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4 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΝΕ 



Μάχη Παίζη-Αττοστολοττούλου - Δ. Γ. Αττοστολόττουλος, 

Αφιερώματα και δωρεές τον 16ο αι. στη Μ. Εκκλησία. Θεσμικές όψεις της ευσέβειας, 

ΕΙΕ/ΚΝΕ, αρ. 78. "Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία", 

Αθήνα 2002, 220 σελ. 
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ντικείμενο της μελέτης είναι οι ιστορικές διαστά

σεις της ευσέβειας όπως εκδηλώθηκε από μέλη 

της κοινωνίας των χριστιανών τον 16ο αιώνα, την περίο

δο της οθωμανικής κυριαρχίας, προς τη Μεγάλη Εκκλη

σία, το Πατριαρχείο δηλαδή Κωνσταντινουπόλεως. 

Αποτελεί παράδοση για τα δημοσιεύματα του ερευ

νητικού προγράμματος "Θεσμοί και Ιδεολογία στη νεοελ

ληνική κοινωνία, 15ος- 19ος αι." να εκκινούν από την πα

ρουσίαση της ιστορικής πηγής, του πρωτογενούς υλικού 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, και να οικοδομούν στη συ

νέχεια τη μελέτη, αφού προηγουμένως έχουν λυθεί τα 

ποικίλα, παλαιογραφικά, φιλολογικά κ.λπ., προβλήματα 

που η πηγή παρουσιάζει. Ακολουθώντας την παράδοση 

αυτή το πιο πάνω δημοσίευμα ανασυγκρότησε και πα

ρουσιάζει έναν λανθάνοντα Κώδικα που είχε συγκροτηθεί 

τον 16ο αιώνα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και στον οποίο καταγράφονταν 

αφιερώματα και δωρεές χριστιανών. Στη συνέχεια προχωρεί στον προσδιορισμό του 

ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο εκδηλώθηκε η ευσέβεια. 

Συγκεκριμένα η μελέτη αρθρώθηκε σε τέσσερα Μέρη μετά ακόλουθα περιεχόμενα. 

Στο πρώτο παρουσιάζονται τα πανομοιότυπα των φύλλων που συγκροτούσαν τον Κώ

δικα αφιερωμάτων που εγκαινιάστηκε το 1564 και πέρασε σε αχρηστία μετά το 1590. 

Στο δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν πως τα 

διάσπαρτα σήμερα φύλλα με καταχωρίσεις δωρεών και αφιερωμάτων προς το Πα

τριαρχείο αποτελούσαν κάποτε κωδικολογικά ενιαίο σώμα. Στο τρίτο Μέρος, αφού πα

ρουσιαστεί η συγκυρία που οδήγησε στη δημιουργία του Κώδικα και μελετηθεί η νομι

κή του υπόσταση, αξιοποιούνται οι πληροφορίες που φωτίζουν τις σχέσεις της κοινω

νίας των χριστιανών με τον θεσμό του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Στο τέταρ

το και τελευταίο Μέρος εκδίδονται διπλωματικά και με εκτενή σχόλια όλα τα περιεχό

μενα του Κώδικα. 

Με τη μελέτη αυτή αναδεικνύονται, για πρώτη ίσως φορά, οι ιστορικές και θεσμικές 

διαστάσεις της ευσέβειας στους "σκοτεινούς αιώνες" της πρώιμης τουρκοκρατίας, ευσέ

βεια που έμπρακτα επέδειξαν προς την ανώτατη εκκλησιαστική τους αρχή επώνυμα μέ

λη της κοινωνίας των χριστιανών που ζούσαν στο χώρο ή στο πλαίσιο της οθωμανικής 

κυριαρχίας. 



Ευγενία Δρακοττούλου (εττιμ.), 

Ζητήματα Μεταβυζαντινής Ζωγραφικής στη μνήμη του Μανόλη Χατζηδάκη, 

Πρακτικά Επιστημονικού Διημέρου, 28-29 Μαίου 1999, 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών -Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία 

Αθήνα 2002, 342 σελ. 

πό το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών εκδόθη

καν τα Πρακτικά του Συνεδρίου Η μεταβυζαντινή ζω

γραφική και παρουσίαση ίου έργου ίου Μανόλη Χατζηδάκη 

"Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση", που οργανώθηκε τον 

Μάιο του 1999 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, από το Ινστι

τούτο Νεοελληνικών Ερευνών και τη Χριστιανική Αρχαιο

λογική Εταιρεία (βλ. Ενημερωτικό Δελτίο ΚΝΕ/ΕΙΕ, αρ. 23, 

σελ. 25). 

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της 

Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και χάρη σε παλαι

ότερες χορηγίες των Ιδρυμάτων Κώστα και Ελένης Ουρά-

νη και Ι. Φ. Κωστοπούλου για το Πρόγραμμα του INE 

Έλληνες Ζωγράφοι μετά την Άλωση, του οποίου ο Μανόλης 

Χατζηδάκης υπήρξε εμπνευστής και επιστημονικός υπεύ

θυνος έως τον θάνατο του το 1998. 

Ο τόμος των Πρακτικών εκδόθηκε με την επιστημονι

κή επιμέλεια και προλογικό κείμενο της Ευγενίας Δρακο-

πούλου και περιέχει δεκαέξι επιστημονικές εργασίες. 

Δύο από αυτές αναφέρονται ειδικά στην προσφορά του Μανόλη Χατζηδάκη στη με

ταβυζαντινή ζωγραφική (Γ. Γαλάβαρης) και στην παρουσίαση του έργου του "Έλληνες 

ζωγράφοι μετά την Άλωση" (Ν. Χατζηδάκη). 

Στη συνολική παρουσίαση της καλλιτεχνικής δράσης σε περιοχές του ελληνικού και 

του βαλκανικού χώρου εντάσσονται τα άρθρα για μνημεία της Βουλγαρίας τον 15ο και 16ο 

αιώνα (G. Gerov), για τη ζωγραφική του 16ου αιώνα στην περιοχή των Πρεσπών (Μελίνα 

Παϊσίδου), τους ζωγράφους που έδρασαν στη σημερινή Αλβανία (T. Vinjau-Caca) και για 

τη δράση των καπεσοβιτών στην Ήπειρο (Δ. Κωνστάντιος). Νέα έργα σημαντικών ζωγρά

φων ή νέες ερμηνείες σχετικά με τα πρότυπα τους περιέχουν οι εργασίες του τόμου για 

τονΔομήνικο Θεοτοκόπουλο (Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου),τον Μάρκο Μπαθά (Π. 

Λ. Βοκοτόπουλος), τον Φράγγο Κατελάνο (Αν. Τούρτα). Στα κείμενα του τόμου αναπτύσ

σονται θέματα σχετικά με τη δημιουργία και τη διάδοση εικονογραφικών θεμάτων (Cv. 

Grosdanov, V. Candea), καθώς και η σημασία της μελέτης των ανθιβόλων για τη μεταβυ

ζαντινή ζωγραφική (Μ. Βασιλάκη). Ειδικά στην κινητικότητα των ζωγράφων στον χώρο της 

ΝΑ. Ευρώπης αναφέρονται οι εργασίες σχετικά με τη δράση μιας οικογενειακής συντρο

φιάς ζωγράφων τον 18ο αιώνα (Em. Moutafov) και με την υποδοχή και την αποδοχή των 

ζωγράφων από τον ελληνικό στον βαλκανικό χώρο (Ευγ. Δρακοπούλου). 



Η τέχνη στο Άγιον Όρος, κέντρο της τέχνης των ορθόδοξων ζωγράφων, εξετάζε

ται συνολικά κατά τον 16ο αιώνα (G. Subotic), καθώς και κατά τον 18ο και 19ο αιώνα 

(Ευθ. Τσιγαρίδας). 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια μικρή προσφορά στα ζητήματα της μεταβυζαντινής 

ζωγραφικής που έθεσε ο Μανόλης Χατζηδάκης, τιμώντας σε ένα "βραχύ βίο" μια "τέ

χνη μακρά". 

Φλορίν Μαρινέσκου, 

Ρουμανικά έγγραφα του Αγίου Όρους. Αρχείο Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου, 

Αθήνα 2002, 608 σελ., 16 έγχρωμες φωτογραφίες 
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έκδοση είναι αφιερωμένη στο ρουμανικό αρχείο 

της μονής του Αγίου Παύλου και εντάσσεται στο 

πρόγραμμα δημοσίευσης των περιλήψεων των ρουμανι

κών εγγράφων του Αγίου Όρους. Το ρουμανικό αρχείο 

της μονής του Αγίου Παύλου αποτελεί ένα αξιόλογο σώ

μα που αριθμεί περί τα 1.000 έγγραφα, τα παλαιότερα 

από τα οποία είναι στα σλαβονικά. 

Στην Εισαγωγή του βιβλίου (σ. 15-40) παρουσιάζονται 

όλες οι πτυχές των σχέσεων της μονής του Αγίου Παύλου 

με τη Βλαχία και τη Μολδαβία και ιδιαίτερα τα ζητήματα της 

ενίσχυσης της Μονής από ηγεμόνες και αξιωματούχους 

(χρηματική βοήθεια γιά οικοδομικές εργασίες, αφιέρωση 

μετοχιών, δωρεές χειρογράφων ή άλλων αντικειμένων 

κ.λπ.) των δύο ηγεμονιών. Η εισαγωγή περιλαμβάνει επίσης 

έναν κατάλογο των ηγουμένων κάθε μετοχίου, βασιζόμενο 

στα έγγραφα του αρχείου. 

Ακολουθούν ταξινομικό διάγραμμα, η μορφολογική 

περιγραφή του αρχείου (α 43-44 και 45-47) και οι περιλήψεις των εγγράφων, σε χρο 

νολογική σειρά (σ. 51-477). 

Ευρετήρια (σ. 497-580), γλωσσάριο (σ. 581-587), πίνακας αντιστοιχιών (α 589 

597) και περίληψη στη γαλλική γλώσσα ολοκληρώνουν την έκδοση. Ο τόμος περιλαμ 

βάνει ακόμη 30 έγχρωμες και ασπρόμαυρες φωτογραφίες. 



I O 
jean Starobinski, 

Ο Ρουσσώ απαντά στον Βολταίρο. 0 Λόγος περί Επιστημών και Τεχνών/ 

Rousseau répond à Voltaire. Le Discours sur les Sciences et les Arts. 

Μετάφραση: Ράνια Πολυκανδριώτη. 

Επίμετρο: Περί πηγών / Des sources. Μετάφραση: Άννα Ταμπάκη. 

Ετήσια Διάλεξη "Κ.0. Δημαράς" - 2001, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2002, 305 σελ. 
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ρόκειται για τη δίγλωσση έκδοση της έκτης ετήσιας 

διάλεξης αφιερωμένης στον Κ. Θ. Δημαρά, η οποία 

πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2001. Ομιλη

τής ήταν ο Jean Starobinski, ομότιμος καθηγητής του Πανε

πιστημίου της Γενεύης και ένας από τους πιο σημαντικούς 

στοχαστές της ιστορίας των ιδεών του 20ού αιώνα (βλ. Ενη

μερωτικό Δελτίο ΚΝΕ/ΕΙΕ, τχ. 26, 2001, σ. 60). 

Στη μελέτη 0 Ρουσσώ απαντά στον Άολταίρο, ο Jean 

Starobinski εξετάζει τις συνθήκες συγγραφής του Λόγου περί 

Επιστημών και Τεχνών, την πολεμική που εξαπέλυσε το έργο, 

τη σημασία που είχε για τον συγγραφέα του, την εικόνα που 

δημιούργησε για το πρόσωπο του, τη λειτουργία της εικόνας 

αυτής στο κοινό της εποχής του αλλά και στον ίδιο. Ο Λόγος 

περί Επιστημών και Τεχνών του Ρουσσώ επεξεργάζεται τη σχέ

ση αιτιότητας ανάμεσα στη γνώση και την κατάπτωση των 

ηθών και καθιστά τον συγγραφέα του υπόδικο ενώπιον της 

κατηγορουμένης αλλά και κατηγόρου σύγχρονης του κοινω

νίας. Ο Jean Starobinski αναλύει τη δομή του σημαντικού αυτού κειμένου του Ρουσσώ και 

αποκαλύπτει τη συγκρότηση των επιχειρημάτων του, ενώ εκθέτει τον προβληματισμό του 

και τους στόχους του σε σχέση πάντα με τα συμφραζόμενα της εποχής του. 

Σε παράρτημα δημοσιεύεται η μετάφραση συνέντευξης που έδωσε ο Jean 

Starobinski στον Frédéric Wandelère με τίτλο: Περί πηγών. Πρόκειται για μια φιλολογι

κή και ετυμολογική διαδρομή προς τις πηγές, στην πραγματική και υλική τους διάστα

ση (χειρόγραφα, σχεδιάσματα, πρόχειρα, μαργινάλια) αλλά και στη θεωρητική, στις με

θόδους δηλαδή ανάλυσης, κατανόησης και ερμηνείας του λογοτεχνικού κειμένου. Ιστο

ρικός των ιδεών, ο Jean Starobinski, διατρέχει και σχολιάζει, μέσα από τον περί πηγών 

προβληματισμό του, τα κυριότερα φιλολογικά ρεύματα του 20ού αιώνα, αναφέρει τους 

πιο σημαντικούς εκπροσώπους τους, όπως επίσης και άλλα ζητήματα μελέτης και πρό

σληψης των λογοτεχνικών έργων. 



Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου, 

Ελληνικά χειρόγραφα και παλαιότυπα στη Σερβική ορθόδοξη βιβλιοθήκη 

του Αγ. Ανδρέα (Szentendre) Βουδαπέστης, 

Τετράδια Εργασίας 24, ΚΝΕ/ΕΙΕ, Αθήνα 2002, 268 σελ. 
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• ^ • τ ο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "Ιστορία της 

.^•ελληνικής Διασποράς" που εκπονείται από το ΚΝΕ εντά

χθηκαν από το 1997 ερευνητικές αποστολές σε αρχεία και βι

βλιοθήκες της Ουγγαρίας. Καρπός της αποστολής του συγ

γραφέα στο αρχείο και στη βιβλιοθήκη της σερβικής ορθόδο

ξης επισκοπής του Αγ. Ανδρέα (Szentendre) πλησίον της 

Βουδαπέστης αποτελεί και η παρούσα μελέτη. it.·,ι ΙΙΑΛΛΙ^ΓΜΙΑ 

Στο βιβλίο προτάσσεται ιστορική εισαγωγή, η οποία δια- ~. ···· " " • ' Γ Ί ! ^ ^ ! ' 

γράφει επιγραμματικά την ιστορία του ελληνικού στοιχείου 

στο χώρο της Ουγγαρίας από τη βυζαντινή περίοδο, αναφέ

ρεται στη μαζική εγκατάσταση των Ρωμιών στην περιοχή και 

καταλήγει στον 20ό αιώνα με τη βαθμιαία παρακμή και εγκα

τάλειψη των περισσοτέρων ελληνικών κοινοτήτων. 

Στη μελέτη αυτή συγκεντρώθηκαν, καταγράφονται και πε- _ » • 

ριγράφονται τόσο τα ελληνικά παλαιότυπα που συγκεντρώ

θηκαν από πολλές ελληνικές κοινότητες στη Βιβλιοθήκη του 

Αγ. Ανδρέα, όσο και ελληνικά μεταβυζαντινά χειρόγραφα. Τα 

ελληνικά χειρόγραφα περιλαμβάνουν είτε μουσικούς κώδικες, είτε αυτόγραφα προερ

χόμενα από τη Βιβλιοθήκη του γνωστού λογίου Γεωργίου Ζαβίρα. Στην ιστορική εισα

γωγή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη βιβλιοθήκη του Γ. Ζαβίρα και στις περιπέτειες της 

και δημοσιεύονται τα αποτελέσματα έρευνας για τον εντοπισμό των πολυάριθμων βι

βλίων του Ζαβίρα σήμερα. Επίσης διατυπώνονται συμπεράσματα που προκύπτουν από 

το περιεχόμενο των βιβλίων, τις σταχώσεις και τα ενθυμητικά σημειώματα, για τα οποία 

γίνεται ιδιαίτερος λόγος. Μελετάται ακόμη και παρουσιάζεται η Βιβλιοθήκη του επισκό

που Αρσενίου Stojkovic, η οποία επίσης εναπόκειται στη σερβική επισκοπή και περιέ

χει πλήθος ελληνικών βιβλίων. 

Σε Παράρτημα περιγράφονται αβιβλιογράφητοι τίτλοι-προσθήκες στην Ελληνική Βι

βλιογραφία, συνοδευόμενοι από φωτογραφίες. Στο τέλος του βιβλίου, Ευρετήρια ονομά

των, τόπων εκδόσεων και εκδοτών το καθιστούν χρηστικό στον ερευνητή, ενώ περιλήψεις 

στα αγγλικά, ουγγρικά και γερμανικά το κάνουν προσιτό και στον ξενόγλωσσο αναγνώστη. 

Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνεται ως Παράρτημα επίσης, βιβλιοκρισία πρόσφατης 

ουγγρικής μελέτης, η οποία κατέγραψε ένα άλλο σύνολο ελληνικών βιβλίων, προερχό

μενο από τις πάλαι ποτέ ελληνικές κοινότητες. 

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί τον πρώτο καρπό του ερευνητικού αυτού προ

γράμματος, που στοχεύει στο να φωτισθούν πτυχές του βίου της ελληνικής Διασποράς 

στην Ουγγαρία. • 
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Κ υκλοφόρησε το 6o τεύχος του αγγλόφωνου Newsletter for the History of Science in 

Southeastern Europe, το οποίο εκδίδεται από το Πρόγραμμα Ιστορίας των Επι

στημών του ΚΝΕ/ΕΙΕ. 

Περιεχόμενα του τεύχους: 

21st Scientific Instrument Symposium; The Proceedings of the International 

Congress on Learning and Education in the Ottoman World; Studies in Ottoman Science, 

Elites urbaines et savoir scientifique dans la société ottomane (XIXe-XXe s.); The first 

scientific Congress in South-Eastem Europe; Jovan Karamata (1902-1967); The activity 

of the Romanian team; George Emile Palade, Nobel prize winner at 90; Interaction 

between Greece and Russia on the field of science and scientific education according to 

the archive materials; ïïiemes in Education; Education and science in 19th c. Greece; 

Founding meeting of the European Society of the History of Science; New Council ofthe 

Greek Society for the History of Science and Technology; International Union of the 

History and Philosophy of Science / Division of History of Science Executive Committee 

meeting; 4th International Congress of History of the INR/NHRF "Historiography of 

Modern Greece, 1833-2002", 2nd Hellenic Conference "History, philosophy of science 

and science teaching"; International Conference "Byzantium-Venice-Modern Hellenism: 

a travel in the world of modern Greek scientific thought"; Research Projects in progress 

ofthe History of Science Programme ofthe NHRF. 
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