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Βιβλιοκρισίες

ο Μόδης έγραψε για τον Μακεδονικό Αγώνα, χωρίς όμως να κάνει προπαγάνδα, σκια
γραφώντας την εικόνα του άλλου με όρους ανάλογους με αυτούς που παρουσιάζονται
οι Έλληνες και μη αρνούμενος τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της Μακεδονίας.
Την εικόνα των Εβραίων στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης εξετάζει η Φ. Αμπατζόγλου στο άρθρο της «The Image of the Jew in the Literature of Salonica» (σσ. 217224) υποστηρίζοντας την άποψη ότι οι Εβραίοι αντιμετωπίζονται με τα γνωστά στε
ρεότυπα.
Ως επίμετρο μπορεί να χαρακτηριστεί το άρθρο του καθηγητή Θάνου Βερέμη
«The revival of the “Macedonian Question”, 1991-1995» (σσ. 227-234) για τις περιπέ
τειες της ελληνικής πολιτικής σχετικά με την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων στις
σχέσεις Ελλάδας-FYROM.
Στον τόμο τίθενται πολλά ζητήματα. Ωστόσο, θα ανέμενε κανείς μια συντονι
σμένη έρευνα ιστορικών και κοινωνικών ανθρωπολόγων με αξιοποίηση και αξιολό
γηση κυρίως πρωτογενών πηγών και δευτερευόντως προφορικών συνεντεύξεων για τη
διαδικασία της διαμόρφωσης συλλογικής ταυτότητας στην ελληνική Μακεδονία.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΦΕΤΑΣ

Τ. Δ. Ψαράς, Θεωρία καί Μεθοδολογία τής 'Ιστορίας, έκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη
2001, σσ. 230.
Ό κ. Ί. Ψαράς είναι αναπληρωτής καθηγητής στό τμήμα 'Ιστορίας καί ’Αρχαιολο
γίας τού Α.Π.Θ. καί γνωστός ερευνητής θεμάτων άναφερομένων στή βενετοκρατία καί
τουρκοκρατία στήν Ελλάδα, μεταξύ των όποιων Άπό τή Θεσσαλονίκη στή Βενετία,
Ιστορία τής οικογένειας Νιννή ( 17ος-20ός ai). Συμβολή στή μελέτη τοϋ παροικιακοϋ
'Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη 1997, πού είναι μάλιστα μία έκ των εκδόσεων της Ε.Μ.Σ.
Βεβαίως ό συγγρ. είναι παλαιός καί έμπειρος ερευνητής καί αυτή τήν εμπειρία του κα
τέθεσε σέ ένα πολύ χρήσιμο γιά φοιτητές, ερευνητές καί φιλίστορες έργο. Τό εξώ
φυλλο τοϋ βιβλίου κοσμεί αναπαράσταση μέ τή σημαία τοϋ Ρήγα Βελεστινλή, τήν
όποια είχε ό Ιδιος σχεδιάσει καί ένετόπισε ό μακαρίτης Λέανδρος Βρανούσης σέ χει
ρόγραφο τής Ρουμανικής ’Ακαδημίας Επιστημών τό σχέδιο αυτό τοϋ Ρήγα δημοσίευ
σε ό Βρανούσης στό Δελτίο Έραλδικής καί Γενεαλογικής 'Εταιρείας τής 'Ελλάδος 8
(1992) 347-388. Μέ βάση τό σχέδιο τοϋ Βρανούση, ό κ. Ψαράς φιλοτιμήθηκε νά άναπαραστήσει πώς θά ήταν ή σημαία τοϋ Ρήγα. Οί τρεις όριζόντιες λωρίδες μέ τά αντί
στοιχα χρώματα κόκκινο, λευκό καί μαύρο, άπό πάνω πρός τά κάτω, συμβόλιζαν: τό
κόκκινο τήν πορφύρα τών βυζαντινών αύτοκρατόρων ή τό αίμα πού χύνεται στούς
αγώνες γιά τήν ελευθερία, τό λευκό τήν αγνότητα τών προθέσεων στήν, άκόμη, κυο
φορούμενη, τότε, επανάσταση όλων τών λαών τής χερσονήσου τοϋ Αίμου καί τό μαϋρο τήν άπελπισία τής τουρκικής σκλαβιάς καθώς καί τήν απόφαση τών επαναστατών
νά πεθάνουν γιά τήν πατρίδα. ’Ανάλογη σημαία, μέ αντίστροφη τοποθέτηση τών ίδιων
χρωμάτων, ϋψωσε καί ό ’Αλέξανδρος Ύψηλάντης στό ’Ιάσιο τής Μολδοβλαχίας. ’Ανα
παράσταση τής σημαίας τοϋ Ύψηλάντη υπάρχει στό εξώφυλλο τοϋ βιβλίου τών G. Ars
καί C. Svolopoulos (έκδ.), Alexandre Ypsilanti, Correspondance inédite, 1816-1828, Thes
saloniki 1999.
'Όσο γιά τό βιβλίο τοϋ κ. Ψαρά, αύτό μετά τά Προλεγόμενα, περιέχει μία σειρά
ενδιαφερόντων κεφαλαίων γιά τή θεωρία τής 'Ιστορίας, καί τή Μεθοδολογία της,
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όπως: Τί είναι 'Ιστορία, Τό αντικείμενο τής Ιστορικής ερευνάς, Ή χρησιμότητα τής
'Ιστορίας, ’Αντιλήψεις γιά την Ιστορία, Όροι-θέσεις-ρήσεις γιά επεξεργασία, Προ
βλήματα τής 'ιστορικής ερευνάς καί φάσεις τής εργασίας τού 'ιστορικού, Στοιχειώδη
βοηθήματα «εργαλεία» τού ερευνητή, Βοηθητικά έργα (Reference books), Γενικές βι
βλιογραφίες, Συλλογές πηγών, Ειδικές βιβλιογραφικές εργασίες, ’Ανέκδοτες πηγές
καί προσπέλασή τους, ’Αρχεία καί άρχειονομία, Ελληνικά αρχεία, Ευρωπαϊκά αρ
χεία, Άλλα αρχεία, Βοηθητικές τής 'Ιστορίας επιστήμες, Ειδικοί προβληματισμοί καί
άσκήσεις: αναζήτηση, εύρεση, άνάγνωση, χρονολόγηση, εκτίμηση καί σχολιασμός
ιστορικών εγγράφων.
Ό κ. Ψαράς, μεταξύ των άλλων, εξετάζει τά άρχεία τής ’Αττικής, τών νήσων τού
Αιγαίου καί τού Ίονίου, τής ’Ηπείρου, τής Θεσσαλίας, τής Κρήτης, τής Μακεδονίας
κ.λπ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά μακεδονικά αρχεία, όπως τό 'Ιστορικό
τής Βέροιας, τής ’Εδεσσας, τά αρχεία τής Θεσσαλονίκης ('Ιστορικό ’Αρχείο Μακεδο
νίας, ’Αρχείο τής 'Ιερός Μητροπόλεως, ’Αρχείο ’Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών
τού 'Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Ιστορικό ’Αρχείο του Σπουδαστηρίου Νε
ότερης 'Ιστορίας στή Φιλοσοφική Σχολή τού Α.Π.Θ., ’Αρχείο τού Σπουδαστηρίου
'Ιστορίας Ελληνικού καί Ρωμαϊκού Δικαίου στή Νομική Σχολή τού Α.Π.Θ., ’Αρχείο
τού Σπουδαστηρίου 'Ιστορίας τής ’Αρχιτεκτονικής στήν Πολυτεχνική Σχολή τού
Α.Π.Θ., ’Αρχείο τού Λαογραφικοΰ καί ’Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας, 'Ιστο
ρικό ’Αρχείο Προσφυγικοΰ Ελληνισμού τού Δήμου Καλαμαριάς, ’Αρχείο τού Μου
σείου Μακεδονικού Άγώνος, ’Αρχείο τού 'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τού Αί
μου, κ.λπ.). ’Αρχειακές μονάδες μέ ’ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μολονότι μικρές, εύρίσκονται στήν Καβάλα, τήν Κατερίνη, τήν Κοζάνη, τό Λέχοβο, τή Νέα Ζίχνη, τις Σέρρες.
Στά ιδιωτικά αρχεία ό συγγρ. αναλύει ώς παράδειγμα τά περιεχόμενα τού σπου
δαίου άρχείου τού Π. Α. Ζάννα, στά εκκλησιαστικά: τής μονής τού Αγίου Ίωάννου
τού Θεολόγου στήν Πάτμο, τής μονής Άγιας Λαύρας στά Καλάβρυτα, τού Αγίου
Όρους καί τών Μετεώρων, τού Οικουμενικού Πατριαρχείου στήν Κωνσταντινούπολη
κ.ά. ’Από τά ευρωπαϊκά αρχεία ένδιαφέρον, γιά τόν Νέο Ελληνισμό, παρουσιάζουν
τής ’Ιταλίας (Βενετία, Βατικανό, Ρώμη, Πάδοβα, Τεργέστη κ.ά.), τής ’Ισπανίας, τής
Γαλλίας, τής Πολωνίας, τής Αυστρίας κ.ά. ’Ανάλογου ενδιαφέροντος είναι τά αρχεία
τών Η.Π.Α., τής Μάλτας, τής Κοινωνίας τών ’Εθνών, τού Ο.Η.Ε. καί οπωσδήποτε τά
απροσπέλαστα, ώς σήμερα, γιά πολλούς λόγους, οθωμανικά αρχεία.
Σημαντικές είναι οί πληροφορίες πού παρέχει ό κ. Ί. Ψαράς γιά τίς βοηθητικές
επιστήμες (Παλαιογραφία, Διπλωματική, Έραλδική, Γενεαλογία, 'Ιστορική Γεωγρα
φία). Στό κεφάλαιο τών ειδικών προβληματισμών καί ασκήσεων εξετάζονται ή ελλη
νική καί λατινική αρίθμηση, συστήματα χρονολογήσεως, οί αττικοί μήνες μέ αντι
στοιχίες γιά τίς επόμενες περιόδους, ώς σήμερα, τό έτος άπό κτίσεως κόσμου, ή ίνδικτιών (μέ πίνακες), οί ενθυμήσεις, τά πασχάλια, οί μικρογραφίες, τά ημερολόγια (ϊουλιανό, γρηγοριανό, γαλλικό επαναστατικό, διηνεκές (μέ πίνακες), ή κρυπτογραφία.
Άπό τήν άλλη, φωτογραφίες ιστορικών εγγράφων καλούν τόν αναγνώστη νά ασκηθεί
παλαιογραφικά. Ή βιβλιογραφία είναι πλούσια, ενημερωμένη καί έξειδικευμένη.
Ό συγγρ. παρουσιάζει τίς απόψεις μέ απλό καί κατανοητό τρόπο, αλλά καί μέ
αμείωτο ένδιαφέρον, ακόμη καί γιά πράγματα πού είναι τεχνικής φύσεως (όπως οί
χρονολογήσεις καί τά ημερολόγια). Τά επιχειρήματα τού συγγρ. πείθουν μέ τήν
ειλικρίνεια καί τήν άντικειμενικότητά τους. Άπό τήν άλλη, θά μπορούσε νά είναι πιό
αναλυτικός παρέχοντας τή βιβλιογραφική ενημέρωση γιά ορισμένα, κατά τήν άποψή
μας, επαρχιακά άρχεία πού καί άγνωστα είναι στούς πολλούς, άλλα, οπωσδήποτε χρή-
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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 πολλαπλώς 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 ΖιώγουΚαραστεργίου 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 πραγματικότητος 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. Νικολαΐδου, ’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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