικά µε αυτή τη µετάφραση καθώς 
και η κατά τεκµήριο ένταξή της σε ένα γαλλικό πολιτισµικό περιβάλλον. 

 
 
Γιάννης Ξούριας, «Αυτή η φλόγα της καρδιάς» από τον Ερωτόκριτο στα φαναριώτικα 

στιχουργήµατα και τραγούδια. 
Τα φαναριώτικα στιχουργήµατα/τραγούδια είχαν τεράστια απήχηση στον τουρκοκρατούµενο 

Ελληνισµό από τα µέσα του 18ου αιώνα και ιδίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες πριν από την 
Επανάσταση. Δηµιουργήθηκαν, τραγουδήθηκαν, καταγράφηκαν και διακινήθηκαν (χειρόγραφα αλλά 



 

και έντυπα) σε αστικούς πληθυσµούς, κυρίως της Κωνσταντινούπολης και των Παραδουνάβιων 
Ηγεµονιών, περιοχές όπου κυριάρχησε το φαναριώτικο πολιτισµικό παράδειγµα. Δεν πρόκειται για 
ένα απολύτως ενιαίο σύνολο κειµένων από άποψη γλωσσική, µορφική, θεµατική και ιδεολογική. Αλλά 
το στοιχείο που εµφανώς δεσπόζει και κατά κάποιον τρόπο συνέχει αυτήν την παραγωγή είναι το 
ερωτικό περιεχόµενό της. Κατά κανόνα πρόκειται για λυρικές συνθέσεις που µιλούν για τον έρωτα και 
κυρίως για τους καηµούς και τα πάθη του. Ο 18ος αιώνας, που γραµµατολογικά και πολιτισµικά 
προσδιορίστηκε ως ο «αιώνας των Φαναριωτών», είναι και η εποχή που ο τυπωµένος Ερωτόκριτος 
κατακτά το πανελλήνιο κοινό του. Άραγε, συνοµίλησε αυτό το µακρύ αφηγηµατικό ποίηµα της 
αγάπης µε τα φαναριώτικα ερωτικά στιχουργήµατα; Και αν ναι, πώς και πόσο; Στην παρούσα 
ανακοίνωσή γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι σχέσεις τους στους ποιητικούς τρόπους, τα θέµατα 
και τις ιδέες. 

 
 
Ειρήνη Παπαδάκη, Della magia d’amore: η περί έρωτος πραγµατεία του Guido Casoni 

και η ποίηση των Κορνάρων 
O Βενετός λόγιος Guido Casoni (1561-1642), ο οποίος υπήρξε µέλος της Ακαδηµίας των 

Stravaganti, συνέγραψε µεταξύ άλλων µια πραγµατεία µε τίτλο Della magia d’amore (Περί της 
µαγείας του έρωτος), που δηµοσιεύτηκε στη Βενετία το 1591. Εµπνευσµένος από τον εγκυκλοπαιδισµό 
της εποχής του, ο Casoni µελετά τις επενέργειες του Έρωτα στα πεδία της µεταφυσικής, της φυσικής, 
της αστρολογίας, της µουσικής, της γεωµετρίας και της αριθµητικής. Η αποδεικτική του λογική 
βασίζεται εν µέρει σε επιλεγµένα χωρία λυρικών, επικών και ποιµενικών ποιηµάτων. Το έργο 
διαλέγεται µε τον νεοπλατωνισµό της Αναγέννησης, υιοθετώντας ως πρότυπα το πλατωνικό Συµπόσιο 
και το De Amore του Marsilio Ficino. Στις άµεσες πηγές του συγκαταλέγονται επίσης η Theologia 
platonica του Ficino, τα σχόλιά του στον Τίµαιο, η µετάφρασή του του Περί µυστηρίων του Ιαµβλίχου, 
τα Heptaplus, De hominis dignitate και Commento sopra una canzone d’amore di Girolamo 
Benivieni του Pico della Mirandola, το Libro de natura de amore του Mario Equicola και το 
Dialoghi d’amore του Leone Ebreo. Τα νεωτερικά στοιχεία που έχουν ενταχθεί στην παράδοση αυτή 
στα τέλη του 16ου αιώνα, υπό τη βαριά σκιά της Αντιµεταρρύθµισης, αλλά και λόγω της 
αναδιοργάνωσης της επιστηµονικής σκέψης, είναι διακριτά στο κείµενο του Casoni. Προτιθέµεθα να 
εξετάσουµε εάν τα στοιχεία αυτά, καθώς και οι επιβιώσεις της προγενέστερης νεοπλατωνικής 
παράδοσης, θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν ορισµένες ιδεολογικές τάσεις και ποιητικές επιλογές του 
Βιτσέντζου και του Ανδρέα Κορνάρου. 

 
 
Βασίλης Παπαδόπουλος, Πόλεµος και ειρήνη στον Ερωτόκριτο. Ένας κώδικας τιµής που 

χάθηκε. 
Από τη µελέτη των πολεµικών σκηνών στον Ερωτόκριτο, αλλά και των τρόπων διαπραγµάτευσης 

µεταξύ των εµπολέµων, παρατηρούµε πόσο µεγάλος ήταν ο σεβασµός όλων των µερών προς βασικές 
αρχές που καθόριζαν τον τρόπο διεξαγωγής του πολέµου αλλά και επίτευξης της ειρήνης. Πολύ 
περισσότερο που οι αρχές αυτές και οι κανόνες ήταν ακόµα εθιµικοί, δεν είχαν δηλαδή καταγραφεί σε 
διεθνείς συµβάσεις όπως έγινε αργότερα. Παρόλη την αγριότητά του, ο πόλεµος διατηρούσε την εποχή 
εκείνη δείγµατα ευπρέπειας. Η εξέλιξη της ανθρωπότητας οδήγησε στην αποκήρυξη του πολέµου και 
της βίας, ως τρόπου επίλυσης των διεθνών διαφορών. Όσο όµως οι κανόνες καταγράφονταν σε διεθνή 
υποχρεωτικά κείµενα, τόσο εξασθένιζε η ευπρέπεια αυτή που παρατηρούµε στον Ερωτόκριτο. Το 
σηµερινό δίκαιο του πολέµου, ή ανθρωπιστικό δίκαιο, εξειδικεύει τα όσα στον Ερωτόκριτο φαίνεται να 
πηγάζουν από τον κοινό νου και από πανάρχαιες συνήθειες. Η µαζική και βάρβαρη παραβίασή τους, 



 

τέσσερεις αιώνες αργότερα, θέτει καθαρά το θέµα της προόδου της ανθρωπότητας σε ένα θεµελιώδες 
ζήτηµα. 

 
 
Δηµήτρης Παραδουλάκης, Από το εκκλησιαστικό κήρυγµα στην ποιητική τέχνη: 

Κύριλλος Λούκαρις και Βιτσέντζος Κορνάρος 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί η επιστηµονική προσέγγιση δύο ξεχωριστών αλλά 

επικοινωνούντων γραµµατειακών ειδών, της ελληνορθόδοξης δηµώδους οµιλητικής (εκκλησιαστικής 
ρητορικής) και της νεοελληνικής δηµώδους ποίησης, στον πρώιµο 17ο αιώνα. Στόχος της προσέγγισης 
αποτελεί η εξέταση και ο εντοπισµός κοινών ιδεολογιών, τάσεων και θεµατολογίας, ρητορικών 
σχηµάτων και µοτίβων, αλλά και οι ιδιαιτερότητες µε τις οποίες τα δύο είδη ενσωµατώνουν, 
προσαρµόζουν και αναδεικνύουν τους παραπάνω ιδεολογικούς και εκφραστικούς κώδικες. Η µελέτη 
βασίζεται σε δύο αντιπροσωπευτικά δείγµατα γραφής της συγκεκριµένης περιόδου: για την 
οµιλητική, στις Διδαχές του Κύριλλου Λούκαρι· για την ποίηση, στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου 
Κορνάρου. Η συγκριτική εξέταση του «Κορναρικού» έργου στο σύνολό του και του διασωθέντος 
σώµατος των ανέκδοτων «Λουκάρειων» οµιλιών στοχεύει στην ανάδειξη του ιδεολογικού, φιλοσοφικού 
και ηθικού στίγµατος µε το οποίο οι δύο λόγιοι Κρητικοί – ο Λούκαρις µε την ιδιότητα του κληρικού, ο 
Κορνάρος µε εκείνη του ποιητή – προσέγγισαν και ερµήνευσαν κεντρικά ζητήµατα που απασχόλησαν 
τους πνευµατικούς κύκλους της πρώιµης νεότερης περιόδου: α). την τάξη και τη φύση των εγκοσµίων 
και υπερκοσµίων· β). τη θέση του ανθρώπου, τα γνωρίσµατα και τα όρια της ανθρώπινης φύσης· γ). τις 
ανθρώπινες δυνατότητες (λογική ικανότητα, γνώση και σοφία, επιθυµία, ελεύθερη βούληση κλπ.)· δ). 
τις πνευµατικές αρετές και τους κώδικες ηθικής (σύνεση, φρόνηση, δικαιοσύνη, ανδρεία, τιµή, υποµονή 
κλπ.), τη διαχείριση των παθών και των σφαλµάτων· ε). την έννοια του χρόνου, τη µεταβλητότητα των 
πραγµάτων, τον φόβο του θανάτου και τον ρόλο της τύχης και της Μοίρας. Παράλληλα, η µελέτη 
εστιάζει συγκριτικά σε κάποια κεντρικά φραστικά και εκφραστικά µοτίβα τα οποία ο Λούκαρις και ο 
Κορνάρος επιστρατεύουν στον λόγο τους, ώστε να διαπιστωθούν πιθανοί κοινοί τόποι και ιδεολογικές 
βάσεις, αλλά και διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο: α). στην εικόνα της φύσης, της τέχνης, του 
ανθρώπινου σώµατος και της ασθένειας· β). σε εµπειρίες που προέρχονται από τη σύγχρονή τους 
καθηµερινή ζωή· γ). στη χρήση προσωποποιήσεων, παροµοιώσεων, αντιθέσεων και µεταφορών και 
στις αποδόσεις τους στα δύο δείγµατα. Μέσω της συγκριτικής ανάδειξης των καταστατικών αρχών 
που συγκρότησαν τον κηρυγµατικό λόγο του Λούκαρι και τον ποιητικό κόσµο του Κορνάρου, η 
παρούσα µελέτη ευελπιστεί να προσθέσει έναν ακόµη δρόµο για την ερµηνεία και τον προσδιορισµό 
της λογοτεχνικότητας του Ερωτόκριτου. 

 
 
Μαρία Πάσσου, Αναζητώντας το ποιµενικό αποτύπωµα του Ερωτόκριτου 
Οι έρευνες για τον Ερωτόκριτο, τις τελευταίες δεκαετίες, προσδιορίζουν ως βασικό του πρότυπο το 

προβηγκιανό ιπποτικό µυθιστόρηµα Paris et Vienne, ενώ υποδεικνύουν και τη στενή σχέση του µε το 
νεωτερικό ιταλικό romanzo Orlando furioso του Ariosto και άλλες ακόµη πηγές. Το φάσµα των 
επιδράσεων γίνεται αρκετά µεγάλο, καθώς ο πλούτος των αναφορών -κλασικών και νεότερων- και ο 
ιδιαίτερος χαρακτήρας, αφηγηµατικός και δραµατικός, του κορναρικού ποιήµατος επιτρέπουν τον 
εντοπισµό συγκλίσεων µε έργα έξω από τα όρια του ενός γένους. 

Με αφετηρία επεισόδια στον Ερωτόκριτο, όπως του Χαρίδηµου (στο Β΄ Μέρος) ή του αφηγούµενου 
Κριτίδη (στο Ε΄ Μέρος) και άλλα, που καταχωρίζονται σε ό,τι οι µελετητές ονοµάζουν ποιµενικό τρόπο 
(pastoral mode), εξετάζουµε τις ενδεχόµενες επιρροές από το σύγχρονο ποιµενικό δράµα και πιο 
συγκεκριµένα από τον Aminta του Tasso και το Pastor fido του Guarini (του όψιµου 16ου αιώνα). Η 



 

παρούσα µελέτη εστιάζει στη συνεξέταση του Ερωτοκρίτου µε το δεύτερο από τα αυτά, εκτιµώντας ότι 
έχει νόηµα να προηγηθεί, δεδοµένου ότι το Pastor fido στάθηκε δηµοφιλέστατο και αφετηρία 
συζητήσεων κι αποµιµήσεων µέσα κι έξω από την Ιταλία. 

Το πρώτο επίπεδο στο οποίο παραβάλλονται τα δύο έργα αφορά στον τρόπο επιλογής, 
διευθέτησης και ανάπτυξης της ύλης τους. Εδώ χρειάζεται να αναφερθεί αφενός το θεωρητικό έργο του 
Guarini που, µε µοντέρνα µατιά, επαναπροσδιορίζει την αριστοτελική ενότητα της µιας πράξης και 
αναβαθµίζει την τέρψη ως σκοπό της ποίησης, αφετέρου η πρακτική εφαρµογή του στον Pastor fido, 
µε δραµατουργικές επιλογές που δηµιουργούν φυγόκεντρα επεισόδια στον µύθο και ποιητικές λύσεις 
που πυροδοτούν τη νοητική εγρήγορση, την ήρεµη χαρά και την ψυχαγωγία. Η θεωρία και πράξη του 
Ιταλού ποιητή ελέγχονται για ενδεχόµενες αντιστοιχίες στον Ερωτόκριτο. 

Το δεύτερο επίπεδο στο οποίο συνεξετάζονται τα δύο έργα αφορά στη διάρθρωση του κεντρικού 
τους µύθου, την ιστορία αγάπης. Εδώ στεκόµαστε στο ότι ο Guarini τοποθετεί τους ερωτευµένους 
πρωταγωνιστές σε µια παρηκµασµένη Αρκαδία, όπου έχει εκλείψει η έννοια της αφοσίωσης, γι’ αυτό 
και εκδηλώνονται συµφορές εξαιτίας της εγκατάλειψης των θεών. Σε αυτό το περιβάλλον το σµίξιµο 
των ερωτευµένων είναι για κοινωνικούς λόγους αδύνατο. Κατά την εξέλιξη της δράσης η πίστη των 
ερωτευµένων και ιδιαίτερα του νέου άνδρα (που δοκιµάζεται ακόµη και στον θάνατο) αίρει την θεϊκή 
δυσαρέσκεια, επαναφέρει στην Αρκαδία τον «χρυσό αιώνα» και λυτρώνει ταυτόχρονα ζευγάρι και 
πολίτες απ’ όλα τους τα δεινά. Η «έλλειψη πίστης» στην Αθήνα, όπως δηλώνεται από τον αφηγητή 
στο Α΄ Μέρος του Ερωτοκρίτου και η σύνεση των «παλαιών καιρών» στον λόγο του Πεζόστρατου, στο 
Γ΄ Μέρος, αποτελούν την αφετηρία για να αναζητηθούν και να παρουσιαστούν ίχνη της βασικής δοµής 
του Pastor fido στον σχεδιασµό του. 

Οι συγκλίσεις των δύο έργων φέρνουν την κρητική σύνθεση στο φάσµα επίδρασης ενός ακόµη 
εµβληµατικού ιταλικού έργου, µάλιστα µε ειδικό φορτίο κριτικής. Οι ίδιες µπορούν να αξιοποιηθούν 
στη συνέχεια σε ερµηνευτικές απόπειρες του Ερωτοκρίτου ή υποθέσεις διαλόγου του Κορνάρου µε τον 
οµότεχνό του στο διακείµενο. 

 
 
Μαρίνα Ροδοσθένους Μπαλάφα, Τα σχήµατα του οξύµωρου και του παράδοξου στον 

Ερωτόκριτο του Κορνάρου 
Η παρούσα µελέτη θα επιχειρήσει να εντοπίσει και να ορίσει τη λειτουργία και τη θεµατική δύο 

σχηµάτων λόγου στον Ερωτόκριτο, του οξύµωρου και του παράδοξου, τα όρια των οποίων διαθέτουν 
ρευστές πτυχές και δεν έχουν µελετηθεί συστηµατικά από την έρευνα. Αφού σχολιαστούν οι 
κατηγοριοποιήσεις αυτών των δύο σχηµάτων, θα σχολιαστούν µε βάση το ήθος του ήρωα από τον οποίο 
διατυπώνονται κάθε φορά στο έργο. Τέλος, θα αναλυθούν τα δύο σχήµατα µε άξονα τη γενικότερη 
ποιητική του Κορνάρου, όπως και τη φιλοσοφική θεώρηση του έργου αλλά και της εποχής από την 
οποία αντλεί ο συγγραφέας. 
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