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Σπ�υδές και έρευνες
Eλληνες και 
έν�ι ερευνητές γύρω απ� την ελλην�λατινική Aνατ�λή απ� τ�ν 19� αι. έως σήμερα

T�υ Kώστα Γ. Tσικνάκη

OI ΠPΩTEΣ κινήσεις σε επιστημ�νική
�άση για τη μελέτη της περι�δ�υ της
Λατιν�κρατίας εκδηλών�νται απ� τις
αρ�ές τ�υ 19�υ αι. Στην Eλλάδα συ-
μπίπτ�υν σ�εδ�ν με την ανακήρυ�ή
της ως ανε�άρτητ�υ κράτ�υς. Π�λλά
άτ�μα εκμεταλλεύ�νται τ� πλ�ύσι�
αρ�ειακ� υλικ� των αρ�ει�"υλακεί-
ων των I�νίων Nήσων. Tέσσερις κυ-
ρίως μελετητές �ε�ωρί#�υν με τ�
έργ� τ�υς: � A. M�υτσ��ύδης, � E.
Λ�ύντ#ης, � Π. Xιώτης και � I. Pωμα-
ν�ς. Στις τ�πικές ιστ�ρίες π�υ εκδί-
δ�νται την ίδια περί�δ� στην ελληνι-
κή περι"έρεια απ� πλήθ�ς λ�γίων,
ένα μεγάλ� τμήμα α"ιερώνεται στην
περί�δ� της Λατιν�κρατίας.

Στην Kρήτη, δεν υπήρ�ε μεγάλ�
ενδια"έρ�ν για την περί�δ� της Bε-
νετ�κρατίας. H πρ�σπάθεια ανάδει-
�ής της απ� τ�ν M. Bερνάρδ�, με την
έκδ�ση �ι�λίων π�υ στηρί#�νταν σε
αρ�ειακ� υλικ� απ� τη Bενετία, δεν
εί�ε συνέ�εια. T� ενδια"έρ�ν θα α-
νανεωθεί αρκετά �ρ�νια αργ�τερα.
Aπ�"ασιστικ� ρ�λ� πρ�ς αυτή την
κατεύθυνση έπαι�ε η έκδ�ση απ�
τ�ν Σπ. Zαμπέλι� �ι�λίων στα �π�ία
περιγρα"�ταν η επ��ή της Bενετ�-
κρατίας κατά μυθιστ�ρηματικ� τρ�-
π�.

Στη Bενετία, � Eλληνας Iωάννης
Bελ�ύδ�ς, σημαντική πνευματική
πρ�σωπικ�τητα της π�λης, διευθυ-
ντής της Mαρκιανής Bι�λι�θήκης
(1874–1887), ��ήθησε σημαντικά �-
σ�υς Eλληνες �ρέθηκαν για έρευνα
στη Bενετία. Aνάμεσά τ�υς � K. N.
Σάθας, � �π�ί�ς πραγματ�π�ιεί συ-
�ν�τατα έρευνες στα αρ�εία της Bε-
νετίας, συγκεντρών�ντας πλ�ύσι�
υλικ�. Παράλληλα, εκδίδει π�λλά έρ-
γα της Kρητικής Λ�γ�τε�νίας, στηρι-
#�μεν�ς σε πρ�ηγ�ύμενες εκδ�σεις
π�υ εί�ε εντ�πίσει.

Eκδ�ση εγγρά�ων
Aπ� τα μέσα τ�υ 19�υ αι. και ύστε-

ρα αρ�ί#�υν και εκδίδ�νται �ι πρώ-
τες συλλ�γές εγγρά"ων, στις �π�ίες
ανατρέ��υν ές σήμερα �ι ερευνη-
τές. Πρ�κειται για τα π�λύτ�μα έργα
των G. L. Fr. Tafel–G M. Thomas. Vl.
Lamansky και ιδίως τ�υ K. N. Σάθα,
π�υ αντλ�ύν τ� υλικ� τ�υς, κατά κύ-
ρι� λ�γ�, απ� τα �ενετικά αρ�εία. Oι
Fr. Miklosich–Ios Müller δημ�σιεύ-
�υν π�λλά έγγρα"α της περι�δ�υ
της Bενετ�κρατίας. Eιδικ�τερα, �σα
δημ�σιεύ�νται στ�ν έκτ� τ�μ� πρ�-
έρ��νται απ� τ� πλ�ύσι� αρ�εί� της
M�νής τ�υ Aγί�υ Iωάννη τ�υ Θε�λ�-
γ�υ της Πάτμ�υ. O G. Pojago ε�έδω-
σε ένα σημαντικ� corpus με �ενετι-
κ� υλικ� π�υ ανα"έρεται στην ιστ�-
ρία των νησιών τ�υ I�νί�υ και πρ�έρ-
�εται απ� τα τ�πικά αρ�εία. Tέλ�ς �
L. de Mas Latrie δημ�σίευσε, απ� ι-
ταλικά κυρίως αρ�εία, υλικ� για τη
"ραγκ�κρατ�ύμενη Kύπρ�.

Παράλληλα �μως δημ�σιεύ�νται

και συν�λικ�τερες συνθέσεις π�υ
στηρί#�νται σε ανέκδ�τ� και εκδ�-
μέν� αρ�ειακ� υλικ�. O L. von Ranke
δημ�σίευσε εκτενές άρθρ� τ�υ για
τη Bενετ�κρατία στη Πελ�π�ννησ�
τα �ρ�νια 1685–1715. O J. W.
Zinkeisen, σε ένα εκτεταμέν� κε"ά-
λαι� τ�υ τέταρτ�υ τ�μ�υ τ�υ έργ�υ
τ�υ Geschichte des Osmanischen
Reiches (1856) ανα"έρθηκε στη �ε-
νετ�κρατ�ύμενη Kρήτη, στηρι#�με-
ν�ς σε ανέκδ�τ� υλικ� πρ�ερ��μεν�
απ� αρ�εία τ�υ Παρισι�ύ. O K. Hopf
τύπωσε π�λλές α�ι�λ�γες μελέτες
για την λατιν�κρατ�ύμενη Aνατ�λή.
T� �ι�λί� τ�υ Chroniques
greco–romanes (Bερ�λίν� 1873), με
τ� πλ�ύσι� αρ�ειακ� υλικ� π�υ συ-
γκεντρώνει, παραμένει �ρήσιμ� έως
τις μέρες μας.

O �ώρ�ς της Kρήτης θα απ�τελέ-
σει στ� ε�ής πεδί� συστηματικής έ-
ρευνας �άρη σε δυ� θεμελιώδεις με-
λέτες π�υ εκδ�θηκαν στα τέλη τ�υ
19�υ αι. Πρ�κειται για τ� �ι�λί� τ�υ

H. Noiret, στ� �π�ί� δημ�σιεύ�νταν
αυτ�ύσια είτε σε περίληψη �ενετικά
έγγρα"α των ετών 1385 – 1485. Aνά-
λ�γης σπ�υδαι�τητας είναι η μ�ν�-
γρα"ία τ�υ Γερμαν�ύ �υ#αντιν�λ�-
γ�υ E. Gerland, με την �π�ία για
πρώτη "�ρά έγινε γνωστή στ� επι-
στημ�νικ� κ�ιν� η ύπαρ�η στ� Kρα-
τικ� Aρ�εί� της Bενετίας της αρ�ει-
ακής σειράς τ�υ Δ�ύκα της Kρήτης
(Duca di Candia).

Πρώτες
συστηματικές κινήσεις

Mε αυτή την υπ�δ�μή �εκινά μια
νέα περί�δ�ς π�υ θα απ�δει�τεί γ�-
νιμη σε απ�τελέσματα. Πριν ακ�μη
κλείσει η πρώτη δεκαετία, � W.
Miller, γνωστ�ς ήδη απ� διά"�ρες
μελέτες τ�υ για τη Λατινική Aνατ�-
λή, δημ�σίευσε τ� �ι�λί� τ�υ The
Latins in the Levant. A history of
Frankish Greece (1204 – 1566) (Λ�ν-
δίν� 1908). T� �ι�λί� θα απ�τελέσει

έκτ�τε �ασικ� εγ�ειρίδι� για τη με-
λέτη της Φραγκ�κρατίας. Σ�εδ�ν α-
μέσως θα μετα"ραστεί στα ελληνικά
και θα συμπληρωθεί απ� τ�ν Σπ. Λά-
μπρ�.

Στα τέλη τ�υ 19�υ και αρ�ές τ�υ
20�ύ αι., επισκέ"τεται συ�νά τη Bε-
νετία για έρευνα, � καθηγητής τ�υ
Πανεπιστημί�υ Aθηνών Σπυρίδων
Λάμπρ�ς. Π�λλά άρθρα π�υ δημ�σι-
εύει, στηρί#�νταν σε υλικ� π�υ εί�ε
συγκεντρώσει απ� αρ�εία της π�-
λης. /ε�ωρί#�υν �ι εκθέσεις των α-
�ιωματ�ύ�ων της Πελ�π�ννήσ�υ κα-
τά τη Δεύτερη Bενετ�κρατία. O κα-
θηγητής τ�υ Πανεπιστημί�υ Aθη-
νών, γνωστ�ς γλωσσ�λ�γ�ς Γ. Xα-
τ#ηδάκις, σε διά"�ρα κείμενά τ�υ, ε-
πιμένει στην ανάγκη μελέτης της πε-
ρι�δ�υ.

Tην ίδια περί�δ�, πλήθ�ς λ�γίων
αναπτύσσει έντ�νη δραστηρι�τητα.
Στη συντριπτική πλει�ν�τητά τ�υς
πρ�έρ��νται απ� τα Eπτάνησα, �π�υ
η ύπαρ�η των αρ�ει�"υλακείων πρ�-
σ"ερε απερι�ριστες δυνατ�τητες έ-
ρευνας για �σ�υς ενδια"έρ�νταν να
ασ��ληθ�ύν με τη μελέτη, κυρίως
της Bενετ�κρατίας. Π�λλ�ί τ�πικ�ί
λ�γι�ι (Σπ. Δε Bιά#ης, Λ. Zώης στη
Zάκυνθ�, Hλ. Tσιτσέλης στην Kε"α-
λ�νιά, Λ. Σ. Bρ�κίνης και � Λ. Bελέ-
λης στην Kέρκυρα, Σπ. Bλαντής στη
Λευκάδα) �ρησιμ�π�ι�ύν τ� αρ�εια-
κ� υλικ� για τη σύντα�η των άρθρων
τ�υς. Στις Kυκλάδες, �ε�ωρί#ει η "υ-
σι�γνωμία τ�υ Π. Γ. Zερλέντη και τ�υ
Tρ. Eυαγγελίδη.

H ανακήρυ�η της Kρητικής Π�λι-
τείας δημι�ύργησε τις πρ�ϋπ�θέ-
σεις για τη συστηματικ�τερη μελέτη
της περι�δ�υ της Bενετ�κρατίας
στ� νησί. Δύ� κυρίως πρ�σωπα συ-
νέδεσαν τ� �ν�μά τ�υς με η θεμε-
λίωση της έρευνας: � Στέ"αν�ς /αν-
θ�υδίδης και � Giuseppe Gerola.

H πρ�σ"�ρά τ�υ δεύτερ�υ στην έ-
ρευνα δεν ε�αντλήθηκε μ�ν� στ�
�ώρ� της Kρήτης. Kατάρτισε ένα συ-
ν�λικ� πρ�γραμμα καταγρα"ής των
δυτικών μνημείων της Aνατ�λής. Για
την επιτυ�ία τ�υ σ�εδί�υ τ�υ, τα�ί-
δεψε επανειλημμένα στην περι��ή,
εντ�πί#�ντας σ�ετικ� υλικ�. Oι μελέ-
τες τ�υ για τα μνημεία αρκετών νη-
σιών της Eπτανήσ�υ (Kέρκυρας και
Kε"αλ�νιάς), των Kυκλάδων (Σερί-
"�υ, Kύθν�υ και T#ιάς κυρίως), Πε-
λ�π�ννήσ�υ (Nαυπλί�υ κυρίως) πα-
ραμέν�υν κλασικές στ� είδ�ς τ�υς.

Aπ� τις αρ�ές ήδη τ�υ αιώνα τ�
ενδια"έρ�ν για την Kρήτη ήταν αυ-
�ημέν�. Διά"�ρ�ι, Iταλ�ί κυρίως, ε-
ρευνητές (G. B. Cervellini, C. Man-
froni, F. Nani Mocenigo, P. Molmenti,
N. Papadopoli Adobrandini, G. Sca-
fini και η Eva Tea) θα συντά��υν α-
�ι�λ�γες μελέτες τα επ�μενα �ρ�-
νια. Π�λλά σ�ετικά άρθρα δημ�σιεύ-
�νται στα �ενετικά επιστημ�νικά πε-
ρι�δικά Archivio Veneto, Ateneo
Veneto και Atti del Istituto Veneto di
Scienze Lettere ed Arti.

Στέ�αν�ς �ανθ�υδίδης (1864–1928). E��ρ�ς αρ�αι�τήτων Kρήτης, �ιλ�λ�γ�ς
και ιστ�ρικ�ς, απ� π�λύ νωρίς ασ��λήθηκε με την περί�δ� της Bενετ�κρα-
τίας. T� 1912 ίδρυσε τ� επιστημ�νικ� περι�δικ� «Xριστιανική Kρήτη», η έκδ�-
ση τ�υ �π�ί�υ διακ�πηκε τ� 1915. T� 1915 υπήρ!ε � κριτικ�ς εκδ�της τ�υ π�ι-
ητικ�ύ μυθιστ�ρήματ�ς «Eρωτ�κριτ�ς» τ�υ Bιτσέντ"�υ K�ρνάρ�υ, τ� �π�ί�
τυπώθηκε στ� ιστ�ρικ� τυπ�γα�εί� τ�υ Στυλιαν�ύ Aλε!ί�υ. Tα επ�μενα �ρ�-
νια θα πραγματ�π�ιήσει την έκδ�ση π�λλών έργων της κρητικής λ�γ�τε�νίας.
Aπ� π�λύ νωρίς διέγνωσε τη σημασία π�υ εί�ε για την έρευνα  η δημ�σίευση
εγγρά�ων απ� τ�ν αρ�ειακ� πλ�ύτ� της Bενετίας, πράγμα π�υ δεν παρέλει-
πε να τ�νί"ει σε κάθε μελέτη τ�υ. Eως τ�ν θάνατ� τ�υ, τ� 1928, απ�τελ�ύσε
κυρίαρ�η πρ�σωπικ�τητα στα πνευματικά δρώμενα της Kρήτης και ��ι μ�ν�.

Συνέ�εια στην 30η σελίδα
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T� ίδι� διάστημα πραγματ�π�ιεί
στη Bενετία συ�ν�τατα έρευνες και
N. Jorga. Aπ� τις ανα#ητήσεις τ�υ
αυτές πρ�ήλθαν πλήθ�ς μελετών.
/ε�ωριστή θέση έ�ει τ� ε�άτ�μ�
έργ� τ�υ Notes et extraits pour
servir’ a l’ histoire des Croisades au
XVe siecle (Παρίσι – B�υκ�υρέστι
1899 – 1916). H έκδ�ση εγγρά"ων
απ� τ�ν γνωστ� P�υμάν� ιστ�ρικ�
θα συνε�ιστεί και τις επ�μενες δε-
καετίες.

H ενσωμάτωση της Δωδεκανή-
σ�υ στ� ιταλικ� κράτ�ς τ� 1912, εί-
�ε ως απ�τέλεσμα να αρ�ίσει η με-
λέτη των δυτικών μνημείων τ�υς
και να δημ�σιευτ�ύν π�λλές μελέ-
τες. Kαι εδώ πρωτ�στατεί � G.
Gerola. Για τα περισσ�τερα νησιά
γρά"ει με τ� δικ� τ�υ τεκμηριωμέ-
ν� τρ�π� άρθρα, τα �π�ία δημ�σι-
εύτηκαν στ� Annuario della Scuola
Archeologica di Atene. Mια σειρά ε-
πίσης άλλων μελετητών (H.
Balducci, P. Egidi, G. Jacopi και
Marica Monte Santo) εργά#�νται. H
πρ�σπάθειά τ�υς ωστ�σ� δεν στε-
ρείται π�λιτικής σκ�πιμ�τητας.

A�ί#ει να σημειωθεί στ� σημεί�
αυτ� �τι, κατά την περί�δ� αυτή,
τέθηκε για πρώτη "�ρά επιτακτικά
τ� #ήτημα της έκδ�σης τ�υ ανέκδ�-
τ�υ υλικ�ύ των αρ�είων της Bενε-
τίας. H πρωτ���υλία �εκίνησε απ�
την Kρήτη αμέσως μετά την απε-
λευθέρωσή της απ� τ�υς T�ύρ-
κ�υς, τ� 1898. O καθηγητής τ�υ Πα-
νεπιστημί�υ Aθηνών Σπ. Λάμπρ�ς,
έπειτα απ� συνενν�ηση με τ� Σύμ-
��υλ� της Παιδείας Aντ. B�ρεάδη,
συνέτα�ε ν�μ�σ�έδι� για την ανά-
γκη διερεύνησης τ�υ Kρατικ�ύ
Aρ�εί�υ Bενετίας. Δεν υπήρ�ε ω-
στ�σ� συνέ�εια, καθώς τ� ν�μ�-
σ�έδι� δεν εγκρίθηκε απ� την Kρη-
τική B�υλή, ε�αιτίας κυρίως της έλ-
λειψης �ικ�ν�μικών π�ρων.

Περι�δικά
/ε�ωριστή μνεία �ρειά#εται να γί-

νει για περι�δικά στα �π�ία δημ�σί-
ευαν τις μελέτες τ�υς �λα αυτά τα
�ρ�νια �ι Eλληνες μελετητές. Στ�
περι�δικ� Nέ�ς Eλλην�μνήμων κα-
θώς και στην Aθηνά, την Eστία, τ�
Δελτί�ν της Iστ�ρικής και Eθν�λ�-
γικής Eταιρείας της Eλλάδ�ς και
τ�ν Παρνασσ�, δημ�σιεύτηκαν α-
�ι�λ�γες μελέτες απ� διά"�ρ�υς.
Πρ�ς την ίδια κατεύθυνση, σπ�υ-
δαί� ρ�λ� επιτέλεσαν και τα περι�-
δικά της περι"έρειας, στα �π�ία
συγκεντρώθηκε σημαντικ� ανέκδ�-
τ� υλικ� της περι�δ�υ. Eντυπα �-
πως, η Kυψέλη, Aι M�ύσαι, η Xρι-
στιανική Kρήτη και η Nησιωτική
Eπετηρίς απ�δεικνύ�νται �ρησιμ�-
τατα και για τ�υς σημεριν�ύς ερευ-
νητές, καθώς δημ�σιεύ�υν πλ�ύσι�
αρ�ειακ� υλικ�.

Eκτ�ς �μως απ� τη δημ�σίευση
αρ�ειακ�ύ υλικ�ύ, επι�ειρείται η
πρ�σέγγιση της περι�δ�υ της Bενε-
τ�κρατίας μέσω άλλων επιστημών.
O καθηγητής της Δημ�σιας Oικ�ν�-
μίας και Στατιστικής στ� Πανεπιστή-
μι� Aθηνών A. M. Aνδρεάδης τυπώ-
νει τ� δίτ�μ� έργ� τ�υ για τα �ενε-
τ�κρατ�ύμενα Eπτάνησα και � κα-
θηγητής τ�υ Aστικ�ύ Δικαί�υ στ�
Πανεπιστήμι� Aθηνών A. Γ. M�μ-
"ερράτ�ς για τη Mεθώνη και την

K�ρώνη. O A. Mηλιαράκης, σε π�λ-
λά �ι�λία τ�υ ιστ�ρικής γεωγρα-
"ίας, κάνει ευρύτατη �ρήση πηγών
της Bενετ�κρατίας.

Mεσ�π�λεμ�ς
Kατά την περί�δ� αυτή επαναδια-

τυπώνεται πι� συγκρ�τημένα, �μως,
τ� αίτημα για τη διερεύνηση τ�υ αρ-
�ειακ�ύ υλικ�ύ της Bενετίας. T�
1920 � καθηγητής τ�υ Πανεπιστημί-
�υ τ�υ Bερ�λίν�υ I. Kαλιτσ�υνάκης
υπέ�αλε στ�ν τ�τε πρωθυπ�υργ�
Eλ. Bενι#έλ� αναλυτικ� υπ�μνημα,
για την ανάγκη διερεύνησης των αρ-
�είων της Bενετίας με στ��� τ�ν ε-
ντ�πισμ� υλικ�ύ π�υ α"�ρ�ύσε την
Kρήτη. Πρ�τεινε, μάλιστα, μετα�ύ
άλλων, την απ�στ�λή στην π�λη ει-
δικών επιστημ�νων. H π�λιτική αλ-
λαγή π�υ μεσ�λά�ησε ακύρωσε τ�
σ�έδι�.

Aπ� τη νέα κυ�έρνηση π�υ πρ�έ-
κυψε ανατέθηκε τελικά τ� έργ� στ�
διευθυντή των αρ�είων της I�νί�υ
Γερ�υσίας στην Kέρκυρα Σπ. Θε�τ�-
κη. O τελευταί�ς παρέμεινε στη Bε-
νετία τα �ρ�νια 1921-1922, συλλέγ�-
ντας ανέκδ�τ� αρ�ειακ� υλικ� π�υ
α"�ρ�ύσε κυρίως την Kρήτη. Mε �ά-
ση τ� υλικ� π�υ συγκέντρωσε, δημ�-
σίευσε τρεις τ�μ�υς εγγρά"ων και
άλλα μικρ�τερα δημ�σιεύματα. T�
αίτημα για την έρευνα της περι�δ�υ
της Λατιν�κρατίας καλύ"θηκε εν μέ-
ρει με την ίδρυση τ�υ Mεσαιωνικ�ύ
Aρ�εί�υ της Aκαδημίας Aθηνών.

Tην ίδια περί�δ�, �ι καθηγητές τ�υ
Πανεπιστημί�υ Aθηνών K. Aμαντ�ς,
N. A. Bέης, Σ. B. K�υγέας, � Φ. K�υ-

κ�υλές και � Γ. A. Mέγας ασ��λ�ύ-
νται με επιμέρ�υς πρ��λήματα της
Λατιν�κρατίας. Σε αυτ�ύς θα πρ�-
στεθεί � Δ. A. Zακυθην�ς. T� 1940 θα
δημ�σιευτεί τ� εκτενές άρθρ� τ�υ Φ.
K�υκ�υλέ, «Συμ��λή εις την κρητι-
κήν λα�γρα"ίαν επί Bενετ�κρατίας»,
πρ�άγγελ�ς τ�υ π�λύτ�μ�υ έργ�υ
τ�υ Bυ�αντινών �ί�ς και π�λιτισμ�ς
π�υ θα τυπωθεί μετά τ�ν π�λεμ�.
Στ� νε�σύστατ� Πανεπιστήμι� της
Θεσσαλ�νίκης διδάσκει � Aντ. Σιγά-
λας. Oλ�ι τ�υς, πέρα απ� τις ατ�μι-
κές τ�υς εργασίες π�υ κιν�ύνται με-
τα�ύ τ�υ Bυ#αντί�υ και τ�υ Nέ�υ
Eλληνισμ�ύ, θα κατευθύν�υν πρ�ς
την έρευνα της περι�δ�υ της Λατιν�-
κρατίας π�λλ�ύς "�ιτητές τ�υς.

H γ�νιμη αυτή περί�δ�ς απ�"έρει
την έκδ�ση τριών σημαντικών μ�ν�-
γρα"ιών: τ�υ πρώτ�υ τ�μ�υ τ�υ έρ-
γ�υ τ�υ Δ. A. Zακυθην�ύ Le
Despotat grec de Morée π�υ δημ�σι-
εύτηκε στα γαλλικά τ� 1932· τ�υ έρ-
γ�υ τ�υ Aγ. /ηρ�υ�άκη, H Bενετ�-
κρατ�υμένη Aνατ�λή, Kρήτη και
Eπτάνησ�ς (Aθήνα 1934), και τ�υ �ι-
�λί�υ τ�υ Στέ"αν�υ /ανθ�υδίδη, H
Eνετ�κρατία εν Kρήτη και �ι κατά
των Eνετών αγώνες των Kρητών
(Aθήνα, 1939).

Kατά τ� Mεσ�π�λεμ�, εκτ�ς των πε-
ρι�δικών Aθηνά και Nέ�ς Eλλην�μνή-
μων π�υ ε�ακ�λ�υθ�ύσαν να κυκλ�-
"�ρ�ύν εκδ�θηκαν νέα επιστημ�νικά
�ργανα   για   την   ε�υπηρέτηση   των
αναγκών της έρευνας. Hταν τ�
Byzantinisch – Neugriechische
Jahrbücher, τα Eλληνικά, η Eπετηρίς
Eταιρείας Bυ�αντινών Σπ�υδών, η
Eπετηρίς τ�υ Mεσαιωνικ�ύ Aρ"εί�υ

της Aκαδημίας Aθηνών. Παράλληλα,
εκδ�θηκαν α�ι�λ�γα επαρ�ιακά περι�-
δικά, με ενδια"έρ�ν για τ� θέμα μας
υλικ�, �πως τα Kυπριακά Xρ�νικά, τα
Hπειρωτικά Xρ�νικά, η I�νι�ς Aνθ�λ�-
γία, τ� Περι�δικ�ν Δελτί�ν Bι�λι�θή-
κης Kρητικ�ύ Φιλ�λ�γικ�ύ Συλλ�γ�υ
εν Xανί�ις, τα Kρητικά, � Mύσων, τα
Kυπριακά Γράμματα, η Eπετηρίς Eται-
ρείας Kρητικών Σπ�υδών.

Nέ�ι ερευνητές
Στις παραμ�νές τ�υ B΄ Παγκ�σμί-

�υ Π�λέμ�υ, αρκετ�ί νέ�ι ερευνη-
τές πρ�στέθηκαν στ�υς λιγ�στ�ύς
π�υ έως τ�τε ασ��λ�ύνταν με τ�
�ώρ� της ελλην�λατινικής Aνατ�-
λής. Tα �ενετικά αρ�εία ερεύνησε
στη Bενετία, �π�υ ήταν εγκατεστη-
μέν�ς, � K. Δ. Mέρτ#ι�ς. H συγγρα-
"ική τ�υ δραστηρι�τητα θα ενταθεί
στις επ�μενες δεκαετίες με α�ι�λ�-
γα απ�τελέσματα. O έ"�ρ�ς της Bι-
κελαίας Bι�λι�θήκης Hρακλεί�υ Στ.
Γ. Σπανάκης, συνέλα�ε την ιδέα της
έκδ�σης των εκθέσεων των Bενε-
τών α�ιωματ�ύ�ων, συν�δευ�μενων
απ� ακρι�ή μετά"ρασή τ�υς. Tην
πρ�σπάθειά τ�υ θα συνε�ίσει μετά
τ�ν π�λεμ�.

Tην ίδια περί�δ� �ρίσκ�νται στ� �ε-
κίνημα της επιστημ�νικής τ�υς στα-
δι�δρ�μίας νέ�ι ερευνητές �πως �ι N.
B. Tωμαδάκης, N. Γ. Σ��ρών�ς, Γ. T.
K�λιας, M. Σακελλαρί�υ και M. I. Mα-
ν�ύσακας. Σε επιστημ�νικά περι�δικά
της επ��ής δημ�σίευσαν α�ι�λ�γες
μελέτες τ�υς π�υ κατά κύρι� λ�γ�
στηρί�τηκαν σε αρ�ειακ� υλικ� π�υ
εί�αν εντ�πίσει σε αρ�εία της Eλλά-
δας ή τ�υ ε�ωτερικ�ύ. Mε "ιλ�λ�γικά
πρ��λήματα της περι�δ�υ της Bενε-
τ�κρατίας ασ��λήθηκαν �ι Σ. B�για-
τ#άκης, Eμμ. Kριαράς και Λ. Π�λίτης.
Mε #ητήματα γλώσσας �ι Γ. K�υρμ�ύ-
λης, Δ. B. Bαγιακάκ�ς και λα�γρα"ίας
�ι Γ. K. Σπυριδάκης και Δ. Σ. Λ�υκά-
τ�ς. Πρωτ�τυπες εργασίες τ�υς για
#ητήματα της μετα�υ#αντινής τέ�νης
δημ�σίευαν �ι Aγγ. Πρ�κ�πί�υ και M.
Xατ#ηδάκης. Oι περισσ�τερ�ι, τα επ�-
μενα �ρ�νια, στρά"ηκαν πρ�ς δια"�-
ρετικές κατευθύνσεις �ωρίς να εγκα-
ταλείψ�υν την ενασ��λησή τ�υς,  πε-
ριστασιακά �μως, με #ητήματα της πε-
ρι�δ�υ της Λατιν�κρατίας.

Tην ίδια επ��ή στην Iταλία, � κα-
θηγητής R. Cessi σε π�λλά άρθρα
τ�υ διαπραγματεύεται θέματα π�υ
σ�ετί#�νται με την Aνατ�λή. O Br.
Dudan δημ�σιεύει μια μεγάλη μ�ν�-
γρα"ία για τη �ενετ�κρατ�ύμενη
Aνατ�λή. O E. Armao ασ��λείται κυ-
ρίως με την Tήν�. Mε #ητήματα ιστ�-
ρίας της τέ�νης, κυρίως με την κρη-
τική #ωγρα"ική, �εκινά να ασ��λεί-
ται � Sergio Bettini. T�τε εκδίδ�νται
και π�λλές πηγές απ� τη Bενετία. O
E.  Barbaro δημ�σιεύει τα Capitolari
di Candia (Bενετία 1940). O A.
Lombardo, κατά τη διάρκεια τ�υ π�-
λέμ�υ αλλά και μετά, θα εκδώσει τις
πρά�εις των παλαι�τερων συμ��λαι-
�γρά"ων της Kρήτης, καθώς και τις
πρά�εις των ετών 1289-1293 τ�υ
συμ��λαι�γρά"�υ της K�ρώνης
Pasquale Longo.

Πρώτα
μεταπ�λεμικά �ρ�νια
T� 1947 δημι�υργήθηκε στη Bενε-

τία τ� «Comitato per la pubblicazione

Σ��ία Aντωνιάδη (1895 – 1972). Kαθηγήτρια τ�υ Πανεπιστημί�υ τ�υ  Leiden.
Πρώτη διευθύντρια τ�υ Iνστιτ�ύτ�υ Bυ"αντινών και Mετα$υ"αντινών Σπ�υ-
δών Bενετίας (ελαι�γρα�ία Γιάννη M�ραλη, Πανεπιστήμι� τ�υ Leiden).

Συνέ�εια απ� την 29η σελίδα



KYPIAKH 1 NOEMBPIOY 1998 - H KAΘHMEPINH   31

delle fonti relative alla storia di
Venezia», με α�ι�σημείωτη δράση έ-
ως σήμερα. Mετα�ύ των εκδ�σεων
της επιτρ�πής, π�υ στεγά#εται στ�
Kρατικ� Aρ�εί� της Bενετίας, περι-
λαμ�άν�νται �ι συμ��λαι�γρα"ικές
πρά�εις παλαιών συμ��λαι�γρά"ων
της Kρήτης και της Kύπρ�υ. Στα �ε-
νετικά επιστημ�νικα περι�δικά π�υ
εκδίδ�νται απ� τ�ν πρ�ηγ�ύμεν� αι-
ώνα ήρθε να πρ�στεθεί τ� νε�τερ�
Studi Veneziani στ� �π�ί� δημ�σιεύ-
�νται π�λλά άρθρα π�υ α"�ρ�ύν την
ελλην�λατινική Aνατ�λή.

Παρά τις δύσκ�λες συνθήκες
π�υ #�ύσε � ελληνικ�ς �ώρ�ς, η έ-
ρευνα για την ελλην�λατινική
Aνατ�λή, �εκίνησε με τ�υς καλύ-
τερ�υς �ιων�ύς. Eπανεκδ�θηκαν
τα περι�δικά Byzantinisch –
Neugriechische Jagrbücher, τα
Eλληνικά, η Eπετηρίς Eταιρείας
Bυ�αντινών Σπ�υδών, συνε�ί#�-
ντας να δημ�σιεύ�υν και μελέτες
για την περί�δ� της λατινικής πα-
ρ�υσίας στ�ν ελληνικ� �ώρ�.

Στ� Mεσαιωνικ� Aρ�εί� της Aκα-
δημίας Aθηνών, στη θέση τ�υ διευ-
θυντή Eμμ. Kριαρά, � �π�ί�ς κατέλα-
�ε καθηγητική θέση στ� Πανεπιστή-
μι� της Θεσσαλ�νίκης και απ��ώρη-
σε, εκλέ�θηκε τ� 1951 � M. I. Mαν�ύ-
σακας. O νε�ς διευθυντής π�υ μ�λις
εί�ε επιστρέψει απ� μεταπτυ�ιακές
σπ�υδές στη Γαλλία, σταθερά πλέ�ν
εί�ε πρ�ανατ�λίσει την έρευνά τ�υ
πρ�ς την κατεύθυνση της μελέτης
της Bενετ�κρατίας. H Eπετηρίς τ�υ
Mεσαιωνικ�ύ Aρ"εί�υ της Aκαδη-
μίας Aθηνών συνέ�αλε καθ�ριστικά
στις νέες ανα#ητήσεις, �πως και τα
Mεσαιωνικά και Nέα Eλληνικά π�υ
άρ�ισαν να εκδίδ�νται απ� τ� ίδι�
κέντρ� τα τελευταία �ρ�νια.

Aλλά και στην επαρ�ία αρ�ί#ει να
διαμ�ρ"ώνεται ένα θετικ� κλίμα.
Π�λλά άτ�μα, συνε�ί#�ντας την πα-
ράδ�ση των πρ�ηγ�ύμενων δεκαε-
τιών, δημ�σιεύ�υν σπ�υδαία άρθρα.
Στ� πλαίσι� των επιστημ�νικών εται-
ρειών π�υ δημι�υργ�ύνται, �ι περισ-
σ�τερες απ� τις �π�ίες εκδίδ�υν δι-
κά τ�υς έντυπα, μια σημαντική εν�-
τητα α"ιερώνεται στη μελέτη της
Λατιν�κρατίας.

O θεσμ�ς των διεθνών συνεδρίων
επεκτάθηκε σταδιακά σε π�λλές πε-
ρι��ές. Σε σταθερή �άση πλέ�ν �ρ-
γανών�νται, τ� Kρητ�λ�γικ�, τ� Kυ-
κλαδ�λ�γικ�, τ� Kυπρ�λ�γικ�, τ�
Πανι�νι� και τ� Πελ�π�ννησιακ�.H
περί�δ�ς της Λατιν�κρατίας ε�ετά-
#εται σε �ε�ωριστά τμήματα.

Iδρυση
τ�υ Eλληνικ�ύ

Iνστιτ�ύτ�υ
της Bενετίας

Στ� στρ�"ή π�υ παρατηρείται, α-
π�"ασιστικής σημασίας στάθηκε η ί-
δρυση τ� 1951 τ�υ Eλληνικ�ύ Iνστι-
τ�ύτ�υ Bυ#αντινών και Mετα�υ#α-
ντινών Σπ�υδών Bενετίας. H λει-
τ�υργία τ�υ νέ�υ ιδρύματ�ς άρ�ισε
τ� 1958.

Πρώτη διευθύντριά τ�υ υπήρ�ε η
καθηγήτρια τ�υ Πανεπιστημί�υ τ�υ
Leiden Σ�"ία Aντωνιάδη (1895-1972)
π�υ ανέλα�ε να ανασυγκρ�τήσει τα
κτίρια τ�υ Cambo dei Greci και έθε-
σε τις �άσεις για τη λειτ�υργία τ�υ
Iνστιτ�ύτ�υ. T� έργ� της συνέ�ισε

και διεύρυνε τα �ρ�νια 1966-1981 �
καθηγητής τ�υ Πανεπιστημί�υ Θεσ-
σαλ�νίκης M. I. Mαν�ύσακας. Mετά
την απ��ώρησή τ�υ, τ� Eλληνικ�
Iνστιτ�ύτ� γνώρισε μια περί�δ� πα-
ρακμής. Aπ� δια"�ρ�υς διατυπώθη-
καν αμ"ι��λίες για την ανάγκη λει-
τ�υργίας τ�υ, π�υ ευτυ�ώς �μως
δεν εί�αν συνέ�εια. H ανάληψη της
διεύθυνσης απ� τ�ν καθηγητή τ�υ

Πανεπιστημί�υ Kρήτης N. M. Πανα-
γιωτάκη, �εκαθάρισε τ� τ�πί� και μέ-
σα σε λίγα �ρ�νια τ� Iνστιτ�ύτ� �α-
να�ρήκε την παλιά τ�υ αίγλη.  Mετά
τ�ν �α"νικ� θάνατ� τ�υ (τ� "θιν�-
πωρ� τ�υ 1997) ανέλα�ε τη διεύθυν-
ση τ�υ Iνστιτ�ύτ�υ η καθηγήτρια
τ�υ Πανεπιστημί�υ Aθηνών Xρύσα
Mαλτέ#�υ (Mάι�ς 1998).

H δημι�υργία τ�υ Iνστιτ�ύτ�υ έ-

δωσε νέα ώθηση στην έρευνα. Σε
συνεργασία με άλλα ιταλικά επιστη-
μ�νικά ιδρύματα �ργανώθηκαν υπ�-
δειγματικά συνέδρια. Στ� περι�δικ�
Θησαυρίσματα π�υ απ�τελεί τ� επι-
στημ�νικ� �ργαν� τ�υ Iνστιτ�ύτ�υ,
δημ�σιεύτηκαν εργασίες π�υ στηρί-
#�νται σε ανέκδ�τ� αρ�ειακ� υλικ�.
Παράλληλα εκδ�θηκαν π�λλές ση-
μαντικές μ�ν�γρα"ίες. Kυρίως �μως
μέσω τ�υ θεσμ�ύ των υπ�τρ�"ιών
δ�θηκε η δυνατ�τητα  σε π�λλά άτ�-
μα τα �π�ία �ρίσκ�νταν στ� �εκίνη-
μα της επιστημ�νικής τ�υς σταδι�-
δρ�μίας να γνωρίσ�υν τ�ν κ�σμ�
της ελλην�λατινικής Aνατ�λής. Oι
κατά καιρ�ύς υπ�τρ�"�ι τ�υ Iνστι-
τ�ύτ�υ με την επιστρ�"ή τ�υς στην
Eλλάδα κατέλα�αν θέσεις σε πανε-
πιστήμια, σε ερευνητικά ιδρύματα,
στα Γενικά Aρ�εία τ�υ Kράτ�υς, τα
τ�πικά αρ�εία, την Aρ�αι�λ�γική
Yπηρεσία και αλλ�ύ.

Tα τελευταία �ρ�νια
Iδιαίτερα σημαντική υπήρ�ε η συμ-

��λή τ�υ M. I. Mαν�ύσακα π�υ ως δι-
ευθυντής τ�υ Eλληνικ�ύ Iνστιτ�ύ-
τ�υ εί�ε την ευκαιρία να κατευθύνει
σειρά νέων επιστημ�νων. Παράλλη-
λα, έ�ει να επιδεί�ει πλ�ύσι� συγ-
γρα"ικ� έργ�. Eργ� αντίστ�ι�ης εμ-
�έλειας, παρ�υσίασαν την ίδια πε-
ρί�δ� � Mαν�λης Xατ#ηδάκης στ�ν
τ�μέα της μετα�υ#αντινής τέ�νης
και � Στυλιαν�ς Aλε�ί�υ στ�ν τ�μέα
της "ιλ�λ�γίας.

T� παράδειγμά τ�υς ακ�λ�ύθη-
σαν �ι νε�τερ�ι Xρύσα A. Mαλτέ#�υ,
N. Γ. M�σ��νάς, K. Nτ�κ�ς, Γ. Σ.
Πλ�υμίδης, N. M. Παναγιωτάκης, Z.
N. Tσιρπανλής, I.  K. Xασιώτης. Mε τ�
π�λύπλευρ� έργ� τ�υς π�υ συνε�ί-
#�υν μέ�ρι σήμερα, άν�ι�αν τ� δρ�-
μ� σε �λ�υς τ�υς σημεριν�ύς ερευ-
νητές τ�υ �ώρ�υ.

Aπ� τ�υς �έν�υς μελετητές π�υ
δραστηρι�π�ι�ύνται αυτή την περί�-
δ� �ε�ωρί#�υν � Iησ�υίτης πατέρας
G. Hofmann π�υ έγραψε π�λλές με-
λέτες για την  εκκλησιαστική ιστ�-
ρία, κυρίως των Kυκλάδων, συγκε-
ντρών�ντας πλ�ύσι� αρ�ειακ� υλικ�
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Giuseppe Gerola (1877 – 1938). Bρέ-
θηκε στην Kρήτη τα �ρ�νια 1900 –
1902. Aπ� τ� Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, τ�υ εί�ε α-
νατεθεί η απ�στ�λή της καταγρα-
�ής και �ωτ�γρά�ησης των $ενετι-
κών μνημείων. Kατά τ� διάστημα
της δί�ρ�νης παραμ�νής τ�υ, � Iτα-
λ�ς ερευνητής περιηγήθηκε και τις
πι� απ�μακρυσμένες περι��ές τ�υ
νησι�ύ για την επίτευ!η τ�υ στ���υ
τ�υ. Mε $άση τ� υλικ� π�υ συγκέ-
ντρωσε, τ� �π�ί� τεκμηρίωσε με πα-
ράλληλη έρευνά τ�υ σε Aρ�εία της
Bενετίας, συνέτα!ε ένα άρτι� επι-
στημ�νικά έργ�. Tα Monumenti
Veneti nell’isola di Creta εκδ�θηκαν
κατά τ� διάστημα  των ετών 1905 –
1932 σε τέσσερις �γκώδεις τ�μ�υς,
πέντε �μως στην �υσία, καθώς �
πρώτ�ς τ�μ�ς απ�τελείται απ� ημί-
τ�μ�υς. Eως τις μέρες μας παραμέ-
ν�υν θεμελιώδες corpus για �π�ι�ν
ασ��λείται με την περί�δ� της Bε-
νετ�κρατίας στην Kρήτη. Eκτ�ς �-
μως απ� τα Monumenti, � Giuseppe
Gerola δημ�σίευσε δεκάδες άρθρα
για π�λλές περι��ές της ελλην�λα-
τινικής Aνατ�λής.

A History of the Crusades, επιμ. K.M.
Setton, Milwake – Λ�νδίν� 1969: The
First Hundred Years, εκδ. M.W.
Baldwin, 2. The Later Crusades, εκδ.
R.L. Wolffand – H.W. Hazard, 3. The
Fourteenth and Fifteenth Centuries, εκδ.
H.W. Hazard, Madison Wisconsin 1975.

Aνωνύμ�υ, Gesta Francorum et
aliorum Hierosolimitanorum – T� Xρ�-
νικ	 της Πρώτης Σταυρ���ρίας, Mε-
τά�ραση – Eισαγωγή – Σ��λια: Kώ-
στας Aντύπας, Eπιμέλεια – Σ��λια:
Γιώργ�ς Σαρα�ιαν�ς, Aθήνα 1986.

M. Balard, La Romanie Genoise
(Xlle – dèbut du XVe siècle), τ. 1–2.
Genova 1978.

Pενέ Γκρ�υσέ, Iστ�ρία των Σταυρ�-
��ριών, μετά�ραση: Aνδρ. Πάγκαλ�ς,
Aθήνα, Eκδ�σεις Γκ�#�στη, �.�.

P.W. Edbury, The Kingdom of
Cyprus and the Crusades, 1191–1374,
Cambridge, Cambridge University
Press 1991, σελ. 1–12.

Giorgio Fedalto, Perche le crociate.
Saggio interpretativo, Mπ�λ�νια 1980.

Constantinople, περι�δ. Eκκλησια-
στικ�ς Φάρ�ς 72 (=νέα σειρά 1), Aλε-
%άνδρεια – Johannesburg 1990.

Iστ�ρία τ�υ Eλληνικ�ύ Eθν�υς, τ.
Θ΄, Aθήνα, Eκδ�τική Aθηνών, 1979,
15–23, 34–36, 76–82, 244–282, 291–316,
τ.I΄ Aθήνα 1974, 188–229, τ. IA΄, Aθήνα
1975, 206–209, 212–217.

O.  Mίλερ,  H  �ραγκ�κρατία  στην

Eλλάδα,  μετ.,  Aθήνα  1997.
Oψεις της ιστ�ρίας τ�υ �ενετ�κρα-

τ�ύμεν�υ Eλληνισμ�ύ. Aρ�ειακά τεκ-
μήρια, επιστημ�νική διεύθυνση Xρύσα
A. Mαλτέ'�υ, Aθήνα 1993.

D. Queller, Medieval diplomacy and
the Fourth Crusade, Λ�νδίν� 1981 (σει-
ρά Variorum Reprints / ανατύπωσης
μελετών).

D. Queller, The Latin conquest of
Constantinople 1201–1204, Φιλαδέλ-
�εια 1977.

J. Richard, «H σύσταση και �ι #άσεις
τ�υ μεσαιωνικ�ύ #ασιλεί�υ (1192 –
1205)», Iστ�ρία της Kύπρ�υ. T�μ. Δ΄:
Mεσαιωνικ	ν �ασίλει�ν – Eνετ�κρα-
τία. Mέρ�ς A΄: E#ωτερική Iστ�ρία –
Π�λιτικ�ί και κ�ινωνικ�ί θεσμ�ί – Δί-
και�ν – Oικ�ν�μία – Eκκλησία, (διεύθ.
Θ. Παπαδ�π�υλ�ς), κε�. A΄, Λευκω-
σία 1995, σελ. 1–21.

S. Runciman, A History of the
Crusades, τ. 1–3, Kέμπριτ' 1987 (α΄ έκ-
δ�ση: 1951–1954).

F. Thiriet, La Romanie vènitienne au
moyen âge Le developpement et l΄
exploitation du domaine colonial
vènitien (Xlle – XVe siècles), Paris 1975.

Mπ. Xέντρικς, Oι π�λιτικ�ί και
στρατιωτικ�ί θεσμ�ί της Λατινικής Aυ-
τ�κρατ�ρίας της Kωνσταντιν�υπ	λε-
ως κατά τ�υς πρώτ�υς �ρ	ν�υς της υ-
πάρ#εώς της, Θεσσαλ�νίκη 1970 (ανα-
τύπ. Aθήνα, εκδ. Δημι�υργία, 1998).

Γενική �ι�λι
γρα�ία τ
υ α�ιερώματ
ς



απ� τα αρ�εία τ�υ Bατικαν�ύ. Για
π�λλές "ραγκ�κρατ�ύμενες ελληνι-
κές περι��ές έγραψε � Δ�μηνικαν�ς
μ�να��ς πατέρας R.-J. Loenertz.
Π�λλ�ί νε�τερ�ι �έν�ι ερευνητές, �-
πως �ι A. Pertusi, W. H. Rudt de
Collenberg, P. Topping, A. Luttrel, K.
M. Setton, απ�σα"ήνισαν ειδικ�τερα
πρ��λήματα. Eπεδίω�αν ακ�μη, και
πέτυ�αν, να στρέψ�υν πρ�ς την έ-
ρευνα μια σειρά "�ιτητών τ�υς.

Παράλληλα, εκδ�θηκαν �ασικές
μελέτες για την πρ�σέγγιση της πε-
ρι�δ�υ απ� τ�υς Fr. Thiriet, S.
Borsari, A. Bon, M. Balard B. J. Slot,
G. Cozzi, U. Tucci, A. Tenenti, A.
Ducellier, D. Jacoby, A. Carile, G. Fe-
dalto, E. Concina, Elisabeth Santschi,
A. van Gemert, W. Bakker, A. Vincent,
J. Koder και D. Holton.

Kατά την περί�δ� αυτή εκδ�θηκαν
σημαντικά corpus πηγών για την ελ-
λην�λατινική Aνατ�λή. T� αρ�ειακ�
υλικ� π�υ δημ�σιεύτηκε απ� τ�υς
Fr. Thiriet, Ph. P. Argenti, J. Longnon
– P. Topping, I. Xασιώτη, Γ. Πλ�υμί-
δη, M. Balard, Laura Balletto, J. M.
Floristan, Z. Tσιρπανλή, Aικατερίνη
Aριστείδ�υ, J. Chrysostomides και
Sally McKee, πρ�έρ�εται απ� διά"�-
ρα αρ�εία της Γαλλίας, της Iταλίας,
της Iσπανίας και της Mάλτας.

Σημερινή κατάσταση
Eργ� αντίστ�ι�� με αυτ� τ�υ

Eλληνικ�ύ Iνστιτ�ύτ�υ της Bενετίας
έ�ει να επιδεί�ει τ� ιταλικ� κέντρ�
«Venezia e l’ Oriente» τ�υ Iδρύματ�ς
Giorgio Cini της Bενετίας. O �ώρ�ς
τ�υ ενδια"έρ�ντ�ς τ�υ είναι η Bε-
νετία και �ι σ�έσεις της με τις διά"�-
ρες απ�ικίες της. Aλλά και απ� άλ-
λες πλευρές υπάρ�ει ενδια"έρ�ν
για τη μελέτη της ελλην�λατινικής
Aνατ�λής.

Mεγάλη δραστηρι�τητα έ�ει ανα-
πτύ�ει και τ� Istituto di Medievista
της Γέν��ας. Kάτω απ� τη διεύθυν-
ση τ�υ G. Pistarino, έ��υν εκδ�θεί
τις τελευταίες δεκαετίες π�λλές με-
λέτες π�υ �ασί#�νται στ� πλ�ύσι�
αρ�ειακ� υλικ� τ�υ αρ�εί�υ της π�-
λης. Π�λύτιμες απ�δεικνύ�νται �ι
εκδ�σεις απ� τ�ν M. Balard και την
L. Balletto συμ��λαι�γρα"ικών πρά-
�εων της Xί�υ. Στη Γαλλία, Oλλαν-
δία, Aγγλία και Hνωμένες Π�λιτείες
έ��υν δημι�υργηθεί �ι πρ�ϋπ�θέ-
σεις για τη μελέτη της περι�δ�υ.

Στην Eλλάδα, η έρευνα της ελλη-
ν�λατινικής Aνατ�λής έ�ει γνωρίσει
μεγάλη ανάπτυ�η τα τελευταία �ρ�-
νια. Π�λλ�ί επιστήμ�νες (ιστ�ρικ�ί,
"ιλ�λ�γ�ι, ιστ�ρικ�ί τέ�νης, ν�μικ�ί,
αρ�ιτέκτ�νες κ.ά.) εργά#�νται συ-
στηματικά για την ανάδει�η της πε-
ρι�δ�υ, δημ�σιεύ�ντας μελέτες ή
άρθρα τ�υς. Στα περισσ�τερα ελλη-
νικά πανεπιστήμια, η περί�δ�ς απ�-
τελεί πλέ�ν ιδιαίτερ� διδακτικ� αντι-
κείμεν� και ειδικ�ί καθηγητές έ��υν
αναλά�ει τη διδασκαλία της. Παράλ-
ληλα, δημ�σιεύ�νται μελέτες, π�υ
�ε"εύγ�υν απ� την περιγρα"ική ι-
στ�ρία, πρ�σεγγί#�ντας ιδιαίτερα
πρ��λήματα της επ��ής.

Aλλά και στα ερευνητικά ιδρύματα,
η μελέτη της περι�δ�υ της Λατιν�-
κρατίας αρ�ί#ει να παίρνει πι� συ-
γκρ�τημέν� �αρακτήρα. O ακαδημαϊ-
κ�ς Δ. Zακυθην�ς, απ� τη θέση τ�υ
διευθυντή τ�υ Kέντρ�υ Bυ#αντινών

Eρευνών τ�υ Eθνικ�ύ Iδρύματ�ς
Eρευνών π�υ κατεί�ε, "ρ�ντισε για
την καταγρα"ή και μικρ�"ωτ�γρά-
"ηση αρ�ειακ�ύ υλικ�ύ κυρίως της
περι�δ�υ της Bενετ�κρατίας, αναθέ-
τ�ντας τη σ�ετική εργασία σε ερευ-
νητές τ�υ Kέντρ�υ. Πρ�ς την ίδια κα-
τεύθυνση εντάσσεται η ανασυγκρ�-
τηση και η ανάδει�η των αρ�είων της
Kε"αλ�νιάς (N. Γ. M�σ��νάς) και των
Kυθήρων (Xρύσα Mαλτέ#�υ).

Π�λλές σ�ετικές εργασίες τ�υς
δημ�σιεύτηκαν στα Σύμμεικτα, επι-
στημ�νικ� �ργαν� τ�υ Kέντρ�υ. Στ�
πλαίσι� τ�υ ίδι�υ Kέντρ�υ, �εκίνησε
να λειτ�υργεί απ� τα τέλη τ�υ 1996
τ� Πρ�γραμμα «Bυ#άντι� και Δύση».
Σε αυτ� συμμετέ��υν ερευνητές
των �π�ίων τα ενδια"έρ�ντα, κατά
κύρι� λ�γ�, εστιά#�νται στη μελέτη
της Bενετ�κρατίας. Tα πρώτα απ�-
τελέσματα της εργασίας τ�υς θα �ε-
κινήσ�υν να δημ�σιεύ�νται σύντ�-
μα. A�ι�σημείωτη δραστηρι�τητα έ-
�ει αναπτύ�ει στην Kύπρ� τις τελευ-
ταίες δεκαετίες τ� Kέντρ� Eπιστ�-
μηνικών Eρευνών με την έκδ�ση της
Eπετηρίδας και σειράς μ�ν�γρα"ιών
και τ� νε�τερ� Iδρυμα Aρ�ιεπισκ�-
π�υ Mακαρί�υ Γ΄ π�υ εδίδει τ� πε-
ρι�δικ� Mελέται και Yπ�μνήματα.

Στην ανάδει�η της Λατιν�κρατίας
εργά#�νται �μως και άλλ�ι επιστη-
μ�νικ�ί "�ρείς. Στα μέσα της πρ�η-
γ�ύμενης δεκαετίας ιδρύθηκε στην
Aθήνα η Eταιρεία Eρευνας των Σ�έ-
σεων τ�υ Mεσαιωνικ�ύ και Nέ�υ
Eλληνισμ�ύ με τη Δύση. Στη δραστη-
ρι�τητά της συγκαταλέγεται, μετα�ύ
άλλων, η έκδ�ση τ�υ επιστημ�νικ�ύ

περι�δικ�ύ Eώα και Eσπέρια. Mε την
α"�ρμή των εκδηλώσεων «Venetiae
quasi alterum Byzantium» π�υ �ργά-
νωσε στη Bενετία τ�ν Σεπτέμ�ρι�
τ�υ 1993 τ� Iδρυμα Eλληνικ�ύ Π�λι-
τισμ�ύ, κυκλ�"�ρησε � �γκώδης τ�-
μ�ς Oψεις της ιστ�ρίας τ�υ Bενετ�-
κρατ�ύμεν�υ Eλληνισμ�ύ, Aρ"ειακά
τεκμήρια, με την επιστημ�νική διεύ-
θυνση της καθηγήτριας Xρύσας A.
Mαλτέ#�υ.

Πηγές της περι�δ�υ

Για την έρευνα της λατιν�κρατ�ύ-
μενης Aνατ�λής, �ασικ�ί �ώρ�ι για
την άντληση πληρ�"�ριών είναι τα
αρ�εία δια"�ρων ιταλικών π�λεων.
Kυρι�τερα είναι τα αρ�εία της Bενε-
τίας, της Γέν��ας και τ�υ Bατικα-
ν�ύ. Σημαντικ� υλικ� π�υ σ�ετί#εται
με τ�ν ελληνικ� �ώρ� υπάρ�ει �μως
και στην Eθνική Bι�λι�θήκη της
Mάλτας, στα Iσπανικά Aρ�εία, στην
Eθνική Bι�λι�θήκη τ�υ Παρισι�ύ,
τ�υ Bερ�λίν�υ, της O�"�ρδης, της
Pαγ�ύ#ας, τ�υ Xάρ�αρντ και αλλ�ύ.

Oσ�ν α"�ρά τ�ν ελληνικ� �ώρ�,
τα πράγματα είναι πι� συγκεκριμένα.

Στ� Tμήμα Xειρ�γρά"ων της Eθνι-
κής Bι�λι�θήκης της Eλλάδ�ς, σώ#�-
νται ελά�ιστα έγγρα"α της περι�δ�υ
της Λατιν�κρατίας. H πρώτη ωστ�σ�
�ι�λι�θήκη της �ώρας, κατέ�ει απ�
αγ�ρά τ� Aρ�εί� Antonio Nani με υ-
λικ� απ� την περί�δ� της Δεύτερης
Bενετ�κρατίας στην Πελ�π�ννησ�.

Στα Γενικά Aρ�εία τ�υ Kράτ�υς δεν
σώ#εται αρκετ� υλικ� της περι�δ�υ
της Λατιν�κρατίας. M�ναδική ωστ�σ�

πηγή πληρ�"�ριών απ�δεικνύ�νται
τα T�πικά Iστ�ρικά Aρ�εία �λων των
νησιών τ�υ I�νί�υ. Oι σεισμ�ί τ�υ
1953 κατέστρεψαν, σ�εδ�ν �λ�σ�ε-
ρώς, τ� αρ�ειακ� υλικ� της Zακύνθ�υ,
με απ�τέλεσμα �ι μελέτες των Σπ. Δε
Bιά#η και Λ. Zώη να αναδεικνύ�νται
σε σημαντική πηγή έρευνας.

Σε αρκετά νησιά των Kυκλάδων
σώ#εται αρ�ειακ� υλικ�, τ�υ 17�υ
και 18�υ αι. κυρίως. Πλ�ύσι� αρ�εια-
κ� υλικ� της περι�δ�υ της Bενετ�-
κρατίας υπάρ�ει και στη M�νή τ�υ
Aγί�υ Iωάννη της Πάτμ�υ. Στα
Aρ�εία των μ�νών τ�υ Aγί�υ Oρ�υς
σώ#�νται λιγ�στά έγγρα"α της Bε-
νετ�κρατίας. Σ�ετί#�νται με μετ��ια
π�υ διατηρ�ύσαν �ι μ�νές σε διά"�-
ρες περι��ές τ�υ ελληνικ�ύ �ώρ�υ.
Σε αρκετά μ�ναστήρια της Πελ�π�ν-
νήσ�υ διατηρ�ύνται μεμ�νωμένα
έγγρα"α. Eλά�ιστα έγγρα"α της πε-
ρι�δ�υ της Bενετ�κρατίας, έ��υν
διασωθεί στην Kρήτη, κυρίως σε �ρι-
σμένα μ�ναστήρια.

H πρ�σέγγιση τ�υ υλικ�ύ αυτ�ύ εί-
ναι δυνατή, και μέσω μικρ�"ωτ�γρα-
"ιών π�υ έ��υν στην κατ��ή τ�υς �-
ρισμέν�ι "�ρείς. Στ� Iνστιτ�ύτ� Bυ-
#αντινών Eρευνών τ�υ Eθνικ�ύ
Iδρύματ�ς Eρευνών �ρίσκεται μι-
κρ�"ωτ�γρα"ημέν� μέρ�ς απ� τ�
αρ�ειακ� υλικ� της Kέρκυρας, της
Kε"αλ�νιάς και των Kυθήρων. Eπί-
σης, ένα μεγάλ� τμήμα τ�υ αρ�εια-
κ�ύ υλικ�ύ της M�νής τ�υ τ�υ Aγί�υ
Iωάννη της Πάτμ�υ, τ�υ �π�ί�υ πρ�-
ετ�ιμά#εται η έκδ�ση. T� ίδι� ισ�ύει
για τα έγγρα"α απ� τ� Aγι� Oρ�ς.
Για τα �ενετικά έγγρα"α τ�υ 17�υ
και 18�υ αι. π�υ εντ�πίστηκαν στην
Aγία Λαύρα Kαλα�ρύτων πρ�ετ�ιμά-
#εται έκδ�σή τ�υς απ� τ� Kέντρ�
Nε�ελληνικών Eρευνών τ�υ Eθνικ�ύ
Iδρύματ�ς Eρευνών. Σημαντικ� μέ-
ρ�ς τ�υ υλικ�ύ των Kυκλάδων έ�ει
μικρ�"ωτ�γρα"ηθεί για λ�γαριασμ�
τ�υ Iστ�ρικ�ύ και Παλαι�γρα"ικ�ύ
Aρ�εί�υ τ�υ M�ρ"ωτικ�ύ Iδρύματ�ς
της Eθνικής Tραπέ#ης.

Tα τελευταία �ρ�νια επίσης, μι-
κρ�"ωτ�γρα"ήθηκε απ� τ� Kρατικ�
Aρ�εί� της Bενετίας τ� Aρ�εί� τ�υ
Δ�ύκα της Kρήτης (Duca di Candia)
και των συμ��λαι�γρά"ων της Kρή-
της (Notai di Candia). T� υλικ� κατα-
τέθηκε στη Bικελαία Δημ�τική Bι-
�λι�θήκη τ�υ Δήμ�υ Hρακλεί�υ και
σήμερα είναι πρ�σιτ� στην έρευνα.

Στη νέα επ��ή π�υ αν�ίγεται για
την έρευνα της ελλην�λατινικής
Aνατ�λής � ρ�λ�ς τ�υς Eλληνικ�ύ
Iνστιτ�ύτ�υ Bυ#αντινών και Mετα�υ-
#αντινών Σπ�υδών Bενετίας αναμέ-
νεται �τι θα είναι απ�"ασιστικ�ς.
M�ν� με τη συστηματική �ργάνωση
της έρευνάς μας θα μπ�ρ�ύμε, ύ-
στερα απ� λίγα �ρ�νια, να απαντή-
σ�υμε με σα"ήνεια στη γνωστή δια-
πίστωση τ�υ Γιώργ�υ Σε"έρη:
«Mπ�ρεί να πει κανείς �τι �έρ�υμε
π�λύ πι� πραγματικά τ�υς ανθρώ-
π�υς π�υ #�ύσαν την επ��ή τ�υ
Oμήρ�υ ή την επ��ή τ�υ Συμπ�σί�υ,
παρά τ�υς ανθρώπ�υς π�υ έ�λεπαν
την Eρω&ίλη στ� θέατρ�» (Eρωτ�-
κριτ�ς, Δ�κιμές, τ�μ. 1, Aθήνα 1984).
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Συνέ�εια απ� την  31η σελίδα

T� Eλληνικ� Iνστιτ�ύτ� Bυ"αντινών και Mετα$υ"αντινών Σπ�υδών Bενετίας.
Aπ�τελεί τ�ν κύρι� �ώρ� μελέτης της ιστ�ρίας των $ενετ�κρατ�ύμενων ελ-
ληνικών περι��ών.

Eυ�αριστ�ύμε τ�υς κ. Aγαμέμν�να
Tσελίκα και τ�ν κ. Γιάννη Mπαστιά
της «Eκδ�τικής Aθηνών» για τη
συμ��λή τ�υ στ� �ωτ�γρα�ικ	 υλι-
κ	 τ�υ α�ιερώματ�ς.


