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Π α ν α γ ι ώ τ η ς Μ ι χ α η λ ά ρ η ς 

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΤΩΝ «ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ»1 

Ή πρώτη διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών καί Μετα

βυζαντινών Σπουδών Βενετίας, Σοφία 'Αντωνιάδη, στον πρώτο τόμο του πε

ριοδικού Θησαυρίσματα πού κυκλοφόρησε το 1962 καί συγκεκριμένα 

στις πρώτες-πρώτες σελίδες του, 2 αναφέρεται, συνοπτικά βέβαια, στο ιστορικό 

ίδρυσης του 'Ινστιτούτου, στα διατάγματα, στους νόμους, στα Φύλλα Ε φ η μ ε 

ρίδας της Κυβερνήσεως πού περιέχουν τις επίσημες αποφάσεις, τις διακρατικές 

συμφωνίες καί όλα τα συναφή πού δέν ειταν τόσο άπλα καί αυτονόητα, τουλά

χιστον για τα χρόνια εκείνα. "Ολα αυτά, πάντως, τα σχετικά με την ίδρυση 

του 'Ινστιτούτου, αρχίζουν το 1949 καί φαίνεται να τελειώνουν το 1959. 

Σ έ ενα λοιπόν άπό τα διατάγματα αυτά πού δημοσιεύτηκε στην Ε φ η μ ε 

ρίδα της Κυβερνήσεως την 15η 'Ιανουαρίου 1955, περιέχεται καί ό Κανονισμός 

λειτουργίας του 'Ινστιτούτου, τον όποιο συντάσσουν στην ελληνική πρεσβεία 

της Βέρνης στις 6 'Οκτωβρίου 1954, οι τότε υπουργοί επί τών 'Εξωτερικών 

Παναγιώτης Κανελλόπουλος καί Παιδείας 'Αχιλλέας Γεροκωστόπουλος. Σ τ ο 

άρθρο 10 του Κανονισμού αυτού αναφέρονται τα παρακάτω: «Το Ίνστιτοΰτον 

μόλις τα οικονομικά μέσα έπιτρέψωσι καί όλοκληρωθή ή όργάνωσίς του θα 

έκδίδη έπιστημονικον περιοδικον εις το όποιον δημοσιεύονται ανέκδοτα έργα 

του αρχείου καί μελέται Ελλήνων καί ξένων επιστημόνων σχετικαί μέ τον σκο-

πόν του. e H επιλογή του υλικού καί ή Ολη εποπτεία εκδόσεως γίνεται υπό του 

διευθυντού του Ινστιτούτου». 

Ή δημοσίευση του Κανονισμού, δπως είπαμε, έγινε στις 15 'Ιανουαρίου 

1. Ή εργασία αυτή αποτελεί βελτιωμένη μορφή του κειμένου πού διαβάστηκε στο 
Μουσείο Μπενάκη κατά τή διάρκεια επιστημονικής ημερίδας μέ θέμα «Το εκδοτικό έργο 
του 'Ινστιτούτου Βενετίας» πού οργάνωσε δ Σύλλογος Φίλων του Ελληνικού 'Ινστιτούτου 
Βενετίας στίς 18 'Ιουνίου 2001. 

2. Βλ. Θησαυρίσματα 1 (1962), ε'-λε' (Εισαγωγή): το κείμενο αυτό θα αποτελέσει 
τή βάση για τις αναλυτικές εκθέσεις πού θά δημοσιεύει σέ κάθε τόμο του περιοδικού δ επό
μενος διευθυντής του 'Ινστιτούτου Μ. Ι. Μανούσακας. 
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1955, άλλα οι συνθήκες στις όποιες αναφέρεται σχετικά μέ την έκδοση περιο

δικού οργάνου, δηλαδή ή οικονομική κατάσταση του νεοσύστατου 'Ινστιτούτου, 

δέν θα βελτιωθεί, δπως φαίνεται, παρά μόνο έπειτα άπό εφτά ολόκληρα χρό

νια και έτσι ό πρώτος τόμος του περιοδικού Θησαυρίσματα θα δοθεί στη δη

μοσιότητα μόλις το 1962. Ά π ό το 1962 λοιπόν ως τα σήμερα, πέρασαν πάνω 

άπό σαράντα χρόνια —τα Θησαυρίσματα έγιναν κιόλας σαράντα ετών— και 

εξακολουθούν τήν πορεία τους στο χρόνο, συμπληρώνοντας 303 τόμους μέ 11.500 

περίπου τυπωμένες σελίδες. Ή εκδοτική κανονικότητα του περιοδικού —αν συ

νυπολογίσουμε ως αδρανή χρόνο το τραυματικό διάστημα 1983-1990, για το 

όποιο θα πούμε λίγα λόγια παρακάτω— πλησιάζει πολύ τήν αναλογία πού οι 

συντακτικές επιτροπές πολλών επιστημονικών περιοδικών ονειρεύονται, δηλαδή 

ένας τόμος άνα έτος, πράγμα πού δέν το συναντάμε συχνά σέ παρόμοια εκδο

τικά εγχειρήματα. 

*Η πορεία και ή συμβολή του περιοδικού στην παραγωγή ιστορικής γνώ

σης είναι θέμα λίγο-πολύ γνωστό σέ δσους ασχολούνται μέ παρόμοια αντικεί

μενα. "Ετσι λίγα ουσιαστικά πράγματα μπορεί να προσθέσει οποίος θελήσει να 

αντιμετωπίσει το θέμα αναπαράγοντας τεχνικές προσέγγισης πού μερικεύουν 

το γενικό στοχεύοντας στην ανάδειξη του κάθε τόμου ως αυτόνομου εκδοτικού 

γεγονότος. Γι' αυτό στις γραμμές πού θά ακολουθήσουν θα επιχειρήσουμε μια 

σύντομη αναδρομή στην εκδοτική ιστορία του έντυπου έχοντας ως στοιχείο ανα

φοράς το συσχετισμό της έκδοσης του περιοδικού μέ τήν παρουσία του εκά

στοτε διευθυντή του 'Ινστιτούτου, άφοΰ, άλλωστε, αυτόν αναγνωρίζει καί ό νο

μοθέτης ως τον αποκλειστικό υπεύθυνο της έκδοσης καί εποπτείας του περιο

δικού, πράγμα, άλλωστε, αναμενόμενο άπό κάθε άποψη μέ βάση τίς συνθήκες 

λειτουργίας του 'Ινστιτούτου. 

Ωστόσο, πριν άπό αυτό, πρέπει να τονίσουμε το γεγονός δτι τα Θησαυ

ρίσματα, πέρα άπό τήν επιστημονική συμβολή τους στή διαμόρφωση τών ελ

ληνικών ιστορικών σπουδών καί μάλιστα στή συνάφεια καί επικοινωνία τους 

μέ τα ευρωπαϊκά πράγματα, παρουσιάζουν καί ένα άλλο βασικό χαρακτηριστι

κό: δηλαδή μέ τις αναλυτικές εκθέσεις πεπραγμένων πού οί διευθυντές του 'Ιν

στιτούτου ενσωματώνουν στίς σελίδες του παρέχουν τή δυνατότητα να παρα

κολουθούμε ταυτόχρονα το ιστορικό δράσης τών ανθρώπων πού εμπλέκονται 

μέ τή λειτουργία του 'Ινστιτούτου καί φυσικά της διεύθυνσης του, τήν προ

σπάθεια, μέ άλλα λόγια, για τή συντήρηση καί διατήρηση της ακίνητης και 

καλλιτεχνικής περιουσίας της πολυχρόνιας ελληνικής κοινότητας Βενετίας, τίς 

συνάφειες πού το 'Ινστιτούτο δημιουργεί μέ το βενετσιάνικο, το ιταλικό καί 

γενικότερα το ευρωπαϊκό κυρίως περιβάλλον, άλλα, παράλληλα καί ορισμένα 

3. Τή στιγμή πού συντάσσονται οί γραμμές αυτές το περιοδικό έχει φτάσει στον 
τόμο 33 (2003). 
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άπο τα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας μέ τις δποιες αρετές 

και τις πολλές παθογένειες της. 

Ή πρώτη λοιπόν διευθύντρια του Ινστιτούτου, Σοφία 'Αντωνιάδη, άπο 

τον κύκλο της όποιας βέβαια προήλθε και ή ονομασία του περιοδικού, πρόλαβε 

να συνδέσει τή δράση της μέ τους τρεις πρώτους τόμους των Θησαυρισμάτων. 

"Εθεσε μέ άλλα λόγια τις προϋποθέσεις και τις βάσεις για την έκδοση και 

προσέδωσε σ' αυτήν τα βασικά εκδοτικά χαρακτηριστικά, ενός εντύπου σχή

ματος 17x24, διακοσίων πάνω-κάτω σελίδων, μέ ωραίο, λιτό εξώφυλλο μέ 

τον τίτλο Θησαυρίσματα τοϋ "Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μετα

βυζαντινών Σπουδών και μέ δλα τα καλά στοιχεία τής τυπογραφικής τέχνης 

τής εποχής εκείνης.4 

Ή Σοφία 'Αντωνιάδη εγκαινιάζει τήν έκδοση μέ μια έκθεση πεπραγμένων 

στην όποια περιγράφει το ιστορικό ίδρυσης τής Ελληνικής Κοινότητας τής 

Βενετίας, το ιστορικό ίδρυσης του Ελληνικού 'Ινστιτούτου και εκθέτει, πα

ράλληλα, καί τίς βασικές επιστημονικές αρχές πού θα ακολουθούσε τό "Ιδρυμα. 

"Ετσι τα Θησαυρίσματα κάνουν τήν εμφάνιση τους ως περιοδικό των ύποτρό-

φων-έρευνητών, των φιλοξενουμένων και των φίλων του 'Ινστιτούτου, αρχή ή 

οποία εφεξής θα τηρηθεί μέ μεγάλη συνέπεια* άλλωστε τα διακριτικά δρια με

ταξύ των τριών συνιστωσών του σχήματος (ύπότροφοι-φιλοξενούμενοι-φίλοι) 

είναι εξαιρετικά χαλαρά καθώς πολλοί —ή συντριπτική πλειοψηφία θα λέγαμε— 

αναγνωρίζονται κατά καιρούς καί στις τρεις επιμέρους κατηγορίες. 

Φυσικά στον πρώτο τόμο δέν είταν δυνατόν να αντιπροσωπεύονται καί οι 

τρεις κατηγορίες δημοσιεύσεων καί έτσι οι συνεργάτες τών πρώτων-πρώτων 

σελίδων του περιοδικού ανάγονται στην κατηγορία φίλοι καί φιλοξενούμενοι, 

ανάμεσα στους οποίους συναντούμε καί μερικά άπο τα πολύ γνωστά καί δυνατά 

ονόματα τής τότε ελληνικής λογιοσύνης: Κωνσταντίνος Θ. Δημαράς —μέ δύο 

εργασίες— 'Ανδρέας Ξυγγόπουλος, Μανουσος Μανούσακας. 

Μέ αυτόν τον τρόπο λοιπόν αρχίζει ή συγκέντρωση καί ή έκδοση τών 

ιστορικών θησαυρισμάτων από τίς σελίδες τών Θησαυρίσματα^, τα όποια επι

πλέον διαθέτουν σέ κάθε τόμο τους περίληψη τών εργασιών στα ιταλικά, ενώ 

στις τελευταίες σελίδες του δεύτερου τόμου ή Σοφία 'Αντωνιάδη παραθέτει τό 

επιστημονικό έργο τών πρώτων ερευνητών πού ήδη έχουν εγκατασταθεί στο 

"Ιδρυμα, τίς προσκτήσεις τής βιβλιοθήκης πού αρχίζει να σχηματίζεται, τίς 

4. Ό τίτλος επαναλαμβανόταν στο έσώφυλλο τής αρχής, οπού καί ή ιταλική εκδοχή 

του: Thesaurismata Bollettino del'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini. 

Για τήν ιστορία, καί άφοϋ δ λόγος είναι για εκδοτικές δημιουργίες, στην τελευταία σελίδα 

τοϋ πρώτου τόμου εμφανίζονται καί τά στοιχεία τών μαστόρων του: Τυπογρ. «Εστία» -

Β. Καργαδούρη.../ Μεταλλογραφήματα: Κωνστ. Ε. Χαλκιόπουλος... 
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διαλέξεις κ.λπ. ορισμένα άπό τα στοιχεία δηλαδή πού θά συστηματοποιηθούν 

άπό τον επόμενο διευθυντή, Μ. Ι. Μανούσακα, και θα αποκτήσουν πάγια μορ

φή. *Η Σοφία 'Αντωνιάδη επιχειρεί να καθιερώσει και σελίδες βιβλιοκρισιών 

αναλαμβάνοντας αυτή τήν πρώτη σχετική προσπάθεια μέ τέσσερις βιβλιοκρι

σίες ενώ υπάρχει και άλλη μία πού υπογράφει ό Σωτήρης Μεσσήνης, προσπά

θεια ωστόσο πού δέν θα αποκτήσει ποτέ μόνιμο χαρακτήρα, καθώς βιβλιοκρι

σίες θα δημοσιευτούν εφεξής στις σελίδες του περιοδικού τρεις φορές ακόμη.5 

Στις 24 Αυγούστου 1966 φθάνει στη Βενετία ό δεύτερος κατά σειρά διευ

θυντής του Ινστιτούτου καθηγητής Μανουσος Μανούσακας. Κατά τή μακρά 

διευθυντική πορεία του ή οποία θα διαρκέσει 16 ολόκληρα χρόνια (θα λήξει το 

1982 μέ τήν εΐσοδό του στην 'Ακαδημία Αθηνών), θα εκδοθούν οι επόμενοι 16 

τόμοι του περιοδικού (άπο τον 4ο εως τόν 19ο). Ουσιαστικά —μολονότι ένα 

μέρος της θητείας του Μ. Μανούσακα συνέπεσε μέ τή στρατιωτική δικτατορία 

πού έπληξε τήν Ελλάδα— πρόκειται γιά μιά περίοδο σταθερότητας, άπο όλες 

τις απόψεις, γιά τή λειτουργία του 'Ινστιτούτου, ή όποια δημιουργεί τις ανά

λογες συνθήκες και γιά τήν έκδοση του περιοδικού, δπως τοΰτο πιστοποιείται 

κυρίως άπο τή συχνότητα κυκλοφορίας του (1 τόμος άνά έτος). 

Ό Μανούσακας δέν επιφέρει σημαντικές μεταβολές στην εμφάνιση του πε

ριοδικού μολονότι τήν εκτύπωση του αναλαμβάνει τώρα το γνωστό τυπογρα

φείο των αδελφών Μυρτίδη πρώτα, του 'Ιορδάνη Μυρτίδη αργότερα. Ωστόσο 

ορισμένα χαρακτηριστικά του περιοδικού μέ τα όποια εμφανίστηκε και καθιε

ρώθηκε στον επιστημονικό κόσμο παγιώνονται ακριβώς τήν περίοδο αυτή. Συγ

κεκριμένα ό κάθε τόμος ανοίγει πάντα μέ μιά εργασία του διευθυντή του 'Ιν

στιτούτου6 και κλείνει πάντα μέ τήν έκθεση πεπραγμένων, ή οποία περιέχει 

μέ κάθε λεπτομέρεια το επιστημονικό έργο τών υποτρόφων του Ιδρύματος, 

τών φιλοξενουμένων και του διευθυντή του, άλλα και δλες τις εργασίες και 

φροντίδες πού αποσκοπούν στην καλή λειτουργία του 'Ινστιτούτου, του αρχείου, 

του μουσείου, της βιβλιοθήκης κ.λπ. 'Ακόμα οι σελίδες του περιοδικού αυξά

νονται σημαντικά: κατά μέσο δρο λοιπόν έχουμε γιά κάθε τόμο τών Θησαυρι

σμάτων περίπου 350 σελίδες μέ ανώτατο αριθμό τις 420 σελίδες,7 ενώ, δπως 

είπαμε, σταθεροποιείται πλέον ή σχέση τόμος άνά έτος, στοιχείο πού δείχνει 

τήν απήχηση και τή σοβαρότητα του περιοδικού στον τομέα της λογιοσύνης 

πού διακονεί. 

Ό Μανοΰσος Μανούσακας θά εκλέγει ακαδημαϊκός τό 1982 και θά απο

χωρήσει άπο τή διεύθυνση του 'Ινστιτούτου. Έ ν τώ μεταξύ στην Ελλάδα έχει 

5. Βλ. τ. 3 (1964), 156-166, 6 (1969), 291-300 καί 8 (1971), 285-294. 
6. Ό μόνος τόμος πού παραβιάζει τήν κανονικότητα αυτή εϊναι ό 14ος του 1977. 
7. Πρόκειται γιά τδν τόμο 16 (1979). 
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επέλθει, και αλλαγή της πολιτικής εξουσίας ή οποία θα έχει μια τελείως δια

φορετική άποψη για το ρόλο και τή θέση του 'Ινστιτούτου. Το "Ιδρυμα, κα

τόπιν τούτου, θα περιπέσει στή δίνη σοβαρών αναταράξεων και θα παραμείνει 

ακέφαλο άπο τις 14 Αυγούστου 1982 εως τις 7 Δεκεμβρίου 1989, Οταν, επι

τέλους, θα φθάσει στή Βενετία ό νέος διευθυντής του, καθηγητής Νίκος Π α -

ναγιωτάκης. 

Έ π Ι επτά λοιπόν συναπτά χρόνια ουσιαστικά το 'Ινστιτούτο θα υπολει

τουργεί γ ια λόγους και αιτίες πού αξίζει κάποτε να αποτελέσουν αντικείμενο 

μιας σοβαρής προσέγγισης άφου είναι βέβαιο δτι θα φέρουν στην επιφάνεια 

ενδιαφέροντα στοιχεία τής ελληνικής παθογένειας, και μάλιστα γ ια τήν πιο 

οδυνηρή περίοδο πού αποτελεί ή διετία 1987-1989. 

Ό νέος διευθυντής του 'Ινστιτούτου στον τόμο 20 (1990) των Θησαυρι

σμάτων —τον πρώτο άπο τους οκτώ πού κυκλοφόρησαν κατά τή διάρκεια τής 

θητείας του πού ανέκοψε ό αιφνίδιος θάνατος του, καί συγκεκριμένα σέ μια καί 

μόνη σελίδα του τόμου αυτού, τήν σελίδα 518, προβαίνει στον απολογισμό αυ

τής τής νεκρής περιόδου.8 Τ α Θησαυρίσματα, περιοδικό απόλυτα ταυτισμένο 

με τήν πορεία του Ελληνικού 'Ινστιτούτου θα είναι, δπως άλλωστε εύκολα 

αντιλαμβάνεται ό οποιοσδήποτε, Ινα άπο τα θύματα τής «τραγωδίας αυτής»: 

ή εκδοσή τους θα διακοπεί το 1982* θα ακολουθήσει ενα διάστημα οκτώ χρό

νων πού χαρακτηρίζεται ως «νεκρή περίοδος», ενώ ή επανεμφάνιση τους το 

1990 θα εκτιμηθεί άπο το νέο διευθυντή, ως «νεκρανάσταση».9 

Ωστόσο κάποτε, δλα φαίνεται να ξαναβρίσκουν το δρόμο τους, ένα δρόμο 

πάντως με κάποια διαφορετικά στοιχεία τα όποια, ως ενα βαθμό εμφανίζονται 

καί στα Θησαυρίσματα. Συγκεκριμένα ό νέος διευθυντής επιφέρει ορισμένες 

μεταβολές στην εμφάνιση καί στο περιεχόμενο του περιοδικού. Πρώτα-πρώτα 

ή τυπογραφική-έκδοτική φροντίδα του ανατίθεται στον τυπογράφο Έ μ μ . Π α -

παδάκη ενώ άπο τον 21ο τόμο αλλάζει ριζικά καί ή εξωτερική εμφάνιση του 

περιοδικού, ή οποία, σύμφωνα με τά λόγια του Νίκου Παναγιωτάκη, «έγινε 

δίχρωμη, με εξώφυλλο άπο λεπτό ίλλουστρέ χαρτόνι, μεγαλύτερο τίτλο καί 

προσθήκη κάτω άπο τον ελληνικό τίτλο του λατινικού». Ό 'ίδιος διευθυντής 

καταργεί τή συνήθεια τής πρόταξης σέ κάθε τόμο τής δικής του εργασίας, 

ενώ καί οι εκθέσεις πεπραγμένων χάνουν τήν κανονικότητα τους για να κα

ταργηθούν οριστικά. 1 0 

8. Στο σημείο αυτό δέν ξεφεύγω άπο τον πειρασμό νά αναφέρω μία παράγραφο άπο 
το κείμενο τοϋ Νίκου Παναγιωτάκη πού χαρακτηρίζει πολύ «ωραία» τήν δλη κατάσταση: 
«όσα μεσολάβησαν άπο τα μέσα 1987 ώς τήν κανονική επαναλειτουργία του 'Ινστιτούτου 
μέ τήν άφιξη τοϋ νέου διευθυντή αποτελούν μια μικρή νεοελληνική τραγωδία. Πρόκειται 
για μια θλιβερή ιστορία πού δέν περιποιεΐ καθόλου τιμή στον νεοελληνικό πολιτισμό». 

9. Βλ. τήν πλήρη αναφορά στα Θησαυρίσματα 21 (1991), 465. 
10. Ό πρώτος τόμος πού δέν περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων είναι ό τόμος 22 
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Ό Νίκος Παναγιωτάκης προσπαθεί πέρα άπό τις αισθητικές-τυπογραφι

κές αλλαγές του περιοδικού και μέσα στους δρους μιας νέας, οπωσδήποτε, κα

τάστασης να δημιουργήσει και ενα νέο περιβάλλον σχετικά μέ την προβολή 

και τη διακίνηση του περιοδικού. Εκτιμά οτι τα έ'ξοδα εκτύπωσης καί κυκλο

φορίας των Θησαυρισμάτων είναι δυνατόν να καλυφθούν από τη διάθεση του 

περιοδικού στην αγορά. Θεωρεί οτι επιβάλλεται ή αύξηση της κυκλοφορίας του 

περιοδικού πού εκτιμά δτι εξαρτάται καί άπο τη χρήση του γλωσσικού οργά

νου καί γι' αυτό επιδιώκει να φιλοξενεί ολοένα καί περισσότερα ξενόγλωσσα 

μελετήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως τονίζει ό ίδιος, οτι «θά εγκατα

λειφθεί ή δημοσίευση μελετημάτων στην ελληνική γλώσσα». Κάτω άπο αυτές 

τις προοπτικές οι σελίδες του περιοδικού πολλαπλασιάζονται —ορισμένες φο

ρές ξεπερνούν τις πεντακόσιες—, ενώ οι πίνακες στο τέλος των τόμων αυξά

νουν ακόμη περισσότερο τον όγκο του. Κάποια στιγμή1 1 καταργούνται οι περι

λήψεις σέ ιταλική γλώσσα καί εμφανίζεται περίληψη στο τέλος κάθε μελέτης.12 

Το 1997, δπως είναι γνωστό, ό Νίκος Παναγιωτάκης σέ ηλικία μόλις 62 

ετών θά εγκαταλείψει τα εγκόσμια. "Η νέα διευθύντρια, καθηγήτρια Χρύσα 

Μαλτέζου, πού θά αναλάβει τή διεύθυνση του 'Ινστιτούτου θά βρει τήν υλη του 

28ου τόμου συγκεντρωμένη άπο τον προκάτοχο της καί έτσι ή δική της παρέμ

βαση στην έκδοση του περιοδικού θά εμφανιστεί στους επόμενους τόμους, δη

λαδή άπο τον 29ο καί φυσικά εξακολουθεί μέχρι σήμερα. 

Ή Χρύσα Μαλτέζου λοιπόν θά επιφέρει στα Θησαυρίσματα μερικές ου

σιαστικές μεταβολές πού αξίζει να τονισθούν. Πρώτα-πρώτα θά προσδώσει στο 

περιοδικό νέα εμφάνιση επιστρέφοντας στις καλές παλιές μέρες της παραδο

σιακής τυπογραφίας. Ή αισθητική οπισθοδρόμηση πού, κατά τή γνώμη μου, 

αναγνωρίζεται στην περίοδο Παναγιωτάκη, ενόψει άλλων σημαντικών προτε-

(1992), οι δύο επόμενοι θα κυκλοφορήσουν μέ τήν έκθεση τοΰ Ν. Παναγιωτάκη, ένώ άπο 
τον τόμο 25 (1995) ή έκθεση πεπραγμένων καταργείται ώς τμήμα τοϋ περιοδικού. 'Εξάλ
λου ή υπόσχεση της δημοσίευσης μιας έκθεσης μέ τήν οποία ό Νίκος Παναγιωτάκης προα
νήγγειλε (τ. 20, 1990, σ. 518) τήν εξιστόρηση «της εμβληματικής περίπτωσης νεοελληνι
κού παραλογισμού» (1983-1989) πού καί ό ϊδιος βίωσε έπί μεγάλο διάστημα, δέν πραγμα
τοποιήθηκε ποτέ επειδή είναι πολύ πιθανόν νά έκρινε οτι παλιές πληγές πού είχαν επουλω
θεί δέν έπρεπε να άναξεσθοϋν. 

11. Βλ. τ. 28 (1990). 
12. Ό Νίκος Παναγιωτάκης αισθάνεται κάποια στιγμή τήν ανάγκη της ευρετηρίασης 

των πρώτων ε'ίκοσι τόμων του περιοδικού, ανάγκη ή οποία περνά άπο το σχεδιασμό στή 
σύναψη σχετικού συμφωνητικού για τήν πραγματοποίηση τοΰ έργου, το όποιο Ομως, άπόσο 
ξέρω, τελικά δέν πραγματοποιήθηκε. Τελικά ευρετηρίαση τοϋ περιοδικού —των τριάντα 
πλέον τόμων του— μέ τή μορφή της αναγραφής των περιεχομένων κάθε τόμου καί ευρε
τηρίασης τοΰ σώματος αύτοΰ θά γίνει πολύ αργότερα' βλ. Χριστίνα Ε. Παπακώστα (έπιμ.), 
«Ευρετήριο περιοδικοΰ Θησαυρίσματα. Τόμοι 1 (1962) - 30 (2000)», Θησαυρίσματα 31 
(2001), 405-442. 
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ραιοτήτων, ξεπερνιέται με τή νέα μορφή πού παίρνει, το περιοδικό. Κομψή, 

λιτή εξωτερική εμφάνιση, «αυτιά», για πρώτη φορά στα εξώφυλλα και το πε

ριοδικό αποκτά, επίσης για πρώτη φορά έναν εξαιρετικό κολοφώνα. Σέ 6λα αυτά 

βέβαια πρέπει να αναγνωρίσουμε τή συμβολή του μοναδικού μάστορα Χρίστου 

Μανουσαρίδη, στο τυπογραφείο του οποίου —με οποίο 6νομα καί υπό οποια

δήποτε εταιρική μορφή καί αν αυτό αναφέρεται— αναθέτει ή Χρύσα Μαλτέζου 

τήν εκδοτική φροντίδα του περιοδικού. 

"Οπως έχουμε τή δυνατότητα να παρατηρήσουμε στους τελευταίους τόμους 

ή κυρία Μαλτέζου επανέρχεται στις καλές παλιές συνήθειες να αρχίζει ό τό

μος με τήν επιστημονική κατάθεση τοΰ διευθυντή τοΰ 'Ινστιτούτου, να υπάρ

χουν στο τέλος περιλήψεις των εργασιών στην ιταλική γλώσσα, ένώ σημαντική 

θεωρείται ή καινοτομία της να αύτονομήσει τις εκθέσεις πεπραγμένων, απε

λευθερώνοντας έ'τσι σελίδες προς όφελος άλλων δημοσιευμάτων δημιουργώντας 

δηλαδή ενα νέο καλαίσθητο έντυπο, πλούσια εικονογραφημένο στο όποιο έκτος 

άπο τα Πεπραγμένα δημοσιεύονται καί μικρές επιστημονικές συμβολές, άπο-

σπόρια τοΰ ερευνητικού μόχθου των υποτρόφων του 'Ινστιτούτου. 

Ή συνεχής παρουσία ενός περιοδικού στην ιστορική επικαιρότητα έπί σα

ράντα τόσα χρόνια, δπως είναι φυσικό έχει δημιουργήσει τήν απαραίτητη κρί

σιμη μάζα επιστημονικού υλικού πού μας δίνει τή δυνατότητα να προβούμε σέ 

ορισμένες πρώτες σκέψεις σχετικά με τήν επιστημονική φυσιογνωμία καί τή 

συμβολή του στο χώρο της νεοελληνικής ιστορίας. 

"Οπως έχουμε κιόλας αναφέρει, στο περιοδικό δημοσιεύονται εργασίες τών 

διευθυντών, τών υποτρόφων, τών φιλοξενουμένων καί τών φίλων τοΰ 'Ινστι

τούτου' άλλωστε μέ αυτές τις προϋποθέσεις ξεκίνησε καί Ιτσι πορεύτηκε στα 

τόσα χρόνια της παρουσίας του. Κατά συνέπεια στις σελίδες του υπάρχει ενα 

ευρύ ανάπτυγμα μελετών πού εκτείνεται άπο τα πρώτα επιστημονικά σκιρτή

ματα —πού είναι βέβαια οι εργασίες τών υποτρόφων τοΰ 'Ινστιτούτου— καί 

φθάνει στις μελέτες ώριμων ερευνητών με επιστημονική εμπειρία καί αντίστοι

χο προβληματισμό. "Ετσι είναι δυνατόν να αναζητήσει κανείς μια απόλυτα ξε

κάθαρη επιστημονική γραμμή ε'ίτε στο πεδίο της παρουσίασης πρωτογενούς 

ιστορικού ύλικοΰ είτε στο επίπεδο της ιστορικής σύνθεσης. Φυσικά το επι

στημονικό πεδίο καί στή μια καί στην άλλη περίπτωση είναι ο ελληνισμός 

της διασποράς, ό ελληνισμός της Βενετίας καί τών άλλων ιταλικών πόλεων, 

οι σχέσεις, οι επαφές καί οι ανταλλαγές σέ κάθε επίπεδο μεταξύ τών Βενε

τών καί τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου σέ Οποιο σημείο καί υπό οποιαδήποτε συν

θήκες αυτές πραγματοποιούνται: ε'ίτε, δηλαδή, προσδιορίζονται άπο το στοιχείο 

της κατάκτησης ε'ίτε πραγματοποιούνται υπό συνθήκες αμιγώς οικονομικές. 

Κατά τοΰτο το ιστορικό πεδίο αναφοράς τών εργασιών πού εκδίδονται στα Θη

σαυρίσματα χρονικά καλύπτει πολύ μεγάλο διάστημα, αρχίζοντας άπο τους 



346 Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ 

τελευταίους βυζαντινούς αιώνες και βέβαια υπερβαίνοντας το έτος πτώσης της 

Γαληνότατης, άφοΰ το ελληνικό στοιχείο της Βενετίας εξακολουθεί να παρα

μένει στην πόλη, να δρα ώς μέρος του κοινωνικού συνόλου, να παράγει, να δι

δάσκει και να γράφει, να εμπορεύεται καί γενικά να συμμετέχει σέ δλα τα κοι

νωνικοοικονομικά φαινόμενα της διάδοχης κατάστασης. 

Τα Θησαυρίσματα δεν είναι ενα θεωρητικό ιστορικό περιοδικό. *0 έντονα 

τεκμηριωτικος χαρακτήρας τών περισσότερων άπο τίς μελέτες πού δημοσιεύο

νται στις σελίδες του, ιδιαίτερα κατά τίς πρώτες δεκαετίες της έκδοσης του, 

είναι διαπιστωμένος. Θα τολμούσα νά υποστηρίξω δτι ό χαρακτήρας αυτός 

σχεδόν επιβάλλεται καί νομιμοποιείται άπο το επιστημονικό περιβάλλον στο 

όποιο εκτρέφεται καί βέβαια άπο τίς επιστημονικές στοχεύσεις τίς όποιες επι

ζητεί νά υπηρετήσει* έξαλλου ή τάση αύτη —πού δέν προσδιορίζει φυσικά μόνο 

τα Θησαυρίσματα—, συνδέεται άμεσα μέ το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή μέ 

τίς διαθεσιμότητες της ελληνικής ιστορικής σκηνής καί μέ τους τρόπους πού 

αυτή διαμορφώνεται επιστημονικά καί άπο τήν οποία βέβαια προέρχονται οι 

άνθρωποι πού τροφοδοτούν κατά καιρούς καί το Ελληνικό Ινστιτούτο της Βε

νετίας. 

Το πολύτιμο αρχείο της ελληνικής κοινότητας καί το ανεξάντλητο κρα

τικό αρχείο της Βενετίας, ή πλούσια Μαρκιανή Βιβλιοθήκη καί οι άλλες αρχεια

κές συλλογές τής πόλης αναδεικνύονται, δπως είναι αναμενόμενο, σέ τροφοδό

τες τών σελίδων του περιοδικού, προσφέροντας τή δυνατότητα για τή συσσώ

ρευση μοναδικού τεκμηριωτικοΰ ύλικοΰ καί τίς συνακόλουθες επιστημονικές ζη

τήσεις. Πάντα δμως στή συνάφεια τών σχέσεων Βενετίας καί βενετοκρατού

μενου ελληνικού χώρου μέ δ,τι αυτό σημαίνει καί συνεπάγεται, ή οποία δμως 

συνάφεια, δπως είναι αναμενόμενο, επεκτείνεται καί σέ άλλα τμήματα τής ιτα

λικής χερσονήσου άλλα καί έκτος αυτής. Ή ιστορία τής ελληνικής κοινότητας, 

ή εξέλιξη τών γραμμάτων, ή μελέτη τών θεσμών, το εμπόριο —ή ιστορία τής 

οικονομίας γενικότερα— οί λεπτές εκκλησιαστικές σχέσεις, τα τυπογραφεία, ή 

ιστορία του βιβλίου, ή εξέλιξη τής τέχνης στο ευρύτερο ανάπτυγμα της, ή λο

γοτεχνική παραγωγή κυρίως τον καιρό τής ξεφάντωσης, για νά θυμηθούμε τον 

άνθρωπο πού εγκαινιάζει μέ τίς εργασίες του τίς σελίδες του περιοδικού, είναι 

τά λίγα, δηλαδή οί γενικότητες τίς όποιες μπορώ νά αναφέρω τώρα, δσα τε-

λοσπάντων αναφέρονται στις 370 τόσες εργασίες πού δημοσίευσαν στις 11.000 

σελίδες του περιοδικού 255 "Ελληνες καί 106 ξένοι μελετητές.13 

13. Ή χονδροειδής αυτή καταμέτρηση φυσικά αναφέρεται στους τριάντα πρώτους τό
μους του περιοδικού. 
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Il periodico Thesaurismata, tribuna scientifica dell'Istituto Ellenico 
di Venezia, incominciò a circolare nel 1962 e da allora continuò rego
larmente (eccetto un difficile periodo per l'Istituto) la sua pubblicazione, 
annoverando ormai 33 volumi per un totale di circa 13.000 pagine di 
materiale storiografico. Nei Thesaurismata si pubblicano lavori dei ri
cercatori, degli ospiti e degli amici dell'Istituto che principalmente si 
basano su materiale degli archivi e delle biblioteche di Venezia e si 
riferiscono ai rapporti di ogni genere dei greci sotto dominazione otto
mana ο franca con l'Occidente, come pure alle attività dei greci di Ve
nezia e delle altre città italiane. Nei volumi del periodico è evidente 
l'intervento scientifico e persino estetico dei quattro fino ad oggi direttori 
dell'Istituto (Sofia Antoniadi, M. Manoussacas, N. Panaghiotakis, Chryssa 
Maltezou). La continua e sistematica edizione dei Thesaurismata ha 
senza dubbio contribuito all'avanzamento degli studi storici neogreci e 
in generale della ricerca storica. 








