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ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 4 (1999 - 2000) 

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Ν Ε Ω Ν Β Ι Β Λ Ι Ω Ν 

Harald Heppner/ Olga Katsiardi-Hering (εκδ.), Die Griechen und Europa. Außen -
und Innensichten im Wandel der Zeit [Zur Kunde Südosteuropas 11/25], Böhlau Verlag, 
Wien - Köln - Weimar 1998, σελ. 239. 

Ο συλλογικός αυτός τόμος αποτελεί το εκδοτικό αποτέλεσμα ενός προγράμματος 
του αυστριακού Ινστιτούτου Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Graz, με την υποστήριξη 
του υπουργείου Επιστημών και Έρευνας της Αυστρίας, που σκοπό έχει την έρευνα για 
την ανίχνευση του τρόπου πρόσληψης και την κατανόηση της ιδέας της Ευρώπης εκ μέ
ρους των Ελλήνων. Στο Ινστιτούτο εκπονούνται παράλληλα δυο άλλα προγράμματα 
που ασχολούνται με το ίδιο θέμα όσον αφορά τους Ρουμάνους και τους Βουλγάρους. 

Ο τόμος περιλαμβάνει έξι μελέτες για ζητήματα και όψεις, που φωτίζουν τις σχέ
σεις της Ελλάδας με την Ευρώπη από τον 13ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας, και κλείνει με 
τη σύνοψη του θέματος, στην οποία εκτίθεται η πρόσληψη της ιδέας της Ευρώπης σε 
παράλληλη πορεία από τους Έλληνες, τους Ρουμάνους και τους Βουλγάρους. 

1. Anastassia Papadia-Lala, "Europe" in the Venetian - Ruled Greek Territories 
(13th to 18th Centuries): Perceptions and Realities, σελ. 9-30. Η κυριαρχία της Δημο
κρατίας της Βενετίας σε ελληνικές περιοχές κατά την περίοδο από το 1204 ως το 1797 
οδήγησε σταδιακά τους ελληνικούς πληθυσμούς σε νέες απόψεις για την πολυσήμαντη 
έννοια του όρου «Ευρώπη» και σε νέες αντιλήψεις για τη δική τους θέση στην ευρω
παϊκή ιδέα. Κατά την Α. Παπαδιά - Λάλα είναι σαφές ότι για τις βενετοκρατούμενες 
ελληνικές περιοχές η «Ευρώπη» αποτελούσε ένα ορισμένο σημείο αναφοράς, αλλά η 
έννοια της δεν έμεινε αναλοίωτη σε όλη τη διάρκεια των έξι αυτών αιώνων. Στη μελέτη 
εξετάζεται η έντονη παρουσία της «Ευρώπης» στο συγκεκριμένο χοίρο με την επιβολή 
δυτικοευρωπαϊκών θεσμών και με τη διάδοση δυτικοευρωπαϊκών πολιτισμικών στοι
χείων, τα οποία, σε σύζευξη με την τοπική πολιτισμική παράδοση, δημιούργησαν πρό
σφορο έδαφος για την εμφάνιση σημαντικών έργων στη λογοτεχνία, στην τέχνη και 
στη μουσική. Συμπερασματικά συνάγεται ότι οι βενετοκρατούμενες ελληνικές περιο
χές με όλες τις ιδιαιτερότητες της ορθόδοξης Ανατολής, και παρά τις υπάρχουσες αντί
θετες φωνές, εντάχθηκαν σταδιακά στο διαμορφούμενο ευρωπαϊκό χώρο και συνέ
στησαν μία από τις πολλές πτυχές της ευρωπαϊκής διαφορετικότητας, που συναπαρτί
ζουν τη σύνθετη ιδέα της «Ευρώπης». 

2. Olga Katsiardi-Hering, Identitätssuche und Europa - Bild der Neugriechen von 
17. bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, σελ. 31-68. Η πρόσληψη της «ιδέας» της Ευ
ρώπης από τους Έλληνες από το 17ο ως τις αρχές του 19ου αιώνα, την περίοδο δηλαδή 
κυρίως του Διαφωτισμού και της διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης, είναι το θέμα 
που διαπραγματεύεται η Ο. Katsiardi-Hering. Εξετάζεται ο όρος «Ευρώπη» στα βι
βλία γεωγραφίας των Ελλήνων διανοητοόν του 18ου αιώνα, αλλά και ο πολιτισμικός 
προσδιορισμός της «Ευρώπης» από τους Έλληνες λογίους. Οι συντηρητικοί, επειδή 
φοβούνταν τον εξευρωπαϊσμό του Ελληνισμού, χαρακτήριζαν την Ευρώπη με όρους 
που είχαν αρνητικό περιεχόμενο, ενώ για τους προοδευτικούς η Δύση ήταν «σοφή», 
«φωτισμένη», «πεπαιδευμένη». Με τη διαρκώς ισχυροποιούμενη τάση για διαμόρφω
ση εθνικής συνείδησης η Ευρώπη του Συνεδρίου της Βιέννης φάνταζε στους Έλληνες 
ως χριστιανική ενότητα απέναντι στη μουσουλμανική οθωμανική Ανατολή, στην οποία 
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οι φωτισμένοι λόγιοι δεν επιθυμούσαν να ανήκει το ελληνικό γένος. Στη διάρκεια της 

ελληνικής επανάστασης επικράτησε μία τάση εκδυτικισμού και εκσυγχρονισμού, που 

ενδυνάμωσε ο Φιλελληνισμός, αλλά η απογοήτευση στο πολιτικό πεδίο και η επικρά

τηση ελληνορθόδοξων συντηρητικών ρευμάτων ώθησαν αρκετούς Έλληνες σε αντιευ

ρωπαϊσμό. Η μελέτη τελειώνει με τη διαπίστωση ότι το πρόβλημα της «ευρωπαϊκής 

ταυτότητας» των Ελλήνων παρέμεινε άλυτο και μετά το τέλος του 19ου αιώνα, όταν 

εντάθηκε η διένεξη ανάμεσα στους υποστηρικτές του εκμοντερνισμού της ελληνικής 

κοινωνίας και της ελληνικής κουλτούρας και στους εμμένοντες στην ελληνική πολιτι

σμική παράδοση. 

3. Kostas Gavroglu - Dimitris Dialetis, Appropriating New Scientific Ideas in 

Greek-Speaking Regions during the 17th and 18th Centuries, σελ. 69-101. Ο αντίκτυ

πος των νέων επιστημονικών ιδεών, που διαμορφώθηκαν στη Δύση το 17ο και το 18ο 

αιώνα, έχει μελετηθεί συστηματικά στις χώρες όπου άνθησε η επιστημονική επανά

σταση, αλλά όχι και στις χώρες της Βαλκανικής. Το θέμα αυτό αφορά η μελέτη των Κ. 

Γαβρόγλου - Δ. Διαλέτη, η οποία επικεντρώνεται στον τρόπο μετανάστευσης των νέ

ων ιδεών στις ελληνόφωνες περιοχές υπό οθωμανική διοίκηση, στην πρόσληψη αυτών 

των ιδεών από τους Έλληνες και στις ιδιαιτερότητες της πολιτικής και πολιτιστικής 

κατάστασης στο χώρο αυτό, όπου την εκπαιδευτική δικαιοδοσία είχε η Εκκλησία. Εί

ναι γενικά αποδεκτό ότι το Πατριαρχείο ήταν αποκλειστικά υπεύθυνο για τη διαμόρ

φωση της εκπαιδευτικής πολιτικής και συνακόλουθα της ιδεολογίας, σε μια προσπά

θεια σύνθεσης του Ελληνισμού με την Ορθοδοξία. Από τα μέσα όμως του 18ου αιώνα 

η καλή οικονομική κατάσταση, που οδηγούσε περισσότερους Έλληνες στη Δύση για 

σπουδές, και οι κοινωνικές αλλαγές στις ελληνικές κοινότητες, έφεραν μεταρρυθμί

σεις και στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο, αντί να προσανατολίζεται αποκλειστικά 

στη θρησκεία, οδηγήθηκε στην κοσμική εκπαίδευση και προσέλαβε επαγγελματικό 

χαρακτήρα. Πρόβλημα όμως δημιουργούσαν οι ασυνήθιστες καταστάσεις κάτω από 

τις οποίες γινόταν η εισαγωγή νεωτεριστικών αντιλήψεων και ο διάλογος που αυτές 

έφεραν σε μια κοινότητα χωρίς δικούς της κρατικούς θεσμούς εκπαίδευσης. 

4. Effi Gazi, "Europe": Writing an ambivalent concept in 19th century Greek 

Historical Culture, σελ. 103-124. Η μελέτη πραγματεύεται τις διαφορετικές αντιλήψεις 

της ελληνικής ιστοριογραφίας για τον όρο «Ευρώπη», αλλά και τις διαφορετικές ερμη

νείες που έδιναν στον όρο οι Έλληνες πνευματικοί άνθρωποι από τα τέλη του 18ου μέ

χρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Διακρίνονται τρεις βασικές κατηγορίες πρόσληψης της 

Ευρώπης και του πολιτισμού της: η Ευρώπη ως πρότυπο, η Ευρώπη ως ετερότητα και η 

Ευρώπη ως δίλημμα. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν έργα και αντιλήψεις κυρίως της 

περιόδου του Νεοελληνικού Διαφωτισμού (π.χ. Αδαμάντιος Κοραής), που αξιολογού

σαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό ως πρότυπο για την οργάνωση της νεοελληνικής κοινω

νίας και όριζαν την κλασική Ελλάδα ως «λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού». Τη δεύ

τερη κατηγορία απαρτίζουν διανοητές που θεωρούσαν την Ευρώπη ως «πολιτισμική 

ετερότητα», εντόπιζαν τον πυρήνα της ελληνικής κουλτούρας στην Ορθοδοξία και 

στην κληρονομιά του Βυζαντίου και επισήμαιναν το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβα

θρο ανάμεσα στην «καθ' ημάς Ανατολή» και στη βορειοδυτική Ευρώπη. Τέλος, η τρίτη 

κατηγορία αναφέρεται στην εσωτερική αντίφαση του προσδιορισμού της ελληνικής 

εθνικής ταυτότητας. Αντιμετωπίζει με σχετική αμφισημία τόσο την ένταξη της στη Δύ

ση, όσο και την ένταξη της στην Ανατολή, και πρόβαλε ως ένα είδος πολιτισμικού 

υβριδίου με ιδιόμορφο χαρακτήρα, όπως διαφαίνεται στο έργο του Κωνσταντίνου Πα-

• 



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 299 

παρρηγόπουλου και του Σπυρίδωνος Λάμπρου. 
5. Hagen Fleischer, Europas Rückkehr nach Griechenland. Kulturpolitik der 

Großmächte in einem Staat der Peripherie, σελ. 125-191. Ο Η. Fleischer ασχολείται με 
ένα θέμα που ελάχιστα έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, δηλαδή την πολι
τισμική πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στις χώρες της περιφέρειας. Πεδίο 
της έρευνας του είναι η Ελλάδα και με αυτή τη μελέτη θέτει τις βάσεις για την εξέταση 
του ανταγωνισμού και της στρατηγικής που ανέπτυξαν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στο ζή
τημα της πολιτιστικής επιρροής και προπαγάνδας. Ο ανταγωνισμός άρχισε να εκδηλώ
νεται με τα προπα ξένα αρχαιολογικά ινστιτούτα που ιδρύθηκαν στην Αθήνα - το γαλ
λικό το 1846 και το γερμανικό το 1874- και συνεχίστηκε με τα ινστιτούτα σπουδής των 
αντίστοιχων γλωσσών, αλλά και της ιταλικής και αγγλικής γλώσσας αργότερα. Η πολι
τιστική πολιτική των ξένων εκφράστηκε σαφέστερα από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθη
νών, που δεν επιδίωξε μόνο τη διδασκαλία της γλώσσας για καθημερινή χρήση, αλλά 
προσπάθησε να δώσει στους σπουδαστές μία γενικότερη πνευματική μόρφωση, ώστε 
τα «ελληνικά νεανικά πνεύματα να βυθισθούν σε ένα λουτρό γαλλικού πολιτισμού». Η 
μελέτη εκτείνεται σε στατιστικά στοιχεία για τη διάδοση της διδασκαλίας των διαφό
ρων ξένων γλωσσών στον πληθυσμό και καταλήγει με διαπιστώσεις για τις αντιδράσεις 
σε αυτήν την πολιτιστική προπαγάνδα στο εσωτερικό της χώρας, την απήχηση που εί
χαν τα ξένα ινστιτούτα στους Έλληνες και τη στάση των ελληνικών κυβερνήσεων. 

6. Susannah Verney, Dual Vision: Divided Perceptions of Europe in the Political 
Party Debate on European Integration, σελ. 193-226. To θέμα της S. Verney είναι οι 
συζητήσεις και ο προβληματισμός που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα σχετικά με την 
ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Αφού προτάσσει μία μικρή εισαγωγή 
για την πορεία των σχέσεων Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης από τον 11ο αιώνα μέχρι 
την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, η Verney εξετάζει λεπτομερειακά τις συζητήσεις 
που διεξήχθησαν και την ιδεολογία που σταδιακά διαμορφώθηκε στον ελληνικό χώρο 
με αφορμή τη σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και την ένταξη της 
χώρας ως πλήρους μέλους σε αυτήν. Ανατρέχει σε δηλώσεις και αντιπαραθέσεις ανά
μεσα στα πολιτικά κόμματα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο συνέβαλλαν στη συζή
τηση πνευματικοί άνθρωποι και πολιτικοί της εποχής, για να διαπιστώσει ότι και οι 
υποστηρικτές και οι αρνητές της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα, που μεταξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση, είχαν τις δικές τους προκατα
λήψεις για το θέμα και οδηγούσαν σε σύγχυση και παρανοήσεις, με αποτέλεσμα η διτ
τή εικόνα για την Ευρώπη -για τους μεν ήταν το φως για τους δε το σκοτάδι- να παρα
μένει αναλοίωτη. 

7. Harald Heppner, Das Europa -Verständnis der Griechen, Rumänen und 
Bulgaren- eine Zusammenfassung, σελ. 227-235. Για τους νοτιοανατολικούς Ευρωπαί
ους το αποφασιστικό βήμα για τη νέα αντίληψη του όρου «Ευρώπη» και για μια νέου 
είδους σχέση με την Ευρώπη έγινε στο 18ο αιώνα, κυρίως επειδή οι Μεγάλες Δυνά
μεις ασχολήθηκαν με την τύχη των χριστιανών που ζούσαν υπό οθωμανική κυριαρχία 
στα τέλη αυτού του αιώνα. Ο Heppner εκθέτει συνοπτικά τις τάσεις που παρατηρήθη
καν και τις συζητήσεις που διεξήχθησαν στην Ελλάδα, στη Ρουμανία και στη Βουλγα
ρία από τους λαούς, που βρέθηκαν στην ιστορική τους πορεία υπό την κυριαρχία της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, και διαπιστώνει κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά και 
κοινούς όρους στη διαπραγμάτευση της σχέσης τους με την Ευρώπη. 

Ειρήνη Χρήστου 
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Πλούσιοι καί φτωχοί στην κοινωνία της Έλληνολατινικής 'Ανατολής, Πρα
κτικά Διεθνούς Συμποσίου, έπιμ. Χρύσα Λ. Μαλτέζου, [Βιβλιοθήκη του Ελληνι
κού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας 19], Βενε
τία 1998, σελ. 521 

Ό τόμος περιλαμβάνει τα Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου μέ αντικείμενο 
τη μελέτη της περιόδου της Λατινοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε στην 'Αθήνα 
από τις 8 μέχρι τις 10 Μαΐου 1997. 

Άπό τήν ομιλία της καθ. κ. Χρύσας Μαλτέζου της 'Οργανωτικής 'Επιτροπής 
τού Συμποσίου, καθορίζεται ήδη ή κεντρική σκέψη, ό άξονας πού προσδιορίζει 
τήν κατεύθυνση εργασίας τού Συμποσίου: ή ανάγκη εμπλουτισμού της προβλη
ματικής και τών μεθοδολογικών μας εργαλείων στή μελέτη τών κοινωνικών φαι
νομένων, επικεντρώνοντας, στή συγκεκριμένη περίπτωση, το ερευνητικό ενδια
φέρον στή μελέτη τών κοινωνικών φαινομένων μέσα άπό το πρίσμα τής αντίθε
σης «πλούτος - φτώχεια». Ταυτόχρονα, προτείνονται προς σχολιασμό δύο 
ουσιώδη ερωτήματα: (α) κατά πόσον ή περίοδος τής Λατινοκρατίας έ'χει εντα
χθεί στον κορμό τής εθνικής συνείδησης καί (β) κατά πόσον έ'χει ενταχθεί ή μελέ
τη τής περιόδου αυτής στις καθολικότητες, στους άξονες, στο πλαίσιο τής ευρω
παϊκής ιστορίας. Ή αυτονόητη διαπίστωση δτι «ή περίοδος τής βενετοκρατίας 
καί τής γενουατοκρατίας στον ελληνικό χώρο είναι ενσωματωμένη στον κορμό 
τής ιστορίας τών άλλοτε μητροπολιτικών ιταλικών κέντρων», οδηγεί αβίαστα 
στό συμπέρασμα ότι είναι ανάγκη να εξετάζεται «μέσα άπό τό πρίσμα τής καθο-
λικότερης ευρωπαϊκής ιστορίας ή περίοδος πού συνηθίζουμε να καλούμε Λατι
νοκρατία». Τό τελευταίο αυτό σημείο έρχεται να υπηρετήσει καί ή πρόταση τής 
Προέδρου τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής για τή δημιουργία μιας «Διεθνούς Ενώ
σεως Σπουδών Έλληνολατινικής Ανατολής». 

Οι 39 ανακοινώσεις πού αποτελούν τον ογκώδη τόμο τών Πρακτικών, κινού
μενες στα πλαίσια τών παραπάνω ερευνητικών αξόνων, καλύπτουν τό ευρύ φά
σμα χρόνου τής παρουσίας τών Λατίνων στις ελληνικές περιοχές, μέ έμφαση 
στους βενετοκρατούμενους χώρους, άπό τον 13ο μέχρι τόν 18ο αιώνα. Ή πλού
σια προβληματική πού αναπτύσσεται, τα νέα στοιχεία πού παρουσιάζονται καί 
οι νέοι άξονες μελέτης πού προσδιορίζονται, αποτελούν όχι μικρή συμβολή στην 
προώθηση τής μελέτης τών συναφών ζητημάτων. Οί "Ελληνες καί ξένοι (κυρίως 
Ιταλοί καί Γάλλοι) επιστήμονες πού συμμετείχαν στό Συμπόσιο, έδειξαν μέ τις 
εργασίες τους τήν ανάγκη να προσανατολιστεί ή μελέτη τής συγκεκριμένης ιστο
ρικής περιόδου στους εσωτερικούς μηχανισμούς τών κοινωνιών, θέτοντας σε 
δεύτερη μοίρα τόν παραδοσιακό αντιθετικό άξονα μελέτης: «ντόπιοι κυριαρχού
μενοι - Δυτικοί κυρίαρχοι». 

Άς επιχειρήσουμε να εντάξουμε τις επιμέρους ανακοινώσεις σέ κάποιες θε
ματικές ενότητες, έστω καί μέ τόν κίνδυνο τών γενικεύσεων. 

1) Σημαντική συνεισφορά στή διευκρίνιση τών ζητημάτων καί ένα βήμα προς 
τήν ουσιωδέστερη κατανόηση τού προβλήματος, αποτελεί μία ομάδα ανακοινώ
σεων πού επικεντρώνει τήν έρευνα στα βασικά ζητήματα τής ορολογίας. Αυτοί οι 
μελετητές επιμένουν στην εξέταση τού ποιοι, πότε, πώς καί γιατί, καθώς καί μέσα 
σέ ποια θεωρητικά ή διεκδικητικά πλαίσια κάνουν χρήση τού ορού «φτώχεια / 
φτωχός», καθώς καί ποια είναι ή σχέση πού έχουν αυτές οί εννοιες/κατηγορίες μέ 
τήν πραγματικότητα τής εποχής. Ζήτημα ουσιώδες για τήν κατανόηση τής σχέσης 
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των νοοτροπιών και της πραγματικότητας. Γίνεται έ'τσι κατανοητό οτι ή έννοια 
δεν είναι εύκολα προσδιορίσιμη, οΰτε μονοσήμαντη, καθώς καί οτι πολύ συχνά ή 
χρήση του ορού αντανακλά περισσότερο τα στερεότυπα, τις διεργασίες στό χώρο 
τών αντιλήψεων καί τών νοοτροπιών, παρά ανταποκρίνεται στην ορισμένη πραγ
ματικότητα. Στα πλαίσια αυτής της προβληματικής, για παράδειγμα, γίνεται φα
νερό οτι πολύ συχνά ή επίκληση της φτώχειας ή της αδυναμίας γίνεται άπό άτομα 
ή συλλογικά υποκείμενα πού απευθύνονται στον κυρίαρχο, με στόχο τον ύπερτο-
νισμό καταστάσεων καί τήν εκμαίευση επιθυμητών λύσεων. 

2) Μία άλλη ομάδα μελετητών ενδιαφέρεται περισσότερο για τήν παρουσία 
καί τή διάχυση τοΰ πλούτου μέσα στα κοινωνικά στρώματα της προβιομηχα
νικής εποχής, για το ρόλο τοΰ χρήματος στην κοινωνική διαστρωμάτωση, άλλα 
καί για το συναφές ζήτημα τής κοινωνικής κινητικότητας. Αυτή ή κατεύθυνση 
μελέτης αποδείχνεται ιδιαίτερα γόνιμη για τήν κατανόηση τών μηχανισμών τής 
κοινωνικής ιεράρχησης καί οδηγεί σέ συμπεράσματα αντίστοιχα με εκείνα στα 
όποια έχει οδηγηθεί ή ευρωπαϊκή βιβλιογραφία τών τελευταίων δεκαετιών. Τα 
παλαιότερα σχήματα περί αποκλειστικής κατοχής τοΰ πλούτου άπό το κάθε 
φορά ανώτερο κοινωνικό στρώμα, αποδείχνεται οτι δέν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. "Ενα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα αυτών τών μελετών είναι ή 
αναθεώρηση τής άποψης για τήν απόλυτη διάκριση υπαίθρου - πόλης ή θεσμικά 
καθορισμένων ηγετικών ομάδων - υποδεέστερων στρωμάτων, μέ μόνο κριτήριο 
το χρήμα, εφ' δσον αυτό αποτελούσε μία μόνο παράμετρο μέσα στις αντιλήψεις 
τής εποχής. Ή μελέτη τών μηχανισμών τής κοινωνικής κινητικότητας, ή επικέ
ντρωση στή μελέτη τής προσωπογραφίας, ό προβληματισμός για τή διεύρυνση 
τοΰ έκχρηματισμοΰ τής οικονομίας, αποτελούν κύριες πτυχές αυτής τής προβλη
ματικής. Άπό τα συμπεράσματα αυτών τών ανακοινώσεων, προκύπτουν ενδια
φέροντα στοιχεία για τή δομή τών κοινωνιών τής εποχής, άλλα καί για τους τρό
πους σταδιακής υπονόμευσης τής συγκεκριμένης κοινωνικής οργάνωσης, ήδη 
άπό τον 17ο αιώνα, στην προοπτική τής σύγχρονης ταξικής κοινωνίας. 

3) Προς μία κατεύθυνση συναφή μέ τήν προηγούμενη, στρέφεται μία άλλη 
ομάδα ανακοινώσεων, πού έρευνα τή σχέση πλούτου καί φτώχειας στό εσωτε
ρικό τών διαφόρων τύπων κοινωνικών συσσωματώσεων (κοινοτήτων, επαγγελ
ματικών συντεχνιών καί θρησκευτικών αδελφοτήτων), καθώς καί το ρόλο τοΰ 
επαγγέλματος καί τοΰ πλούτου στην απόκτηση τής βενετικής υπηκοότητας άπό 
τους μετανάστες στή βενετική μητρόπολη. Ή μελέτη τών επιμέρους περιπτώσε
ων αποδείχνει οτι ό πλοΰτος συχνά αποτέλεσε το «όχημα» για τήν κοινωνική 
άνοδο καί τήν ένταξη στις θεσμικά κατοχυρωμένες κυρίαρχες ομάδες, ενώ ταυ
τόχρονα, ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν άπό τους τρόπους συνύ
παρξης καί τις διαμορφούμενες σχέσεις μεταξύ πλουσιότερων καί φτωχότερων 
ατόμων στό εσωτερικό τών ποικίλων συσσωματώσεων. 

4) Τέλος, άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν άπό τις συνεισφορές 
εκείνων τών μελετητών πού στρέφονται σέ ζητήματα πού θα ήταν δυνατόν να 
ενταχθούν στην ενότητα «πλοΰτος καί εικόνα». Τα ενδιαφέροντα στοιχεία εδώ 
εντοπίζονται στις αντιδράσεις πού προκαλεί ή προβολή τών κοινωνικών ανισο
τήτων στό συλλογικό υποσυνείδητο, στους τρόπους μέ τους όποιους οι ανισότη
τες χρησιμοποιούνται άπό τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς (κράτος καί εκκλη
σία), ή ακόμη στό πώς οι ανισότητες λειτουργούν στό συμβολικό επίπεδο. "Ετσι, 
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αντικείμενο μελέτης γίνεται ό τρόπος απεικόνισης των αμαρτημάτων του πλού
του στην εκκλησιαστική εικονογραφία και ή συνακόλουθη «καθαρτική» λει
τουργία για τις μάζες της συμβολικής τιμωρίας των πλουσίων, ή ακόμη ερευ
νάται ή διαμόρφωση τοϋ κοινωνικού περιθωρίου και οι μηχανισμοί αναπαρα
γωγής και χρήσης του. Σε ένα άλλο επίπεδο, σ' αυτό των ιδεολογικών μηχανισμών 
τής εξουσίας, ερευνάται ή προβολή τών ανισοτήτων και ή αναπαραγωγή τους 
μέσα άπό τή διαδικασία τής οργανωμένης τελετής, παραδείγματος χάριν τοϋ θε
άτρου και τής γκιόστρας. 

Ή μελέτη τής περιόδου τής Λατινοκρατίας, και ιδιαίτερα εκείνης τής Βενετο-
κρατίας, πού προσελκύει τό ενδιαφέρον όλο και περισσότερων μελετητών, είναι 
αυτονόητο ότι χρειάζεται διαρκώς ανανέωση τών προβληματισμών, διεύρυνση 
τής οπτικής, αποδοχή τών νέων θεωρητικών προκλήσεων και διαμόρφωση και
νούργιων ερευνητικών αξόνων. Ύπ' αυτό το πρίσμα και προς αύτη τήν κατεύ
θυνση θα πρέπει να κριθεί ή συμβολή τοϋ παρόντος τόμου. 
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Η μελέτη στηρίζεται κατά βάση στο Χρονικό (Llibre dels Fets) του βασιλέα της 
Καταλονίας-Αραγονίας Ιακώβου Α (1213-1276) και πραγματεύεται δύο σημαντικά 
για τις βυζαντινοκαταλανικές σχέσεις γεγονότα κατά το 12ο και το 13ο αιώνα. Συγκε
κριμένα, το πρώτο μέρος της μελέτης (σ. 1-180) αφορά τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα 
στο βυζαντινό αυτοκράτορα Μανουήλ Α Κομνηνό (1143-1180) και το βασιλέα της Κα
ταλονίας-Αραγονίας Αλφόνσο Α (1162-1196), που επικυρώθηκαν με τους αρραβώνες 
μιας βυζαντινής πριγκήπισσας, της Ευδοκίας Κομνηνής, και ενός καταλανού, του κόμη 
της Προβηγκίας Ramon Berenguer IV, αλλά και το ευρύτερο διπλωματικό παρασκή
νιο της εποχής. Στο δεύτερο μέρος της μελέτης (σ. 183-443) αναλύεται η εξωτερική πο
λιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου (1258-1282) και του χρονικογράφου βασιλέα Ια
κώβου Α, η πολιτική των Μογγόλων της Περσίας, όπως και η ανεπιτυχής καταλανική 
σταυροφορία του 1269 στους Αγίους Τόπους. Η μελέτη ολοκληρώνεται με έναν εκτε
ταμένο επίλογο (σ. 447-465) και ένα αναλυτικό ευρετήριο προσώπων και τόπων και 
αποτελεί αξιόλογη συμβολή για τη σφαιρικότερη θεώρηση προβλημάτων της βυζαντι
νής ιστορίας κυρίως λόγω της επεξεργασίας δυτικών πηγών. Ο συγγραφέας γνωρίζει 
καλά τις πηγές του 12ου και 13ου αιώνα, όπως και τη νεώτερη βιβλιογραφία και κα
τορθώνει να δώσει κατατοπιστική εικόνα για το ιστορικό πλαίσιο και ιδιαίτερα για τη 
δραστηριότητα των Καταλανών τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή. 
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