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Evangelia Balta - Mustafa Oğuz,
Livâ-i Resmo Tahrir Defteri,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2009, 692 σελ.

Aμέσως μετά την πτώση του Xάνδακα, όπως 
συνηθιζόταν για κάθε νεοκατακτημένο τό-

πο, οι Oθωμανοί κυρίαρχοι διενεργούν απογραφή 
ώστε να καταγραφούν οι παραγωγικές δυνατότη-
τες και να επιδικαστεί ο φόρος. Aπό το οθωμανι-
κό φορολογικό κατάστιχο TT 822, στο οποίο περι-
λαμβάνονται οι περιοχές Χανίων και Ρεθύμνου, εκ-
δίδουμε τις σελίδες που αναφέρονται στον λιβά του 
Pεθύμνου (σ. 330-658), όπου καταδεικνύεται ότι η 
εσωτερική διαίρεση του λιβά του Pεθύμνου ( να-
χιγιές Pεθύμνου, ναχιγιές Mυλοποτάμου, ναχιγιές 
Aμαρίου, ναχιγιές Aγίου Bασιλείου) αντιγράφει τη 
βενετική του territorio di Rettimo.

Kαταγράφονται, ανά χωριό του κάθε ναχιγιέ, οι 
κάτοχοι γης με τις εκτάσεις κατά είδος καλλιέργει-
ας και τα λιόδεντρά τους. Στο τέλος, σημειώνονται, 
όπου υπάρχουν, και οι εκτάσεις του χωριού, που, παρέμεναν μεν ακαλλιέργητες, αλλά 
και αυτές φορολογούνταν. Oι γαίες του νησιού θεωρήθηκαν araz-i haraciye, υπόχρε-
ες δηλαδή σε έγγειο φόρο. Tα κατάστιχα λοιπόν TT 822 και TT 825 καταγράφουν ακρι-
βώς αυτή τη φορολογία. H απογραφή του κεφαλικού φόρου του πληθυσμού της Kρή-
της, που έγινε, όπως μαρτυρείται στον κανουνναμέ του TT 825, συγχρόνως με την απο-
γραφή των περιουσιακών στοιχείων, αντιστοιχεί στο κατάστιχο TT 980 του Oθωμανι-
κού Aρχείου Πρωθυπουργίας. Στοιχεία σχετικά με τον κεφαλικό φόρο των οικισμών του 
λιβά του Pεθύμνου δίνονται κάθε φορά στις σημειώσεις που συνοδεύουν την έκδοση.

H καταστίχωση της Kρήτης αλλά και διαφόρων νησιών των Kυκλάδων, που διενεργεί-
ται κι αυτή μετά την πτώση του Xάνδακα, διαφέρει από τις κλασικές οθωμανικές στον βαλ-
κανικό χώρο του 15ου αιώνα - αρχών 17ου, όπου πρυτάνευε η καταμέτρηση της πραγμα-
τοποιούμενης / πραγματοποιήσιμης παραγωγής ενός οικισμού για τον καθορισμό του φό-
ρου. Στην περίπτωση της Kρήτης καταγράφονται οι κάτοχοι γαιών, αποτυπώνεται με άλ-
λα λόγια η έγγεια περιουσία των κατοίκων του οικισμού. Mοιάζει επομένως με τη λογική 
του βενετικού συστήματος, το οποίο παρήγε τα catastici, κτηματολόγια, αλλά και το πλή-
θος των αγροληπτικών συμβολαίων που διασώζονται στα πρωτόκολλα των νοταρίων του 
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νησιού. Πιστεύουμε λοιπόν πως η συζήτηση για το γαιοκτητικό σύστημα στην Kρήτη την 
επαύριο της οθωμανικής κατάκτησης θα έπρεπε να λάβει σοβαρά υπόψη της και την προ-
ηγούμενη κατάσταση του νησιού, την οποία οι νέοι κυρίαρχοι ήταν αναγκασμένοι να σε-
βαστούν και να διαχειριστούν με τρόπο ώστε να εδραιώσουν την κατοχή τους. Προς αυτή 
την οπτική, η μαρτυρία του κανουνναμέ της Kύπρου (1572) είναι μοναδική, γιατί συνδέει 
τη φορολογία των Oθωμανών με εκείνη του προηγούμενου καθεστώτος. Kαθώς ο σουλ-
τάνος αποδέχεται ως πλήρους κυριότητας τις γαίες της Kύπρου, της Kρήτης και των νη-
σιών του Aιγαίου, η φορολογία παρεκκλίνει από τη δεκάτη του ιερού νόμου και επιβάλλε-
ται το πέμπτο επί της παραγωγής, αναλογία που απαιτείται και από τους μουσουλμάνους. 
H αναζήτηση επομένως ερμηνείας για τον καινοφανή τρόπο φορολογίας θα όφειλε κατά 
την άποψή μας να αναζητηθεί σε πολιτικοοικονομικούς λόγους που σχετίζονται με τη δια-
δικασία και τους τρόπους της οθωμανικής κατάκτησης. 

Στους πίνακες παρατίθενται τα χωριά των τεσσάρων ναχιγιέδων του σαντζακιού του 
Pεθύμνου με τον συνολικό αριθμό των ιδιοκτητών, την έκταση των διαφόρων καλλιεργει-
ών, το σύνολο των ελαιόδεντρων και το χαράτσι που πληρώνει κάθε χωριό για τις καλλι-
εργημένες και ακαλλιέργητες γαίες του. Mε τον τρόπο αυτό, ο αναγνώστης σχηματίζει κα-
ταρχάς μια εικόνα της δομής των ναχιγιέδων του σαντζακιού Pεθύμνου αλλά αποκτά και 
μια ιδέα της οικονομικής κατάστασης την επαύριο της οθωμανικής κατάκτησης. 

n

Evangelia Balta,
Beyond the Language Frontier. Studies on the Karamanlidika and the Karamanlidika
Printing, Istanbul, The Isis Press 2010, 226 σελ.

Οι δώδεκα μελέτες που συγκεντρώθηκαν σ’αυτόν 
τον τόμο, η συγγραφή των οποίων υπαγορεύτηκε 

από διαφορετικούς κάθε φορά λόγους την τελευταία δε-
καετία, δείχνουν τις αναζητήσεις της συγγραφέως στον 
χώρο των Καραμανλίδικων Σπουδών. Εντάχθηκαν σε 
τρεις θεματικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν τους κύ-
ριους άξονες της έρευνάς της. Η πρώτη με τίτλο "Τουρ-
κόφωνοι Ορθόδοξοι Ανατολίτες" εξετάζει την ταυτότητα 
και τις εκφάνσεις της ταυτότητας των Ρωμιών της Καπ-
παδοκίας μέσα στο ορθόδοξο μιλλέτ και σε σχέση με τα 
άλλα μιλλέτια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Η δεύτε-
ρη ενότητα πραγματεύεται θέματα του καραμανλίδικου 
τύπου. Η τρίτη συγκεντρώνει τις πρώτες μελέτες που βα-
σίζονται σε ανέκδοτο οθωμανικό αρχειακό υλικό σχετικό 

με τον κόσμο της παραγωγής του καραμανλίδικου βιβλίου (εκδότες, μεταφραστές, συγ-
γραφείς τυπογράφους, χρηματοδότες, λογοκρισία κ.λπ.).



39
George Tolias,
Challenged Territories: Cartographies of Greece and the Levant during the Ottoman
Era, Analecta Isisiana CXII, Κωνσταντινούπολη, Isis Press, 2010, 255 σελ.

Ο τόμος περιλαμβάνει έντεκα μελετήματα στα αγγλικά, 
τα γαλλικά και τα ιταλικά, γύρω από προσλήψεις της 

Ελλάδας και της ανατολικής Μεσογείου κατά την οθωμα-
νική περίοδο. Το κύριο σώμα των μελετημάτων εστιάζει 
στις πολιτικές, πολιτιστικές και ιδεολογικές προσλήψεις 
του χώρου της ανατολικής Μεσογείου κατά τους νεώτε-
ρους χρόνους, όπως αυτές αποτυπώνονται κυρίως στις 
χαρτογραφικές αναπαραστάσεις της περιοχής. Οι μελέ-
τες είναι χωρισμένες σε τρεις ενότητες και σε ένα παράρ-
τημα, προκειμένου να αναδειχθούν οι σύνθετες λειτουρ-
γίες των προσλήψεων του χώρου, οι αλληλεπιδράσεις με-
ταξύ λογιοσύνης, πολιτικής και γεωγραφικής φαντασίας.

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τρία κείμενα με αντικεί-
μενο τις πολιτικές λειτουργίες της χαρτογραφίας της Ελλά-
δας και των νησολογίων. Η δεύτερη ενότητα έχει ως αντικείμενο τις προβολές της δυτικής 
γεωγραφικής φαντασίας για τον ελληνικό χώρο. Περιλαμβάνει μελέτες της χαρτογραφι-
κής εικονογραφίας της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τρωάδας. Η τελευταία ενότητα εστι-
άζει στην ελληνική χαρτογραφία. Στην ενότητα αυτή δημοσιεύεται μία μελέτη για την απο-
τύπωση του εθνικού χώρου από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, μια επισκόπηση της ελληνι-
κής παραγωγής έντυπων χαρτών στα χρόνια του Διαφωτισμού, καθώς και μια μελέτη των 
σχέσεων του χαρτογραφικού έργου του Ρήγα με την αρχαιογνωστική χαρτογραφία του 
γαλλικού νέο-ουμανισμού. Στο παράρτημα δημοσιεύεται το σχολιασμένο υπόμνημα του 
Charles-Joseph prince de Ligne (1800), που πρότεινε τη σύσταση μιας δημοκρατίας των 
ελληνικών νησιών (1800), καθώς και η παρουσίαση της εικόνας της οθωμανικής αυτοκρα-
τορίας στον παρισινό φιλολογικό τύπο κατά την περίοδο 1795-1816.

n



40
Adamantios Korais and the European Enlightenment,
Edited by Paschalis M. Kitromilides,
Studies on Voltaire and the Eighteenth Century (SVEC), The Voltaire Foundation,
University of Oxford, Οξφόρδη 2010, xiv+278 σελ.

Στόχευση της έκδοσης αυτής, όπως λέγεται χαρακτη-
ριστικά στον πρόλογο, είναι να "ξανανοίξει το ζήτη-

μα Κοραής στο πεδίο σπουδής του Διαφωτισμού". Ο τό-
μος προέκυψε από την αρχική διοργάνωση μιας στρογγυ-
λής τράπεζας στο δωδέκατο Διεθνές Συνέδριο του Διαφω-
τισμού στο Μονπελλιέ τον Ιούλιο του 2007 (βλ. Ενημερωτικό 
Δελτίο, αρ. 32 (2007), σ. 52-57). Στις πέντε αρχικές συμβο-
λές που παρουσιάστηκαν στο Μονπελλιέ προστέθηκαν άλ-
λες τρεις, και οι οκτώ μελέτες μαζί με εκτενή εισαγωγή του 
επιμελητή απάρτισαν τον παρόντα τόμο.

Οι συγγραφείς του τόμου διερευνούν τις πολλαπλές 
όψεις της ζωής και του έργου του Κοραή αναδεικνύοντας με 
τις αναλύσεις τους τις ακόλουθες θεματικές:

♦ το μεταφραστικό του έργο και τις εκδόσεις κλασικών συγγραφέων, δια των οποί-
ων διαμορφώθηκαν και οι πολιτικές του ιδέες,

♦ τις απόψεις του για τη λογοτεχνία και τη γλωσσική μεταρρύθμιση και τη σημασία 
των απόψεών του αυτών για την καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας,

♦ τη φιλελεύθερη κριτική της Γαλλικής Επανάστασης και την εξέλιξη των ιδεών του 
για την πολιτική ελευθερία.

Τα περιεχόμενα του τόμου είναι τα εξής: 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, "Introduction: Itineraries in the world of the Enlighten-, "Introduction: Itineraries in the world of the Enlighten-"Introduction: Itineraries in the world of the Enlighten-Introduction: Itineraries in the world of the Enlighten-

ment: Adamantios Korais from Smyrna via Montpellier to Paris" [Εισαγωγή: Διαδρομές 
στον κόσμο του Διαφωτισμού. Ο Αδαμάντιος Κοραής από τη Σμύρνη διά του Μονπελ-
λιέ στο Παρίσι].

Μέρος Πρώτο: Μια παρουσία στα κλασικά γράμματα. Βιβή Περράκη, "L’histoire bri-"L’histoire bri-L’histoire bri-ri-
tannique de Coray: une histoire de manuscrits (1789-1803)" [Η βρετανική ιστορία του 
Κοραή: μια ιστορία χειρογράφων (1789-1803)] ♦ Ιωάννης Δ. Ευρυγένης, "Enlighten-"Enlighten-Enlighten-
ment, emancipation, and national identity: Korais and the Ancients" [Διαφωτισμός, 
χειραφέτηση και εθνική ταυτότητα: ο Κοραής και οι Αρχαίοι] ♦ Μιχαήλ Πασχάλης, "The 
history and ideological background of Korais’ Iliad project" [Η ιστορία και το ιδεολογικό 
πλαίσιο της έκδοσης της Ιλιάδας του Κοραή].

Μέρος Δεύτερο: Στοχασμοί για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία. Peter Mackridge, "Korais 
and the Greek language question" [O Κοραής και το ζήτημα της ελληνικής γλώσσας] 
♦ Άννα Ταμπάκη, "Adamance Coray comme critique littéraire et philologue" [Ο 
Αδαμάντιος Κοραής ως κριτικός της λογοτεχνίας και φιλόλογος].



41
Μέρος Τρίτο: Ο διάλογος με τις σύγχρονες ιδέες. Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου: "Adamance 

Coray et sa réflexion philosophique: vers une anthropologie médicale et culturelle" [Ο 
Αδαμάντιος Κοραής και ο φιλοσοφικός του στοχασμός: προς μια ιατρική και πολιτισμική 
ανθρωπολογία] ♦ Π. Μ. Κιτρομηλίδης, "Adamantios Korais and the dilemmas of liberal 
nationalism" [Ο Αδαμάντιος Κοραής και τα διλήμματα του φιλελεύθερου εθνικισμού] ♦ 
Βασίλης Μουρδουκούτας, "Korais and the idea of progress: from theory to action" [Ο 
Κοραής και η ιδέα της προόδου: από τη θεωρία στην πράξη].

Ο τόμος ολοκληρώνεται με περιλήψεις των άρθρων, βιβλιογραφία και ευρετήριο. Κο-
σμείται με τρεις εικόνες: την προσωπογραφία του Κοραή, αγνώστου ζωγράφου, από τη 
βιβλιοθήκη Τυπάλδου-Ιακωβάτου στο Ληξούρι Κεφαλληνίας· την απεικόνιση του Άμστερ-
νταμ την εποχή του Κοραή από το ρολόι που δώρησε ο βοηθός του Σταμάτης Πέτρου 
στη Μονή Ιωάννου του Θεολόγου Πάτμου και τον πίνακα του Θ. Βρυζάκη "Η Ελλάς ευ-
γνωμονούσα" από την Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών. Περιλαμβάνονται επίσης σημείωση 
μεταγραφής των νέων ελληνικών στο λατινικό αλφάβητο και Πίνακας συντομογραφιών.

Με την έκδοση αυτή οι συνεργάτες του τόμου προσφέρουν μια συνολική επανε-
κτίμηση του έργου και της σκέψης μιας εμβληματικής μορφής μεταξύ των δημιουργών 
της σύγχρονης Ελλάδας και συμβάλλουν στην ανάπτυξη προβληματισμών ως προς την 
αλληλεπίδραση των πολιτισμικών παραδόσεων στην Ευρώπη του Διαφωτισμού. Με τις 
προσεγγίσεις τους και την ένταξη του τόμου στην κατ’ εξοχήν σειρά σπουδής του Δια-
φωτισμού επιχειρούν να επαναφέρουν τον Κοραή και το έργο του από το περιθώριο και 
τη λήθη στον κύριο κορμό της σύγχρονης έρευνας του Διαφωτισμού.

n

Cries and Whispers in Karamanlidika Books Before the Doom of Silence. 
Proceedings of the First International Conference on Karamanlidika Studies (Nicosia,
11th-13th Sept. 2008).
Editors: Evangelia Balta and Matthias Kappler,
Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2010, 292 σελ.

Ο τόμος περιλαμβάνει δεκαοκτώ ανακοινώσεις ερευνη-
τών που έλαβαν μέρος στο Πρώτο Συνέδριο Καρα-

μανλίδικων Σπουδών στη Λευκωσία (11-13 Σεπτ. 2008) στις 
οποίες εξετάζονται τα υποκείμενα που παρήγαν την καρα-
μανλίδικη φιλολογία. Οι μελέτες του τόμου δρομολογούν 
έρευνες για τις ιδεολογικές διεργασίες που κρύβονται πί-
σω από συλλογικές συμπεριφορές και νοοτροπίες, εξετά-
ζουν γλωσσολογικά ζητήματα και θέματα συγκριτικής γραμ-
ματολογίας.

n
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First International Conference. Theatre and Theatre Studies in the 21st Century
(Athens, 28 Sept.-1 Oct. 2005). Proceedings. Edited by Anna Tabaki & Walter
Puchner / Premier Congrès International. Théâtre et études théâtrales au seuil du
XXIème siècle (Athènes, 28 sept.-1er oct. 2005). Actes. Sous la direction de Anna
Tabaki & Walter Puchner,
Ergo, Αθήνα 2010, 452 σελ.

Στόχοι του Συμποσίου ήταν να τεθούν ερωτήμα-
τα σε ένα ευρύ φάσμα θεωρίας και πρακτικής 

του θεάτρου καθώς και στο πεδίο της οργάνωσης των 
θεατρικών σπουδών. �πως διατυπώνεται στο προλο-
γικό σημείωμα που υπογράφει ο καθηγητής Βάλτερ 
Πούχνερ "η πρόσφατη θεατρική πρακτική αμφισβητεί 
τις ολιστικές θεωρήσεις της θεωρίας του θεάτρου, όπως 
τον δομισμό και τη σημειολογία και έχει σχετικοποιή-
σει, κατά μία έννοια, κάθε ξεχωριστό στοιχείο της πα-
ράστασης ως επικοινωνιακού γεγονότος μεταξύ ηθο-
ποιών και θεατών [...]. Αυτή η καινούργια κατάσταση 
έχει ένα σημαντικό αντίκτυπο στη μελλοντική θεωρία 
του θεάτρου, στον ίδιο τον όρο 'θέατρο', καθώς επί-
σης και στις θεατρικές σπουδές.

»Η μεταμοντέρνα τάση απλοποίησης ρίχνει, ακό-
μη, νέο φως στη θεατρική ιστοριογραφία, η οποία –

ύστερα από μία περίοδο άρνησής της είναι ξανά το κέντρο της προσοχής του ενδιαφέ-
ροντος. Τα διαρθρωτικά μοντέλα του εξελικτισμού έχουν δώσει τη θέση τους σε πιο συ-
γκεκριμένες και διαφοροποιημένες μεθοδολογίες, οι οποίες τώρα δίνουν περισσότερη 
έμφαση στην προσωπικότητα και στην ατομική αφήγηση του ιστοριογράφου –υπάρ-
χουν μόνο ιστορίες του θεάτρου και όχι μία ιστορία– και εστιάζουν στις διακοπές, στις 
τομές και στις νέες απαρχές του φαντασιακού συνεχούς της εξέλιξης.

»Κατά τις αλλαγές του κανόνα του ρεπερτορίου που σήμερα περιλαμβάνει διαπο-
λιτισμικές παραστάσεις, μετα-αποικιακό δράμα και γενικότερα θεατρικές πρακτικές του 
Τρίτου Κόσμου, ορισμένες περίοδοι της θεατρικής ιστορίας φαίνεται πως είναι περισσό-
τερο 'παρούσες' από τις υπόλοιπες: αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση της 
αναβίωσης και της πρόσληψης του αρχαίου ελληνικού δράματος, το οποίο σήμερα κατέχει 
ένα σημαντικό ποσοστό στο παγκόσμιο ρεπερτόριο και αξίζει σε αυτόν τον τομέα να γί-
νουν μεγαλύτερες και πιο έντονες προσπάθειες ακαδημαϊκής έρευνας. Η κλασική φιλο-
λογία παραδέχεται ότι η πρόσφατη ερμηνεία του αρχαίου δράματος από τους δημιουρ-
γούς του θεάτρου και η σκηνική του παρουσίαση μπροστά σε σύγχρονο ακροατήριο εί-
ναι δυνατό να δώσει μία καινούργια διάσταση στα παραδοσιακά κείμενα. �πως επίσης, 
οι άνθρωποι του θεάτρου αντιλαμβάνονται καλά ότι η ακαδημαϊκή παράδοση του σχο-
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λιασμού και της ερμηνείας αυτών των κειμένων δεν αρκεί να είναι απλώς δουλειά γρα-
φείου που γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες των πανεπιστημίων. Τα προβλήματα της 
μετάφρασης είναι σήμερα πιο πραγματικά από ποτέ".

Άλλο ζωτικό ερώτημα: "Ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουν οι θεατρικές 
σπουδές, καθώς η θεατρική εκπαίδευση αποτελεί μια αξιόλογη επιδίωξη ανεξάρτητα 
από τις αλλαγές στη δομή της οικονομίας και του πολιτισμού;" Τέλος το θέατρο στην εκ-
παίδευση μπορεί να ωφεληθεί από αυτό το καινούργιο απόθεμα ανοιχτών μορφών πα-
ραστάσεων: από το παιχνίδι των ρόλων, το ψυχόδραμα και τη διαρκώς αυξανόμενη βι-
βλιογραφία επί του θέματος σε διεθνές επίπεδο (βλ. The Objectives of the Conference / 
Les objectifs du Congrès, σ. 13-16).

Η δομή των Πρακτικών ακολουθεί τη διάρθρωση των θεματικών ενοτήτων στο Συ-
νέδριο. Ξεκινούν με σύντομο προλογικό σημείωμα της Άννας Ταμπάκη και δυο εισαγω-
γικά κείμενα του Βάλτερ Πούχνερ: "The Objectives of the Conference / Les objectifs du 
Congrès" και "Theatrologia quo vadis ?"

Στην πρώτη ενότητα Theories on theatre – Aspects of theory and historiography / Autour 
de la théorie du drame – Questions d’histoire et d’historiographie théâtrales δημοσιεύο-
νται οι συμβολές των: Marvin Carlson (The City University of New York), Stratos E. 
Constantinidis (The Ohio State University), Claudine Elnécavé (Université de Haifa), J. 
Michael Walton (University of Hull), Λίλα Μαράκα (ΕΚΠΑ), Ζωή Σαμαρά (ΑΠΘ), Άν-
να Ταμπάκη (ΕΚΠΑ), Βάλτερ Πούχνερ (ΕΚΠΑ), Γ. Π. Πεφάνης (ΕΚΠΑ), Κυριακή Πετρά-
κου (ΕΚΠΑ), Sirkku Aaltonen (University of Vaasa), Pirkko Koski (University of Helsinki), 
Kalina Stefanova (National Academy of Theatre and Film Arts, Sofia), Erica Fischer-
Lichte (Freie Universität Berlin), Henri Schoenmakers (University Erlangen-Nuremberg) 
και John Somers (University of Exeter).

Στη δεύτερη θεματική ενότητα Revival and reception of ancient Greek drama / 
Renouveau et réception du théâtre grec ancien, δημοσιεύονται οι συμβολές των: Herman 
Altena (Utrecht University), Πλάτων Μαυρομούστακος (ΕΚΠΑ), José Luis Navarro 
(Universidad Autonoma de Madrid), Maria de Fátima Silva (University of Coimbra), 
Freddy Decreus (Ghent University), Καίτη Διαμαντάκου (ΕΚΠΑ), Κωνστάντζα Γεωργα-
κάκη (ΕΚΠΑ), Ελένη Φεσσά-Εμμανουήλ (ΕΚΠΑ), Carol Gillespie (The Open University, 
UK), Lorna Hardwick (The Open University, UK), Ketevan Gurchiani (University of 
Tbilisi), Dina Mantchéva (Université de Sofia), Χαρά Μπακονικόλα (ΕΚΠΑ), Ketevan 
Nadareishvili (Institute of Classical Philology, Byzantinology and Modern Greek Studies, 
Tbilisi), Σάββας Πατσαλίδης (ΑΠΘ), Cleo Protokhristova (Plovdiv University), Bernd 
Seidensticker (Freie Universität Berlin), GraŻyna Golik-Szarawarska (University of 
Silesia, Katowice), Dmitry Trubotchkin (Russian Academy of Theatre Arts GITIS), Nurith 
Yaari (Tel Aviv University), Χρυσόθεμις Σταματοπούλου-Βασιλάκου (ΕΚΠΑ), David 
Wiles (Royal Holloway University of London) και Steve Wilmer (Trinity College, Dublin).

Στην τρίτη ενότητα με θεματικό άξονα Perspectives of Theatre Studies – Theatre and 
Education / Stratégie et perspectives des études théâtrales – Théâtre et Éducation περιλαμβά-
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νονται οι συμβολές των: Éveleyne Ertel (Paris III-Sorbonne Nouvelle), Marco de Marinis 
(Università di Bologna), Irène Perelli-Contos (Université Laval, Québec), Chantal Hébert 
(Université Laval), Irène Roy (Université Laval), και Don Rubin (York Universtiy, Toronto).

Ακολουθούν περιλήψεις και βιογραφικά των συγγραφέων του τόμου, πολλοί εκ των 
οποίων είναι επιφανείς προσωπικότητες στον χώρο των θεατρικών σπουδών, της κλα-
σικής (και συγκριτικής) φιλολογίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Ως επίμετρο δημο-
σιεύεται το Πρόγραμμα Εργασιών του Συνεδρίου και αναμνηστικό φωτογραφικό υλικό.

n

John Locke, 
Δεύτερη Πραγματεία περί Κυβερνήσεως. Δοκίμιο με θέμα την αληθινή αρχή, έκταση
και σκοπό της πολιτικής εξουσίας.
Πρόλογος: Peter Laslett.
Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης,
δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2010, 311 σελ.

Η ελληνική μετάφραση της Δεύτερης Πραγματείας 
κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση το 1990. 

Επανεκδίδεται σε δεύτερη έκδοση είκοσι χρόνια αργότερα, 
αφού παρέμεινε επί μακρόν εξαντλημένη. Περιλαμβάνει 
πρόλογο στην ελληνική έκδοση του αειμνήστου Peter Laslett, 
ο οποίος πραγματοποίησε το 1960 την κριτική έκδοση του 
κειμένου στο οποίο βασίστηκε και η ελληνική μετάφραση. Ο 
Peter Laslett επισημαίνει στον Πρόλογό του το ενδιαφέρον 
του Locke για την απελευθέρωση των υπόδουλων Ελλήνων. 
Ακολουθούν πρόλογος του μεταφραστή-επιμελητή στην 
πρώτη και τη δεύτερη έκδοση, ευχαριστίες και εκτενές 
εισαγωγικό μελέτημα με τίτλο "Η πολιτική σκέψη του John 
Locke ως ερμηνευτικό πρόβλημα" (σ. 21-76).

Ακολουθεί το κείμενο της μετάφρασης "αναθεωρημένο στο σύνολό του με μικρές 
και κατά το πλείστον ανεπαίσθητες διορθώσεις, υπαγορευμένες από την ανάγκη ακρι-
βέστερης απόδοσης στη γλώσσα μας", όπως δηλώνεται στον πρόλογο της β΄ έκδοσης.

Επιτάσσονται λεπτομερή ιστορικά σχόλια στις επιμέρους παραγράφους του κειμέ-
νου, βιβλιογραφική σημείωση και ευρετήριο.

Για το περιεχόμενο του έργου, σημειώνει η Ρωξάνη Αργυροπούλου, σε παρουσίαση 
της έκδοσης στην εφημερίδα Το Βήμα, 5 Δεκεμβρίου 2010, σ. 46: "Με κύριους άξονες 
τις θεωρίες του φυσικού δικαίου, της συμβολαιακής προέλευσης των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και αναλύοντας την υφή των πολιτευμάτων και τη διάκριση των εξουσιών, κα-
θώς και την περιστολή των κυριαρχικών δικαιωμάτων του μονάρχη, ο Locke κατόρθω-
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σε να διασφαλίσει την ανοχή και την πολιτική ελευθερία ως αυτόνομες αξίες οι οποίες 
βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη κυβερνώντων και κυβερνωμένων […]. Η εικόνα 
του ανθρώπου όπως αναδύεται από τη Δεύτερη Πραγματεία ανταποκρίνεται στο αυστη-
ρό πρότυπο του προτεσταντισμού με τη βαθιά αίσθηση της ανθρώπινης ταπεινοφροσύ-
νης και του ανθρώπινου καθήκοντος."

n

Ανδρομάχη Φίλιππα-Χαριτωνίδου, 
Ηθογραφίες λευκαδίτικες.
Επιμέλεια - Επιλεγόμενα - Λεξιλόγιο: Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
Δημήτρης Σπ. Τσερές, Βασίλης Φίλιππας,
Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, Αθήνα 2010, 294 σελ.

Στις Hθογραφίες Λευκαδίτικες, που έγραψε και δημοσί-
ευσε από το 1927 ώς το 1936 η Aνδρομάχη Φίλιππα-

Xαριτωνίδου αναπαριστά τις εμπειρίες και τη γνώση του κό-
σμου των χρόνων της παιδικής και νεανικής της ελευθερίας 
στην πόλη της Λευκάδας, του τέλους του 19ου και των αρχών 
του 20ού αιώνα, με τις φιγούρες των παρακμιακών στοιχείων 
της αρχοντικής τάξης, τις παρεκτροπές στη συμπεριφορά των 
λαϊκών στρωμάτων και τους ανθρώπους του ενεργητικού και 
του παθητικού κοινωνικού περιθωρίου της επαρχιακής αστι-
κής καθημερινότητας. Ψυχογραφεί ανθρώπους και ομάδες, 
κρίνει, ειρωνεύεται κάποτε, υμνεί σπάνια, ελέγχοντας τη νο-
σταλγία της δεν ωραιοποιεί, αλλά προκειμένου να παρουσιά-
σει νατουραλιστικά την κοινωνία, τους ανθρώπους και τις συ-
μπεριφορές τους, αναδεικνύει ιδιαιτερότητες του γενέθλιου τόπου και χρησιμοποιεί ιδιωμα-
τικές λέξεις και φράσεις της ντοπιολαλιάς.

H Aνδρομάχη Φίλιππα-Xαριτωνίδου (1891-1969) γεννήθηκε στην πόλη της Λευκά-
δας, όπου φοίτησε στη δημοτική και τη μέση εκπαίδευση. Σπούδασε στο Διδασκαλείο 
του Aρσακείου Aθηνών και πήρε δίπλωμα πρωτοβάθμιας δασκάλας (1910-1913). Πα-
ντρεύτηκε το 1920 τον καθηγητή της στο Aρσάκειο X. X. Xαριτωνίδη (1875-1954), κα-
θηγητή κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1926-1940) και ακαδη-
μαϊκό (1946). Δημοσίευσε, επίσης, το βιβλίο H Mαννούλα. Γράμματα για τα παιδιά (1929) 
και άφησε ανέκδοτο το Kοντά στο τέλμα. Mυθιστόρημα για παιδιά, στα οποία κυριαρχεί ο 
λόγος του διδακτισμού και της δημιουργικής φιλανθρωπίας σε αντιστοιχία με τις κοινω-
νικές της πεποιθήσεις και προσπάθειες.

n
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Γιώργος Τόλιας (επιμέλεια),
Ο Πυρετός των μαρμάρων: μαρτυρίες για τη λεηλασία των ελληνικών μνημείων 1800-
1820, β΄ έκδοση,
Το Βήμα, Αθήνα 2010, 330 σελ. (α΄ έκδοση, Αθήνα, Ολκός, 1996, 265 σελ.). 

Η    έκδοση αποτελεί μία εκ των έσω εξιστόρηση 
μιας κρίσιμης περιόδου της ιστορίας των ελ-

ληνικών αρχαιολογικών μνημείων. Σκοπός της έκ-
δοσης είναι να καταστήσει προσιτές στο ευρύτε-
ρο κοινό τις βασικές πηγές των κορυφαίων επεισο-
δίων της ελληνικής αρχαιολογίας, όταν μεταφέρ-
θηκαν στις συλλογές της Δύσης τα πρώτα σύνολα 
γλυπτού και αρχιτεκτονικού διακόσμου αρχαίων 
μνημείων (Ελγίνεια, Ναός της Αφαίας, Ναός των 
Βασσών, Αφροδίτη της Μήλου). 

Η έκδοση περιλαμβάνει εισαγωγή (στην οποία 
παρουσιάζεται η έως τότε πορεία της αρχαιολογί-
ας καθώς και η διανοητική συγκυρία που εξέθρε-
ψε και ενθάρρυνε στάσεις και συμπεριφορές) και 
14 σχολιασμένες μαρτυρίες των βασικών συντελε-
στών (δημοσιευμένες και αδημοσίευτες έως τώρα), 

οι οποίες φωτίζουν τα ζητήματα τα σχετικά με τις διαδικασίες εντοπισμού, ανακάλυψης 
πρόσκτησης και φυγάδευσης των αρχαιολογικών θησαυρών.

n

Sinasos, Images and Narratives.
Edited by Evangelia Balta, Translated by Alexandra Doumas,
Istanbul, Birzamanlar Yayıncılık, December 2009, 240 σελ. 

Ürgüp – Prokopi. Küçük Asya Araştırmaları Merkezi Arşivi’nden Fotoğraflar.
Phοtographs From the Archive of the Centre for Asia Minor Studies.
Edited by Evangelia Balta,
Turkish translation: Ari Çokona and English translation: Alex Doumas,
Istanbul, Birzamanlar Yayıncılık, Temmuz 2010, 184 σελ. 

Στα δύο αυτά λευκώματα διασταυρώνεται η "εικόνα", η φωτογραφία, με την προφο-
ρική μαρτυρία για να γραφεί η ιστορία δυο γειτονικών καππαδοκικών οικισμών, 

του Προκοπιού και της Σινασού, όπου μέχρι το 1925, πριν την Aνταλλαγή των Πληθυ-
σμών, συμβίωναν χριστιανοί και μουσουλμάνοι. Tο εγχείρημα να καταστεί η φωτογρα-
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φία το υλικό γραφής του ιστορικού, ανατέμνοντας τη μνήμη και το συναίσθημα, αποτελεί 
στόχο των εκδόσεων. H εικόνα "σημαίνει" και "αφηγείται" και τα κείμενα της προσφυγι-
κής μαρτυρίας, οι λεζάντες την υποβαστάζουν, σχολιάζοντας ορισμένες οπτικές. Tα δυο 
λευκώματα αποτελούν "κατασκευές", μια "ιστορία" σαν κι αυτές που γράφονται με βάση 
άλλου τύπου ιστορικές πηγές, κείμενα. Tο υλικό και στα δυο λευκώματα προέρχεται, κα-
τά κύριο λόγο, από το Φωτογραφικό Aρχείο και το Aρχείο Προφορικής Παράδοσης του 
Kέντρου Mικρασιατικών Σπουδών, που συγκρότησαν οι συνεργάτες της Mέλπως Mερλιέ.

n

Γιώργος Τόλιας (επιμέλεια),
Το Αιγαίο Πέλαγος, χαρτογραφία και ιστορία, 15ος-17ος αιώνας (Κατάλογος Έκθεσης),
Αθήνα, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2010, 276 σελ.

Κατάλογος που συνοδεύει την ομώνυμη έκθεση του Αρχείου Χαρτογραφίας του Ελλη-
νικού Χώρου, του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Παρουσίαση της ιστο-

ρίας της χαρτογραφίας του Αιγαίου κατά την περίοδο της μετάβασης από την λατινική κυ-
ριαρχία στην οθωμανική, δηλαδή από τον 14ο αιώνα έως την πλήρη ένταξη του Αιγαίου 
στην οθωμανική αυτοκρατορία, που σηματοδοτείται από την πτώση του Χάνδακα (1669).

Το Αιγαίο πέλαγος λειτουργεί στη δυτική χαρτογραφία ως κεντρικό παράδειγμα αρ-
χιπελάγους και νησιωτισμού. Για τον λόγο αυτό, η έμφαση δίνεται στην κατανόηση και 
την ανάδειξη των ποικίλων δικτυώσεων μικρής και μεγάλης κλίμακας που διαμορφώ-
νουν τη γεωγραφική εικόνα του χώρου. Καθώς στην ιστορία της χαρτογραφίας λειτουρ-
γούν ταυτόχρονα παράλληλες χαρτογραφικές παραδόσεις, το υλικό αναλύεται σε επιμέ-
ρους θεματικές ενότητες, που αλληλοσυμπληρώνονται κατά τη χρονική περίοδο που μας 
απασχολεί. Η πρώτη αφορά τις χαρτογραφικές πρακτικές των εμπορευομένων ναυτι-
κών. Οι ναυτικοί χάρτες αποτυπώνουν το δίκτυο των εμπορικών κέντρων των νησιών και 
των ακτών του Αιγαίου, δίνοντας έμφαση στους βασικούς εμπορικούς κόμβους. Απει-
κονίζοντας τις ναυτικές ρότες που ακολουθούν τη φορά των ανέμων, οι ναυτικοί χάρ-
τες δίνουν μορφή στο άυλο δίκτυο των ναυτικών διασυνδέσεων. Η ανάπτυξη δικτύων 
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επικοινωνίας μεγάλης κλίμακας και η ενδυνά-
μωση των διεθνών εμπορικών δραστηριοτήτων, 
έχουν σαν αποτέλεσμα την εμπέδωση μιας νέας 
εικόνας του κόσμου, στην οποία η θάλασσα και 
τα νησιά παίζουν κεντρικό ρόλο. Έτσι, η δεύτε-
ρη ενότητα της έκθεσης καλύπτει το έργο των 
νησολόγων και των κοσμογράφων της αναγέν-
νησης. Κάτω από το φως των πυκνών ναυτικών 
ταξιδιών, οι συντάκτες νησολογίων και ναυτι-
κών κοσμογραφιών του 15ου και του 16ου αι-
ώνα εξερευνούν σταδιακά τον νέο κόσμο της 
θάλασσας. Τα νησιά του Αιγαίου θα σταθούν ο 
πυρήνας αυτής της νέας κοσμογραφικής προ-
σέγγισης. Το ελληνικό αρχιπέλαγος θα χαρτο-

γραφηθεί αναλυτικά ως εγκυκλοπαιδική συνάθροιση νησιωτικών μικροκόσμων, ως ενι-
αίο γεωγραφικό σύνολο που συγκροτείται γύρω από τα εξουσιαστικά και οικονομικά του 
κέντρα, αλλά και ως λειτουργικό υπόδειγμα του υπό συγκρότηση διεθνούς δικτύου ναυ-
τικών διασυνδέσεων.

Ακολουθεί η τρίτη ενότητα, που ασχολείται με τις αρχαιογνωστικές χαρτογραφικές 
πρωτοβουλίες των λογίων ουμανιστών. Αυτοί προσπαθούν να αποκαταστήσουν την μα-
θηματική γεωγραφία του Αιγαίου που προτείνει ο Πτολεμαίος, να εντοπίσουν τις αρχαί-
ες θέσεις και τις σύγχρονες αντιστοιχίες τους, και να κατανοήσουν τον χώρο στην ιστο-
ρική του δυναμική. Οι επεξεργασίες των ουμανιστών στη χαρτογραφία είναι καθοριστι-
κές. Θα οδηγήσουν στην κατανόηση της ιδιοτυπίας του Αιγαίου στην ιστορική της βάση, 
προτείνοντας εικόνες των δικτύων που συγκροτούν οι αρχαίες περιπλανήσεις, εξερευ-
νήσεις, και αποικισμοί. Η τέταρτη ενότητα είναι αφιερωμένη στους χάρτες που σχετίζο-
νται με τις νέες στρατηγικές ισορροπίες στο Αιγαίο, την ενημερωτική πολεμική χαρτο-
γραφία, για το χαρτογραφικό έργο των βενετών αξιωματικών του στρατού ή του ναυτι-
κού, αλλά και στις εμπειρικές αυτοψίες των περιηγητών, οι επισκέψεις των οποίων πλη-
θαίνουν από τον 16ο αιώνα και μετά, καθώς η ευρωπαϊκή δύση επιχειρεί μια νέα στρα-
τηγική διείσδυση στον αιγαιακό χώρο. Η τελευταία, πέμπτη ενότητα της έκθεσης, καλύ-
πτει τις απόπειρες σύνθεσης των ποικίλων χαρτογραφικών προτάσεων για το Αιγαίο, 
όσες επιχειρούνται από τον αρχόμενο 16ο αιώνα έως τα μέσα του 17ου. Είναι η εποχή 
κατά την οποία η χαρτογραφική εικόνα του Αιγαίου σταδιακά κατασταλάζει, μέσα από 
τη συντονισμένη προσπάθεια των δυτικών χαρτογράφων να συνδυάσουν τη μαθηματι-
κή δομή της πτολεμαϊκής χαρτογραφίας με την εμπειρική χαρτογραφία των ναυτικών, 
και να εντάξουν κριτικά στο νέο σχήμα τις αποτυπώσεις των μηχανικών του στρατού και 
τις αυτοψίες των περιηγητών. Από τη σύνθεση αυτή θα προκύψουν τα βασικά χαρτο-
γραφικά πρότυπα της σύγχρονης και της αρχαίας γεωγραφίας του Αιγαίου, πρότυπα τα 
οποία εν πολλοίς θα ισχύσουν έως τις αρχές του 19ου αιώνα. 

n
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Βράβευση έκδοσης του ΙΝΕ / ΕΙΕ από την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κατά την Πανηγυρική συνεδρία της 28ης Δεκεμβρίου 2010 η Ακαδημία Αθηνών τίμη-
σε με το βραβείο ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ, το οποίο απονέμεται αυτεπαγγέλτως, το 

τετράτομο έργο του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
Αρχείο Αλή Πασά Συλλογής Ι. Χώτζη Γενναδείου Βιβλιοθήκης 

της Αμερικανικής Σχολής Αθηνών. Έκδοση-Σχολιασμός-Ευρετήρια

το οποίο εκδόθηκε υπό την επιστημονική επιμέλεια του Ομότιμου Διευθυντή Ερευνών κ. 
Βασίλη Παναγιωτόπουλου, με τη συνεργασία του Διευθυντή Ερευνών κ. Π. Μιχαηλάρη και 
του Kύριου Eρευνητή κ. Δ. Δημητρόπουλου.

Ο Aλή πασάς Τεπελενλής, πασάς των Ιωαννίνων (c. 1750-1822), αποτελεί μια αμφιλε-
γόμενη αλλά αναμφισβήτητα κυρίαρχη φυσιογνωμία της νέας Ελληνικής Ιστορίας. Το μυ-
θικό αυτό πρόσωπο παρουσιάζει ανάλογο ενδιαφέρον τόσο για την ιστορία της φθίνου-
σας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και, ειδικότερα, για την αναδυόμενη εθνική ιστορία 
της Αλβανίας. Η τελευταία, μέσω της ανάδειξης Αλβανών πασάδων στα πασαλίκια της ευ-
ρύτερης περιοχής Αλβανίας και Ηπείρου, βλέπει στην αναβάθμιση της αλβανικής παρου-
σίας στο οθωμανικό σύστημα διοίκησης, και ιδιαίτερα στο πρόσωπο και τις δράσεις του 
Αλή πασά, πρόδρομες μορφές της αλβανικής εθνικής αφύπνισης. Η γειτονία του πασαλικί-
ου των Ιωαννίνων με τα διεθνοποιημένα Επτάνησα, που στα χρόνια του Αλή πασά είδαν να 
εναλλάσσονται τέσσερις ξένες κυριαρχίες (Βενετική, Γαλλική, Ρωσική, Αγγλική), και η φιλο-
δοξία του να αναδειχτεί σε ένα ιδιότυπο τοπικό ηγεμόνα έδωσαν αφορμή σε μια εντυπω-
σιακή σειρά ξένων συγγραφέων, της εποχής του αλλά και μεταγενέστερων να ασχοληθούν 
με τη διακυβέρνηση και το πρόσωπό του και να μας αφήσουν σπουδαίες πληροφορίες, θε-
τικές για κάποια επιτεύγματα και αρνητικές για τη βάρβαρη συμπεριφορά και τα εγκλήμα-
τά του. Μερικά δημοσιευμένα έγγραφα που ο ίδιος έχει στείλει σε τρίτους, και προέρχονται 
από διπλωματικές πηγές, δεν διαψεύδουν την αντιφατική εικόνα που ξεπηδάει μέσα από 
τις μαρτυρίες των αφηγηματικών έργων. Ωστόσο, έλλειπε έως τώρα η μεγάλη αυθεντική 
πηγή πληροφοριών που θα επιβεβαίωνε ή θα διέψευδε την επικρατούσα –ευρωπαϊκή και 
ελληνική– αντίληψη για το άτομο και τις πράξεις του, δηλαδή το προσωπικό του αρχείο.

Αυτό το προσωπικό αρχείο του Αλή πασά, ή καλύτερα το τμήμα του που έχει δια-
σωθεί μέσα από δαιδαλώδεις και εν μέρει ανεξιχνίαστες συνθήκες, φυλάσσεται σήμερα 
στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη Αθηνών (1.500 περίπου έγγραφα) και δημοσιοποιείται στο 
σύνολό του μέσα από την παρούσα έκδοση. Με την πιστή μεταγραφή των εγγράφων, 
τον συστηματικό υπομνηματισμό και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς τον ανα-
γνώστη (ευρετήρια, γλωσσάρια, κ.ά.), διευκολύνεται η κατανόηση της λειτουργίας ενός 
πρωτόγονου ή ηγεμονικού συστήματος και μιας δυσνόητης γραφειοκρατίας που το συ-
νοδεύει. Η ελληνική ιστοριογραφία για τον Αλή πασά και την εποχή του αποκτά τώ-
ρα ένα νέο ισχυρό πυλώνα και ταυτόχρονα μια νέα βάση ελέγχου και διασταύρωσης 
των αφηγηματικών πηγών –ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα ενός νέου φωτισμού σε μια 
από τις σπουδαιότερες ζώνες, στον χώρο και στον χρόνο, της νέας ελληνικής Ιστορίας.
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