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Απολογισµός του Πρώτου Χρόνου 
2020 -2021 

Ανιχνεύοντας τη Γνώση και τον Τρόπο 
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Πριν από έναν χρόνο παρουσιάσαµε το όραµα και  τους στόχους µας. Ήρθε η ώρα του 
απολογισµού αυτής της χρονιάς και του προγραµµατισµού της επόµενης. Δεν αποσκοπούµε 
σε µια παράθεση δράσεων, αλλά σε µια συνεκτική αναµέτρηση µε τους στόχους µας, που κι 
αυτούς τους επαναδιατυπώνουµε µε έναν πιο δοµηµένο τρόπο. 

Εν αρχή λοιπόν το όραµα. 

Θέλουµε να αναδειχθεί η Σητεία, η γενέτειρα του Κορνάρου, ως πόλη 1

µε ανάλογο πολιτισµικό βάρος του Στράτφορντ-Απόν-Έιβον και της 
Αλκαλά ντε Ενάρες, γενέθλιων τόπων του Σαίξπηρ και του Θερβάντες, 
και η Κρητική Αναγέννηση να πάρει τη θέση που της αξίζει δίπλα στις 
άλλες εκφάνσεις της Ευρωπαϊκής Αναγέννησης.  

Έπονται οι προγραµµατικοί άξονες που το υπηρετούν.  
Εσωστρεφείς οι δυο πρώτοι. Στοχεύουν στην πολιτισµική αναβάθµιση και συνοχή της πόλης 

µας.  
 

I. Να ανθίσει η πολιτισµική δηµιουργία 
στη Σητεία, να δώσει η Στέγη τη 
δυνατότητα σε άτοµα  και οµάδες να 2

εκφραστούν, να δηµιουργήσουν, να 
ολοκληρωθούν οι ίδιοι αλλά και να  
αναβαθµίσουν πολλαπλώς τη ζωή στη 
µικρή µας πόλη. 

II. Να γίνει ξανά, όπως ήταν για αιώνες ο Ερωτόκριτος, συστατικό 3

της παιδείας των νέων. 

Εξωστρεφής ο τρίτος.  

III. Να δηµιουργηθεί στη Σητεία ένα ανοικτό, σύγχρονο κέντρο 
πολιτισµικών δράσεων , µέσα από το οποίο θα αναδειχθεί και 4

διεθνώς το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου και η εποχή της 
Κρητικής Αναγέννησης. 
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Όλες ανεξαιρέτως οι εκδηλώσεις µας αυτής της χρονιάς µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε 
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό υπηρετούσαν το παραπάνω όραµα και εντάσσονταν στους 
τρεις προγραµµατικούς µας άξονες. Ωστόσο για τις ανάγκες του απολογισµού θα 
επιχειρήσουµε να τις οµαδοποιήσουµε και να τις αξιολογήσουµε ανά κατηγορία.  

I. Ερωτόκριτος και εκπαίδευση. 

1. Τετράδιο  

Τον Οκτώβριο του 2020 τυπώθηκε σε 2000 αντίτυπα τετράδιο µε στόχο την γνωριµία των 
µαθητών και µαθητριών των Γυµνασίων και Λυκείων του τόπου µας µε τον Βιτσέντζο 
Κορνάρο και τον Ερωτόκριτο. Φέτος µοιράζεται στους µαθητές της πρώτης τάξης των 
Γυµνασίων. 

2. Μουσειοσκευή 
Η Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος έχει δροµολογήσει µε την καθοριστική συµβολή της Έλλης 
Πουλακάκη την δηµιουργία και κατασκευή µουσειοσκευής µε θέµα το έργο Ερωτόκριτος και 
τον ποιητή του Βιτσέντζο Κορνάρο. Η µουσειοσκευή θα τεθεί στη διάθεση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας και “ονειρεύεται” να ταξιδέψει στα σχολεία της Ελλάδας προσφέροντας στους 
µαθητές και τους καθηγητές τους τη δυνατότητα να ανακαλύψουν το έργο και τον δηµιουργό 
του υπό το πρίσµα εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας µε τη βοήθεια ειδικά σχεδιασµένου 
εκπαιδευτικού υλικού. Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης και φιλοδοξεί βοηθήσει τους 
µαθητές που διδάσκονται τον Ερωτόκριτο και τους καθηγητές τους να εντρυφήσουν στο 
έργο, στον Βιτσέντζο Κορνάρο και στην Κρητική Αναγέννηση µε ένα παιγνιώδη εναλλακτικό 
τρόπο διδασκαλίας. 

3. Μαθητικός Διαγωνισµός 
Με την συστηµατική δουλειά της Σοφίας Φουστέρη πετύχαµε την έγκριση του Υπουργείου 
Παιδείας για να διοργανώσουµε τον πρώτο παγκρήτιο µαθητικό λογοτεχνικό διαγωνισµό 
«Βιτσέντζος Κορνάρος» για το σχολικό έτος 2021-2022 στις κατηγορίες: ΠΟΙΗΣΗ και 
ΔΙΗΓΗΜΑ. 

4. Ζωγραφικοί Πίνακες στα σχολεία. 
Ο Ζωγράφος Αλέξανδρος Ανδρουλάκης ετοίµασε δυο πίνακες, ο ένας µε τον Κορνάρο, ο 
άλλος µε τον Θερβάντες, τον Κορνάρο και τον Σαίξπηρ και ετοιµάζεται και ένας τρίτος µε ένα 
χάρτη της Ευρώπης του 1600 όπου θα φαίνονται προσωπικότητες της εποχής. Οι πίνακες 
αυτοί σε ανάτυπα διανέµονται στα σχολεία της περιοχής.  

II. Πολιτισµική Αναβάθµιση και Πολιτισµική Συνοχή της Σητείας. 

Η Πολιτισµική Άνθιση δεν χρειάζεται διασαφήνιση. Ίσως όµως την έννοια της “Πολιτισµικής 
Συνοχής” να την ξεκαθαρίζει καλύτερα ο στίχος του Ρίτσου “… δεν θέλουµε να ξεχωρίσουµε 
αδερφέ µου από τον κόσµο”. Τον διπλό αυτό στόχο τον υπηρετήσαµε µε πολλές εκδηλώσεις.   

1. Οµιλίες στη Στέγη. 
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Σχεδόν κάθε δεύτερη Τετάρτη περί τις 7 µ.µ. προσαρµοζόµενοι στους περιορισµούς της 
πανδηµίας µέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρµες του Facebook, του Youtube ή του Zoom 
προσφέραµε στους φίλους της Στέγης, Σητειακούς και µη, τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν µια οµιλία και να συζητήσουν µε τον οµιλητή.  Όταν οι συνθήκες το 
επέτρεψαν, οι οµιλίες έγιναν ζωντανές. Πραγµατοποιήθηκαν 15 διαλέξεις, οι οποίες 
οµαδοποιηµένες έχουν ως εξής:  

• Ερωτοκριτολογικά (9) 

i. 25/11/2020 “Ερωτόκριτος: Μία παράσταση, δύο προσεγγίσεις” Ο Στειακός σκηνοθέτης 
Νάσος Ζαγκότης παρουσίασε την εµπειρία του από τις δυο διαφορετικές παραστάσεις 
που ανέβασε το 2019 και το 2020.  

ii. 9/12/2020 “Φιλοσοφικά θέµατα στον Ερωτόκριτο του Κορνάρου. Τα πάθη” Εισήγηση: 
Ευάγγελος Βανταράκης, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

iii. 27/01/2021 “Το πορτρέτο του Κορνάρου, Μέρος Ι” Εισήγηση: Μιλτιάδης Παπαδάκης, 
Φιλόλογος – Συγγραφέας. 

iv. 10/02/2021 “Ο Ερωτόκριτος και η εποχή µας” Εισήγηση: Μαρία Χριστιάνα Πάσσου, 
Φιλόλογος, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

v. 26/03/2021 “Ποίηση και γλώσσα στον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου” Εισηγητής: 
Κακλαµάνης Στέφανος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας – Τµήµα Φιλολογίας, 
Τοµέας Νεοελληνικής Φιλολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. 

vi. 07/04/2021 “Φιλοσοφικά θέµατα στον Ερωτόκριτο του Κορνάρου ΙΙ. Το πάθος του έρωτα” 
Εισηγητής: Βανταράκης Ευάγγελος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 

vii. 21/04/2021 “Το πορτρέτο του Κορνάρου, µέρος ΙΙ” Εισηγητής : Μιλτιάδης Εµµ. 
Παπαδάκης, φιλόλογος- συγγραφέας. 

viii.  19/05/2021 “ Αθηναίος, Κρητικός, Ευρωπαίος, Παγκόσµιος. Οι πολλαπλές ταυτότητες 
του Ερωτόκριτου ” Εισηγητής : Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής 
Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης  

ix. 18-8-21 “Γαµήλιες πρακτικές στην Κρήτη του Βιτσέντζου Κορνάρου” µε την καθηγήτρια 
Τάνια Μαρκάκη, διευθύντρια του Τµήµατος Νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήµιο 
του Άµστερνταµ. Συµµετείχε ο Γιώργος Μαστοράκης µε την κιθάρα του που έπαιξε 
αναγεννησιακά κοµµάτια.  

Με τις “Ερωτοκριτολογικές” οµιλίες συµβάλαµε στο να εµπεδωθεί η αντίληψη πως ο 
Ερωτόκριτος είναι ένα γραµµατολογικό αριστούργηµα από τα σπουδαιότερα της 
Ευρωπαΐκής Αναγέννησης και πως αντίστοιχα ο βενετοκρητικός Βιτσέντζος Κορνάρος είναι 
ένας κορυφαίος Ευρωπαίος λόγιος που επέλεξε να εκφραστεί στο τοπικό ιδίωµα 
διαµορφώνοντάς το σε µεγάλο βαθµό. 
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• Πατριδογνωσία (3) 

i. 24/02/2021 “Πετράς, Η προϊστορική Σητεία και το βυζαντινό νεκροταφείο, Μέρος Ι” 
Εισήγηση: Μεταξία Τσιποπούλου, Δρ. Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Επίτιµη 
Διευθύντρια Υπουργείου Πολιτισµού. 

ii. 02/06/2021 “ΠΕΤΡΑΣ – ΣΗΤΕΙΑ. Το Μινωικό ανάκτορο. Η Προϊστορική Σητεία και το 
Βυζαντινό νεκροταφείο (Σε 4 συνέχειες – Μέρος Β΄)” Εισήγηση: Μεταξία Τσιποπούλου, 
Δρ. Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Επίτιµη Διευθύντρια Υπουργείου Πολιτισµού. 

iii. 16/06/2021 “Ένα ταξίδι στο χρόνο, µακριά από τα µινωικά ανάκτορα” Εισηγήτρια: Χρύσα 
Σοφιανού, Προϊσταµένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου (ΕΦΑΛΑΣ)  

 
Με τις πατριδογνωστικές οµιλίες επιδιώξαµε να γνωρίσουµε καλύτερα τον πλούτο του τόπου 
µας. Φέτος οι οµιλίες αφορούσαν στους αρχαιολογικούς χώρους του Πέτρα και του 
Παπαδιόκαµπου. Η επαρχία Σητείας θεωρείται από τις πιο πλούσιες αρχαιολογικά περιοχές. 
Η γνώση αυτή θέλουµε να γίνει αγάπη, ευαισθησία, συλλογική θέληση για την προστασία 
και ανάδειξη του αρχαιολογικού µας πλούτου. Η γνώση αυτή στη µεταιχµιακή εποχή µας 
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη καθώς γονιµοποιεί τη σκέψη για τα ουσιώδη της ζωής. 

• Σύγχρονα Θέµατα (Ιστορικά, Επιστηµονικά …) (3) 

i. 04/11/2020 “Απόπειρες ανατροπής της δηµοκρατίας: Από το παράδειγµα της κλασικής 
Αθήνας στη δίκη της Χρυσής Αυγής” Εισήγηση: Μυρτώ Αλούµπη, University of Liverpool. 

ii. 23/12/2020 “Είχαν φιλότιµο οι αρχαίοι Έλληνες; Ζητήµατα τιµής στην κλασική Αθήνα και 
στο σήµερα” Εισήγηση: Μυρτώ Αλούµπη, University of Liverpool. 

iii. 30/06/2021 “Εκφάνσεις της Προϊστορίας στα δηµιουργήµατα της Ιστορίας και του 
πολιτισµού (Οι δρόµοι της Ιστορίας, της Φιλολογίας, της Μυθολογίας και της 
Ανθρωπολογίας) ” Εισηγητής: Γρηγόρης Βασδέκης, Φιλόλογος – Διδάκτωρ Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Φιλοδοξία µας είναι η ΣΒΚ να συζητάει σύγχρονα προβλήµατα δίνοντας τους ένα ιστορικό 
βάθος. Αξιοποιούµε φίλους Σητειακούς και µη. Η Μυρτώ Αλούµπη συσχέτισε τη δίκη της ΧΑ 
µε συµβάντα της κλασικής Αθήνας ενώ ο Γρηγόρης Βασδέκης έδειξε πώς παραµύθια και 
µύθοι επιβιώνουν στην σύγχρονη Ιστορία.  

Δώσαµε βάρος στο κανονιστικό πλαίσιο των οµιλιών, διάρκεια εισήγησης και διαλόγου. 
Ωστόσο η επιτυχία τους, φαίνεται πως δεν προσδιορίζεται µόνο από αυτό το πλαίσιο. Η 
επιτυχία µιας εκδήλωσης πέραν από την αναγνωρισιµότητα του οµιλητή συνδέεται µε τη 
στοχευµένη προετοιµασία της που θα συµβάλει µε τη σειρά της σε µια ουσιαστική συζήτηση 
και προβληµατισµό.  

Οι τακτικές ανά δεκαπενθήµερο διαλέξεις πλούτισαν τη πολιτιστική ζωή της πόλης ιδιαίτερα  
τη χειµερινή πρόοδο που συνέπεσε και µε την καραντίνα. Υπάρχει πάντως περιθώριο οι 
διαλέξεις αυτές, τα Ερωτοκριτολογικά, τα Πατριδογνωστικά και τα Σύγχρονα Θέµατα να 
οργανωθούν καλύτερα και να ενταχθούν σε κύκλους.   
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https://www.vitsentzoskornaros.org/event/%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82/
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https://www.vitsentzoskornaros.org/event/%CE%B5%CE%AF%CF%87%CE%B1%CE%BD-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF-%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B6%CE%B7%CF%84/
https://www.vitsentzoskornaros.org/event/%CE%B5%CE%BA%CF%86%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF/
https://www.vitsentzoskornaros.org/event/%CE%B5%CE%BA%CF%86%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF/
https://www.vitsentzoskornaros.org/event/%CE%B5%CE%BA%CF%86%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF/
https://www.vitsentzoskornaros.org/event/%CE%B5%CE%BA%CF%86%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF/


III.  Να γίνει η ΣΒΚ κέντρο µελέτης του Κορναρικού Έργου και της Κρητικής 
Αναγέννησης 

• Συνέδριο 
Είχαµε αναγγείλει πέρσι την πρόθεσή µας να οργανώνουµε συνέδριο για τον Βιτσέντζο 
Κορνάρο και την Κρητική Αναγέννηση κάθε δυο χρόνια. Παρά την καραντίνα και χάρη στην 
καθοριστική συµβολή του καθηγητή Στέφανου Κακλαµάνη µπορούµε σήµερα να 
ανακοινώσουµε την 6η από τη Μεταπολίτευση µέχρι σήµερα σχετική επιστηµονική 
συνάντηση στη Σητεία (1975, 1983, 2009, 2012, 2015). Τον Ιούλιο του 2022 θα γίνει στη 
Σητεία Διεθνές Συνέδριο µε θέµα “Ερωτόκριτος: Γένεση, Διάχυση, Πρόσληψη”. Οι 
λεπτοµέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς. Το θεωρούµε αδιάσπαστη συνέχεια των 
προηγούµενων σηµαντικών επιστηµονικών διοργανώσεων που πραγµατοποιήθηκαν στον 
τόπο µας. Στην ουσιαστική προετοιµασία αυτού του συνεδρίου θα συµβάλει το σεµινάριο 
του καθηγητή Στέφανου Κακλαµάνη που ξεκίνησε το Σάββατο 23/10/21 και προβλέπεται να 
ολοκληρωθεί σε 14 συναντήσεις. 

• Μελέτη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Ιστορίας της Σητείας 1860-1960 
Η ΣΒΚ µέσω της Αναπλ. Καθηγήτριας Ελληνικής Οικονοµικής και Κοινωνικής Ιστορίας 
του  Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Λήδας Παπαστεφανάκη, ανέθεσε στον ερευνητή ιστορικό 
Λευτέρη Περρωτή τη µελέτη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Ιστορίας της Σητείας το 
διάστηµα 1860-1960. Το παραπάνω διάστηµα δεν συνδέεται άµεσα µε τον Κορνάρο και την 
Κρητική Αναγέννηση, ωστόσο θα µας βοηθήσει να εντρυφήσουµε στις καταστάσεις που 
επιτρέπουν στον πολιτισµό της Σητείας να διατηρεί το ξεχωριστό του στίγµα.    

IV. Πρόσθετα 

Τους παραπάνω τρεις άξονες τους υπηρετήσαµε και µε άλλους τρόπους.  

• Εκδόσεις 

i. Ηµερολόγιο 
ii. Ποιητική Συλλογή Δίφορα Ι του Κωστή Φραγκούλη 
iii. Μικρός Οδηγός Πετρά της Δρ. Ματαξίας Τσιποπούλου (στο τυπογραφείο) 

Με τις εκδόσεις µας αυτές υπηρετούµε τους στόχους µας. Η ψηφιακή εποχή µας δεν έχει, 
ακόµη τουλάχιστον, ξεπεράσει την αξία του εντύπου. Το scripta manent διατηρεί την αξία του.  
Με το Ηµερολόγιο επιχειρήσαµε να συνδέσουµε τον Βιτσέντζο Κορνάρο µε τη σύγχρονη 
ποιητική παραγωγή µαντινιάδων.  
Με την επανέκδοση του πρώτου τόµου των Διφόρων του Κωστή Φραγκούλη που έγινε σε 
συνεργασία µε την οικογένειά του, προσφέραµε ένα κορυφαίο στο είδος του ποιητικό έργο 
που είχε προ πολλού εξαντληθεί, 60 χρόνια µετά την 1η  έκδοση και 30 µετά τη δεύτερη.  
Με τον µικρό οδηγό του Πετρά βοηθούµε στην ανάδειξη και προβολή του πιο κοντινού στην 
πόλη µας σπουδαίου αρχαιολογικού µνηµείου.  
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• Παρουσιάσεις βιβλίων 

i. 07/07/2021 Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη Κιουρτσάκη, “Το θαύµα και η 
τραγωδία – Το Εικοσιένα από τον κόσµο του Οµήρου στην παγκόσµια επαρχία”. 

ii. 14/07/2021 – 15/07/2021 Παρουσίαση της 3ης Έκδοσης της ποιητικής συλλογής 
“Δίφορα Ι” του Κωστή Φραγκούλη στο Ηράκλειο και τη Σητεία. 

iii. 23/07/2021 Παρουσίαση βιβλίου του Καθηγητή Στέφανου Κακλαµάνη: “Η κρητική 
ποίηση στα χρόνια της Αναγέννησης (14ος-17ος αι.)” 

Οι παραπάνω παρουσιάσεις εντάσσονται και αυτές στις τρεις ενότητες των διαλέξεων, στα 
Σύγχρονα Θέµατα, στα Πατριδογνωστικά και στα Ερωτοκριτολογικά. 

• Μουσικές Εκδηλώσεις  

i. 01/01/2021 Συναυλία Στέλιου Πετράκη “Οργανικό Πορτρέτο” 

ii. 22/07/2021 Συναυλία µε το συγκρότηµα Πριγκηπέσσα στο Ενετικό Φρούριο 
Καζάρµα 

iii. 24/07/2021 “Βαρκαρόλα” µε  την “Πριγκιπέσσα” και την συντοπίτισσα 
τραγουδίστρια Μαρία Φραγκούλη. 

Η µουσική της Ανατολικής Κρήτης είναι πολιτισµικό χαρακτηριστικό της περιοχής µας. Ο 
ίδιος ο Ερωτόκριτος έγινε τραγούδι και αυτή η µελοποίηση βοήθησε πολύ στην διάδοση και 
απήχησή του. Η ΣΒΚ δίνει ιδιαίτερο βάρος στην καλλιέργεια της µουσικής παιδείας της 
Σητείας. Αν η γνώση συνδέεται κυρίως µε τον λόγο, ο τρόπος υπηρετείται κάτ’ εξοχήν µε τη 
µουσική, το τραγούδι, τις µαντινιάδες.  
Στηρίξαµε συµβολικά µε χορηγία την παράσταση της Σητείας του Ερωτόκριτου του Δηµήτρη 
Μαραµή. Πραγµατοποιήσαµε την παραγωγή και µετάδοση της εορταστικής συναυλίας του 
Στέλιου Πετράκη που προβλήθηκε την πρωτοχρονιά του 2021, ενώ σε συνεργασία µε τον 
Δήµο οργανώσαµε τη συναυλία του Γιάννη Πρωτόπαππα.  
Ξεχωριστή ήταν η απήχηση της Βαρκαρόλας. Αναβίωσε µε σύγχρονο τρόπο το αυθεντικό 
κλίµα ψυχαγωγίας των παλιών Στειακών γλεντιών.  
Ιδιαίτερα επιτυχηµένες ήταν και όσες εκδηλώσεις συνδύασαν τον Λόγο µε τη Μουσική, όπως 
η παρουσίαση του τρίτοµου έργου του Στέφανου Κακλαµάνη στην Καζάρµα στην οποία 
συµµετείχαν µέλη της “Πριγκιπέσσας” και η οµιλία της  Τάνιας Μαρκάκη στον κήπο που 
συνδυάστηκε µε κιθαριστικά αναγεννησιακά κοµµάτια. 

• Συνεντεύξεις  

i. 06/08/2020 Ο πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος, γραµµατέας της Προεδρίας της 
Δηµοκρατίας παραχώρησε συνέντευξη για την έκδοση της µελέτης του Διπλωµατία 
και Ποίηση, η περίπτωση του Γιώργου Σεφέρη. 
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https://www.vitsentzoskornaros.org/event/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%AD/
https://www.vitsentzoskornaros.org/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BF/
https://www.vitsentzoskornaros.org/event/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AD%CF%83/
https://www.vitsentzoskornaros.org/event/%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B1/
https://www.vitsentzoskornaros.org/event/event-3/


Οι συνεντεύξεις επιφανών φίλων της ΣΒΚ που αναδεικνύουν τόσο την προσωπικότητά τους 
όσο και τη σχέση τους µε τη Σητεία και τον ΒΚ, µπορεί να δηµιουργήσει συν τω χρόνω µια 
ενδιαφέρουσα συλλογή. Με τη συνέντευξη που πήραµε από τον Βασίλη Παπαδόπουλο 
κάναµε µόνο την αρχή.  
  
• Podcasts 

i. 20/05/2021 To διήγηµα της Νίκης Τρουλλινού «Ως φαίνεται, θαύµατα γίνονται 
πάντα», το οποίο είναι εµπνευσµένο από τον αλησµόνητο αρχαιολόγο Νίκο 
Παπαδάκη και την ανασκαφή του στο Κουφονήσι. Προλογίζει η Φανή Σύρπου. 
Διαβάζει η Μαρία Μαντζίλα. 

ii. 06/07/2021 Ο Μανόλης Μιαουδάκης και το διήγηµά του «Η διανοµή της “διανοµής”»  
Προλογίζει η Φανή Σύρπου, διαβάζει η Ελευθερία Παναγιωτάκη. 

iii. 21/09/2021 Το κείµενο της Κατερίνας Γουλιέλµου «Σκέψεις υπό σκιάν φάρου». 
Προλογίζει η Φανή Σύρπου. Διαβάζει η ίδια η συγγραφέας. 

Τα podcasts είναι ένας σύγχρονος τρόπος διάδοσης κειµένων και ιδεών. Τα τρία podcast 
που παραγάγαµε  δίνουν ενδεικτικά το ευρύ φάσµα της θεµατολογίας. Μόνος περιορισµός 
να έχουν µια κάποια σχέση µε τη Σητεία.  
Τα podcast αυτά που έγιναν σε συνεργασία µε το θέατρο της Σητείας και τον Style 100 
δείχνουν την πρόθεση της ΣΒΚ για µια ισότιµη δηµιουργική συνεργασία µε φορείς του 
πολιτισµού της πόλης µας.  

• Εκθέσεις  

i. 30/07/2021-05/08/2021 Συνδιοργάνωση Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος-  Δήµος 
Σητείας. Έκθεση φωτογραφικού υλικού του αρχείου της Δρ. Μεταξίας Τσιποπούλου, 
επίτιµης διευθύντριας του ΥΠΠΟΑ, από τις επί σειρά ετών ανασκαφές του 
αρχαιολογικού χώρου του Πετρά. 

ii. 08/08/2021-13/08/2021 Συνδιοργάνωση Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος-Δήµος Σητείας.                                                 
Έκθεση της σπάνιας συλλογής του συλλέκτη Ιωάννη Καφετζάκη. 

iii. 28/08/2021-01/09/2021 Έκθεση ζωγραφικής της Πωλίνας Παπανικολάου για την 
ταινία του Νάσου Ζαγκότη για το Γεωπάρκο “Ταξίδι στο χρόνο και το φως”. 

Το ισόγειο της ΣΒΚ χάρη κυρίως στις προσπάθειες της Αλίκης Γαλανάκη διαµορφώθηκε ως 
εκθεσιακός χώρος και δίνεται έτσι η δυνατότητα σε ντόπιους δηµιουργούς να προβάλουν το 
έργο τους. Πρόθεση µας να τον εµπλουτίσουµε µε πίνακες και γλυπτά σχετικά µε τους 
στόχους µας.  

• Βιβλιοθήκη 

Έχουµε συγκεντρώσει περί τα 80 βιβλία. 

Κύριος στόχος της βιβλιοθήκης είναι να συγκεντρώσει εκδόσεις και µεταφράσεις του 
Ερωτόκριτου, αλλά και µελέτες για το έργο και την Κρητική Αναγέννηση. Έχουµε ως τώρα 
συγκεντρώσει 7 µεταφράσεις, Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερµανικά, Τουρκικά και 
Ρουµανικά. 
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• Ξεναγήσεις 

i. Έγινε µια ξενάγηση στην Τραπεζόντα και στο Πισκοκέφαλο στις 2/08/2020 από τη 
Μαριάννα Κατηφόρη. 

Είναι στους στόχους µας η ΣΒΚ να κάνει γνωστά τα αξιοθέατα του τόπου µας 
συστηµατοποιώντας τις ξεναγήσεις.  

• Προβολή της Στέγης - Σχέση µε ΜΜΕ 

Προσπαθήσαµε µε συστηµατικό τρόπο να ενηµερώνουµε για τις εκδηλώσεις µας 
χρησιµοποιώντας παραδοσιακά  µέσα όπως τα Δελτία Τύπου, τις συνεντεύξεις τύπου, 
µεµονωµένες συνεντεύξεις και σύγχρονα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook και 
το instagram.  
Ωστόσο υπάρχουν πολλά περιθώρια να βελτιωθεί η επαφή µας µε το κοινό. 

• Χορηγοί  

Όλα τα παραπάνω έγιναν δυνατά χάρη στους γενναιόδωρους χορηγούς της Στέγης Γιώργο 
και Αλίκη Γαλανάκη. Η Διαχειριστική επιτροπή νιώθει τυχερή που οι χορηγοί της είχαν το 
σπάνιο προσόν να λειτουργούν ως ιδιαιτέρως ενεργά ισότιµα µέλη. 

• Site 

Είναι η ψηφιακή µας στέγη. Χάρη στη δουλειά της Μαριάννας Κατηφόρη είµαστε ανοικτοί σε 
ολόκληρο τον κόσµο κυριολεκτικά αφού η ιστοσελίδα µας είναι δίγλωσση, στην Ελληνική και 
Αγγλική γλώσσα. Με συνεχή ενηµέρωση αποτελεί  τον  καθρέφτη των δραστηριοτήτων µας, 
αλλά και αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης για τον Κορνάρο, τον Ερωτόκριτο και την Κρητική 
Αναγέννηση,  
Την αξιοπιστία της ιστοσελίδας επιβεβαιώνει η παραχώρηση του δικαιώµατος που µας 
έδωσε η Γεννάδειος βιβλιοθήκη να αναρτήσουµε σκαναρισµένο το πρωτότυπο του 
Ερωτόκριτου από την έκδοση του Bortoli της Βενετίας του 1713. 

Η Διοικούσα Επιτροπή 2020-2021 

Αντώνης Ανηψητάκης 
Γιώργος Γαλανάκης 
Γιώργος Ζερβάκης / Κατερίνα Γουλιέλµου 
Μαρία Γιαννακάκη 
Νάσος Ζαγκότης 
Μαριάννα Κατηφόρη 
Σοφία Φουστέρη
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