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σιμά γιά τούς ενδιαφερομένους νά τή χρησιμοποιήσουν. Τέλος, τό βιβλίο τοϋ κ. Ί. 
Ψαρά είναι ενα πολύ καλό βιβλίο, πού διαβάζεται μέ ενδιαφέρον, αλλά καί πολ- 
λαπλώς χρήσιμο γιά τόν μελετητή τής 'Ιστορίας.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Σιδηρούλα Ζιώγου-Καραστεργίου, Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, ή ’Οθωμανική 
Διοίκηση καί ή ’Εκπαίδευση τοϋ Γένους, Κείμενα - Πηγές 1830-1914, σειρά 'Ιστορικό 
’Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης - έκδ. οίκος Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 
825.

Σκοπός τής πολυσέλιδης αυτής μελέτης τής συναδέλφου κ. Σιδηρούλας Ζιώγου- 
Καραστεργίου είναι: α. νά κωδικοποιήσει γνωστές καί απρόσιτες πηγές γιά τόν ρόλο 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου ώς εκπαιδευτικού κέντρου όλων των ’Ορθοδόξων β. 
τόν οικουμενικό χαρακτήρα του έν μέσω των εθνικισμών τού 19ου αί. καί των τάσεων 
τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας νά άφαιρέσει τήν έθναρχική φυσιογνωμία του· γ. νά 
άναδείξει τή λειτουργία τού εκπαιδευτικού μηχανισμού του σέ όλο τό γεωγραφικό 
φάσμα πού κάλυπτε ή πνευματική του εξουσία· δ. νά παρουσιάσει τόν συντονιστικό 
του ρόλο στή δράση των κατά τόπους μητροπόλεων, κοινοτήτων καί φιλεκπαιδευ
τικών συλλόγων ε. νά εξετάσει τήν εκπαιδευτική πραγματικότητα τής εποχής σέ ό,τι 
αφορά τούς διδασκάλους, τά σχολικά προγράμματα, τά σχολικά βιβλία κ.λπ.

Ή μελέτη, ή καλύτερα συλλογή, όπως τή χαρακτηρίζει ή συγγρ., χωρίζεται σέ δύο 
μέρη: τό πρώτο είναι τά κείμενα μέ τό νομοθετικό, θεσμικό, διοικητικό πλαίσιο τής 
εκπαίδευσης· τό δεύτερο είναι ή οργάνωση καί ή λειτουργία τών σχολείων. Ή χρονική 
περιοχή πού καλύπτει ή μελέτη, 1830-1914, δεικνύει τό μέν 1830 τήν άρχή τής 
ανεξαρτησίας τού ελληνικού κράτους, τό δέ 1914 τήν απαρχή τής νέας πραγματικότη- 
τος πού εμφανίζεται μέ τούς Βαλκανικούς Πολέμους καί τόν A ' Μεγάλο Πόλεμο καί 
τή συνακόλουθη παρουσία τού ελληνικού βασιλείου στις άπελευθερωθεισες περιο
χές. Ή συλλογή τού υλικού άπήτησε κόπο καί χρόνο πολύ, έφ* όσον τά κείμενα 
εντοπίσθηκαν σέ ενα πλήθος αρμοδίων πηγών πού εντάσσονται στά πλαίσια τής 
Εκκλησιαστικής Ιστορίας καί αυτής τού Οικουμενικού Πατριαρχείου. Περιοδικές 
εκδόσεις καί αύτοτελεις έκδόσεις τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, αλλά καί άλλες 
συναφείς εκδόσεις φορέων καί προσώπων άποτέλεσαν τίς πηγές, επί τών όποιων βασί
σθηκε ή συλλογή τού υλικού όπως: ή ’Εκκλησιαστική ’Επιθεώρηση (1873-1884), ή 
'Εκκλησιαστική ’Αλήθεια (1880-1914), τό περιοδικό τού έν Κωνσταντινουπόλει Ελ
ληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (1872-1914), τά νομοθετικά κείμενα τού Δ. Νικολαΐ- 
δου, ’Οθωμανικοί Κώδικες (Κ/πολις 1890), Οί κανονισμοί τών 'Ορθοδόξων Ελλη
νικών κοινοτήτων τοϋ ’Οθωμανικού Κράτους, έπιμ. X. Κ. Παπαστάθη (Θεσσαλονίκη 
1984), οί τόμοι πού αφορούν τό προνομιακό ζήτημα, Τά κατά τό ζήτημα τών εκκλη
σιαστικών προνομίων (Κ/πολις 1884) καί Εγγραφα μεταξύ Υψηλής Πύλης καί Οι
κουμενικού Πατριαρχείου άφορώντα εις τήν λύσιν τών δύο εκκλησιαστικών ζητη
μάτων τοϋ τε προνομιακού καί τού βουλγαρικού (Τεργέστη 1891), ή Συλλογή Πα
τριαρχικών καί τών Συνοδικών 'Εγκυκλίων, Πατριαρχικών ’Αποδείξεων καί Εγκυ
κλίων τής Μ. Πρωτοσυγκελλίας, ύπό Ί. Σταυρίδου (Κ/πολις 1900), ό τόμος τών ’Ε
γκυκλίων τής Μ. Πρωτοσυγκελλίας (1896-1914) πού σώζεται στήν Πατριαρχική 
βιβλιοθήκη χωρίς τίτλο καί τέλος τά χειρόγραφα Πρακτικά τής Πατριαρχικής Κε
ντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής.
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Ή κ. Ζιώγου θεωρεί ώς βασικότερους σταθμούς γιά τά εκπαιδευτικά θέματα τούς 
εξής: α. τή σύσταση τής Εκκλησιαστικής καί Πνευματικής Επιτροπής τό 1836- β. τόν 
κανονισμό των αλληλοδιδακτικών καί ελληνικών σχολείων τό 1846· τόν «διοργα- 
νονισμό» τών Παρθεναγωγείων τό 1851. Άπό τίς νέες ρυθμίσεις πού είσάγονται, μέσω 
τών οργανισμών αυτών, άναδεικνύεται ό κυρίαρχος ρόλος τού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, ή καθολική Ισχύς τών κανονισμών λειτουργίας τών σχολείων καί ή 
ομοιομορφία τού συστήματος τής εκπαιδεύσεως, ό έλεγχος τών διδακτικών βιβλίων, ή 
αντιμετώπιση τών δυτικών επιδράσεων, αλλά καί ό σταδιακώς άνερχόμενος ρόλος τών 
λαϊκών, μέσω τών συντεχνιών, τών όποιων ή παρέμβαση στά εκπαιδευτικά προβλή
ματα άναγνωρίζεται, πλέον άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, καί τέλος, ή παράλληλη 
δομή τού έκπαιδευτικοΰ συστήματος τών αλυτρώτων περιοχών μέ τίς εκπαιδευτικές 
καί νομοθετικές ρυθμίσεις τού ελεύθερου ελληνικού κράτους. ’Αξιοσημείωτος είναι, 
οπωσδήποτε, ό ρόλος τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής, ή όποια θεωρείται πρότυπο 
γιά τίς έπιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις τού Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου Κων
σταντινουπόλεως, τής Πατριαρχικής Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής, άλλά καί 
τού Οικουμενικού Πατριάρχου ’Ιωακείμ τού Γ', ό όποιος κυριαρχεί όχι μόνον στις 
έκκλησιαστικοπολιτικές έξελίξεις τής ταραγμένης εποχής του, άλλά καί στίς εκπαι
δευτικές διαδικασίες πού σημειώνονται κατά τήν κρίσιμη περίοδο 1878-1914.

Στό πρώτο μέρος, Νομοθετικό καί θεσμικό πλαίσιο τής εκπαίδευσης, διοίκηση 
καί έποπτεία τών σχολείων, περιέχονται τέσσερις πατριαρχικοί εγκύκλιοι: 1. Είδο- 
ποίησις περί συστάσεως επιτροπής εκκλησιαστικής τε καί πνευματικής (1836), όπου 
ό λόγος γιά τόν έλεγχο τών βιβλίων, τών ’ιδιωτικών σχολείων, τών διδασκάλων κλπ. μέ 
σκοπό τήν αναχαίτιση τών ξένων προπαγανδών καί τήν ενίσχυση τής ’Ορθοδοξίας, 2. 
Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν Γράμμα τοϋ Πατριάρχου ’Ανθίμου (1845) πού άνα- 
φέρεται στόν κανονισμό τών αλληλοδιδακτικών καί ελληνικών σχολείων άπό τά ετε
ρόδοξα σχολεία, άπό τή χρήση μή εγκεκριμένων βιβλίων άπό τό Οικουμενικό Πα
τριαρχείο κ.λπ. 3. Ή Πατριαρχική καί Συνοδική ’Εγκύκλιος ’Επιστολή τοϋ 1851 πού 
αφορά στά Ελληνικά Παρθεναγωγεία.

’Ακολουθεί τό Δεύτερο Κεφάλαιο Μεταρρυθμίσεις καί Γενικοί Κανονισμοί - ’Ο
θωμανικόν Σύνταγμα (1856-1876), όπου περιλαμβάνονται: 1. Τό υψηλόν φιρμάνιον 
περί Μεταρρυθμίσεων (1856) πού απευθύνεται στόν Πρωθυπουργό τής Υψηλής Πύ
λης —τό λεγόμενον Χαττ-ι Χουμαγιούν στήν ελληνική μετάφρασή του, όπου προσ
διορίζονται οί αρμοδιότητες, μεταξύ τών άλλων, καί τού Οικουμενικού Πατριαρ
χείου, χωρίς, πάντως, αύτό νά ονοματίζεται. 2. Οί Γενικοί Κανονισμοί (ώς συνέχεια 
τού Χαττ-ι Χουμαγιούν) Περί διευθετήσεως τών εκκλησιαστικών καί εθνικών πραγ
μάτων τών υπό τόν Οικουμενικόν θρόνον διατελούντων ’Ορθοδόξων Χριστιανών, ό
που δίδονται οδηγίες γιά τή συγκρότηση προσωρινών συμβουλίων καί όπου ή συγγρ. 
προσθέτει ποικίλους κανονισμούς πού άφοροΰν στόν σχηματισμό τής συνόδου τών 
μητροπολιτών, τού Διαρκούς Μικτού Συμβουλίου (1863), τό αύτοκρατορικό διάταγ
μα γιά τίς εσωτερικές μεταρρυθμίσεις (1875), τό σχετικό απόσπασμα τού ’Οθωμανι
κού Συντάγματος περί τού δημοσίου δικαίου τών ’Οθωμανών (1876) άρθρα 8-19. Τό 
τρίτο κεφάλαιο άναφέρεται στίς Εκκλησιαστικές Εκπαιδευτικές ’Επιτροπές· παρου
σιάζονται εδώ οί κανονισμοί τής έν Κωνσταντινουπόλει Κεντρικής Φιλεκπαιδευτικής 
’Αδελφότητος (1867), τής Κεντρικής Εκκλησιαστικής ’Επιτροπής (1868), τοϋ έν 
Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (1871), τής Πατριαρχικής 
Κεντρικής Εκπαιδευτικής Επιτροπής (1873 καί 1893), τής ’Αδελφότητος «’Αγαπάτε 
Άλλήλους» κ.λπ. Τό τέταρτο κεφάλαιο άναφέρεται στό προνομιακό ζήτημα καί στίς
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τρεις φάσεις του (α. 1883-1884· β. 1890-1891 καί γ. 1908-1910), όπου η δραματική 
αλληλογραφία τοϋ θρόνου μέ την Υψηλή Πύλη γιά τή ρύθμιση τού προνομιακού 
ζητήματος, κατά τό όποιο ή ’Οθωμανική Αύτοκρατορία επεδίωκε νά άρει τά παλαιά 
προνόμια τού Γένους μέ σκοπό τόν έκτουρκισμό των Ελλήνων καί επί των όποιων 
προνομίων οί 'Έλληνες (Ρωμηοί) στηρίχθηκαν κατά τή μακρά περίοδο τής αιχμαλω
σίας τους.

Τό Δεύτερο Μέρος τού βιβλίου αφορά σέ θέματα οργάνωσης καί λειτουργίας των 
σχολείων καί κυρίως στις Γενικές Ρυθμίσεις: Πατριαρχικοί εγκύκλιοι καί άλλα επίση
μα έγγραφα. Τό πρώτο κεφάλαιο περιέχει τρία υποκεφάλαια ήτοι: 1. Περί άναγο- 
ρεύσεως καί επισκευής ευαγών καθιδρυμάτων, 2. Περί αδειών λειτουργίας σχολών 
καί περί στατιστικών σχολικών πληροφοριών καί 3. Περί σχολικών προγραμμάτων, 
βιβλίων καί διδασκόντων (όπου ό λόγος γιά άδεια ίδρύσεως σχολείων, ευαγών Ιδρυ
μάτων, κλεψιτύπων βιβλίων, εγκεκριμένων βιβλίων, σχολικών βιβλίων διδασκαλίας 
οθωμανικής γλώσσας, διορισμού καί παύσεως διδασκάλων).

Τό δεύτερο κεφάλαιο άναφέρεται στις Εγκυκλίους τής Μεγάλης Πρωτοσυγκελ- 
λίας, στίς σχολές τής ’Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως (1891-1914) καί όπου 
περιέχονται τά σχετικά μέ τις σχολικές εφορίες, τά προγράμματα μαθημάτων, τά σχο
λικά βιβλία, τό γλωσσικό ζήτημα, ό τρόπος διαξαγωγής τών έξετάσεων (προφορικές - 
γραπτές), τά σχολικά προγράμματα, τά δικαιολογητικά τών διδασκάλων, τά καθήκο
ντα τών σχολικών εφοριών καί τού διδακτικού προσωπικού, οί κανονισμοί τών σχο
λών, οί μισθοί τών διδασκάλων κ.λπ.

Τό τρίτο κεφάλαιο Γενικοί Κανονισμοί λειτουργίας τών σχολών καί άναλυτικά 
προγράμματα μαθημάτων (1846-1890), όπου περιλαμβάνονται κανονισμοί τών αλλη
λοδιδακτικών καί ελληνικών σχολείων, παρθεναγωγείων, αλλά καί έγγραφα άφο- 
ρώντα στή Μεγάλη Σχολή τού Γένους, τή Δημόσια ’Εκπαίδευση (1863), τά πρότυπα 
δημοτικά σχολεία στήν "Ηπειρο καί τή Θράκη, τό ομοιόμορφο πρόγραμμα δημοτικής 
έκπαιδεύσεως (1857-1877), τό Πρότυπον Διδασκαλειον Θεσσαλονίκης (1879) κ.λπ. 
Στό Ιδιο κεφάλαιο περιέχονται πολλές ειδήσεις γιά τά άλληλοδιδακτικά σχολεία, τά 
μαθήματα (κλασσικά καί πατερικά κείμενα), τά καθήκοντα μαθητών, διδασκάλων, 
επιτρόπων, βοηθητικού προσωπικού τών σχολείων, τή βιβλιοθήκη, τή διεύθυνση καί 
τήν εφορία τής Μεγάλης Σχολής τού Γένους, τά μαθήματα στά Ζαρίφεια ’Εκπαι
δευτήρια τής ’Ηπείρου καί τής Θράκης, τό πρόγραμμα μαθημάτων τής Μεγάλης 
Σχολής τού Γένους καί τού Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης κ.ά.

Τό τέταρτο κεφάλαιο άφορά στήν περίοδο 1891-1914 καί φέρει τόν τίτλο 
Ειδικοί Κανονισμοί λειτουργίας τών σχολών τής ’Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπό
λεως καί άναφέρεται σέ άναλυτικά προγράμματα, εκπαιδευτικούς καί σχολικά προ
γράμματα αστικών σχολών, άρρένων καί θηλέων (1897, 1907, 1912), στή διαβάθμιση 
τού διδασκαλικού προσωπικού (1908), στόν Διδασκαλικό Σύνδεσμο Κωνσταντινου
πόλεως (1906), στή σύνταξη τών καθηγητών τής Μεγάλης τού Γένους Σχολής (1902).

Τό έργο τής κ. Σιδηρούλας Ζιώγου-Καραστεργίου κλείνει μέ βιβλιογραφικό κα
τάλογο πηγών, μερικές εκ τών οποίων άναφέρθηκαν στήν αρχή τής παρούσης, καθώς 
καί μέ ένα χρονολογικό κατάλογο καί προέλευση πηγών.

Τελικώς τό βιβλίο αυτό τής εκλεκτής συναδέλφου συνιστά μία πολύτιμη κωδι
κοποίηση τών πηγών, όπου άποτυπώνεται ό ρόλος τού Οικουμενικού Πατριαρχείου 
ώς τού κυρίου καί μόνον φορέως πέριξ τού οποίου κινήθηκε καί ή εκπαιδευτική δια
δικασία άπό τό 1453 ώς τό 1914. Βεβαίως έδώ εξετάζεται ή κρίσιμη περίοδος 1830- 
1914 καί άξιοποιούνται όλες οί διαθέσιμες πηγές: Πατριαρχικές ’Εγκύκλιοι, Μεταρ-
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ρυθμίσεις, Γενικοί κανονισμοί, ’Οθωμανικό Σύνταγμα, Εκπαιδευτικές Επιτροπές, 
προνομιακό ζήτημα, Ειδικές ρυθμίσεις, προγράμματα μαθημάτων, ειδικοί κανονισμοί 
λειτουργίας τών σχολών. Μέ ένα λόγο τό βιβλίο τής κ. Σιδηρούλας Ζιώγου-Καρα- 
στεργίου αποτελεί, πλέον, τή βάση γιά την ερευνά καί μελέτη τής Ιστορίας τής νεοελη- 
νικής παιδείας, αλλά μαζί καί άδιάψευστη μάρτυρα τής προσφοράς τού πνευματικού 
ηγέτη τών υποδούλων Ρωμηών, τού Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Χρήστος Δ. Καρδαράς, Τό Οικουμενικό Πατριαρχείο καί ό ’Αλύτρωτος Ελλη
νισμός τής Μακεδονίας, Θράκης, ’Ηπείρου, έκδ. Έπικαιρότητα, ’Αθήνα 1996, σσ. 421.

Τό βιβλίο αυτό τού κ. Χρ. Δ. Καρδαρά άναφέρεται, όπως καί ό τίτλος του δηλώ
νει, στήν πολιτική πού ήσκησε τό Οικουμενικό Πατριαρχείο έναντι τού αλύτρωτου 
Ελληνισμού, ιδιαιτέρως μετά τό Συνέδριο τού Βερολίνου (1878) καί πού συνδέεται 
μέ τήν ταυτόχρονη άνοδο στόν Οικουμενικό Θρόνο τού ’Ιωακείμ Γ ', τού άπό Θεσσα
λονίκης, ό όποιος ήταν ό πλέον γνήσιος εκφραστής τής οικουμενικής Ιδεολογίας, τήν 
όποια έφήρμοσε έν μέσιρ τής θυέλλης τού έθνοφυλετισμοΰ στά Βαλκάνια, άλλά καί 
τής διαφοροποιήσεως καί άντιθέσεως τών κυβερνήσεων τής Ελλάδος έναντι τής 
ιδεολογίας αυτής. Τό βιβλίο αυτό άσχολείται Ιδιαιτέρως μέ τά δραματικά γεγονότα 
τής α' πατριαρχίας τού Ιωακείμ Γ' (1878-1884) καί τούτο διότι, παρά τίς ρυθμίσεις 
τού Συνεδρίου τού Βερολίνου, πολλοί πληθυσμοί (Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι) 
εξακολουθούσαν νά παραμένουν ύπό οθωμανική κυριαρχία. Ή εποχή αυτή, ώς έλέ- 
χθη, χαρακτηρίζεται καί άπό τήν έντονη άντιπαράθεση τών δύο εθνικών κέντρων: τής 
Κωνσταντινουπόλεως καί τών ’Αθηνών. Ή ’Αθήνα έπεδίωκε επέκταση τών συνόρων 
τού μικρού ελλαδικού βασιλείου ώς εκείνες τίς περιοχές πού υπερτερούσε τό ελ
ληνικό στοιχείο, άλλωστε ή ’Αθήνα ταύτιζε τό κράτος μέ τό έθνος, αντίθετα μέ τήν 
Κωνσταντινούπολη πού πίστευε ότι ό Ελληνισμός θά αφομοίωνε τόν όθωμανισμό 
δημιουργώντας ένα οθωμανικό κράτος του ελληνικού έθνους. Σαφής δηλαδή 
έκφραση τού οικουμενικού Ιδεώδους τής βυζαντινής αύτοκρατορίας, πού καθιστούσε 
τό Πατριαρχείο άνεκτικό, καί πολλές φορές υποχωρητικό, έναντι τών φυλετικών τά
σεων πού προκαλούνταν άπό τίς εθνικιστικές διαμάχες. Ήταν δυσχερής ή συγκαιρία, 
πάντως, ότι σ’ αυτήν τήν κρίσιμη καμπή τών εθνικών ζητημάτων εύρέθησαν ώς ηγέτες 
τού Έθνους δύο εκρηκτικές προσωπικότητες, στό Φανάρι ό ’Ιωακείμ Γ' καί στήν 
’Αθήνα ό πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης, δυστυχώς συνεχώς διαφωνοΰντες γιά 
τόν λόγο πού άνεφέρθη παραπάνω. Ώς έκ τούτου ό συγγρ. δέν άσχολείται τόσο μέ τήν 
έκκλησιαστική πολιτική τού ’Ιωακείμ, όσο μέ τήν πολιτική Ιστορία τού άνδρός. Πο
λύτιμη, πάντως, πηγή γιά τήν έξέταση τών φαινομένων αυτών ήσαν γιά τόν συγγρ. τής 
παρούσης μελέτης τό 'Ιστορικό ’Αρχείο τού υπουργείου ’Εξωτερικών καί τά αρχεία 
τού Foreign Office συμπληρούμενα άπό τόν τύπο τής έποχής.

Στό πρώτο κεφάλαιο ό συγγρ. άσχολείται μέ τήν έκλογή τού ’Ιωακείμ Γ ' στόν πα- 
τριαρχικό θρόνο σέ μία δύσκολη φάση γιά τή Μακεδονία καί τή Θράκη, άλλά καί τήν 
Ήπειρο· άλλωστε ό ’Ιωακείμ διετέλεσε μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (1874-1878) καί 
γνώριζε πολύ καλά αύτά πού θά αντιμετώπιζε ώς Πατριάρχης άπό τήν έξαρχική, 
πανσλαβιστική καί ρουμανική προπαγάνδα. Μέ τήν παρουσία του στόν θρόνο θά 
αντιμετώπιζε τήν πολιτική τών Μεγάλων Δυνάμεων καί τής Υψηλής Πύλης, άλλά καί 
τής ελληνικής κυβερνήσεως πού βίωνε τούς άναπαλμούς τής Μεγάλης ’Ιδέας καί κα-
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