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 BIOΓPAΦIKA TOIXEIA 

 

 Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 

λνκα: 

Eπψλπκν: 

Παηξψλπκν: 

Mεηξψλπκν: 

Tφπνο γέλλεζεο: 

Hκεξνκελία γέλλεζεο: 

Eπάγγεικα: 

Oηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

Kάηνηθνο: 

Γηεχζπλζε θαηνηθίαο: 

Tειέθσλα: 

Fax: 

E-mail:  

Γιπθεξία - νθία 

Bνχξε 

Nηθφιανο 

Xξπζαπγή 

Tαζθέλδε  

26 Oθησβξίνπ 1950 

Kαζεγήηξηα  Π.T.Γ.E. 

Έγγακε - Μεηέξα 

Iσαλλίλσλ 

Aγγέινπ Xαηδή 5,  45333 Iσάλληλα 

26510- 05689 

26510- 05713  

svouri @ uoi.gr 

 

 

 

 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΔ ΠOYΓE - Σίηινη 

 

 

Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (1970-1974): Φηινζνθηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Tκήκα Mεζαησληθήο 

θαη Νενειιεληθήο Φηινινγίαο (Πηπρίν «ιίαλ θαιψο», 

Οθηψβξηνο 1974). 

 

Mεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζην Βειηγξάδη (1975-1977): 

( θξαηηθή ππνηξνθία ΤΠΔΠΘ) 

 Tκήκα Bαιθαληθψλ πνπδψλ Φηινζνθηθήο ρνιήο 

Παλεπηζηεκίνπ Βειηγξαδίνπ, θξαηηθή ππνηξνθία ηνπ 

ΤΠΔΠΘ ζηα πιαίζηα Πξνγξάκκαηνο Μνξθσηηθψλ 

Αληαιιαγψλ Διιάδαο - Γηνπγθνζιαβίαο. Δηδίθεπζε ζηε 

Βαιθαληθή Ηζηνξία θαη εηδηθφηεξα ζηηο «Πνιηηηζηηθέο 

ρέζεηο Διιήλσλ θαη έξβσλ ην 19
ν
 αηψλα». Δπφπηεο 

θαζεγεηέο:  Jovan Milicevic θαη Vladimir Stojancevic. 

 

Δθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (1983-1986):  

(θξαηηθή ππνηξνθία Η.Κ.Τ.)  Tκήκα Iζηνξίαο Nεσηέξσλ Υξφλσλ Φηινζνθηθήο ρνιήο 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Θέκα δηαηξηβήο:  «Ζ Διιεληθή 

Δθπαίδεπζε ζην αληδάθη Μνλαζηεξίνπ 1870-1904. Ζ 

εζληθή δηάζηαζε». Δπηβιέπνληεο θαζεγεηέο: ηέθαλνο 

Παπαδφπνπινο, Διεπζεξία Νηθνιατδνπ, Γεψξγηνο 

Παπαγεσξγίνπ. (απφθηεζε δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, 

Μάηνο 1988, βαζκφο «άξηζηα»). 

 

 

Μεηαπηπρηαθά εκηλάξηα 

ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο (1989-1990): Παηδαγσγηθή ρνιή Αλλνβέξνπ Γεξκαλίαο, Τπεχζπλνο 

θαζεγεηήο ν Wolfgang Marienfeld. 
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Ξέλεο Γιψζζεο:      

Αγγιηθή (πηπρίν Lower) 

Γεξκαληθή (πηπρίν Mittelstuffe) 

Γαιιηθή  ηθαλνπνηεηηθά 

Ρσζηθή - πνιχ θαιά 

εξβηθή  - άξηζηα 

Βνπιγαξηθή - θαιά 

 

 

 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ-ΓIΓAKTIKH EMΠEIPIA (1977-2011) 

 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε σο θηιόινγνο (1977-1990) 

 

1977-1983:  Γεληθφ Λχθεην Έδεζζαο 

1987-1989: 1ν Γπκλάζην Έδεζζαο 

1989-1990/1: Gesamtschule Rodderbruch – Aλλφβεξν Γεξκαλίαο, κε απφζπαζε. 

 

Tξηηνβάζκηα Eθπαίδεπζε σο κέινο ΓΔΠ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Iσαλλίλσλ (1991-2009) 

 

1991-1994: Λέθηνξαο ζην Π.Σ.Γ.E.  

1994-1999: Δπίθνπξνο Καζεγήηξηα ζην Π.Σ.Γ.E.  

1999-2005: Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ζην Π.Σ.Γ.E.  

2005-2009: Καζεγήηξηα ζην Π.Σ.Γ.E. 

 

Υξφλνο ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε: 34 αθαδ. έηε  

 

 

 ΓIΓAKTIKO EPΓO  

 

 1. Πξνπηπρηαθή δηδαζθαιία ζην Π.Σ.Γ.Δ. (1991- 2011)  

  

 Γλσζηηθά Aληηθείκελα: 

  Iζηνξία Nενειιεληθήο Eθπαίδεπζεο I, A‟ εμάκελν θαη άλσ (ππνρξεσηηθφ). 

  Iζηνξία Nενειιεληθήο Eθπαίδεπζεο II, Β‟ εμάκελν θαη άλσ (επηιεγφκελν). 

  Δθπαίδεπζε ζηε Mαθεδνλία ην 19
ν
 αη., απφ Β‟ εμάκ. (θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ). 

  Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο, Σ‟ εμάκελν θαη άλσ (ππνρξεσηηθφ). 

 Ηζηνξία θαη ζρνιηθή γλψζε, Σ‟ εμάκελν θαη άλσ (θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ). 

 

2. Μεηαπηπρηαθή δηδαζθαιία ζε Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ 

 

  2000-2001 (ρεηκεξηλφ εμάκελν): Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα  πνπδψλ ηνπ ΠΣΓΔ Φιψξηλαο 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, κε ζεκαηηθή  ελφηεηα: «Πξνζεγγίζεηο ηεο Ηζηνξίαο κέζα απφ ηηο 

πεγέο» ζηα πιαίζηα ηνπ θχθινπ καζεκάησλ κε ζέκα ηελ  «Σνπηθή Ηζηνξία».  

 

 2002/2003 - 2004/2010: δίδαμα ζην Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ζε δχν ζεκαηηθέο ελφηεηεο: α) «Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκφο» θαη  β) «Εεηήκαηα 

ρνιηθήο Ηζηνξηνγξαθίαο», πνπ εληάζζνληαη ζηνλ  θχθιν καζεκάησλ ηνπ ηνκέα  ησλ Αλζξσπηζηηθψλ 

πνπδψλ, κε Δηδίθεπζε «Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο θαη Παηδεία». 

 

 

3. Πξόζζεηα δηδαθηηθά θαζήθνληα: 

 

α) ην Γηδαζθαιείν ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ (1997- 2009): 
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 Γίδαμα: «Ηζηνξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα», θαη «Νέεο ηάζεηο ζηε 

Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο». 

 

β) ηα Δπηκνξθσηηθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΠΣΓΔ (1992-2005):  Πξνγξάκκαηα Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ ηνπ Δμσηεξηθνχ θαη Αλαβάζκηζεο ησλ Διιήλσλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο (ησλ λνκψλ Ησαλλίλσλ, Άξηαο, Πξέβεδαο, Ζγνπκελίηζαο, Κεξθχξαο, 

Αηησιναθαξλαλίαο, Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ). Αλαιπηηθφηεξα: 

 

 1992-1994: Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ Γεξκαλίαο, Απζηξαιίαο θαη Αιβαλίαο, ζέκαηα απφ ηελ 

Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο, ζηα Γηάλλελα. 

 

 1995: Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο Απζηξαιίαο, κε ζέκα: “Ηζηνξηθέο Ρίδεο ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο ζηελ Διιάδα”, ζηα Γηάλλελα. 

 

 1996: Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο Αιβαλίαο, κε ζέκα: “Γνκή θαη Οξγάλσζε 

ηνπ χγρξνλνπ Δθπαηδεπηηθνχ πζηήκαηνο”, ζηα Γηάλλελα. 

 

 1996: Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην γηα Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο, “Ηζηνξηθή Δπηζθφπεζε ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Εεηήκαηνο”, ζην Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ. 

 

 1997 (Γελάξεο-Ηνχληνο): Πξφγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο πηπρηνχρσλ δαζθάισλ απφ ηελ πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία, κάζεκα:“Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο”, ζηα Γηάλλελα. 

 

 επηεκ. 1996-Απξίιηνο 1999: Πξφγξακκα Αλαβάζκηζεο πηπρηνχρσλ δαζθάισλ ησλ λνκψλ Ζπείξνπ 

θαη Αηησιναθαξλαλίαο, κάζεκα: “Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο”, ζηα Γηάλλελα 

 

 1997- 2003: Πξφγξακκα Μεηεθπαίδεπζεο πηπρηνχρσλ δηδαζθάισλ, Γηδαζθαιείν Π.Σ.Γ.Δ. 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλ/λσλ, κε ζεκαηηθή: “Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο”. 

 

 1998-1999: Πξφγξακκα Αλαβάζκηζεο πηπρίσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

ηεο Κχπξνπ, ηε ζεκαηηθή “Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο”, Κχπξνο.  

 

 2003-2004: Πξφγξακκα Αλαβάζκηζεο πηπρίσλ ησλ εθπαηδ/θψλ ηεο Κξήηεο, ηε ζεκαηηθή 

«Δηζαγσγή ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο», Κξήηε. 

 

 2004-2005: Πξφγξακκα Αλαβάζκηζεο πηπρίσλ ησλ εθπαηδ/θψλ ηνπ λνκνχ Αηησιναθαξλαλίαο, ηε 

ζεκαηηθή: «Νέεο ηάζεηο ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο», Αγξίλην. 

 

γ) ην Π.Δ.Κ. Ησαλλίλσλ 1997, 2001, 2004:  

 

 1997 (Μάηνο-Ηνχληνο): Δπηκνξθσηηθφ εκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο Β/βάζκηαο εθπ/ζεο ησλ 

Ησαλλίλσλ, δίδαμα “Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο”. 

 

 2001 (ρεηκεξηλφ εμάκελν): Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ Β/βάζκηαο εθπαίδεπζεο ησλ Ησαλλίλσλ, 

δίδαμα «Ηζηνξία Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δθπαηδεπηηθέο Μεηαξξπζκίζεηο ζηνλ 20φ αηψλα». 

 

 2004 (Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο): Δηζαγσγηθή επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ Α/βάζκηαο θαη Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο λνκνχ Κέξθπξαο, δίδαμα δχν ζεκαηηθέο: «Εεηήκαηα ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο» θαη 

«χγρξνλεο ηάζεηο ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο».  

 

δ) ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Παλεπ/κίνπ Ησαλλίλσλ (2000-2001)  

 

 2000-2001 δίδαμα καζήκαηα Διιεληθήο Ηζηνξίαο θαη Πνιηηηζκνχ ζε θνηηεηέο μέλσλ 

παλεπηζηεκίσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. 
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 ε) ηε .Δ.Λ.Δ.Σ.Δ. Ησαλλίλσλ (2002) 

  

 2002 (εαξηλφ εμάκελν): δίδαμα ζε εθπαηδεπηηθνχο  ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηε ζεκαηηθή:  

«Εεηήκαηα ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο». 

 

ζη) ην Πξφγξακκα Interreg ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (2002): δίδαμα ζε πηπρηνχρνπο θνηηεηέο 

ζεκηλαξηαθά καζήκαηα κε ζέκα: «Δζληθά ζηεξεφηππα ζηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο». 

 

 

 

 ΔΠΟΠΣΔΗΑ  Γηδαθηνξηθώλ Γηαηξηβώλ (πνπ έρνπλ ήδε ππνζηεξηρζεί)  

 

Ωο επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: 

 

1. Παλαγηψηεο Κσζηάθεο, Η Φξήζε ηωλ Δηθνληθώλ Πεξηβαιιόληωλ ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ιζηνξίαο. 

Μηα πξνζέγγηζε κε βάζε ηξηζδηάζηαηεο αλαπαξαζηάζεηο ηζηνξηθώλ θόζκωλ, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ 

Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 9 Ηνπλίνπ 2004, κε βαζκφ «άξηζηα».  

2. Ησάλλα Ζιηνπνχινπ, Η Γηδαζθαιία ηεο Ιζηνξίαο ζηελ πξωηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε - Δκπεηξηθή Έξεπλα, Π.Σ.Ν. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 9 Απξηιίνπ 2002, κε 

βαζκφ «άξηζηα». 

 

Ωο κέινο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο: 

 

3. Παξαζθεπή θακλέινπ, Η Διιεληθή Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Ήπεηξν ηεο ύζηεξεο 

Τνπξθνθξαηίαο 1861-1913. Θεωξία θαη Πξάμε, Π.Σ.Ν. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 10 

Απξηιίνπ 2002, κε βαζκφ «άξηζηα». 

4. Αξαβέιια Εαραξίνπ, Η Πεξηβαιινληηθή Αγωγή ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε ηεο Κύπξνπ. 

Γηεξεύλεζε ηωλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ, Π.Σ.Γ.Δ. Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 11 Ματνπ 2004, κε 

βαζκφ «ιίαλ Καιψο».  

3. Βαζίιεηνο Μνπιηαλίηεο, Οη Δπηδξάζεηο ηωλ Κνηλωληθώλ θαη Δθπαηδεπηηθώλ Αιιαγώλ από ηε δεθαεηία ηνπ 

1970 ζηε Γηδαθηηθή Πξάμε, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 16 Φεβξνπαξίνπ 2005, 

κε βαζκφ «άξηζηα».  

5. Αγιατα Νηφθα, Η Δηθόλα ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ ζηνλ εκεξήζην Αζελαϊθό Τύπν, Π.Σ.Γ.Δ. 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, 2006, κε βαζκφ «άξηζηα».  

6. Εαραξίαο Καςαιάθεο, Η Δθπαίδεπζε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζζαξάο θαηά ηελ ύζηεξε πεξίνδν ηεο 

ηνπξθηθήο θπξηαξρίαο, Π.Σ.Ν. Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 20 Ηνπιίνπ 2010, κε βαζκφ 

«άξηζηα». 

 

Ωο κέινο Δπηακεινύο Δπηηξνπήο: 

 

1. Αζαλάζηνο Παζράιεο, Τα Μεηαπνιεκηθά Αλαγλωζηηθά ηεο Διιεληθήο Μεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο 

(1945-1994). Γιωζζηθή θαη ηδενινγηθή πξνζέγγηζε,  ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ην 

1997, κε βαζκφ «άξηζηα». 

2. Ηνπιία Καλδήια, Η Αβεξώθεηνο Γεωξγηθή Σρνιή Λάξηζαο. Σπκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο Γεωξγηθήο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ππνζηεξίρζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 2001, 

κε βαζκφ «άξηζηα». 

3. Ησάλλεο Υαηδήο, Αλαζηάζηνο Παπαβαζηιόπνπινο 1670-1750. Βηνγξαθία-Δξγνγξαθία, Σκήκα 

Ηζηνξίαο Νεσηέξσλ Υξφλσλ, Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, ππνζηεξίρζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002, κε βαζκφ 

«ιίαλ θαιψο». 

  4. Παξαζθεπή Γθφιηα, «Η εζληθή θαη πνιηηηθή δηαπαηδαγώγεζε ζην ειιεληθό δεκνηηθό ζρνιείν. Ο 

ξόινο ηωλ ζρνιηθώλ γηνξηώλ», ΠΤΝ.Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, 2006, «άξηζηα».  
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 Δπνπηεία Γηαηξηβώλ (πνπ είλαη ζε εμέιημε)  

 

Ωο επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα: 

 

1. Αλαζηαζία Πεηξάθε, Σα Διιεληθά ρνιηθά Δγρεηξίδηα Ηζηνξίαο & Αγσγήο ηνπ Πνιίηε. Ηδενινγία & 

Πνιηηηθή, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ . 

 

 

 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΡΓΟ 

 

 ην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (1993-2009) 

Μέινο Σξηκειψλ Δπηηξνπψλ γηα ηελ πιήξσζε πξνθεξπγκέλσλ ζέζεσλ ζην ΠΣΓΔ Δπηηξνπή 

Καηαηαθηεξίσλ Δμεηάζεσλ 1994 - 2005  

 Δπηηξνπή Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ  1994 - 1997 

 Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 1995 - 2009  

 Δπηηξνπή Παξαιαβήο Τιηθνχ 1993 - 1999  

 Δπηηξνπή Λεηηνπξγηθφηεηαο Κηηξίνπ 1997- 2009  

 Δπηηξνπή Διέγρνπ Καζαξηφηεηαο ηνπ Κηηξίνπ 1997-2009 

 

 ην Ίδξπκα Κξαηηθώλ Τπνηξνθηώλ (2002-2004 & 2010-2011): 

 

  α) Μάηνο 2010: αλαπιεξωκαηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Ι.Κ.Υ., κε ηνκέα επζχλεο 

ηελ αλακφξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνηξνθηψλ ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο.  

  β) 2002-2004: ηαθηηθό κέινο ηνy Γηνηθεηηθo;y Σπκβνπιίνπ ηνπ Ι.Κ.Υ., κε ηνκέα επζχλεο ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Τπνηξνθηψλ ζηηο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο. Οη πξνηάζεηο κνπ πξνο ην 

Γ.. ηνπ ΗΚΤ εγθξίζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή. Απηέο αθνξνχζαλ ηελ αλαλέσζε ηεο ζεκαηνινγίαο 

εηδηθνηήησλ, φπσο ηεο Βαιθαληθήο Ηζηνξίαο, Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο, Ηζηνξίαο ηεο Νενειιεληθήο 

Δθπαίδεπζεο, Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο, θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ εηδηθνηήησλ ζην Πξφγξακκα Τπνηξνθηψλ, 

φπσο ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο, ηεο χγρξνλεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο (20φο αηψλαο), ηεο Δπξσπατθήο 

Ηζηνξηνγξαθίαο, ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Διιεληθήο σο μέλεο γιψζζαο, ηεο Μνπζεηνινγίαο, ηεο Αξραηνινγίαο 

ησλ ιαψλ Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηεο Δλάιηαο Αξραηνινγίαο, θαη Αηγππηηνινγίαο.   

  γ) Σπκκεηνρή ζηηο 10-5-2002 ωο εθπξόζωπνο ηνπ Ι.Κ.Υ. ζηελ εηήζηα Σπλάληεζε ηωλ εθπξνζώπωλ 

επξωπαϊθώλ θξαηώλ ζην Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην ηεο Φιωξεληίαο, όπνπ εθπξνζώπεζα ην ΥΠΔΠΘ ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη κνξθσηηθψλ ππνζέζεσλ ησλ ππνηξφθσλ ζπνπδαζηψλ θάζε 

ρψξαο ζην παξαπάλσ Παλεπηζηήκην. 

  δ) Σπκκεηνρή ζηελ νξγάλωζε ηεο Δλεκεξωηηθήο Ηκεξίδαο γηα ην Erasmus University Charter ωο 

εθπξόζωπνο ηνπ ΙΚΥ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζηηο 23 επηεκβξίνπ 2002. 

 

 ηελ Δηαηξεία Ηζηνξηθώλ ηεο Δθπαίδεπζεο ΔΛ.Δ.Η.Δ. (2002-2005) 

 

α) ωο ηαθηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

 β) ωο κέινο ηεο Σπληαθηηθήο Οκάδαο ηνπ εμακεληαίνπ πεξηνδηθνχ ηεο ίδηαο Δηαηξείαο: «Θέκαηα Ηζηνξίαο 

ηεο Δθπαίδεπζεο».  

 γ) ωο Τακίαο ηεο Δηαηξείαο γηα έλα αθαδ. έηνο 2002-2003, έπεηηα απφ ςεθνθνξία ησλ κειψλ ηεο Γ.Δ. 

 

 ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (2000-2003): 

 

α) 2000-2003: ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Κέληξνπ σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο,  

 β) 2001: σο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ Θεξηλνχ Πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ γηα μέλνπο θνηηεηέο απφ 

ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. πλέηαμα θαη ζρεηηθή Έθζεζε κε επηζεκάλζεηο γηα ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ θαη ηελ αξηηφηεξε νξγάλσζε ησλ καζεκάησλ, ηελ νπνία ππέβαια ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ. 
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γ) Με απφθαζε ηνπ Γ.. ζπλέηαμα «Οδεγφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γιψζζαο» γηα ηνπο μέλνπο 

ζπνπδαζηέο, ηνλ νπνίν ππέβαια ζηε Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ.  

   

 πκκεηνρή ζε Οξγαλσηηθέο Δπηηξνπέο Γηεζλψλ & Παλειιελίσλ Δπηζηεκνληθψλ 

πλεδξίσλ/πκπνζίσλ/Ζκεξίδσλ (1992-2005): 
 

 Α‟ Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πκπφζην Γήκνπ Δδεζζαίσλ, κε ζέκα:: «Ζ Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο: 

Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», Έδεζζα 4-6 /12/ 1992 

 

 Β‟ Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πκπφζην Γήκνπ Δδεζζαίσλ,  κε ζέκα: «Ζ Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο. 

Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο»Έδεζζα 19-21/9/ 1997. 

 

 1
ν
 Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: Ηζηνξία Δθπαίδεπζεο, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, Πάηξα 28-30/9/ 2000. 

 

 Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα: «ρνιηθή Γλψζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ - Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., Ησάλληλα, 3-6/5/ 2001.  

 

 2
ν
 Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: «Ζ Παηδεία ζηελ απγή ηνπ 21

νπ
 αηψλα», ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, 

Πάηξα, 4-6 Οθησβξίνπ 2002. 

 

 

 πκκεηνρή ζε Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο-Δηαηξείεο-Ηδξύκαηα (1992-2009): 

 

1994 - 2005, κέινο ηεο Διιεληθήο Ηζηνξηθήο Δηαηξείαο ζηε Θεζζαινλίθε. 

 

1992 - 2005, κέινο ηεο Δπηηξνπήο πνπδψλ Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηελ Αζήλα. 

 

1997 - 2005, κέινο ηεο Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο Διιάδνο. 

 

1996-2005, κέινο ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ Οκάδσλ (ΚΔΜΟ). 

 

1999-2005, κέινο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο γηα ηελ Έξεπλα ησλ ρνιηθψλ Βηβιίσλ θαη ησλ Γηδαθηηθψλ Μέζσλ 

The International Association for Research on Textbooks and Educational Media (IARTEM), Οπηξέρηε 

Οιιαλδίαο. 

 

1997-2011, Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ Αξρείνπ ηεο  Εσζηκαίαο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο πνπ 

θπιάζζεηαη ζην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αξκνδηφηεηαο ζπλέηαμα 

Δξεπλεηηθφ Πξφγξακκα κνλνεηνχο δηάξθεηαο, κε ζέκα: “Οξγάλσζε Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ γηα ηελ Ηζηνξία ηεο 

Νενειιεληθήο Δθπαίδεπζεο ζην ΠΣΓΔ», ην νπνίν, εγθξίζεθε θαη πινπνηήζεθε ε πξψηε θάζε ηεο 

θαηαγξαθήο θαη ηαμηλφκεζεο ηνπ πιηθνχ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ Μαξίλα Μειηψηε 

θαη Γεκήηξην Γεκεηξηάδε. 

 

2004-2009, κέινο Γηεζλνχο πλδέζκνπ Ηζηνξηθψλ Euroclio  

 

 

 ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΝΔΡΓΑΗΔ 

 

 πλεξγάηεο επί ζεηξά εηψλ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Γηεζλνύο Έξεπλαο ρνιηθνύ Βηβιίνπ «Georg-Eckert Institut 

fur Internationale Schulbuchforschung» ζην Brawnschweig ηεο Γεξκαλίαο (1993-1999). πκκεηείρα ζηελ 

πξψηε δηαβαιθαληθή επηζηεκνληθή νκάδα πνπ ζπγθξνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ Georg-Eckert Institut γηα 

λα δηεξεπλήζεη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο. Καξπφο ηεο πξψηεο απηήο 

ζπλεξγαζίαο είλαη ε έθδνζε ηνπ ζπιινγηθνχ ηφκνπ: Ol ins Feuer. Schulbucher, ethnische Stereotypen und 

Gewalt in Sudosteuropa, Schriftenreihe des Georg- Eckert-Institut, Band 89,  Αλλφβεξν 1996, κε ηνλ νπνίν 

εγθαηληάδεηαη νπζηαζηηθά ε έξεπλα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ ηζηνξίαο ζηα Βαιθάληα. ηνλ παξαπάλσ ηφκν 
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πεξηιακβάλνληαη θαη νη δχν πξψηεο ζρεηηθέο εξγαζίεο κνπ: α) Greece and the Greeks in recent Bulgarian 

history Textbooks, (Ζ εηθφλα ηνπ Έιιελα ζηα ζχγρξνλα βνπιγάξηθα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο), ζζ. 67-77, θαη β) 

War and National history . The case of history textbooks in the FYROM 1991-1993, (Πφιεκνο θαη εζληθή 

ηζηνξία ζηα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο FYROM), ζζ.  179-214. 

 

 Σνλ Απξίιην ηνπ 1995 ην Georg-Eckert Institut κνπ ρνξήγεζε ππνηξνθία δηάξθεηαο ελφο κελφο γηα λα 

ζπγθεληξψζσ πιηθφ ζηελ πινχζηα Βηβιηνζήθε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ. Καξπφο απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ε εξγαζία 

κνπ: «The Instrumentalisation of Historical Knowledge. The Balkan Wars in the Slavic Scool–

Historiography 1982-1993”. Σελ εξγαζία απηή παξνπζίαζα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1995 ζην 2
ν
 Γηεζλέο πλέδξην 

Ηζηνξίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, εθπξνζσπψληαο ην Georg-Eckert Institut. 

 

 Σελ άλνημε ηνπ 1999 επηζθέθζεθα γηα εξεπλεηηθνχο ιφγνπο ην Ηλζηηηνχην Sudosteuropa Gesellschaft ζην 

Μφλαρν. Με πξνζσπηθή πξσηνβνπιία πέηπρα ηελ ακνηβαία αληαιιαγή ηνπ πεξηνδηθνχ ηνπ παξαπάλσ 

Ηλζηηηνχηνπ Sudosteuropa Mitteilungen κε ηελ Δπεηεξίδα ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

 

  Σν Τπνπξγείν Παηδείαο κνπ αλέζεζε λα εθπξνζσπήζσ ηελ ειιεληθή πιεπξά ζηε Γηαβαιθαληθή πλάληεζε 

Δηδηθψλ επηζηεκφλσλ θαη Κξαηηθψλ θνξέσλ  ζην Plovdiv (Φηιηππνχπνιε) ηεο Βνπιγαξίαο ζηηο 1-3 Ματνπ 

1998, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ «Project of Ethnic Relations» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Princeton/ Ζ.Π.Α. θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Βνπιγαξίαο, κε ζέκα: «Ο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζηηο ρώξεο ηεο ΝΑ Δπξώπεο». ηε ζπλάληεζε απηή παξνπζίαζα ηα πξνβιήκαηα 

ηεο “Δηθόλαο ηνπ Βαιθάληνπ γείηνλα ζηα ζρνιηθά βηβιία ηζηνξίαο”.  

  

 πλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ησλ θνπίσλ (1998-1999): 

  ην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο εκηλαξηαθψλ Γηαιέμεσλ γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ 

ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην International Summer School ζηελ Αρξίδα ηεο ΠΓΓM 

ζηηο 8-27 Ηνπλίνπ 1998, ζε ζπλεξγαζία κε ην Institut for Sociological Political and Juridical Research ηεο 

ίδηαο πφιεο. Ζ  ζεκαηηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ: «Balkans between East and West», (Σα Βαιθάληα 

αλάκεζα ζ‟ Αλαηνιή θαη Γχζε). ε ηξεηο δηαιέμεηο κνπ παξνπζίαζα ηηο λέεο ηάζεηο ηεο ζρνιηθήο 

ηζηνξηνγξαθίαο ζηα Βαιθάληα:  «New Tendencies in Balkan School Historiography”. 

   Σνλ επφκελν ρξφλν, 7 Ηνπλίνπ 1999, πξνζθιήζεθα γηα δεχηεξε θνξά απφ ην Παλεπηζηήκην ησλ 

θνπίσλ λα ζπκκεηάζρσ ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα εκηλαξηαθψλ Γηαιέμεσλ ηνπ International Summer 

School ηεο Αρξίδαο, κε ζέκα: «The Bright Side of the Balkans», (Ζ θσηεηλή πιεπξά ησλ Βαιθαλίσλ). Θέκα 

ηεο δηάιεμήο κνπ ήηαλ: «The Greek Language as a Precondition of the Balkans Society„s Social 

Development in of the 18
th

 Century», (Ζ ειιεληθή γιψζζα σο πξνυπφζεζε θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζηα 

Βαιθάληα ην 18
ν
 αη.). 

 

 ηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Socrates:  

Α) πκκεηείρα ζηελ πξψηε, πξνπαξαζθεπαζηηθή, ζπλάληεζε ηξηψλ κειψλ-θξαηψλ (Γαλίαο, Απζηξίαο, 

Διιάδαο) ζην Svendborg ηεο Γαλίαο ζηηο 12-18 επηεκβξίνπ 1997. Σν ηειηθφ Πξφγξακκα πνπ θαηαξηίζακε 

ζπιινγηθά αθνξνχζε ηνπο θνηηεηέο Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ (ηνπ Γηδαζθαιείνπ  Skarup ζην Svendborg 

ηεο Γαλίαο, ηεο Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο  ηνπ Κlagenfurt ηεο Απζηξίαο, θαη ηνπ  Π.Σ.Γ..Δ. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Σν ζέκα πνπ ζα δηεξεπλνχζαλ θαη ζα παξνπζίαδαλ νη θνηηεηέο ήηαλ: 

“Μεηνλφηεηεο θαη πγθξνχζεηο ζηε ΝΑ Δπξψπε: ηζηνξία, δηθαηψκαηα θαη πνιηηηθή”. 

Β) πλφδεπζα ζηηο 2-10 Ματνπ ηνπ 1999, νθηψ θνηηεηέο ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ ζην 

Κlagenfurt ηεο Απζηξίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ Πξνγξάκκαηνο Socrates. Ζ ειιεληθή νκάδα 

παξνπζίαζε ην ζέκα: “Η κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα ηεο δπηηθήο Θξάθεο”. 

 

 πλεξγάζηεθα κε ην Center for Democracy and Reconciliation for South Eastern Europe, κε έδξα 

ηε Θεζζαινλίθε: 

Πξνηάζεθα απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ησλ ρνιηθψλ Δγρεηξηδίσλ (Α. Φξαγθνπδάθε, Θ. Γξαγψλα) 

λα ζπκκεηάζρσ σο εηδηθφο επηζηήκσλ ζηηο δηάθνξεο νκάδεο εξγαζίαο πνπ ζα θαηέγξαθαλ ηα 

πξνβιήκαηα δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζηα Βαιθάληα. Γη‟ απηφ ην ζθνπφ oξγαλψζεθαλ ηέζζεξα 

Workshops (ζηελ Αζήλα, ηα θφπηα, ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηε Θεζζαινλίθε) ηα νπνία 

εληάζζνληαλ ζην πιαίζην ηνπ Κνηλνχ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 



 

 

 

 

8 

Δπξψπεο - Southeast European Joint History Project, 8. ‟ φια ηα Workshops ζπκκεηείρα κε ζρεηηθέο 

αλαθνηλψζεηο.  

Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζα πξέπεη λα γίλεη ζην Workshops ησλ θνπίσλ (16-17 Aπξηιίνπ 2000) ζην 

νπνίν νξίζηεθα βαζηθφο ζπληνληζηήο ησλ εξγαζηψλ αλάκεζα ζηνπο εηδηθνχο επηζηήκνλεο ηξηψλ ρσξψλ 

(Διιάδαο, Βνπιγαξίαο, ΠΓΓΜ) πάλσ ζην επαίζζεην ζέκα: «Τα επίκαρα δεηήκαηα ηεο Μαθεδνληθήο 

ηαπηόηεηαο». Σα πεπξαγκέλα απηήο ηεο ζπλάληεζεο θαηέγξαςα ζε ζρεηηθή Έθζεζε πνπ ππέβαια πξνο 

ηελ αξκφδηα ειιεληθή Δπηηξνπή: «Report-The Macedonian Identity: complementarities, conflicts, 

denials, Workshop III: The Macedonian Identity: Complementarities, Conflicts, Denials, Skopje, 16-17 

April 2000, Southeast European Joint History Project, 8.  

 

 Σν 2002 κε πξνζσπηθή πξσηνβνπιία ζπλέβαια ζηελ ππνγξαθή ηνπ ηξηεηνχο Πξνγξάκκαηνο 

Socrates αλάκεζα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μαδξίηεο Complutense (Σκήκα Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ) θαη ην ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, πνπ αθνξά ηελ ακνηβαία θηλεηηθφηεηα 

θνηηεηψλ θαη δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ε 

απνζηνιή ζηε Μαδξίηε δχν θνηηεηψλ ηνπ ΠΣΓΔ: ηεο Μαξγαξίηαο Εσληνχ, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 

2002, θαη ηνπ  Ησάλλε Κνθθηλάθε, θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 2004. Σνλ Απξίιην ηνπ 2002 

επηζθέθζεθα ε ίδηα ην παξαπάλσ Παλεπηζηήκην γηα κία εβδνκάδα, έδσζα 3 δηαιέμεηο, θαη εμαζθάιηζα 

κάιηζηα κηα λέα ζπλεξγαζία, κε ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μαδξίηεο. Αληίζηνηρα, 

απφ ηε Μαδξίηε επηζθέθζεθε ην Σκήκα καο ν θαζεγεηήο Santiago Petchen ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002. 

 

 Απφ ην 2003 ζπλεξγάδνκαη κε ην Σκήκα Ηζηνξίαο & Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Βειηγξαδίνπ ζην πιαίζην ηνπ ηξηεηνχο Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο Socrates: «Αλάπηπμε 

Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο ζηελ 

εθπαίδεπζε», πνπ πινπνηεί ε δηεπηζηεκνληθή νκάδα θαζεγεηψλ ηεο Βαιθαληθήο Ηζηνξίαο, ηεο 

Αξραηνινγίαο θαη ηεο Ηζηνξίαο Σέρλεο ηξηψλ Παλεπηζηεκίσλ (Αζελψλ, Ησαλλίλσλ, Βειηγξαδίνπ). Ζ 

πξψηε ζπλάληεζε έγηλε ζην Βειηγξάδη ζηηο 1-7 Απξηιίνπ 2003 θαη ε δεχηεξε ην Γελάξε ηνπ 2004 ζηα 

θφπηα. 

 

 

 YMMETOXH  E  ΓΗΔΘΝΖ  & ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ  YNEΓPIA / YMΠOIA/ ΖΜΔΡΗΓΔ 

 

Α. 1976-1989 (πξηλ ηελ εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα) 

 

1. A' Eιιελνζεξβηθφ πκπφζην, Ίδξπκα Mειεηψλ Xεξζνλήζνπ Aίκνπ, Iλζηηηνχην Βειηγξαδίνπ, 

“Γεψξγηνο Παπάδνγινπ, έλαο Hπεηξψηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ εγεκφλα ηεο εξβίαο Mίινο 

Oκπξέλνβηηο”, Καβάια, 7-10 Ννεκβξίνπ 1976. 

 

2. E' Γηεζλέο πλέδξην πνπδψλ Nνηηναλαηνιηθήο Eπξψπεο, εξβηθή Αθαδεκία Δπηζηεκψλ 

Bειηγξαδίνπ, “L' enseignement religieux dans le vilayet de Monastir pendant les annees 1884-

1888”, Βειηγξάδη 1984. 

 

3. E' Eιιελνζεξβηθφ πκπφζην, Ίδξπκα Mειεηψλ Xεξζνλήζνπ Aίκνπ, Iζηνξηθφ Iλζηηηνχην ηεο 

εξβηθήο Aθαδεκίαο Eπηζηεκψλ Βειηγξαδίνπ, Θεζ/λίθε-Πήιην, “L' intellectuel Serbe Vukasin 

Radisic  et son  rapport  sur l' expansion des lettres grecques en Serbie”, Θεζ/λίθε – Πήιην, 9-12 

Οθησβξίνπ 1987. 

 

4. T' Γηεζλέο πλέδξην πνπδψλ Nνηηναλαηνιηθήο Eπξψπεο, Aθαδεκία Eπηζηεκψλ φθηαο, 

“Quelques aspects des problemes de la formation des instituteurs Grecs dans la partie europeenne 

ottomane au debut du XXe siecle”, φθηα 30/8-5/9 1989. 

 

Β. 1991-1994 (ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα) 

 

5. Α‟ Παλειιήλην πκπφζην, Tνκέαο Παηδαγσγηθήο Aξηζη. Παλεπ. Θεζ/λίθεο, κε αλαθνίλσζε: 

“Eιιεληθή εθπαίδεπζε ζην ζαληδάθη Mνλαζηεξίνπ”, Θεζ/λίθε, Απξίιηνο 1992. 
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6. Α‟ Παλειιήλην Eπηζηεκνληθφ πκπφζην, «Ζ Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο. Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», 

Έδεζζα, 4-6 Γεθεκβξίνπ 1992, δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε: «Bνδελά 1900: εζληθέο θαη 

εθπαηδεπηηθέο φςεηο», Γήκνο Eδεζζαίσλ,. 

 

7. Παλειιήλην πκπφζην, κε ζέκα «Ζ Διιάδα ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ 1910-1914», Δηαηξεία 

Eιιεληθνχ Λνγνηερληθνχ & Iζηνξηθνχ Aξρείνπ, Αζήλα, 5-7 Απξηιίνπ 1993, δεκνζηεπκέλε 

αλαθνίλσζε: «Oη Bαιθαληθνί πφιεκνη ζηε ζιαβηθή ζρνιηθή ηζηνξηνγξαθία». 

 

8. Α΄ Βαιθαληθφ πκπφζην, Georg Eckert Institut, Braunschweig, Braunschweig, 2-5 Ννεκβξίνπ 

1993, δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε: «Greece & the Greek in the Recent Bulgarian History 

Textbooks». 

 

9. πκπφζην κε ζέκα: «ρέζεηο Διιήλσλ θαη Βνπιγάξσλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ παηδαγσγηθή θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ θαηά ηα κέζα ηνπ 18
νπ

- κέζα 19
νπ

 αηψλα», Θεζζαινλίθε 18-19 Φεβξνπαξίνπ 1994, 

αλαθνίλσζε: «Οη ειιελνβνπιγαξηθέο πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο (18
νο

-19
νο

 αη.) ζηα πξφζθαηα 

βνπιγαξηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο». 

 

10. Ζκεξίδα κε ζέκα: « ρνιηθά Δγρεηξίδηα Βαιθαληθψλ Υσξψλ», Θεζζαινλίθε 17 Μαίνπ 1994, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο, Μνλάδα Έξεπλαο ζρνιηθνχ 

Βηβιίνπ, αλαθνίλσζε: «Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ζηελ πξψελ Γηνπγθνζιαβία κεηά ην 1989». 

  

11. Eπξσπατθφ πλέδξην, κε ζέκα: «Δζλνθεληξηζκφο θαη Δθπαίδεπζε. Πνιηηηζκηθέο δηαθξίζεηο θαη 

Δζληθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα ζηε Νέα Δπξψπε», Π.Σ. Νεπηαγσγψλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ-

Δπξσπατθφ Κέληξν Γειθψλ, αλαθνίλσζε: “Δζληθά ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο ζηα βαιθαληθά 

εγρεηξίδηα ηζηνξίαο (1990 θαη εμήο)”, Γειθνί, 27-29 Μαΐνπ 1994. 

 

Γ. 1994-1999 (ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή) 

 

12. 2
ν
 Γηεζλέο πλέδξην Ηζηνξίαο κε ζέκα: «History Education and the “Other” in History, 

Κσλζηαληηλνχπνιε, 8-10 Ηνπλίνπ 1995, The History Foundation of Turkey & Bosphorus 

University, History Department, κε αλαθνίλσζε: «The Instrumentalization of Historical 

Knowledge. The Balkan Wars in the Slavic History Textbooks (1989-1993).”. 

 

13. Γηεζλέο πλέδξην, Georg Eckert Institut, Braunschweig, «War and national history. The Case of 

FYROM‟s History Textbooks (1990-1993)», Braunschweηg 26-29 Απξηιίνπ 1996. 

 

14. ΗΖ‟ Παλειιήλην Ηζηνξηθφ πλέδξην Διιεληθήο Ηζηνξηθήο Δηαηξίαο, κε αλαθνίλσζε: «Δζληθφλ 

Οηθνηξνθείνλ ελ Αζήλαηο (1908-1913)», Θεζ/λίθε 31/5-1/6 1997. 

 

15. Β‟ Παλειιήλην Δπηζηεκνληθφ πκπφζην, «Ζ Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο: Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», 

Γήκνο Έδεζζαο, Έδεζζα, 19-21 επηεκβξίνπ 1997 κε αλαθνίλσζε: «Σν Οηθνηξνθείν Βνδελψλ 

1908-1912». 

 

16. Α‟ Γηεζλέο πλέδξην Θξεζθεηψλ, κε ζέκα: «The influence of religion on the formation of the social 

and cultural identity of Mediterranean people”, Γηεζλέο Κέληξν Μεζνγεηαθψλ Μειεηψλ-Ννκαξρία 

Γσδεθαλήζνπ, Ρφδνο 31/10-1/11 1997,  κε αλαθνίλσζε: «Ζ ζξεζθεία σο ζηνηρείν εζληθνχ 

πξνζδηνξηζκνχ ζηε βαιθαληθή πξαγκαηηθφηεηα ηνπ 19 αη.». 

 

17. Γηεζλέο πλέδξην, International Conference on The Image of the «Other» in the School Textbooks 

of the Balkan Countries, Θεζζαινλίθε, 16/10-18/10 1998, Δθπαηδεπηηθφ Σκήκα ηεο Unesco, 

Georg-Eckert Institut for International Research of School Textbooks, Σνκέαο Παηδαγσγηθήο ηεο 

Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, αλαθνίλσζε κε ζέκα: “Ζ 

αξραηφηεηα σο πεγή εζληθψλ ηεθκεξίσλ ζηα βαιθαληθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο (1991-1996)”, 
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δεκνζηεπκέλε ζε αγγιηθή γιψζζα ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ: Proceedings of the International 

Conference, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 16-18 October 1998, Typothito-

George Dardanos, Athens 2001, ζζ. 75-90.  

 

Γ. 1999-2005 (ζηε βαζκίδα ηνπ αλαπιεξσηή θαζεγεηή) 

 

18. Γηεζλέο πλέδξην ηεο Γηεζλνχο Δπηηξνπήο πνπδψλ Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηνπ 

ΔΛΗΑΜΔΠ, κε ζέκα: «National Memory”, ( Δζληθή Μλήκε), Υάιθε 16-20 Ηνπλίνπ 1999, 

αλαθνίλσζε: «National Memory and the Balkan‟s History Textbooks in the 1990‟s», (Δζληθή 

Μλήκε ζηα βαιθαληθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990), βι. ζρεηηθή Βεβαίσζε ζην 

Παξάξηεκα. 

 

19. Γηεζλέο πλέδξην: «Ζ Δθπαίδεπζε ηνλ 21
ν
 αηψλα ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο 

ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ», Αζήλα 30 Ννεκβξίνπ 1999, Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο-ΤΠΔΠΘ-

Unesko, αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Σα βαιθαληθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ζηε ζχγρξνλε πνιηηηθή 

ζπγθπξία».  

 

20. Workshop III: The Macedonian Identity: Complementarities, Conflicts, Denials, Skopje, 16-17 

April 2000, Southeast European Joint History Project, Center for Democracy and Reconciliation 

for South Eastern Europe, βι. ζρεηηθή Έθζεζε: Report by Sophia Vouri: «The Macedonian Identity: 

complementarities, conflicts, denials».  

 

21. 1
ν
 Γηεζλέο πλέδξην: «Δπίθαηξα Θέκαηα Ηζηνξίαο Δθπαίδεπζεο», Πάηξα, 28-30 επηεκβξίνπ 2000, 

αλαθνίλσζε κε ζέκα: «χγρξνλνη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηηο ρψξεο ηεο 

Βαιθαληθήο», δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά, Παλεπηζηήκην Παηξψλ - Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., 

εθδ. Gutenberg 2002, ζζ. 409-420. 

 

22. Γηεκεξίδα: «Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε Μνπζεηαθή Αγσγή», Ρφδνο, 24-25 Ννεκβξίνπ 

2000, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ /ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ - Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., 

αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Μνπζείν θαη ζπγθξφηεζε εζληθήο ηαπηφηεηαο», δεκνζηεπκέλε ζην 

ζπιινγηθφ ηφκν: Γ. Κφθθηλνο, Δ. Αιεμάθε (επηκ.), Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε Μνπζεηαθή 

Αγωγή, εθδ. Μεηαίρκην Αζήλα 2002, ζζ. 55-65. 

 

23. Παλειιήλην πλέδξην: «ρνιηθή Γλψζε θαη Γηδαζθαιία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε», 

Ησάλληλα, 3-6 Μαΐνπ 2001, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ - Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., αλαθνίλσζε κε 

ζέκα: «Εεηήκαηα ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο». 

 

24. 8
ν
 Γηεζλέο πλέδξην: «Learning», πέηζεο, 4-8 Ηνπιίνπ 2001, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ & Αλαξγχξεηνο θαη Κνξηαιέληνο ρνιή πεηζψλ, αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Ηζηνξηθή γλψζε 

θαη ε έλλνηα ηνπ έζλνπο  ζήκεξα ζηα Βαιθάληα». 

 

25. Β‟ Παλειιήλην Ηζηνξηθφ πλέδξην κε ζέκα: «Βαιθαληθνί πφιεκνη 1912-1913», Γήκνο  Γηαλληηζψλ, 

Δηαηξεία Μαθεδνληθψλ πνπδψλ, αλαθνίλσζε: «Οη Βαιθαληθνί πφιεκνη σο ζέκα ζρνιηθήο 

δηδαζθαιίαο», Γηαλληηζά, 17-19 Μαΐνπ 2002. 

 

26. 2
ν
 Γηεζλέο πλέδξην κε ζέκα: «Ζ Παηδεία ζηελ απγή ηνπ 21

νπ
 αηψλα», Παλεπηζηήκην Παηξψλ - 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γ.Δ., αλαθνίλσζε: «Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

εζλνπνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο», Πάηξα, 4-6 Οθησβξίνπ 2002. Τπνβιήζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηα 

Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ (βι. ζρεηηθή Βεβαίσζε ζην Παξάξηεκα). 

 

27. Παλειιήλην πλέδξην: «Φιψξηλα (1912-2002). Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», Παηδαγσγηθή ρνιή 

Φιψξηλαο - Σκήκα Βαιθαληθψλ πνπδψλ, Φιψξηλα,  8-10 Ννεκβξίνπ 2002, κε αλαθνίλσζε: «Ζ 

Φιψξηλα ζην κεηαίρκην ηνπ 19
νπ

 θαη 20νχ αη. Δζληθέο ζπγθξνχζεηο θαη θνηλσληθνί 
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κεηαζρεκαηηζκνί», δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ: Φιώξηλα (1912-2002). Ιζηνξία θαη 

Πνιηηηζκόο,  εθδ. Κεζφπνπινπ, Φιψξηλα 2004, ζζ. 131-173.  

 

28. Ζκεξίδα: «Σνπηθή Ηζηνξία ζηελ Δθπαίδεπζε», Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ/ ρνιή Αλζξσπηζηηθψλ 

Δπηζηεκψλ, Σκήκα ΣΔΠΑΔ, Ρφδνο 21 Ηνπλίνπ 2003. 

 

29. Γηεζλέο πλέδξην: «Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Γηαζπνξάο. Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία», Ρέζπκλν 4-6 

Ηνπιίνπ 2003, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, αλαθνίλσζε κε ζέκα: «Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο 

ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο κεηά ην 1990: Ηδενινγία θαη Πνιηηηθή», Πξαθηηθά 

Γηεζλνχο πλεδξίνπ: Ιζηνξία Νενειιεληθήο Γηαζπνξάο. Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία, Παλεπηζηήκην 

Κξήηεο, Ρέζπκλν 2004, ζζ. 39-62.  

 

30. πκπφζην «Δπηζηεκνληθή Έξεπλα ζηα Κχζεξα», πνπ νξγάλσζε ην Δξγαζηήξην Κνηλσληθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. πκκεηείρα ζηελ νκάδα εξγαζίαο κε ζέκα: 

«Δλσηηθά Κηλήκαηα θαη Δθπαίδεπζε ζε Γσδεθάλεζα-Κξήηε-Ηφληα λεζηά- Κχπξν», 19-21 

επηεκβξίνπ 2003, Κχζεξα.  

 

31.  Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην: «Deloto na Krste Misirkof”, ΜΑΝU, Aθαδεκία Δπηζηεκψλ 

ΠΓΓΜ, θφπηα 27-29 Ννεκβξίνπ 2003, κε αλαθνίλσζε: «Krste Misirkof – Revisiting his Work at 

the Early 20
th

 Century Conjuncture», (Κξζηε Μηζίξθσθ - Δπηζθνπψληαο ην έξγν ηνπ ζηε ζπγθπξία 

ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα). 

 

32. 9
ν
 Γηεζλέο πλέδξην Δπηηξνπήο πνπδψλ ΝΑ. Δπξψπεο, Σίξαλα, 30/8-3/9/2004, αλαθνίλσζε: «Late 

Albanian National Awakening. Some Crucial Issues», (Ζ φςηκε αιβαληθή εζληθή αθχπληζε: κεξηθά 

θξίζηκα δεηήκαηα). Τπνβιήζεθε γηα δεκνζίεπζε πξνο ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή πνπδψλ ΝΑ. 

Δπξψπεο (βι. ζρεηηθή Βεβαίσζε ζην Παξάξηεκα). 

 

33.  3
ν
 Γηεζλέο πλέδξην, κε ζέκα: « Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζε, Πάηξα 1-3 Οθησβξίνπ 2004, ΠΣΓΔ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, κε αλαθνίλσζε Βνχξε νθία, Κφθθηλνο Γηψξγνο, Αζαλαζηάδεο Ζιίαο, 

Σξαληάο Πέηξνο, «Υαξηνγξάθεζε θαη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο ηζηνξηθήο θνπιηνχξαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, Γηαπαλεπηζηεκηαθή 

΄Έξεπλα ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο». Τπνβιήζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηνλ ηφκν Πξαθηηθψλ ηνπ 

πλεδξίνπ.  

 

34. Ζκεξίδα: «Νέα Μεζνδνινγηθά Δξγαιεία ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο: Ζ Δθαξκνγή ηνπο ζηελ 

Ηζηνξία ηεο Δθπαίδεπζεο», Διιεληθή Δηαηξεία Ηζηνξηθψλ ηεο Δθπαίδεπζεο/Πεξηνδηθφ «Θέκαηα 

Ηζηνξίαο ηεο Δθπαίδεπζεο», Αζήλα 12 Φεβξνπαξίνπ 2005. 

 

Δ. 2005 -2010 (ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή) 

 

 

35. Γηεζλέο πλέδξην πνπ νξγάλσζε ε Γηεζλήο Δηαηξεία Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο (ISHD) θαη ην Georg-

Eckert Institut Braunschweig 2009, αλαθνίλσζε: Sophia Vouri, “The Institutional and Ideological Burdens 

of School Historiography in Greece”.  

 

ΓΗΑΛΔΞΔΗ (1993- 2003) 

 

 Οθηψβξηνο 1993, Φιψξηλα, ζηα πιαίζηα ηεο Ζκεξίδαο ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. Φιψξηλαο, κε ζέκα “Ζ 

έμαξζε ησλ εζληθηζκψλ θαη ην πξφβιεκα ηεο εηξήλεο ζηα Βαιθάληα”. 

 

 25/5/1994, Αζήλα, ζηελ Δηαηξεία Μειέηεο Νένπ Διιεληζκνχ, δηάιεμε κε ζέκα: “Ζ ζρνιηθή 

ηζηνξηνγξαθία ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ησλ θαζεζηψησλ ηνπ ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ”. 
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 Απξίιηνο 1995, Ησάλληλα, ζηα πιαίζηα ησλ δηαιέμεσλ ηνπ Διεχζεξνπ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Γήκνπ Ησαλληηψλ, δηάιεμε κε ζέκα: “Οη ειιελνβνπιγαξηθέο πνιηηηζηηθέο ζρέζεηο 

ην 19
ν
 αη. ζηα βνπιγάξηθα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο”. 

 

 27/7/1998, Αρξίδα, (FYROM), ζην πιαίζην ηνπ International Summer School γηα 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, δηάιεμε κε ζέκα: “New Tendencies in the  

Balkan School- Historiography”. 

 

 17/11/1998, Αζήλα, ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο: «Γιψζζεο θαη Γηαθνξά» 

πνπ πινπνίεζε ην Κέληξν Δξεπλψλ Μεηνλνηηθψλ νκάδσλ (ΚΔΜΟ), ζπκκεηείρα ζηε ζπδήηεζε κε 

ζέκα: «Ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηε ρξήζε ησλ ζιαβηθψλ δηαιέθησλ ζηελ Διιάδα». 

 

 7/6/1999, Αρξίδα (FYROM), ζην πιαίζην ηνπ International Summer School γηα 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, δηάιεμε κε ζέκα: “The Greek Language as 

a Precondition of the Balkan Society „s Social Development in the 18
th

 early 19
th

 Century», (Ζ 

ειιεληθή γιψζζα σο πξνυπφζεζε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο ζηα Βαιθάληα ην 18
ν
 αηψλα). 

 

 30 Ματνπ 2001, Βεξνιίλν, ζην πιαίζην ησλ δηαιέμεσλ ηνπ πλδέζκνπ Διιήλσλ Δπηζηεκφλσλ 

ηνπ Βεξνιίλνπ θαη Βξαδεκβνχξγνπ, δηάιεμε κε ζέκα: «Ζ δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο ζηνλ επαίζζεην 

ρψξν ηεο Βαιθαληθήο». 

 

 Ννέκβξηνο 2003, Γηάλλελα, Οκηιία ζην Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο γηα ην παηδί, κε ζέκα: 

«Ζ ηζηνξία ηνπ Δζληθνχ Οηθνηξνθείνπ ζειέσλ Ησαλλίλσλ» (1923-2003). 

 

 

YΓΓPAΦIKΟ ΔΡΓΟ 

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΔ - ΒΗΒΛΗΑ  (1988-2011) 

 

1.  2011, νθία Βνχξε-Διεπζεξία Μαληά, Απφ ηε δσή ηεο Διιεληθήο Μεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία – 

Λεχθσκα, Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ. ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν. 

 

2.  2005, Οηθνηξνθεία θαη Υπνηξνθίεο ζηε Μαθεδνλία (1903-1913). Τεθκήξηα Ιζηνξίαο,  Gutenberg, 

Αζήλα, ζειίδεο 508. 

 

3.  2005, Γηψξγνο Κφθθηλνο, Ζιίαο Αζαλαζηάδεο, νθία Βνχξε, Π. Γαηζσηήο, Πέηξνο Σξαληάο, 

Ηζηνξηθή θνπιηνχξα θαη πλείδεζε Απφςεηο θαη ζηάζεηο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ Ηζηνξία, Γηαπαλεπηζηεκηαθή Έξεπλα ζηε Γηδαθηηθή ηεο Ηζηνξίαο», εθδνηηθή 

Ννφγξακκα, Αζήλα. 

  

4. 2003, νθία Βνχξε, Γηψξγνο Καςάιεο, Διιελόγιωζζε Δθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία 1914-1998, ζηε 

ζεηξά: Διιελόγιωζζε Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά, Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν, 

ζζ. 19 - 80.  

 

5. 1999, Πεγέο γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο. Δθθιεζία θαη Κξάηνο (1889-1905), Gutenberg, 

Αζήλα, ζειίδεο 335. 

   

6. 1997, Τα Σιάβηθα Δγρεηξίδηα Ιζηνξίαο ηεο Βαιθαληθήο. Τα Έζλε ζε πόιεκν (1990-1993),   

Gutenberg, Αζήλα, ζειίδεο 237. 

 

7. 1994, Πεγέο γηα ηελ Ιζηνξία ηεο Mαθεδνλίαο. Πνιηηηθή θαη Eθπαίδεπζε (1875-1907),      εθδ. 

Παξαζθήλην, Aζήλα, ζειίδεο 350.  
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8. 1992, Eθπαίδεπζε θαη Eζληθηζκφο ζηα Bαιθάληα. H πεξίπησζε ηεο ΒΓ Mαθεδνλίαο (1870-1904),  

Παξαζθήλην, Aζήλα, ζειίδεο 206.  

 

9.  1988, Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζην ζαληδάθη Μνλαζηεξίνπ 1870-1904. Ζ εζληθή δηάζηαζε,  

Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, (αλαπαξαγσγή ηππνγξαθεί Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ), Ησάλληλα, ζειίδεο 428.  

 

  

 

ΆΡΘΡΑ 

 

1.  2011, Ηδενινγηθέο θαη ζεζκηθέο αγθπιψζεηο ηεο ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο ζηελ Διιάδα. Ζ 

πεξίπησζε ηνπ εγρεηξηδίνπ Ηζηνξίαο ηεο Γ‟ Λπθείνπ, ππφ δεκνζίεπζε ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ΠΣΓΔ, 

αξ. 23. (Αλαθνίλσζε ζηα αγγιηθά: “The Institutional and Ideological Burdens of School Historiography in 

Greece”,  Γηεζλέο πλέδξην International Society for History Didactics (ISHD) θαη Georg-Eckert Institut, 

επηέκβξηνο 2009 Braunschweig). 

 

2.  2004 “Late Albanian National Awakening. Some Crucial Issues”, αλαθνίλσζε  ζην 9
ν
 Γηεζλέο 

πλέδξην πνπδψλ ΝΑ. Δπξψπεο, Σίξαλα, 30/8-3/9/. Τπνβιήζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ 

πλεδξίνπ. 

 

3.  2004, «Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηελ ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο απφ ην 1990 θ.ε.: 

Ηδενινγία θαη Πνιηηηθή», Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ (Ρέζπκλν 4-6 Ηνπιίνπ 2003): Ιζηνξία Νενειιεληθήο 

Γηαζπνξάο. Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία, ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Ρέζπκλν, ζζ. 321-344. 

 

4.  2004, «Ζ Φιψξηλα ζην κεηαίρκην ηνπ 19
νπ

-20νχ αηψλα: εζληθέο ζπγθξνχζεηο θαη θνηλσληθνί 

κεηαζρεκαηηζκνί», αλαθνίλσζε ζην Παλειιήλην πλέδξην: «Φιψξηλα 1912-2002 Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», 

Φιψξηλα 8-10/11/2003, Α.Π.Θ. Παηδαγσγηθή ρνιή Φιψξηλαο, δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά: Φιώξηλα 

1912-2002 Ιζηνξία θαη Πνιηηηζκόο, εθδ. Κεζφπνπινπ, Θεζζαινλίθε, ζζ. 131-173.  

 

5.  2002, «χγρξνλνη Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Iζηνξίαο ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο», 

δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ Α‟ Γηεζλνχο πλεδξίνπ, Πάηξα 28-30 επηεκβξίνπ 2000, 

ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, . Μπνπδάθεο (επηκ.), Δπίθαηξα Θέκαηα Ιζηνξίαο Δθπαίδεπζεο, Gutenberg, 

ζζ. 409-420. 

 

6. 2002, «Μνπζείν θαη ζπγθξφηεζε εζληθήο ηαπηφηεηαο», ζην ζπιινγηθφ ηφκν: Γ. Κφθθηλνο, Δ. 

Αιεμάθε (επηκ.), Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο ζηε Μνπζεηαθή Αγωγή, Μεηαίρκην, Αζήλα, ζζ. 55-65.  

      

7. 2001, «Antiquity as Source of National Documentation in Balkan History Textbooks (1991-1996)», 

δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε ζηα Πξαθηηθά ζε αγγιηθή γιψζζα: Proceedings of the International Conference, 

The Image of the “Other”/Neighbour in the School Textbooks of the Balkan Countries, Aristotle University 

of Thessaloniki, Thessaloniki, 16-18 October 1998, Typothito-George Dardanos, Athens, ζζ. 75-90.   

  

8. 1998, «Ζ αξραηφηεηα σο πεγή εζληθψλ ηεθκεξίσλ ζηα βαιθαληθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο (1991-

1996)», αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην: «Ζ Δηθφλα ηνπ «Άιινπ»/ηνπ  γείηνλα ζηα ρνιηθά Δγρεηξίδηα 

ησλ Βαιθαληθψλ Υσξψλ», δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά: Η Δηθόλα ηνπ «Άιινπ»/ηνπ  γείηνλα ζηα Σρνιηθά 

Δγρεηξίδηα ηωλ Βαιθαληθώλ Φωξώλ, ΑΠΘ, Θεζζαινλίθε 16-18/10/1998, θαη ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα 

Παηδαγωγηθνύ Τκήκαηνο Γ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Νν 11, Ησάλληλα, ζζ. 9-24.  

       

9. 1998, «Δζληθφλ Οηθνηξνθείνλ ελ Αζήλαηο (1908-1915)», αλαθνίλσζε ζην ΗΖ‟ Παλειιήλην 

Ηζηνξηθφ πλέδξην Διιεληθήο  Ηζηνξηθήο Δηαηξείαο, Θεζζαινλίθε 31/5-1/6/1997, δεκνζηεπκέλε ζηα 

Πξαθηηθά ΙΗ‟ Παλειιελίνπ Ιζηνξηθνύ Σπλεδξίνπ, Διιεληθή Ηζηνξηθή Δηαηξεία, Θεζζαινλίθε, ζζ. 314-3 

    

10.  1996, «War and National History. The Case of History Textbooks in the FYROM (1991-1993)», 

αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην, Braunschweig  6/4/1996,  Georg-Eckert Institut, Braunschweig, 
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δεκνζηεπκέλε ζην ζπιινγηθφ ηφκν: Ol ins Feuer, Schulbucher, ethnische Stereotypen und  Gewalt in 

Sudosteuropa, Schriftenreihe des Georg Eckert-Institut, Band 89, Αλλφβεξν, ζζ. 179-214.  

 

11. 1996, «Greece and the Greeks in recent Bulgarian History Textbooks», αλαθνίλσζε ζην Α‟ 

Βαιθαληθφ πλέδξην, Braunschweig 2-5/11/1993, Georg-Eckert Institut Braunschweig, δεκνζηεπκέλε ζην 

ζπιινγηθφ ηφκν: Ol ins Feuer. Schulbucher, ethnische Stereotypen und Gewalt in Sudosteuropa, 

Schriftenreihe des Georg- Eckert-Institut, Band 89,  Αλλφβεξν, ζζ. 67-77. 

 

12. 1995, «Bνδελά 1900: εζληθέο θαη εθπαηδεπηηθέο φςεηο», αλαθνίλσζε ζην Α‟ Παλειιήλην 

Δπηζηεκνληθφ πκπφζην Γήκνπ Δδεζζαίσλ: «Ζ Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο Ηζηνξία θαη Πνιηηηζκφο», 

Έδεζζα 4-6 /12/ 1992, δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά: Η Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο Ιζηνξία θαη Πνιηηηζκόο, 

Σππνγξ. Βαγνπξδή, Έδεζζα, ζζ. 309-319.  

 

13.  1993, «Oη βαιθαληθνί πφιεκνη ζηε ζιαβηθή ζρνιηθή ηζηνξηνγξαθία», αλαθνίλσζε ζην Παλειιήλην 

πκπφζην: «Ζ Διιάδα ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ 1910-1914», Eηαηξεία  Διιεληθνχ Λνγνηερληθνχ & 

Iζηνξηθνχ Aξρείνπ, δεκνζηεπκέλε ζηα Πξαθηηθά: Η Διιάδα ηωλ Βαιθαληθώλ πνιέκωλ 1910-1914, Aζήλα, 

ζζ. 279-326.  

 

14. 1993, «H Διιεληθή Δθπαίδεπζε ζηελ Kνξηηζά 1880-1912», Eπηζηεκνληθή Eπεηεξίδα Π.T.Γ.E. 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Νν 5, Iσάλληλα, ζζ. 311-337.  

 

 15.  1990, «Quelques aspects des problemes de la formation des instituteurs Grecs dans la partie 

europeene ottomane au debut du xxe siecle»,  (ςεηο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Διιήλσλ 

δαζθάισλ ηνπ επξσπατθνχ ηκήκαηνο ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αη.), T‟ Γηεζλέο 

πλέδξην πνπδψλ NΑ Eπξψπεο, φθηα 30/8-5/9 1989, Πξαθηηθά: Διιεληθέο Αλαθνηλψζεηο Σ΄ Γηεζλνχο 

πλεδξίνπ πνπδψλ ΝΑ Δπξψπεο, Αζήλα, ζζ. 255-266.       

 

16. 1991, «L' intellectuel Serbe Vukasin Radisic  et son  rapport  sur l' expansion des lettres grecques en 

Serbie», (Ο ζέξβνο δηαλννχκελνο Βνπθαζίλ Ράληηζηηο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηάδνζε ησλ ειιεληθψλ 

γξακκάησλ ζηε εξβία), E' Διιελνζεξβηθφ πκπφζην, Θεζ/λίθε - Βφινο 9-12/10 /1987, Πξαθηηθά 

πκπνζίνπ, Ίδξπκα Mειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Aίκνπ, Θεζζαινλίθε, ζζ. 141-148. 

 

17. 1985, «L' enseignement religieux dans le vilayet de Monastir pendant les annees 1884-1888», (Ζ 

ηεξαηηθή εθπαίδεπζε ζην βηιαέηη Μνλαζηεξίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1884-1888), E' Γηεζλέο πλέδξην 

πνπδψλ ΝΑ Δπξψπεο, Βειηγξάδη 11-17/9 1984, ζηα Πξαθηηθά E' Γηεζλνχο πλεδξίνπ πνπδψλ ΝΑ 

Δπξψπεο,  Διιεληθή Δπηηξνπή πνπδψλ ΝΑ Δπξψπεο, Αζήλαη, ζζ. 279-289.  

 

18. 1979, «Γεψξγηνο Παπάδνγινπ, έλαο Hπεηξψηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ εγεκφλα ηεο εξβίαο Mίινο 

Oκπξέλνβηηο», , A' Eιιελνζεξβηθφ πκπφζην, Καβάια 7-10/11 1976, Ίδξπκα Mειεηψλ Xεξζνλήζνπ Aίκνπ, 

Θεζζαινλίθε, ζζ. 253-260.  

 

19. 1978, «Prvi udzbenik grckog jezika u Srbiji od pre sto cetrdeset godina», (Σν πξψην αλαγλσζηηθφ 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηε εξβία πξηλ απφ 140 ρξφληα), ζην πεξηνδηθφ Istorijski Casopis XXV, Istoriski 

Institut, Βειηγξάδη, ζζ. 285-291.  

 

20. 1977, «Episkop Antim i prvi Srpski, Ustanak», , (Ο Δπίζθνπνο Άλζηκνο θαη ε πξψηε ζεξβηθή 

επαλάζηαζε), ζην πεξηνδηθφ Matica Srpska Zbornik za Istoriju, Istorijski Institut, Βειηγξάδη,  ζζ.151-160.  

     

21. 1977, «Pocetak predavanja grckog, jezika u srpskoj gymnaziji za vreme kneza Milosa», (Ζ 

δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην ζεξβηθφ γπκλάζην ηελ επνρή ηνπ εγεκφλα Μίινο), ζην πεξηνδηθφ 

Istorijski Casopis XXIV, Istorijski Institut, Βειηγξάδη, ζζ. 293-297.      
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ΑΡΘΡΑ  ζηνλ Σύπν (επηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα) 

 

1.  2000, «Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο», ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, 27 

Οθησβξίνπ 2000, ζζ. 14-15. 

 

 2. 2000, «Ζ Διιεληθή Δθπαίδεπζε», ζην Αθηέξσκα: ¨Σαλδηκάη¨ Ζ Οζσκαληθή  Πεξεζηξφηθα, ΗΣΟΡΗΚΑ, 

ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, θ. 30 Ννεκβξίνπ 2000, ζζ. 30-37. 

 

3. 2001, «ςεηο ηεο Δθπαηδεπηηθήο δσήο», ζην Αθηέξσκα: Βηηψιηα, ΔΠΣΑ ΖΜΔΡΔ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΖ, θ. 

16 Γεθεκβξίνπ 2001, ζζ. 15-19.  

 

 

ΔΚΘΔΔΗ (επηζηεκνληθνύ ραξαθηήξα) 

 

1. Έθζεζε γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο ΠΓΓΜ 1991-1996, Ηνχιηνο 1999. 

  - Τπνβιήζεθε πξνο ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

 

2. Report by Sophia Vouri: «The Macedonian identity: complementarities, conflicts, denials», Workshop III, 

Southeast European Joint History Project, Skopje 16-17 April 2000.  

 

  

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ  ΣΟ  ΤΓΓΡΑΦΗΚΟ  ΔΡΓΟ 

 

1. Βαζηιεηάδεο Νηθφιανο, 2004, Ζ ειιεληθή παξνπζία ζηε λφηηα εξβία απφ ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο 

σο ην Μεζνπφιεκν, εθδ. Αλαηξνπή, Θεζζαινλίθε, ζζ. 56-57, αλαθνξά ζην: Δθπαίδεπζε θαη Δζληθηζκόο ζηα 
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ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ  ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑΣΧΝ 

 

 

Μνλνγξαθίεο- Βηβιία  

 
1.  l988, Η Ειιεληθή Εθπαίδεσζε ζηο ζαληδάθη Μολαζηερίοσ 1870-1904. H εζληθή 

δηάζηαζε, Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παλεπηζηεκηαθό Σππνγξαθείν, Ησάλληλα, ζειίδεο 

428.  

 
ηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε ηζηνξηθή εμέιημε θαη ν εζληθφο ξφινο ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο ζηε ΒΓ. Μαθεδνλία θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο 

(1870-1904).  

ηελ εηζαγσγή απνζαθελίδνληαη ηα θξηηήξηα εθινγήο ηνπ ζέκαηνο, ηνπ ρψξνπ θαη 

ησλ ρξνληθψλ πιαηζίσλ ηεο έξεπλαο. Παξνπζηάδνληαη ην εξεπλεηηθφ πιηθφ, ε ζεκαηηθή 

ηνπ νξγάλσζε θαη ε κέζνδνο δηεξεχλεζεο ησλ επηκέξνπο εθπαηδεπηηθψλ δεηεκάησλ. 

Δηδηθφηεξα, ε ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο δηεξεπλάηαη ζε κηα απφ ηηο πην 

αληηπξνζσπεπηηθέο καθεδνληθέο πεξηθέξεηεο, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ ζαληδαθηνχ 

Μνλαζηεξίνπ, πνπ θαηά έλα κεγάιν κέξνο αλήθεη ζήκεξα ζην θξάηνο ηεο ΠΓΓΜ. Ζ 

εθινγή ηνπ ζαληδαθηνχ Μνλαζηεξίνπ γηα ηε κειέηε ηνπ ξφινπ ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο ηελ επνρή ησλ βαιθαληθψλ εζληθψλ αληαγσληζκψλ έγηλε κε βάζε ηα 

αθφινπζα θξηηήξηα: 

α) Σε λεπξαιγηθή γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια ηέζζεξα ζαληδάθηα 

ηνπ βηιαεηηνχ Μνλαζηεξίνπ (Κνξηηζάο, Γίβξαο, Διβαζάλ θαη εξβίσλ). 

β) Σελ εμαηξεηηθή πνιηηηθή ζεκαζία ηνπ ζηα επεθηαηηθά πξνγξάκκαηα ηεο 

επξσπατθήο θαη βαιθαληθήο πνιηηηθήο, θαζψο ζην ζαληδάθη απηφ εζηηάδνληαλ κεηά ην 

1870 νη εζληθέο ειιεληθέο, βνπιγαξηθέο, ζεξβηθέο θαη ξνπκαληθέο πνιηηηθέο βιέςεηο. 

γ) Σελ ηδηφκνξθε εζλνινγηθή ζχλζεζε θαη γισζζηθή δηαζηξσκάησζε ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

Χο ρξνληθή αθεηεξία ηεο έξεπλαο ηίζεηαη ην 1870, έηνο ίδξπζεο ηεο Βνπιγαξηθήο 

Δμαξρίαο, ην νπνίν απνηειεί αλακθηζβήηεηε ρξνληθή ηνκή, δηφηη εγθαηληάδεη ηελ πεξίνδν 

ηεο εζληθήο αληηπαξάζεζεο ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε 

εθπαίδεπζε γεληθά θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη έλα ζαθή εζληθν-πνιηηηθφ ξφιν. Σειεπηαίν 

ρξνληθφ ηεο φξην απνηειεί ην 1904, δηφηη ηφηε ιήγεη ε ιεγφκελε "εηξεληθή θάζε" ηεο 

εζληθήο αλακέηξεζεο ζην εθθιεζηαζηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεδίν θαη αξρίδεη λα 

μεηπιίγεηαη ε έλνπιε θάζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα. Γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο 

ηεθκεξίσζεο ε εμέηαζε πνιιψλ ζεκάησλ πξνεθηείλεηαη σο ην 1912. 

Βαζηθή αξρεηαθή πεγή ηεο κειέηεο απνηέιεζε ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ ηεο Διιάδαο. Απφ ην αξρείν απηφ δφζεθε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε 

ζπγθέληξσζε ηεο πινχζηαο αιιεινγξαθίαο ηνπ ειιεληθνχ Πξνμελείνπ Μνλαζηεξίνπ, 

εηδηθφηεξα εθείλεο πνπ θσηίδεη ηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηε ΒΓ 

Μαθεδνλία. ηε ζχληαμε ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ηα θαηάινηπα ηνπ 

Αξρείνπ ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Πειαγνλίαο, πνπ βξίζθνληαη ζην Ηζηνξηθφ Αξρείν 

Μαθεδνλίαο θαζψο θαη ην Αξρείν ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Θεζζαινλίθεο. ζνλ αθνξά 
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ζηηο δεκνζηεπκέλεο πεγέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ -εθηφο απφ ηηο ειιεληθέο- θπξίσο νη 

γηνπγθνζιαβηθέο θαη βνπιγαξηθέο. 

Σν πεξηερφκελν δνκείηαη ζε δχν Μέξε. ην Πξψην κέξνο πξνζθέξνληαη πινχζηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην ρψξν, ηνλ πιεζπζκφ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο νξγάλσζε. 

πγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην ηνπ Πξψηνπ κέξνπο πξνζδηνξίδεηαη ε γεσγξαθηθή 

ζέζε ηνπ ζαληδαθηνχ Μνλαζηεξίνπ ζην ΒΓ. ηκήκα ηεο άλσ Μαθεδνλίαο θαη νη 

αιιεπάιιειεο δηνηθεηηθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ επέβαιε ε νζσκαληθή εμνπζία. 

Γηεμνδηθφηεξα αλαιχεηαη ε νξηζηηθή κνξθή ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηνπ 1880, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ην ζαληδάθη Μνλαζηεξίνπ δηαηξνχληαλ δηνηθεηηθά ζε πέληε θαδάδεο: ηνπ 

Μνλαζηεξίνπ, ηνπ Πεξιεπέ, ηεο Αρξίδαο, ηνπ Κηξηζφβνπ θαη ηεο Φιψξηλαο. Παξάιιεια, 

ν ίδηνο ρψξνο ρσξηδφηαλ θαη ζε ηέζζεξηο εθθιεζηαζηηθέο επαξρίεο πνπ αλήθαλ ζηε 

δηνηθεηηθή δηθαηνδνζία ησλ ειιεληθψλ Μεηξνπφιεσλ θάζε θαδά (επαξρία Πειαγνλίαο, κε 

έδξα ην Μνλαζηήξη, επαξρία Αρξηδψλ θαη Πξεζπψλ, κε έδξα αξρηθά ηελ Αρξίδα θαη 

έπεηηα ην Κξνχζνβν, επαξρία Μνγιελψλ, κε έδξα ηε Φιψξηλα, επαξρία Γηβξψλ θαη 

Βειεζζψλ, κε έδξα ην Κίξηζνβν).  

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη νη ηζηνξηθνί φξνη θαη νη θνηλσληθέο ζπληζηψζεο 

πνπ δηακνξθψλνπλ απφ ηηο αξρέο ηνπ l9νπ αηψλα ηε θπζηνγλσκία ηνπ ζαληδαθηνχ 

Μνλαζηεξίνπ. Οη πινχζηεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη γηα ηηο εζλνινγηθέο, πνιηηηζκηθέο 

θαη θνηλσληθν-επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηα αλαπηπζζφκελα θέληξα 

(Μνλαζηήξη, Κξνχζνβν, Πεξιεπέο, Αρξίδα), ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο θενπδαιηθέο δνκέο 

ηηκαξησηηθνχ ηχπνπ ηεο ππαίζξνπ ρψξαο, δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ αλάπηπμεο πνπ ζα ζεκεηψζεη ε ειιεληθή εθπαίδεπζε κεηά ην 

1870 ζε απηφλ ηνλ ρψξν. 

Σν ηξίην θεθάιαην αθηεξψλεηαη ζηε ζηαηηζηηθή θαηαγξαθή ηεο δεκνγξαθηθήο 

εμέιημεο ηνπ πιεζπζκνχ κε βάζε ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ ειιεληθψλ ζηαηηζηηθψλ ηεο 

πεξηφδνπ (1883-1904). Δπηζεκαίλνληαη νη πνζνηηθέο αλαινγίεο θαη δηαθπκάλζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ θαηά θαηξνχο θαη θαηά πεξηνρέο νη δχν ρξηζηηαληθέο νκάδεο (παηξηαξρηθνί 

θαη εμαξρηθνί ρξηζηηαλνί). Απφ ηνλ ηειηθφ ζπγθεληξσηηθφ ζηαηηζηηθφ πίλαθα 

δηαηππψλνληαη νη πξψηεο δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηε βαζκηαία 

επηθξάηεζε ησλ νπαδψλ ηεο βνπιγαξηθήο Δμαξρίαο ζηνλ δηακθηζβεηνχκελν απηφ ρψξν. 

Σα ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα ζα ζηεξίμνπλ ζην δεχηεξν κέξνο ηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

ζπλάξηεζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ πνζνηηθή εμέιημε ηνπ παηξηαξρηθνχ πιεζπζκνχ 

θαη ηελ αληίζηνηρε εμέιημε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ Πξψηνπ κέξνπο εμεηάδεη ζε πέληε 

ππνθεθάιαηα ηελ αλάπηπμε θαη πνζνηηθή εμέιημε ησλ εζληθψλ ζρνιείσλ ηνπ ζαληδαθηνχ 

Μνλαζηεξίνπ απφ ην 1870 σο ην 1904 (ειιεληθψλ, ζεξβηθψλ, ξνπκαληθψλ θαη 

βνπιγαξηθψλ). Γηεμνδηθφηεξα αλαιχεηαη ην ειιεληθφ ζρνιηθφ δίθηπν απφ ηηο αξρέο ηνπ 

19νπ αηψλα. Με βάζε ειιεληθέο ζηαηηζηηθέο αλαιχνληαη ηα πνζνηηθά εθπαηδεπηηθά 

δεδνκέλα κεηά ην 1870, αιιά θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ζρνιηθνχ 

δηθηχνπ, νη πνζνηηθέο δηαθπκάλζεηο ζρνιείσλ, καζεηψλ θαη δαζθάισλ, ε ππθλφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαηά πεξηνρέο, ηα πνζνζηά θνίηεζεο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ 

θιπ. Με ηε βνήζεηα ζπλνπηηθψλ πηλάθσλ, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

πνζνηηθή εμέιημε, ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη ηηο κνξθέο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο θαηά θαηεγνξίεο ζρνιείσλ ζην ζπγθεθξηκέλν καθεδνληθφ ρψξν. 
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ην πέκπην ππνθεθάιαην αμηνινγνχληαη ζπγθξηηηθά ην πνζνηηθά δεδνκέλα φισλ 

ησλ εζληθψλ ζρνιηθψλ δηθηχσλ ηνπ ζαληδαθηνχ Μνλαζηεξίνπ κε βάζε ζπγθεληξσηηθνχο 

πίλαθεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηαηηζηηθψλ εθείλεο ηεο 

επνρήο. Απφ ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε δηαπηζηψλεηαη φηη ζην ζαληδάθη Μνλαζηεξίνπ 

αληαγσλίδνληαλ δπλακηθά δχν βαζηθνί ζρνιηθνί κεραληζκνί, ν βνπιγαξηθφο θαη ν 

ειιεληθφο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην ζπζρεηηζκφ ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ 

ηεο ειιεληθήο θαη βνπιγαξηθήο εθπαίδεπζεο κε ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηνπ παηξηαξρηθνχ 

θαη εμαξρηθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ ίδην ρψξν. 

Οη δηαπηζηψζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο ζην Πξψην κέξνο απνηεινχλ ην εξκελεπηηθφ πιαίζην πάλσ ζην 

νπνίν επηρεηξείηαη ζην Γεχηεξν κέξνο ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ αθφινπζσλ: α) ηνπ 

εζληθνχ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε εθπαίδεπζε εθείλε ηελ επνρή ζηε δηακφξθσζε ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο, β) ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο 

ζηε Μαθεδνλία, γ) ηεο νηθνλνκηθήο αξσγήο ηνπ ειιεληθνχ ζρνιηθνχ δηθηχνπ, θαη δ) ησλ 

κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

εζληθήο ζπλείδεζεο ζηνλ ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ ηνπ ζαληδαθηνχ Μνλαζηεξίνπ. Ζ φιε 

εξγαζία θιείλεη κε ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο,  

Ζ έξεπλα πεξαηψλεηαη κε κηα πεξίιεςε ζηε γαιιηθή γιψζζα θαη ην Παξάξηεκα, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο θείκελα: 

α) μέλεο ζηαηηζηηθέο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ζαληδαθηνχ Μνλαζηεξίνπ, 

β) επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ησλ αλέθδνησλ Μαζεηνινγίσλ γηα ηα πνζνζηά 

θνίηεζεο, ηνλ ηφπν θαηαγσγήο θαη ηελ θνηλσληθή ηάμε ησλ καζεηψλ ηεο Μνπζηθείνπ 

Αζηηθήο ζρνιήο θαη ηεο Γεκνηηθήο ζρνιήο Ννζνθνκείνπ ηνπ Μνλαζηεξίνπ, 

γ) πίλαθα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, καζεηψλ θαη δαζθάισλ ηνπ Μνλαζηεξίνπ ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο 1908, 

δ) αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο δηδαζθφκελεο χιεο ζηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Μνλαζηεξίνπ ηνπ 1871 θαη 1895 θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

Γπκλαζίνπ Μνλαζηεξίνπ ηνπ 1888,1889,1890, 1895,1897, 

ε) ηέινο, παξαηίζεληαη νη αξρεηαθέο πεγέο, ε βηβιηνγξαθία θαη ηξεηο ράξηεο ηεο 

δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ ζαληδαθηνχ Μνλαζηεξίνπ.  

 

 

2.  1992, Εθπαίδεσζε θαη Εζληθηζκός ζηα Βαιθάληα. Η περίπηωζε ηες 

βορεηοδσηηθής Μαθεδολίας (1870-1904), εθδ. Παξαζθήλην, Αζήλα, ζειίδεο 206.  

(δεκνζηεπκέλε κνλνγξαθία) 

 

Κεληξηθφ ζέκα απηνχ ηνπ βηβιίνπ είλαη ν εζληθφο αληαγσληζκφο ζηε ΒΓ Μαθεδνλία 

(1870-1904), φπσο απηφο εθθξάδεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεδίν. Παξά ην γεγνλφο φηη ζε 

απηφ αμηνπνηείηαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ πεγψλ ηεο δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο, σζηφζν, 

δελ απνηειεί απιή αλαπαξαγσγή ηεο, θαζψο πνιιά ζέκαηα δέρηεθαλ λέα επεμεξγαζία, 

εκπινπηίζηεθαλ κε λέν αξρεηαθφ πιηθφ θαη εληζρχζεθαλ κε λέεο πξνζεγγίζεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα. 

Κνκβηθφο ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο εζληθέο ηδενινγίεο θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ λενζχζηαησλ ηφηε βαιθαληθψλ 

θξαηψλ ζηε ΒΓ Μαθεδνλία ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Με άιια 
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ιφγηα, ε ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο πξνζεγγίδεηαη γηα πξψηε θνξά εληαγκέλε ζηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν, ηηο αληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο επνρήο 

εθείλεο θαιχπηνληαο έλα κεγάιν θελφ ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξηνγξαθίαο, ειιεληθήο θαη 

μέλεο, φζνλ αθνξά ηε κειέηε ηεο εζληθήο ηδενινγίαο θαη πνιηηηθήο ζηε Μαθεδνλία. 

Σν ζέκα απηφ εμεηάδεηαη ζε έμη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ απνηεινχλ θαη ηα 

αληίζηνηρα θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ: 

ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά θαη εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα 

ηεο ΒΓ Μαθεδνλίαο (ησλ ειιεληθψλ, βνπιγαξηθψλ, ξνπκαληθψλ, ζεξβηθψλ ζρνιείσλ). 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζπδεηνχληαη ηα ζηνηρεία ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζηε 

Μαθεδνλία, κε βάζε ηνπο φξνπο θαη ηα θξηηήξηα ηεο επνρήο εθείλεο (ζξεζθεία, παηδεία, 

γιψζζα). Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαηαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ε ζεκαζία πνπ ηεο απνδίδνπλ νη αξκφδηνη πνιηηηθνί θνξείο ηεο επνρήο 

εθείλεο ζηε δηακφξθσζε θαη εκπέδσζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο ηνπ καθεδνληθνχ 

πιεζπζκνχ. 

Σν ηξίην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ επίζεκε εζληθή ινγηθή, φπσο απηή αλαθιάηαη 

θάζε θνξά ζηελ αληίιεςε ησλ αξκφδησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ εμαγγέιινληαη ή εθαξκφδνληαη ζηε ΒΓ. Μαθεδνλία. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ν ξφινο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο σο βαζηθήο 

πξνυπφζεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθψλ εξεηζκάησλ ζηνλ δηακθηζβεηνχκελν 

καθεδνληθφ ρψξν. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηαθνξεηηθήο ινγηθήο πνπ ππαγφξεπε θάζε 

θνξά ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ -άθζνλεο παξνρέο ζηα ρξφληα 

(1870 -1887) ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ "πιιφγνπ πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ 

Γξακκάησλ", κείσζε εθπαηδεπηηθψλ ρνξεγεκάησλ ζηε δεθαεηία (1887-1897) ππφ ηε 

δηαρείξηζε ηεο "Δπηηξνπήο πξνο Δλίζρπζηλ ηεο Διιεληθήο Δθθιεζίαο θαη Παηδείαο", 

ξαγδαία άλνδνο ησλ παξνρψλ ζηε Μαθεδνλία κε ηελ είζνδν ζηνλ 20φ αη. (1897-1904) - 

πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο απνηεινχζε κηα απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο αλάπηπμεο ζηε Μαθεδνλία. 

ην πέκπην θεθάιαην εμεηάδνληαη νη ηδενινγηθέο επηινγέο θαη νη πξαθηηθέο ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο ζην ζέκα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηεο εζληθήο 

ζπλείδεζεο ζηνλ ππνηειή πιεζπζκφ ηεο ΒΓ Μαθεδνλίαο. Σν δήηεκα απηφ πξνζεγγίδεηαη 

εξκελεπηηθά κε βάζε ην ζεσξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ εκκνλή 

ζηελ θιαζηθή παηδεία. Ζ θαηαγξαθή ησλ επίζεκσλ απφςεσλ πνπ δηαηππψλνληαη γηα ηελ 

εζληθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηε Μαθεδνλία 

απνθαιχπηεη κηα ζεηξά εζσηεξηθψλ αληηθάζεσλ θαη δπζθνιηψλ πνπ απνδπλακψλνπλ 

νπζηαζηηθά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα παξέκβεη ζηελ εδξαησκέλε 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο νζσκαλνθξαηνχκελεο αθφκα Μαθεδνλίαο.  

ην έθην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ εμεηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα δχν εγρεηξήκαηα ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο: α) ε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ζρνιηθήο επηζεψξεζεο ζηε 

Μαθεδνλία, θαη β) ε παξαγσγή εθπαηδεπκέλνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν βηβιίν θιείλεη 

κε ηε δηαηχπσζε ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ παξάζεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο, 

ειιελφγισζζεο θαη μελφγισζζεο.  

 

3.   1994, Πεγές γηα ηελ Ιζηορία ηες Μαθεδολίας. Ποιηηηθή θαη Εθπαίδεσζε (1875-

1907), εθδ. Παξαζθήλην, Αζήλα, ζειίδεο 350.   (δεκνζηεπκέλε κνλνγξαθία). 
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Σν βηβιίν απηφ απνηειεί ηελ πξψηε κνπ ζπιινγή αξρεηαθψλ πεγψλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο ζηε Μαθεδνλία θαηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19νπ θαη ηα 

πξψηα ρξφληα ηνπ 20νχ αηψλα. Δκπεξηέρεη κηα ηζηνξηθή εηζαγσγή θαη 65 πξσηνγελείο 

ηζηνξηθέο πεγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ 

θαη απνηεινχλ ηελ επίζεκε αιιεινγξαθία ησλ Διιήλσλ Πξνμέλσλ ηνπ Μνλαζηεξίνπ 

(Βηησιίσλ) κε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη ην «χιινγν πξνο Γηάδνζηλ ησλ Διιεληθψλ 

Γξακκάησλ» ζηελ Αζήλα, αιιά θαη εθζέζεηο ηνπηθψλ θνξέσλ (κεηξνπνιηηψλ, θνηλνηηθψλ 

εθπξνζψπσλ θαη γπκλαζηαξρψλ). Αζθαιψο, ππάξρνπλ θαη έγγξαθα πνιηηηθνχ, 

εθθιεζηαζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηερνκέλνπ, θαζψο ε εθπαίδεπζε ζπλδέεηαη άκεζα απφ 

ην νζσκαληθφ δηνηθεηηθφ θαη εθθιεζηαζηηθφ θαζεζηψο θαη ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Ζ επηινγή ησλ πεγψλ έγηλε κε βάζε 

ηελ πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ην θαίξην ηζηνξηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ 

Κεληξηθφο ζεκαηηθφο άμνλαο ηεο ζπιινγήο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε ζηάζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θέληξσλ εμνπζίαο πνπ παξεκβαίλνπλ ζηελ νξγάλσζή ηεο (νηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν, ειιελνξζφδνμε θνηλφηεηα, νζσκαληθή εμνπζία, ειιεληθφ θξάηνο). ηα 

απηνχζηα έγγξαθα ηεο ζπιινγήο αληηκεησπίδνληαη φςεηο ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο θαη ηδενινγίαο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξφζθνξν πιηθφ γηα λέεο πξνζεγγίζεηο 

επίθαηξσλ θαη ελ πνιινίο αλεμεξεχλεησλ δεηεκάησλ, φπσο πρ. ε δηεξεχλεζε ησλ 

πνηθίισλ φςεσλ ηνπ εζληθνχ πξνβιήκαηνο, ε αλίρλεπζε ησλ ελδνθνηλνηηθψλ αληηζέζεσλ 

θαη ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο εθείλε ηελ πεξίνδν θαη ε αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο ειιεληθήο παηδείαο.  

Ζ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ δεηεκάησλ πνπ ζέηνπλ ηα έγγξαθα ηεο ζπιινγήο 

απηήο ηελ θαζηζηά ρξήζηκν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ηεο 

Μαθεδνλίαο ηνπ 19νπ αηψλα, θαζψο θέξλεη ζε επαθή έλα κε εηδηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ, 

ηνπο θνηηεηέο, κε ηελ "πξψηε χιε" ηεο ηζηνξίαο πνπ είλαη γεληθά δπζπξφζηηε.  

Σν βηβιίν θιείλεη κε έλαλ ζπγρξνληθφ πίλαθα ησλ ειιήλσλ πξνμέλσλ ζην 

Μνλαζηήξη θαη ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, θαζψο θαη ην Δπξεηήξην ελλνηψλ θαη 

νλνκάησλ. 

 

4.  1997, Τα Σιάβηθα Εγτεηρίδηα Ιζηορίας ηες Βαιθαληθής (1991-1993). Τα Έζλε 

ζε πόιεκο, Gutenberg, Αζήλα, ζειίδεο 237.   (δεκνζηεπκέλε κνλνγξαθία) 

 

Σν παξφλ βηβιίν είλαη θαξπφο ηεο επηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο κνπ κε ην Georg Eckert-

Institut ζην Braunschweig ηεο Γεξκαλίαο. ε απηφ, παξνπζηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ην 

πεξηερφκελν θαη νη ηδενινγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ησλ πξψησλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο πνπ 

θπθινθφξεζαλ ζην Βειηγξάδη, ζηα θφπηα θαη ζηε φθηα ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο 

ςπρξνπνιεκηθήο επνρήο, δει. θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν 1991-1993. Με άιια ιφγηα, ε 

έξεπλα απηή δηεμάγεηαη ζπγρξφλσο κε ηε ξνή ησλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ πνπ 

αλακφξθσζαλ ηνλ πνιηηηθφ ράξηε ηεο Βαιθαληθήο ζηε δεθαεηία ηνπ ΄90.  

 Δηδηθφηεξα, κε ηε κέζνδν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο) 

αληρλεχνληαη νη λέεο ηάζεηο θαη νη ηδενινγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ηεο αλαζεσξεκέλεο 

ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο πνπ αλαπηχζζεηαη κε πξσηνθαλή ηαρχηεηα ζην βαιθαληθφ ρψξν 

κεηά ην 1991. Απφ ηελ άπνςε απηή, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κπνξεί λα ζεσξεζεί 

πξνδξνκηθή, θαζψο θαηαγξάθεη γηα πξψηε θνξά ηελ πνηφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ γλψζεσλ 

πνπ δηνρεηεχνπλ ζηνπο καζεηέο ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ ηεο Βαιθαληθήο, 
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εγθαηληάδνληαο ηελ έξεπλα ηνπ ζρνιηθνχ βηβιίνπ ηζηνξίαο ζην βαιθαληθφ ρψξν θαη ηνλ 

επηζηεκνληθφ δηάινγν πνπ αθνινχζεζε. 

  Σξία είλαη ηα ηζηνξηνγξαθηθά παξαδείγκαηα θαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο απηνχ ηνπ 

βηβιίνπ: ηα ζεξβηθά ζρνιηθά βηβιία ηζηνξίαο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ πνιηηηθή ζπγθπξία 

ηνπ 1991, ηα ζρνιηθά βηβιία ηζηνξίαο ηεο ΠΓΓΜ θαη νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ πνιέκσλ ζε 

απηά θαη ηα βνπιγαξηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο θαη νη αλαζεσξεκέλνη ηδενινγηθνί 

πξνζαλαηνιηζκνί ηνπο. πλεπψο, ην έξγν δηαθξίλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα πνπ αληηζηνηρνχλ 

ην θαζέλα ζε κία απφ ηηο ρψξεο πνπ πξναλαθέξακε.  

 ην πξψην θεθάιαην, πνπ ηηηινθνξείηαη Τα ζεξβηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ζηελ 

ππεξεζία ηεο ζύγρξνλεο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο (ζζ. 17-32), παξνπζηάδνληαη ζε έλα πξψην 

επίπεδν νη θεληξηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Σηηντθή Γηνπγθνζιαβία. 

Τπνγξακκίδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθξφηεζαλ ηελ ηδενινγία ηνπ 

«γηνπγθνζιαβηζκνχ», κε θεληξηθά ηα εμήο δχν:  «Αδειθφηεηα θαη Δλφηεηα ησλ 

λνηηνζιαβηθψλ ιαψλ» θαη «νζηαιηζηηθή Απηνδηαρείξηζε». Οη  δχν απηνί ηδενινγηθνί - 

πνιηηηθνί άμνλεο θαζφξηζαλ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ην νπνίν 

ηέζεθε ζηελ ππεξεζία ηεο δηακφξθσζεο ηεο λέαο γηνπγθνζιαβηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

θαιιηέξγεηαο ησλ ζνζηαιηζηηθψλ αμηψλ.  

 ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ησλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο ηεο 

γηνπγθνζιαβηθήο πεξηφδνπ: ε ηζφηηκε παξνπζίαζε ησλ εζληθψλ ηζηνξηψλ ησλ έμη 

γηνπγθνζιαβηθψλ νκνζπνλδηψλ, ε απνζηψπεζε ησλ εζληθψλ δηαθνξψλ θαη ησλ 

ζπγθξνχζεσλ ησλ λνηηνζιαβηθψλ ιαψλ θαη ε αλάδεημε ηνπ πλεχκαηνο ηεο αιιειεγγχεο 

ησλ ιαψλ απηψλ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ γηνπγθνζιαβηθνχ θξάηνπο (ζζ. 18-20). 

 Αληηζηηθηηθά, παξνπζηάδνληαη νη λέεο ηάζεηο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο κεηά ηε 

δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο (1991). Πεξηζζφηεξν δηαθξηηέο είλαη νη εμήο: α) ε 

«απντδενινγηθνπνίεζε», δειαδή ε ζπξξίθλσζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, β) ε «απνγηνπγθνζιαβνπνίεζε», δειαδή ε 

θαηάξγεζε ή ε απνδπλάκσζε ηνπ εληαίνπ γηνπγθνζιαβηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν έσο ηφηε 

εληάζζνληαλ νη επηκέξνπο εζληθέο ηζηνξίεο, γ) ε απνκπζνπνίεζε ηνπ Σίην, δ) ν 

ζεξβνθεληξηζκ, ε) ε εθηεηακέλε αλάιπζε ησλ πνιέκσλ, δ) ε αλαζεψξεζε ησλ ζρέζεσλ  

κε ηνπο φκνξνπο ιανχο θαη ε ππφδεημε ησλ «ηζηνξηθψλ ερζξψλ» (ζζ. 21-26).  

 Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ λέσλ ζεξβηθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο 

δηαπηζηψλεηαη, φηη ην ηζηνξηθφ παξειζφλ πξνβάιιεηαη κνλνδηάζηαηα σο πνιεκηθή 

ρξνλνγξαθία. Ζ δηαπίζησζε απηή ηεθκεξηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα κε ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξέο ζηελ αθήγεζε ησλ Βαιθαληθψλ πνιέκσλ, ησλ Παγθνζκίσλ πνιέκσλ θαη ηεο 

δηάιπζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο, έλα λέν ζέκα πνπ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε δηδαθηέα 

χιε (ζζ. 27-31). Σν θεθάιαην θιείλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: ηα ζεξβηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο κεηά ην 1991 ππεξεηνχλ ηελ 

πνιηηηθή ρεηξαγψγεζε ησλ καζεηψλ θαη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Milosevic 

πνπ νδήγεζε ζηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο θαη ζηνλ πφιεκν. Τπεξεηνχλ, δειαδή, 

αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ζπγθπξίαο θαη λνκηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο 

επηινγέο ηνπ παξφληνο. 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο ΠΓΓM θαη απνηειείηαη 

απφ δχν ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα, Οη λένη καθεδνλνθεληξηθνί πξνζαλαηνιηζκνί 

(ζζ.33-48), ζθηαγξαθείηαη ην ηζηνξηθν-πνιηηηθφ πιαίζην, θσδηθνπνηνχληαη νη ηδενινγηθνί 

πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο επί γηνπγθνζιαβηθνχ θαζεζηψηνο θαη 
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παξνπζηάδνληαη νη ηάζεηο ησλ λέσλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ ζπληάρζεθαλ κεηά 

ηελ απνρψξεζε ηεο ΠΓΓM απφ ην νκνζπνλδηαθφ γηνπγθνζιαβηθφ ζρήκα ην επηέκβξην 

ηνπ 1991. Πην αλαιπηηθά, παξνπζηάδνληαη νη γεληθνί θαη εηδηθνί ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο 

ηεο ηζηνξίαο ζχκθσλα κε ην λέν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

θαη ηαπηφρξνλα ππνγξακκίδνληαη νη αλαζεσξήζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη ζην πεξηερφκελν 

ησλ λέσλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα βαζηθά ηδενινγήκαηα πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο, φπσο είλαη πρ. ν εζληθφο ρψξνο, ε ελφηεηα ηεο εζληθήο 

νκάδαο, ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο νκνηνγέλεηαο, ε απζεληηθφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα 

ηεο θνπιηνχξαο, ην ζπλερέο αγσληζηηθφ εξσηθφ παξειζφλ, ε ζηαζεξή παξνπζία θξαηηθψλ 

ζεζκψλ θαη ηζηνξηθψλ ερζξψλ. Ζ βαζηθή ηάζε, ν καθεδνλνθεληξηζκφο, ηεθκεξηψλεηαη κε 

βάζε ηελ πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ φισλ ησλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο ηνπ 

νθηάρξνλνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ γπκλαζίνπ. 

ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ ίδηνπ θεθαιαίνπ, Οη αλαπαξαζηάζεηο ηωλ πνιέκωλ θαη ε 

εζληθή «δηαπαηδαγώγεζε» (ζζ. 49-81), εμεηάδεηαη δηεμνδηθά ην ζέκα πόιεκνο, ην νπνίν 

ππνβαζηάδεη ηελ εζλνγελεηηθή ζεσξία θαη δηαζθαιίδεη ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή θαη ηε 

ζπλέρεηα ηνπ θνξκνχ ηεο εζληθήο ηζηνξίαο ηεο Μαθεδνλίαο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ ζεκαηηθψλ θαηεγνξηψλ 

(πξσηαγσληζηέο, αίηηα, ζπλέπεηεο, ραξαθηήξαο πνιέκσλ, ερζξνί) ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 Οηθνδνκείηαη κηα πξνθαηαζθεπαζκέλε εηθφλα γηα ην ηζηνξηθφ παξειζφλ κε θχξην 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηε ζχγθξνπζε.  

 Πξνσζείηαη ε αληίιεςε γηα ην αλαπφθεπθην ηνπ πνιέκνπ θαη ηελ αλαγθαηφηεηά 

ηνπ γηα ηελ επηβίσζε ηεο εζληθήο νκάδαο. 

  Ζ ηζηνξηθή γλψζε δελ αμηνπνηείηαη γηα λα πξναγάγεη ηελ αιιεινγλσξηκία θαη ηηο 

θηιεηξεληθέο ζρέζεηο ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ. 

 Ζ απνδεηθηηθή θαη κνλνδηάζηαηε ρξήζε ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε αθήγεζε ησλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ αθπξψλεη 

ηειηθά ηνπο γλσζηνινγηθνχο, παηδαγσγηθνχο θαη θνηλσληθνπνηεηηθνχο ζηφρνπο 

πνπ εμαγγέιινπλ ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη ζπληάθηεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο. 

 Σν ηξίην θεθάιαην, Τα βνπιγαξηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο, απνηειείηαη απφ ηξεηο 

ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα, Αλαζεώξεζε ηωλ ζθνπώλ ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο (ζζ. 

83-87), παξνπζηάδεηαη ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Βνπιγαξίαο, 

αλαιχνληαη νη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ε αλαζεψξεζή ηνπο κεηά ην 1990, 

ε επηιεθηηθή ζηελ νπζία «απντδενινγηθνπνίεζε» ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο απφ ηα δφγκαηα 

ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ παξειζφληνο θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο εζληθήο ηζηνξίαο ηεο 

Βνπιγαξίαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε επηδίσμε αληαλαθιάηαη ζηε ζεκαηηθή αλαδηάηαμε ηνπ 

γλσζηηθνχ θαη ηδενινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ εγρεηξηδίσλ, ε νπνία ππνδειψλεη ηειηθά ηηο 

πξνεγνχκελεο ηδενινγηθέο επηινγέο ησλ ζπγγξαθέσλ/ηζηνξηθψλ, φπσο είλαη πρ. ε 

πξνζπάζεηα ιήζεο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ παξειζφληνο θαη ε επηιεθηηθή αλαζεψξεζή ηνπ, ε 

ελίζρπζε θαη πξνβνιή ηεο κεζαησληθήο ηζηνξίαο ηεο Βνπιγαξίαο, θαη γεληθφηεξα ε 

πξφθξηζε ηεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο σο βαζηθήο πεγήο γλψζεο γηα ην ηζηνξηθφ παξειζφλ. 

 ηε δεχηεξε ελφηεηα, Βαζηθέο ηάζεηο θαη πξνζαλαηνιηζκνί (ζζ. 87-100), 

παξνπζηάδνληαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά έθδνζεο ηα λέα βνπιγαξηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο θαη 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη αλαιχνληαη ηξεηο βαζηθέο ηάζεηο ηνπο: ν 

βνπιγαξνθεληξηζκφο, ε «εζληθνπνίεζε» ηεο αξραηφηεηαο θαη ν επξσθεληξηζκφο. 
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 Ζ ηξίηε ελφηεηα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξεηαη ζηελ Η εηθόλα ηνπ Έιιελα ζηα 

βνπιγαξηθά βηβιία (ζζ. 101-125), έλα ζέκα πνπ είρε δηεξεπλεζεί ην 1993 ζηα πιαίζηα ηεο 

πξψηεο δηαβαιθαληθήο ζπλάληεζεο πνπ νξγάλσζε ην Georg-Eckert Institut. ην βηβιίν, 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθφηεξα. (Πξβι. Η εηθόλα ηνπ Έιιελα ζηα βνπιγάξηθα εγρεηξίδηα 

ηζηνξίαο, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα Π.Σ.Γ.Δ., Νν 6, Ησάλληλα  1993, ζζ. 10-42).  

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ ηζηνξηνγξαθηθψλ παξαδεηγκάησλ αλαδεηθλχνληαη νη 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη κεηά ην 1991 ε αλαζχληαμε ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο 

θαη ε ελίζρπζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζηηο κεηαζρεκαηηδφκελεο Γεκνθξαηίεο ηεο 

Βαιθαληθήο. Οη λένη ηδενινγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί θαη νη αλαζεσξήζεηο πνπ 

δηαπηζηψλνληαη αθνξνχλ ζηα εμήο: 

 - ζηελ πξνζπάζεηα επηιεθηηθήο «απντδενινγηθνπνίεζεο» ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ απαιιαγή ηεο απφ ηε ζεσξία ηνπ καξμηζκνχ-ιεληληζκνχ 

θαη ηνπ θεξχγκαηνο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο ζνζηαιηζηηθήο θνηλσλίαο 

- ζηελ εζλνθεληξηθή αθήγεζε ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ηνπ έζλνπο θαη 

ζπλαθφινπζα ζηε ζπξξίθλσζε ή απνζηψπεζε ηεο ηζηνξίαο ησλ φκνξσλ εζλψλ 

- ζηελ πξφθξηζε ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο 

 - ζηελ εηζαγσγή λέσλ θεθαιαίσλ πνπ αθνξνχλ ζχγρξνλα πνιηηηθά γεγνλφηα 

(δηάιπζε Γηνπγθνζιαβίαο θαη αλαθήξπμε αλεμάξηεηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο ην 

1991) 

 - ζηελ αλάδεημε ερζξηθψλ κεηψπσλ θαη «ηζηνξηθψλ» ερζξψλ. 

 Ζ βαζηθή ηδενινγηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ λέσλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο εληνπίδεηαη 

ηειηθά ζηε ξνκαληηθή αληίιεςε πνπ πξνσζνχλ γηα ηελ έλλνηα ηνπ έζλνπο σο κνλαδηθήο, 

δηαρξνληθήο, αδηάζπαζηεο νληφηεηαο, κε ζηαζεξά θαη αλαιινίσηα ζην ρξφλν 

αλζξσπνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

Οη ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγηθέο επηινγέο εξκελεχνληαη κε βάζε ην θνηλσληθν-

πνιηηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζπληάρζεθαλ ηα λέα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο. Απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θαζεζηψηνο ηεο Βνπιγαξίαο θαη 

ηε δηάιπζε ηεο νκνζπνλδηαθήο Γηνπγθνζιαβίαο. Σα θνζκντζηνξηθά απηά γεγνλφηα είραλ 

σο επαθφινπζν ηελ πνιηηηθή αβεβαηφηεηα, ηηο απνζρηζηηθέο ηάζεηο θαη ηελ θνηλσληθν-

νηθνλνκηθή εμαζιίσζε. ε ηδενινγηθφ επίπεδν, ην θιίκα ηεο ζπγγξαθήο ησλ εγρεηξηδίσλ 

ηζηνξίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ απφξξηςε ηεο θνκκνπληζηηθήο θαη γηνπγθνζιαβηθήο 

ηδέαο θαη ηελ πξνζπάζεηα θάιπςεο ηνπ ηδενινγηθνχ θελνχ απφ ηελ εζληθή ηδενινγία ηνπ 

ζεξβηζκνχ, καθεδνληζκνχ θαη βνπιγαξηζκνχ αληίζηνηρα. Αλακθίβνια, νη παξαπάλσ 

πξαθηηθέο αληηβαίλνπλ ζην πλεχκα ηεο Νέαο Ηζηνξίαο πνπ θπξηαξρνχζε ζηνλ ππφινηπν 

επξσπατθφ ρψξν.  

ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε λα δηεξεπλήζεη θαλείο ζπζηεκαηηθφηεξα 

ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη παηδαγσγηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή αγσγή ζην πιαίζην ηνπ ζεκεξηλνχ ζρνιείνπ. ηελ θαηεχζπλζε 

απηή πξνηείλνληαη σο ζπληειεζηηθέο νη ζπγθξηηηθέο εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ ζα 

απεπζχλνληαη ζηνπο άκεζνπο θνξείο θαη θνηλσλνχο ηεο εθπαίδεπζεο (καζεηέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο) κε ζθνπφ λα θαηαλνεζνχλ ηα θνηλά πξνβιήκαηα ηεο ζρνιηθήο 

ηζηνξηνγξαθίαο, λα αλαζεσξεζνχλ ηα παιαηά θαη λα ζπληαρζνχλ λέα εγρεηξίδηα πνπ ζα 

αθπξψλνπλ ηηο εζληθηζηηθέο θαη κηιηηαξηζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Δγρεηξίδηα εκπινπηηζκέλα κε 

λέα ζέκαηα απφ ηελ θνηλή ηζηνξία ηνπ πνιηηηζκνχ, ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο θιπ., πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ 
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θνηλή ηζηνξηθή πνξεία, ηηο ακνηβαίεο αιιειεπηδξάζεηο θαη θαηεμνρήλ ηε ζπλεξγαζία ησλ 

βαιθαληθψλ ιαψλ ζηελ ηζηνξηθή ηνπο δηαδξνκή. 

 Μεηά ηα ζπκπεξάζκαηα αθνινπζεί έλα εθηεηακέλν Αλζνιόγην (ζζ. 129-220), γηα 

πξψηε θνξά κεηαθξαζκέλσλ ζηα ειιεληθά βνπιγαξηθψλ θεηκέλσλ ηεο πεξηφδνπ 1991-

1993, ηα νπνία αθεγνχληαη ηνπο κεγάινπο πνιέκνπο ηεο ζχγρξνλεο επξσπατθήο θαη 

βαιθαληθήο ηζηνξίαο (Βαιθαληθνχο θαη Παγθνζκίνπο πνιέκνπο). Σν αλζνινγεκέλν πιηθφ 

απνδεηθλχεηαη ρξήζηκν εξγαιείν ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο 

ηζηνξίαο θαζψο πξνζθέξεη κε άκεζν ηξφπν ζηνλ αλαγλψζηε/θνηηεηή/εξεπλεηή έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο ζχγρξνλεο γξαθήο ηεο βαιθαληθήο ηζηνξίαο γηα ηελ 

εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε κέζνδν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ. Πξνζθέξεη επίζεο θαη 

ζηνπο εηδηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ πεδίν ηε δπλαηφηεηα 

ζπγθξηηηθήο δηεξεχλεζεο παξφκνησλ ζεκάησλ.  

 Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εξεπλεηή παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο παιαηέο θαη λέεο εθδφζεηο ησλ βαιθαληθψλ εγρεηξηδίσλ 

ηζηνξίαο, ηελ εηθνλνγξάθεζε θαη ηε ζεκαηνινγία ηνπο θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηνπο 

ζπγγξαθείο/ηζηνξηθνχο.  

 Σν βηβιίν θιείλεη κε ηελ παξάζεζε ηεο ζρεηηθήο Βηβιηνγξαθίαο, ειιελφγισζζεο θαη 

μελφγισζζεο, ζηελ νπνία βαζίδνληαη νη αλαθνξέο φισλ ησλ θεθαιαίσλ. 

 

 

5.  1999, Πεγές γηα ηελ ηζηορία ηες Μαθεδολίας. Εθθιεζία θαη Κράηος (1889-

1905), Gutenberg, Αζήλα, ζειίδεο 335.     (δεκνζηεπκέλε κνλνγξαθία) 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη εζσζηξεθείο πνιηηηθέο πνπ εθάξκνζαλ ηα δηάθνξα βαιθαληθά θξάηε 

ζηνλ ηνκέα ηεο αξρεηαθήο έξεπλαο θαη ηεο δεκνζίεπζεο αξρεηαθνχ πιηθνχ έρνπλ 

θαηαδηθάζεη ζε αθηλεζία ηε δηαβαιθαληθή ζπλεξγαζία κε απνηέιεζκα ηελ πεξηραξάθσζε 

ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο ζηα ζηελά φξηα ηνπ θάζε θξάηνπο. Σν βηβιίν απηφ, πνπ απνηειεί ην 

δεχηεξν δεκνζηεπκέλν ηφκν πξσηνγελψλ πεγψλ, κε ηίηιν «Πεγέο γηα ηελ Ιζηνξία ηεο 

Μαθεδνλίαο. Δθθιεζία θαη Κξάηνο», έξρεηαη λα θαιχςεη ην ζέκα ησλ ζρέζεσλ ηνπ 

νηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηε Μαθεδνλία θαηά ηα ηέιε ηνπ 

19
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. Πεξηέρεη κηα εθηεηακέλε ηζηνξηθή Δηζαγσγή θαη 60 

αλέθδνηα έγγξαθα απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ ηδηφηεηα ησλ ζπληαθηψλ σο 

εθπξνζψπσλ ηεο εμνπζίαο πνπ λέκνληαλ: α) ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ζπιινγήο (35 

έγγξαθα) απνηειεί ε αιιεινγξαθία ησλ Πξνμέλσλ Μνλαζηεξίνπ κε ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ θαη ηελ ειιεληθή Πξεζβεία Κσλζηαληηλνππφιεσο ζηα ρξφληα 1889-1905, β) 

ε αιιεινγξαθία ηεο ειιεληθήο Πξεζβείαο Κσλζηαληηλνππφιεσο κε ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ (18 έγγξαθα), θαη γ) ε αιιεινγξαθία ησλ εθθιεζηαζηηθψλ θνξέσλ, ηνπ 

Παηξηαξρείνπ θαη ησλ Μεηξνπνιηηψλ (7 έγγξαθα).  

Σν πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζπιινγήο απηήο επηρεηξεί λα απαληήζεη ζε έλα 

βαζηθφ εξψηεκα: σο πφηε ην Παηξηαξρείν ππεξέηεζε ην νηθνπκεληθφ ηδεψδεο θαη 

αληηζηάζεθε ζηνλ εζληθηζκφ; Με ην θεληξηθφ απηφ δήηεκα ζπλπθαίλνληαη θαη άιια 

επηκέξνπο δεηήκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ ηηο πεγέο απηνχ ηνπ ηφκνπ. Απφ απηά 

μερσξίδνπλ ηα εμήο ηέζζεξα: 

1.  Τν Μεηξνπνιηηηθό δήηεκα, πνπ κεηαθξάδεηαη σο αδπλακία επηθνηλσλίαο ησλ Πξνμέλσλ 
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κε ηνπο θαηά ηφπνπο Μεηξνπνιίηεο, αδπλακία πνπ, σζηφζν, απνδίδεηαη ζηελ 

«αληθαλφηεηα» ησλ Μεηξνπνιηηψλ λα πξναζπίζνπλ ηα εζληθά ζπκθέξνληα θαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην χςνο ησλ εζληθψλ πεξηζηάζεσλ.  

2. Η επλνϊθή ζηάζε ηνπ νηθνπκεληθνύ Παηξηαξρείνπ απέλαληη ζηε ζεξβηθή Οξζνδνμία θαη 

ζπγθεθξηκέλα απέλαληη ζηηο ζεξβηθέο αμηψζεηο γηα ηελ ίδξπζε ζεξβηθψλ ζρνιείσλ θαη ηε 

ρξήζε ηεο ζιαβνληθήο ζηε ζεία ιεηηνπξγία.  

3. Τν ξεπζηό πεξηερόκελν ηωλ όξωλ θαη ηωλ θξηηεξίωλ ζύκθωλα κε ην νπνίν νξηνζεηείηαη 

ην «εζληθό» ζώκα ζηε Μαθεδνλία ηφζν απφ ηνπο ειιαδηθνχο πνιηηηθνχο θνξείο, δειαδή 

ηνπο Πξνμέλνπο, ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ηελ Πξεζβεία Κσλζηαληηλνππφιεσο, φζν θαη 

απφ ηνπο εθθιεζηαζηηθνχο θνξείο, δειαδή ην νηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν θαη ηνπο 

Μεηξνπνιίηεο.  

4. Ο θαηαιπηηθόο ξόινο ηωλ έλνπιωλ αληηπαξαζέζεωλ ζηε δηαδηθαζία εζληθήο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ νκάδσλ. Με άιια ιφγηα, ε «πνιηηηθή ηνπ ηξφκνπ» σο ξπζκηζηηθνχ 

παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ απφ κέξνπο ηνπ αγξνηηθνχ 

θπξίσο πιεζπζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο.  

Γηα λα θαηαλνεζνχλ πιεξέζηεξα ηα παξαπάλσ δεηήκαηα θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

πηζαλφηεηα ηεο άθξηηεο απνδνρήο ησλ απφςεσλ ησλ εγγξάθσλ απφ πιεπξάο ηνπ 

εξεπλεηή/θνηηεηή ή ηνπ αθαηαηφπηζηνπ αλαγλψζηε ζηελ αλαιπηηθή Δηζαγωγή 

ζθηαγξαθείηαη ην ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ καθεδνληθνχ ρψξνπ θαη 

αλαδεηθλχνληαη   νη πνιηηηθνί θαη νηθνλνκηθνί φξνη πνπ επηηάρπλαλ ηε δηαδηθαζία 

κεηάβαζεο απφ ηελ πνιπεζλνζξεζθεπηηθή θαη πνιππνιηηηζκηθή ζπλχπαξμε ησλ 

πιεζπζκψλ ηεο νξζφδνμεο Κνηλφηεηαο (Rum milleti) ζηελ εζληθή δηαθνξνπνίεζε ζηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αη. Παξάιιεια, ππνγξακκίδνληαη ηα δεηήκαηα πνπ ζέηνπλ νη ίδηεο νη πεγέο 

θαη ππνδεηθλχνληαη ηα αδηεξεχλεηα σο ηψξα πεδία ηεο έξεπλαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Σελ 

Δηζαγωγή αθνινπζεί έλαο Καηάινγνο κε ην ζπλνπηηθφ πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα Έγγξαθα απηνχζηα, ρσξίο πεξηθνπέο ή άιιεο παξεκβάζεηο, ψζηε 

λα δηαηεξεζεί ε απζεληηθφηεηά ηνπο, ην γεληθφ ηνπο λφεκα, ην πλεχκα θαη νη αληηιήςεηο 

ησλ ζπληαθηψλ αλαιινίσηα ψζηε λα απνηξαπεί ε δπλαηφηεηα αλεμέιεγθηεο εξκελείαο θαη 

απνδεηθηηθήο ρξήζεο ηνπο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ εξεπλεηή θαη ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηα Έγγξαθα ππνκλεκαηίδνληαη ζηηο Σεκεηώζεηο. ην ηέινο 

ηνπ βηβιίνπ παξαηίζεληαη δχν Δπξεηήξηα θπξίσλ νλνκάησλ θαη ηνπσλπκίσλ θαη ε 

Βηβιηνγξαθία.  

Σα έγγξαθα ηεο ζπιινγήο απηήο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αμηφπηζηα ζην βαζκφ πνπ 

απνηππψλνπλ αλάγιπθα ηηο γεληθέο ηάζεηο, ηηο δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο θαη ηελ πνιηηηθή 

βνχιεζε δηαθνξεηηθψλ θέληξσλ εμνπζίαο: ηνπ νηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ θαη ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. Ζ αλζνιφγεζή ηνπο βαζίζηεθε ζε έλα επξχ θάζκα θξηηεξίσλ, ην 

νπνίν πεξηιαβάλεη ηελ ηζηνξηθή ζπνπδαηφηεηα ησλ εγγξάθσλ, ηε κέξηκλα γηα ηε ζπλνιηθή 

ζέαζε ηεο ζχλζεηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ αλάδεημε ησλ πνηθίισλ φςεσλ ηνπ 

εθθιεζηαζηηθνχ δεηήκαηνο θαη ηελ απήρεζή ηνπ ζηελ πνιηηηθή θαη δηπισκαηηθή ζθελή 

ηεο Βαιθαληθήο. Απφ ηε ζθνπηά απηή, ηα αλζνινγεκέλα έγγξαθα απνηεινχλ αμηφπηζην 

δείγκα ησλ εζληθψλ αληηιήςεσλ ησλ ππεχζπλσλ θνξέσλ ηεο εθθιεζηαζηηθήο θαη 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηε Μαθεδνλία ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. 

Με ηελ πνηθηιία θαη ηνλ πινχην ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ γηα επίθαηξα θαη ελ 

πνιινίο αλεμεξεχλεηα δεηήκαηα δηεπξχλνπλ ην πεδίν έξεπλαο ζε λένπο ηνκείο, ην 

εκπινπηίδνπλ κε λέα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο 
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κεραληζκνχο ελζσκάησζεο ησλ πιεζπζκψλ ηεο Μαθεδνλίαο ζηα δηάθνξα εζληθά θξάηε 

(εθθιεζηαζηηθφο, εθπαηδεπηηθφο, γισζζηθφο, θξαηηθφο, πνιεκηθφο κεραληζκφο).  

Αζθαιψο, ην ζπγθεθξηκέλν αξρεηαθφ πιηθφ θσηίδεη επαξθψο κφλν ηελ ειιεληθή 

εθδνρή γηα ηηο ζρέζεηο Παηξηαξρείνπ θαη ειιεληθνχ θξάηνπο ζηε Μαθεδνλία. Αιι‟ φκσο, 

ε ηζηνξία ηνπ νηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, ηνπ κνλαδηθνχ πνιπεζλνζξεζθεπηηθνχ 

νξγαληζκνχ πνπ ήιεγρε εθθιεζηαζηηθά έλαλ επξχηαην γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Βαιθαληθήο, 

δηαπεξλά φιεο ηηο βαιθαληθέο ηζηνξηνγξαθίεο. πλεπψο, γηα ηελ πιεξφηεηα ηεο έξεπλαο 

ππνγξακκίδεηαη σο αλαγθαία ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ πνιπάξηζκσλ πεγψλ, γξακκέλσλ 

ζε δηάθνξεο βαιθαληθέο γιψζζεο, θαη δηάζπαξησλ ζηα ηζηνξηθά Αξρεία ησλ βαιθαληθψλ 

ρσξψλ. Σέηνηνπ είδνπο ζπλζεηηθέο κειέηεο απνπζηάδνπλ απφ ηε ζχγρξνλε βαιθαληθή 

ηζηνξηνγξαθία. Κη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ καθξφρξνλε απνπζία αξρεηαθήο πνιηηηθήο 

θαη ζεζκηθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νξγάλσζε ησλ θξαηηθψλ θαη 

ηδησηηθψλ αξρείσλ.  

Ζ δεχηεξε απηή ζπιινγή πεγψλ, πνπ αλαθέξνληαη φρη κφλν ζηελ ηζηνξία ηεο 

Μαθεδνλίαο αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ νηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ κε ην ειιεληθφ 

θξάηνο, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εχρξεζην εξγαιείν γηα θάζε εξεπλεηή, θαζψο 

πξνζθέξεη ηζηνξηθά θείκελα επαλάγλσζηα θαη ζεκαηνινγηθά εληαία, ε ζπγθέληξσζε ησλ 

νπνίσλ ζα απαηηνχζε πνιχ θφπν, ρξφλν θαη δαπάλε. 

 

6.  2005, Οικοηροθεία και Υποηροθίες ζηη Μακεδονία. Τεκμήρια Ιζηορίας 1903-

1913, Gutenberg,  Αζήλα, ζειίδεο 508.    (δεκνζηεπκέλε κνλνγξαθία) 

Με ηελ επθαηξία ηεο δεκνζίεπζεο απηνχ ηνπ ηξίηνπ ηφκνπ πεγψλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

Μαθεδνλίαο επηρεηξείηαη κηα πξψηε ζχλζεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ πξαγκαηεχεηαη 

έλα άγλσζην κέρξη ζήκεξα ζέκα, φπσο είλαη ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηα νηθνηξνθεία 

θαη ηηο ππνηξνθίεο ζηε Μαθεδνλία. Απφ φζν γλσξίδνπκε, ην ζέκα απηφ δελ έρεη κειεηεζεί 

κέρξη ζήκεξα νχηε ζηνλ ειιεληθφ νχηε ζηνλ βαιθαληθφ ρψξν.  

 Ζ πξσηνγελήο έξεπλα εθηείλεηαη ρξνληθά ζηε δεχηεξε θάζε ησλ εζληθψλ 

αληαγσληζκψλ, ηελ έλνπιε, ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ηνλ Mαθεδνληθφ Aγψλα (1903-

1908) θαη ηνπο Bαιθαληθνχο πνιέκνπο (1912-1913). ηεξίδεηαη ζε αδεκνζίεπηεο 

αξρεηαθέο πεγέο πνπ αληιήζεθαλ απφ δηάθνξα ειιεληθά Iζηνξηθά Aξρεία (Yπνπξγείνπ 

Eμσηεξηθψλ, Γελλαδείνπ Βηβιηνζήθεο, Γεληθψλ Αξρείσλ ηξαηνχ, Γεσξγίνπ Σνπζίκε 

ζηελ Έδεζζα). Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα νγθψδε δηπισκαηηθή αιιεινγξαθία, πνπ 

εκπεξηέρεη έλα ζπκπαγέο αξρεηαθφ πιηθφ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, φπσο π.ρ. εθζέζεηο 

ζρνιηθψλ επηζεσξεηψλ, εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνηάζεηο 

δηεπζπληψλ ηδησηηθψλ ζρνιψλ, καζεηνιφγηα, πξνγξάκκαηα καζεκάησλ, νηθνλνκηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο, αηηήκαηα ππνηξφθσλ θιπ. Ο εληνπηζκφο ηνπ πινχζηνπ απηνχ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε δηπισκαηηθνχο θαθέινπο ηεο εκπφιεκεο δεθαεηίαο (1903-1913) 

ππνδειψλεη εμαξρήο φηη ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα φρη κφλν δελ αλαθφπηεηαη κε ηελ 

έλαξμε ησλ έλνπισλ εζληθψλ ζπγθξνχζεσλ ζηε Μαθεδνλία ην 1903, αιιά, αληίζεηα, 

απιψλεηαη θαη εμεηδηθεχεηαη ζε δχν λέα παξαπιεξσκαηηθά θαη αιιεινηξνθνδνηνχκελα 

πεδία, απηά ησλ νηθνηξνθείσλ θαη ησλ ππνηξνθηψλ. Γχξσ απφ ηα πεδία απηά 

ζπλπθαίλεηαη κηα πνιχπηπρε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηε Μαθεδνλία θαη θσηίδεηαη απφ 

κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ην γεληθφηεξν θαηλφκελν ηνπ εζληθηζκνχ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ εζληθήο νινθιήξσζεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα.  

  Θεσξεηηθή αθεηεξία ηεο έξεπλαο είλαη ε παξαδνρή φηη ε ζπγθξφηεζε ηνπ έζλνπο-
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θξάηνπο είλαη θαηλφκελν λεσηεξηθφ θαη ζπλεπψο ε εκπέδσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

κειψλ ηνπ είλαη θαξπφο κηαο ζπζηεκαηηθήο θξαηηθήο πνιηηηθήο, πνπ κεζνδεχεηαη κέζα 

απφ έλα ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ηελ επηβνιή κηαο εληαίαο γιψζζαο θαη 

εζληθήο ηδενινγίαο ηφζν ζηα κέιε ηνπ εζληθνχ ζψκαηνο φζν θαη ζηνπο δηεθδηθνχκελνπο 

πιεζπζκνχο (γιψζζα, παηδεία, ζξεζθεία, αγσληζηηθφ παξειζφλ θιπ.). Ζ παξαδνζηαθή 

ηζηνξηνγξαθηθή πξνζέγγηζε απνζησπά ηηο δηαθνξεηηθέο θάζεηο πνπ δηέξρεηαη ε καθξά 

πνξεία ηεο εζληθήο νινθιήξσζεο αθήλνληαο αζέαηεο ηηο δηαδηθαζίεο νκνγελνπνίεζεο πνπ 

ελεξγνπνηεί ν θξαηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο θαη ηεο αθνζίσζεο 

ησλ κειψλ ηνπ ή ησλ ελ δπλάκεη πνιηηψλ ηνπ, φπσο είλαη ε ζπνπδάδνπζα λενιαία ησλ 

«αιχηξσησλ» πεξηνρψλ ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο. Με ηελ έξεπλα απηή αλαδεηθλχεηαη 

ν εηδηθφο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ δαζθάινπ ζην πιαίζην ηεο νκνγελνπνηεηηθήο θαη 

εζλνπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ εληαηηθνπνηείηαη ζηε Μαθεδνλία ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αη. 

Απφ ηελ άπνςε απηή, ζπκβάιεη γφληκα ζηε ζπδήηεζε γηα ηηο πνιηηηθέο δηακφξθσζεο 

εζληθνχ θξνλήκαηνο θαη εζληθψλ ζηειερψλ ζηε Μαθεδνλία.  

 Σελ εθπαηδεπηηθή, ινηπφλ, πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεη ην ειεχζεξν ειιεληθφ θξάηνο 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηε Μαθεδνλία κε ζθνπφ ηελ 

θαιιηέξγεηα εζληθνχ «θξνλήκαηνο» θαη ηελ ελζσκάησζε ηνπ δηεθδηθνχκελνπ 

καθεδνληθνχ πιεζπζκνχ ζηνλ εζληθφ θνξκφ επηρεηξνχκε λα αληρλεχζνπκε κε βάζε ηα 

αθφινπζα εξσηήκαηα:  

1. πνηνη παξάγνληεο επηβάιινπλ ηελ πηνζέηεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηνπ ζεζκνχ 

ησλ ππνηξνθηψλ θαη νηθνηξνθείσλ ζηε Μαθεδνλία (εζληθνί, πνιηηηθνί, 

θνηλσληθνί/πξνλνηαθνί, εθπαηδεπηηθνί) 

2. πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο θαη πνην ην θχξην δεηνχκελν 

3. πνηα κέηξα θαη πνηεο πξαθηηθέο εθαξκφδνληαη γηα λα πξνσζήζνπλ ηε δηάδνζε 

ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα εζληθνχ θξνλήκαηνο  

4. ζε πνηνπο καζεηέο απεπζχλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή, πνηα ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνηξφθσλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηελ 

επηρεηξνχκελε εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο ζπγθξφηεζε ζην απζηεξφ 

πεξηβάιινλ ηνπ νηθνηξνθείνπ  

5. πψο αμηνινγνχλ νη ίδηνη νη πνιηηηθνί θνξείο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο ππνηξνθίεο ζηε Μαθεδνλία (αληηθάζεηο θαη 

αλαζεσξήζεηο).   

 Ζ δηεξεχλεζε ησλ παξαπάλσ δεηεκάησλ επηρεηξείηαη κε ηε κέζνδν ηεο ηζηνξηθήο 

αλάιπζεο, ζε ζχλδεζε, δειαδή, κε ην ηζηνξηθν-πνιηηηθφ πιαίζην θαη ηα εζληθά 

πξνηάγκαηα ηεο επνρήο εθείλεο. πλεηδεηή επηδίσμε ήηαλ ε άληιεζε απφ ηηο ίδηεο ηηο 

πεγέο φζν ην δπλαηφλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ απαληήζεσλ πνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε ελζσκάησζε ησλ 

δηεθδηθνχκελσλ πιεζπζκψλ ηεο Μαθεδνλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 1903-1913, απνθεχγνληαο 

ζπλεηδεηά ηελ ππνζηήξημε κηαο νξηζηηθήο «αιήζεηαο». 

 Μεζνδνινγηθνί θαη πξαθηηθνί ιφγνη επέβαιαλ ηελ αθφινπζε δνκή ηνπ βηβιίνπ: α) 

έλα εθηεηακέλν «εηζαγσγηθφ» θεθάιαην, φπνπ γίλεηαη ε επεμεξγαζία, ε αλάιπζε θαη ε 

ζχλζεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ πεγψλ, θαη β) ην Παξάξηεκα πνπ πεξηιακβάλεη έλα 

corpus κε απηνχζηεο πεγέο πνπ ζηεξίδνπλ ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο.  

 ην «εηζαγσγηθφ» θείκελν, πνπ δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε, επηρεηξείηαη κηα πξψηε 
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ζηελ θπξηνιεμία πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο, πνπ δίλεη έκθαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ 

ησλ νηθνηξνθείσλ θαη ππνηξνθηψλ, φπσο απηφο απνηππψλεηαη ζηηο εθηελείο εθζέζεηο ησλ 

πξνμέλσλ θαη ησλ ζρνιηθψλ επηζεσξεηψλ ηεο Μαθεδνλίαο. Παξάιιεια, θσηίδνληαη θαη 

νη απφςεηο ησλ πξνζψπσλ πνπ αλακείρζεθαλ ελεξγά ζηε ράξαμε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηελ εδξαίσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ππνηξνθηψλ ζηε 

Μαθεδνλία.  

 Δηδηθφηεξα, ζην πξψην κέξνο εμεηάδνληαη, ζε δχν θεθάιαηα ρσξηζηά, νη φξνη ηεο 

ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνηξνθείσλ/ζπζζηηίσλ ζηε Μαθεδνλία, θαζψο θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαηάξηηζε «θαηψηεξνπ» δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε πεδίν δξάζεο ηηο 

αγξνηηθέο θπξίσο πεξηνρέο ηεο Μαθεδνλίαο. πγθεθξηκέλα, ζην πξώην θεθάιαην ηνπ 

πξψηνπ κέξνπο ραξηνγξαθείηαη ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά θαη ην καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ 

νηθνηξνθείσλ ζηηο δχν δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο ρσξηζηά, ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ 

Μνλαζηεξίνπ θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Σα επεμεξγαζκέλα αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

θαηαρσξνχληαη ζε αλαιπηηθνχο πίλαθεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ εμάπισζε ησλ 

νηθνηξνθείσλ ζηνλ καθεδνληθφ ρψξν, ηελ αξηζκεηηθή δχλακε ησλ ππνηξφθσλ καζεηψλ 

θαη ην χςνο ησλ δαπαλψλ ζπληήξεζήο ηνπο. Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ 

αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ, επηρεηξείηαη ε θσδηθνπνίεζε ζε ζπλνπηηθνχο πίλαθεο ησλ 

βαζηθψλ  ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνηξφθσλ καζεηψλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία ηξηψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαγξάθνπλ ηα καζεηνιφγηα, δειαδή, ηνπ ηφπνπ 

θαηαγσγήο, ηεο θνηλσληθήο πξνέιεπζεο θαη ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

ππνηξφθσλ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο εζληθήο ινγηθήο πνπ ππνβαζηάδεη ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ νηθνηξνθείσλ/ζπζζηηίσλ ζηε Μαθεδνλία θαη ηηο πνηθίιεο 

αλάγθεο πνπ ππεξεηνχζε ν ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο.  

 ην δεύηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ειιεληθψλ 

ζρνιείσλ ηεο Μαθεδνλίαο. ην πξψην ππνθεθάιαην, εμεηάδνληαη ηα εθπαηδεπηηθά κέηξα 

πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλδξηθνχ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε 

Μαθεδνλία, φπσο ήηαλ ε παξνρή ππνηξνθηψλ ζε καζεηέο αγξνηηθήο πξνέιεπζεο, ε 

ίδξπζε επαξρηαθψλ νηθνηξνθείσλ/ζπζζηηίσλ (εμνρηθψλ «παηδαγσγείσλ»), ε δηνξγάλσζε 

επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, ε ίδξπζε ππνδηδαζθαιείσλ/δηδαζθαιείσλ ζηα κεγαιχηεξα 

θέληξα ηεο Μαθεδνλίαο (Μνλαζηήξη, Θεζζαινλίθε).   

 ην δεύηεξν ππνθεθάιαην, εμεηάδεηαη ε παξνρή θξαηηθψλ ππνηξνθηψλ ζε 

καζήηξηεο ησλ Παξζελαγσγείσλ ηεο Μαθεδνλίαο γηα αλψηεξεο ζπνπδέο ζην Γηδαζθαιείν 

ηεο Αηθαηεξίλεο Λαζθαξίδνπ θαη ζην Αξζάθεην ηεο Αζήλαο. Σε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ γπλαηθψλ δηακνξθψλνπλ απφ θνηλνχ πνιηηηθνί θαη εθπαηδεπηηθνί 

θνξείο (Πξφμελνη, Τπνπξγνί Δμσηεξηθψλ, ζρνιηθνί επηζεσξεηέο, δηεπζπληέο ηδξπκάησλ). 

Απφ ηελ αιιεινγξαθία πνπ αληάιιαμαλ νη παξαπάλσ θνξείο δηαθαίλεηαη φηη ην θχξην 

δεηνχκελν ηεο παξερφκελεο δσξεάλ εθπαίδεπζεο ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο θαη ε δηακφξθσζε εζληθψλ ζηειερψλ γηα ηε Μαθεδνλία. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

καζεηνινγίσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ππνηξφθσλ καζεηξηψλ πνπ 

απνζηέιινληαη γηα ζπνπδέο ζηελ Αζήλα είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξνο ζε ζχγθξηζε κε 

απηφλ ησλ αγνξηψλ.  

 ην ηξίην ππνθεθάιαην, αληρλεχνληαη νη αληηιήςεηο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ γηα ην 

ξφιν ησλ δαζθάισλ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο εμφξκεζεο ζηε Μαθεδνλία. Αλάκεζά 
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ηνπο μερσξίδνπλ νη επηζεσξεηέο Δπζχκηνο Μπνπληψλαο ζηε Θεζζαινλίθε, Άγγεινο 

Παπαδαραξίνπ θαη Κσλ/λνο Ησαλλίδεο ζην Μνλαζηήξη, νη πξφμελνη ηακάηεο Κηνπδέο-

Πεδάο, Λάκπξνο Κνξνκειάο, Κσλ. Γεκαξάο, ηεθ. Γξαγνχκεο, Νηθ. Μαπξνπδήο, Νηθ. 

Ξπδάθεο θαη νη δηεπζπληέο ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο ν Ησάλλεο 

Γέιιηνο, ν Λεσλίδαο Βιάρνο θαη ε Αηθ. Λαζθαξίδνπ.  

 Παξάιιεια, παξνπζηάδνληαη νη απφπεηξεο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο 

γιψζζαο ζηα λεπηαγσγεία θαη ηα πξσηνβάζκηα ζρνιεία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηελ ελίζρπζε 

ηνπ πξαθηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ εηζαγσγή ρξήζηκσλ γηα ηε 

δσή καζεκάησλ, φπσο π.ρ. δελδξνθνκίαο, γεσξγίαο θιπ. Δπηζεκαίλνληαη ηα ινγηθά 

εξείζκαηα θαη νη εζσηεξηθέο αληηθάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θαη νη αλαζεσξήζεηο ησλ επίζεκσλ απφςεσλ φζνλ αθνξά ην ξφιν ηεο 

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηε Μαθεδνλία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. 

 ην Γεύηεξν Μέξνο ηεο έξεπλαο, εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο δηαθίλεζεο ησλ 

ππνηξφθσλ καζεηψλ ηεο Μαθεδνλίαο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ ειεχζεξνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. ην πξώην θεθάιαην, αλαζπληίζεηαη ε ηζηνξία ηνπ πξψηνπ 

πξνλνηαθνχ ηδξχκαηνο ζηελ Αζήλα, ηνπ (Μαθεδνληθνχ) Δζληθνχ Οηθνηξνθείνπ (1908–

1914), πνπ ηδξχεηαη κε ζθνπφ λα πξνσζήζεη ην εζληθφ πξφγξακκα ησλ ππνηξνθηψλ. 

Αξρηθά, αλαιχεηαη ε εζληθή ινγηθή πνπ ππνβαζηάδεη ηελ αλάιεςε ηνπ ηνικεξνχ απηνχ 

εγρεηξήκαηνο απφ πιεπξάο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, νη ζθνπνί ηεο ίδξπζήο ηνπ θαη ε 

δηνηθεηηθή ηνπ νξγάλσζε. ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ καζεηνινγίσλ, 

παξνπζηάδεηαη ε πνζνηηθή εμέιημε ησλ ππνηξφθσλ ζπνπδαζηψλ θαη ην θνηλσληθφ πξνθίι 

ηνπο κε βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο γεσγξαθηθήο θαη θνηλσληθήο 

πξνέιεπζεο θαη ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Σέινο, ζε ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα 

θαηαρσξνχληαη ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά θξηηήξηα πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνηξφθσλ, κε ηα νπνία απεηθνλίδνληαη πιεξέζηεξα νη άκεζνη απνδέθηεο 

ησλ ππνηξνθηψλ θαη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο δσξεάλ εθπαίδεπζήο ηνπο. Οη δηαπηζηψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε γηα ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ καθεδφλσλ ππνηξφθσλ νδεγνχλ ζηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ππνηξνθηψλ. Σν πξψην θεθάιαην 

θιείλεη κε ηε ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηα εζσηεξηθά πξνβιήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Δζληθνχ νηθνηξνθείνπ, φπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ηεο επνρήο 

εθείλεο (θηηξηαθφ πξφβιεκα, απηαξρηθή αγσγή). 

  ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε δηαθίλεζε  ησλ ππνηξφθσλ 

καζεηψλ ηεο Μαθεδνλίαο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. 

πγθεθξηκέλα, ζε ηξία ρσξηζηά ππνθεθάιαηα εμεηάδεηαη ε κεηεθπαίδεπζε ησλ ππνηξφθσλ 

καζεηψλ ζηα εμήο εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Κέξθπξαο: ζην Λχθεην ηνπ 

Ησάλλε Γέιιηνπ, ζην Δθπαηδεπηήξην «Καπνδίζηξηαο» ηνπ Λεσλίδα Βιάρνπ ζηελ Κέξθπξα 

θαη ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ. ε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ ππνθεθάιαηα 

αλαιχεηαη ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο θάζε ηδξχκαηνο, νη φξνη εηζαγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

ησλ ππνηξφθσλ, ην θφζηνο ζπνπδψλ θαη ην καζεηηθφ δπλακηθφ. Με βάζε ηελ 

επεμεξγαζία ηξηψλ ζηνηρείσλ πνπ αληινχληαη απφ ηα καζεηνιφγηα (θνηλσληθή πξνέιεπζε, 

κεηξηθή γιψζζα, επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο), εμεηάδεηαη ην θνηλσληθφ πξνθίι 

ησλ ππνηξφθσλ ζπνπδαζηψλ. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ παξέρνληαη ζε ζρεηηθφ 

θαηάινγν επηπξφζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ θνηλσληθή ζηαδηνδξνκία ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο 
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ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ (ηφπνο θαηαγσγήο, έηνο γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ, πνιεκηθή 

δξάζε, αμηψκαηα πνπ θαηέιαβαλ).  

 Αζθαιψο, ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ 

ππνηξφθσλ θαη άιισλ θιάδσλ ζα ελίζρπε ηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο. Σν ζέκα απηφ, 

φκσο, απνηειεί μερσξηζηφ αληηθείκελν πνπ απαηηεί έξεπλα ζηα ηνπηθά αξρεία ηεο 

Μαθεδνλίαο (δήκσλ, θνηλνηήησλ, κεηξνπφιεσλ), ηα γεληθά αξρεία ηνπ ζηξαηνχ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ πφιεσλ θαη ρσξηψλ ηεο Μαθεδνλίαο, φπνπ θπζηθά απηά 

ζψδνληαη. Απηφ, εμάιινπ, είλαη ην λέν εξεπλεηηθφ πεδίν πνπ αλνίγεη ε παξνχζα έξεπλα 

ηδηαίηεξα γηα ηνπο κειεηεηέο ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο.  

 ην Παξάξηεκα θαηαρσξνχληαη απηνχζηα έγγξαθα πνπ ζηεξίδνπλ ηελ έξεπλα 

(καζεηνιφγηα νηθνηξνθείσλ, νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο ππνηξφθσλ ζηα δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εζσηεξηθνί θαλνληζκνί ηδξπκάησλ, πξνμεληθή αιιεινγξαθία, 

εθζέζεηο ζρνιηθψλ επηζεσξεηψλ θ.ά.). 

 Αθνινπζνχλ ηα Δπξεηήξηα (θπξίσλ νλνκάησλ, ηφπσλ θαη ζεκάησλ) θαη ε 

Βηβιηνγξαθία, ειιελφγισζζε θαη μελφγισζζε. 

 Με ην παξφλ βηβιίν νινθιεξψλεηαη κηα κεγάιε ελφηεηα πεγψλ γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

Μαθεδνλίαο
1
 θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, πξηλ απφ ηελ θαηάξξεπζε ηεο νζσκαληθήο 

εμνπζίαο (1913). Σν απνθαιππηηθφ πιηθφ θαη νη επηζεκάλζεηο πνπ έγηλαλ γηα άγλσζηεο 

πηπρέο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα δηεπξχλνπλ ην πεδίν ησλ 

γλψζεψλ καο γχξσ απφ ζέκαηα φρη κφλν ηεο εθπαηδεπηηθήο αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο 

ηζηνξίαο ηεο Μαθεδνλίαο. Απφ ηελ άπνςε απηή, κπνξεί λα απνδεηρζεί πνιιαπιά ρξήζηκν 

γηα κηα ζπλνιηθή θαη πην ζχλζεηε κειέηε ζρεηηθψλ ζεκάησλ ζην κέιινλ.  

 

 

7.   2005, Γηώξγνο Κόθθηλνο, Ηιίαο Αζαλαζηάδεο, νθία Βνύξε, Πέηξνο 

Σξαληάο, Ιζηνξηθή θνπιηνύξα θαη ζπλείδεζε. Απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», Δθδνηηθή 

Ννόγξακκα, Αζήλα 

 ηελ αλαθνίλσζε απηή, πξόδξνκε κηαο επξύηεξεο κειέηεο πνπ ζύληνκα ζα δεκνζηεπζεί, 

παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα κηαο ζπιινγηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηε Γηδαθηηθή ηεο 

Ηζηνξίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο/ηξηεο ηεο Σ’ ηάμεο ησλ δεκνηηθώλ 

ζρνιείσλ δύν πόιεσλ, ησλ Ισαλλίλσλ θαη ηεο Ρόδνπ. ηνρεύεη λα θαηαγξάςεη ηηο 

αληηιήςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηα λνεηηθά ζρήκαηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο. Γηα ην ζθνπό απηό 

θαηαξηίζηεθαλ εξσηεκαηνιόγηα (εξσηήζεηο αλνηθηέο θαη θιεηζηέο, εξσηήζεηο πνιιαπιήο 

επηινγήο, εξσηήζεηο δηαβάζκηζεο) ηα νπνία κνηξάζηεθαλ ζε έλα δείγκα 671 ζπλνιηθά 

καζεηώλ θαη 275 εθπαηδεπηηθώλ. Η έξεπλα ζηα Γηάλλελα πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ηελ 

επζύλε κνπ ην θζηλόπσξν ηνπ 2003, ζε 9 δεκνηηθά ζρνιεία ηεο πόιεο θαη ζε έλα δείγκα 

239 καζεηώλ/ηξηώλ θαη 91 εθπαηδεπηηθώλ. Πξσηαξρηθόο ζθνπόο ηεο έξεπλαο είλαη λα 

δηαπηζησζεί ν βαζκόο αληαπόθξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ ζηα λέα δηεζλώο 

δηακνξθνύκελα δεηνύκελα ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, 

                                                 
1
 Πεγέο γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο. Πνιηηηθή θαη Δθπαίδεπζε 1875-1907, εθδ. Παξαζθήλην, Αζήλα 

1994, θαη Πεγέο γηα ηελ Ηζηνξία ηεο Μαθεδνλίαο. Δθθιεζία θαη Κξάηνο 1889-1905, Gutenberg 1999. 
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όπσο επίζεο ν βαζκόο πξνζαξκνγήο ηνπο ζηα λέα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνύλ νη 

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, ε πνιηηηζκηθή δπλακηθή ηεο επξσπατθήο 

ελνπνίεζεο θαη νη αλαθαηαηάμεηο ζην πιαίζην ηεο ηζηνξηνγξαθίαο, ηεο επηζηεκνινγίαο ηεο 

ηζηνξίαο θαη ηεο δηδαθηηθήο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. Δηδηθόηεξα, δηεξεπλώληαη νη 

εμήο ππνζέζεηο εξγαζίαο: α) αλ νη ηζηνξηθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ πξνέξρνληαη θαηά 

θύξην ιόγν από ην ζρνιηθό εγρεηξίδην ή από εμσζρνιηθέο πεγέο πιεξνθόξεζεο, β) ε 

επίδξαζε ηεο εζλνθεληξηθήο θαη δαζθαινθεληξηθήο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ, θαη γ) ε δηαζεζηκόηεηα ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθώλ λα 

αλαλεώζνπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη κεζόδνπο ζην κάζεκα ηεο Ιζηνξίαο.  

Σα πξώηα ζηνηρεία από ηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έδεημαλ  κηα 

κεηαβαηηθόηεηα ζηηο πεπνηζήζεηο, κηα ακθηζπκηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθόηεηα θαη απέλαληη ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ πνπ ζεκαηνδνηνύλ ηελ αλάγθε 

γεληθόηεξνπ αλαπξνζαλαηνιηζκνύ. Δηδηθόηεξα, θαη αληίζεηα από ό,ηη πηζηεύεη ε θνηλή 

γλώκε, νη καζεηέο δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελαζρόιεζε κε ην παξειζόλ. Κη 

ελώ ληώζνπλ δεκέλνη κε ην παξειζόλ ζε πνζνζηό 68% κε έλαλ παζεηηθό, όκσο, ηξόπν 

ιόγσ ηεο εζλνθεληξηθήο δηδαζθαιίαο, ηαπηόρξνλα ην ζεσξνύλ μέλν θαη αδηάθνξν 

πηζηεύνληαο όηη δελ επεξεάδεη ηα γεγνλόηα ηνπ παξόληνο. Η αληηθαηηθόηεηα ηεο ζηάζεο 

ησλ παηδηώλ δηαπηζηώλεηαη θαη απέλαληη ζηηο λέεο κεζόδνπο ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Ιζηνξίαο, 

θαζώο αθελόο ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηνύλ βηβιία κε επνπηηθό πιηθό θαη δξαζηεξηόηεηεο, 

αθεηέξνπ είλαη αξλεηηθά δηαηεζεηκέλα σο πξνο ηηο αζθήζεηο ιόγσ ηνπ θόβνπ ησλ 

εμεηαζηηθώλ κεραληζκώλ θαη ηεο αμηνιόγεζεο. Πάλησο πξνηηκνύλ ηηο εηθνληθέο ηζηνξηθέο 

πεγέο από ηηο θεηκεληθέο, πξνηίκεζε πνπ αληαλαθιά ηελ αδπλακία ηνπο λα ρξεζηκνπνηνύλ 

αλαιπηηθά εξγαιεία θαη κεζόδνπο γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ θεηκέλσλ. Όζν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, δηαπηζηώζεθε ν δηάρπηνο εζλνθεληξηζκόο θαη ε ζπγθξνπζηαθή πξόζιεςε 

ηεο πνιηηηζηηθήο εηεξόηεηαο. ύκθσλα κε ηηο απόςεηο ηνπο, ε θαιιηέξγεηα ηεο ηαπηόηεηαο 

θαη ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηώλ δνκείηαη από δύν κόλν πόινπο: ηελ Διιάδα 

θαη ηελ Δπξώπε, γη’ απηό δελ ζεσξνύλ απαξαίηεηε ηε γλώζε ηεο ηζηνξίαο ησλ γεηηνληθώλ 

βαιθαληθώλ ιαώλ. Η νξγαληθή ζρέζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ κε ηα ηζηνξηθά 

δξώκελα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηνπ κεζνγεηαθνύ ρώξνπ απνζησπάηαη. Σν γεγνλόο απηό 

πξέπεη λα εξκελεπζεί σο απώζεζε ηεο κλήκεο ησλ πνιέκσλ θαη σο απνζηώπεζε ησλ 

ηξαπκαηηθώλ ηζηνξηθώλ εκπεηξηώλ πνπ ζπλδένπλ ηελ Διιάδα κε ηα όκνξα βαιθαληθά 

θξάηε. Ακθηζπκηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηαπηζηώλεηαη αλαθνξηθά κε ηα 

επηζηεκνινγηθά δεηήκαηα πνπ ζέηεη ε ίδηα ε θύζε θαη ν θνηλσληθόο ξόινο ηεο ηζηνξηθήο 

γλώζεο. Γηαπηζηώλεηαη δει. κηα ηζρπξή πξόζδεζε ζηε ζπκβαηηθή/παξαδνζηαθή δηάζηαζε 

ηεο ηζηνξίαο σο επηζηήκεο πνπ θαηαγξάθεη αληηθεηκεληθά ην παξειζόλ θαη ηελ ηζηνξία ηνπ 

έζλνπο σο βηνινγηθήο θαη πνιηηηζκηθήο νληόηεηαο. Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη 

ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο: γεληθά, νη καζεηέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνύλ ηνλ 

παξαδνζηαθό ηξόπν δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο (ην κνλαδηθό εγρεηξίδην θαη ηνλ 

θαηεπζπλόκελν δηάινγν) ζε πνιύ πςειά πνζνζηά 92,78%. Οη παξαηεξνύκελεο αδξάλεηεο 

νθείινληαη ζηελ απεηξία ησλ καζεηώλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηε κεζνδνινγία 

πξνζέγγηζεο ησλ ηζηνξηθώλ πεγώλ θαη ζηε κε εμνηθείσζε κε ηελ ζύγρξνλε 

ηζηνξηνγξαθία, ζηνηρείν πνπ ηνπο αλαγθάδεη λα αδηαθνξνύλ γηα ηηο ζύλζεηεο λνεηηθέο 

δηεξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηεο ηζηνξίαο, λα αγλννύλ ηνλ επηιεθηηθό, απνζπαζκαηηθό θαη 

δηακεζνιαβεκέλν ραξαθηήξα ησλ πεγώλ, θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ ίδηα ηελ 

ηζηνξηθόηεηα ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο θαη ηελ πνιππαξαγνληηθή ηεο θύζε. Καηά ηε γλώκε 
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καο, ε άγλνηα ησλ δηαδηθαζηώλ ζπγθξόηεζεο ηεο ηζηνξηθήο γλώζεο απνηειεί εκπόδην ζε  

θάζε θαηλνηνκία πνπ επηρεηξείηαη αλαθνξηθά κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ζηελ Διιάδα.  
 

 

8.  2011, νθία Βνύξε, Διεπζεξία Μαληά, Από ηε Εσή ηεο Διιεληθήο 

Μεηνλόηεηαο ζηελ Αιβαλία – Λεύθσκα, Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ. ΠΣΓΔ Ρεζχκλνπ, Δθδφζεηο 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο,.  

 

 

ΑΡΘΡΑ   

 
(Γεκνζηεπκέλα ζε ζπιινγηθνύο ηόκνπο θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ) 

 

Πξψηνο ηνκέαο ηεο εμεηδίθεπζήο κνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ 

ζην Βειηγξάδη (1975-1977) ήηαλ νη ειιελνζεξβηθέο, πνιηηηζκηθέο ζρέζεηο ην 19ν αηψλα. 

Καξπφο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο απηήο ηεο πεξηφδνπ είλαη ηα ηέζζεξα πξψηα άξζξα 

κνπ: 

 
1."Γεώξγηνο Παπάδνγινπ, έλαο Ζπεηξώηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ εγεκόλα ηεο εξβίαο 

Μίινο Οκπξέλνβηηο", Αλαθνίλσζε ζην Α' Διιελνζεξβηθό πκπόζην πνπ νξγάλσζε 

ην 'Ηδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, κε ζέκα: πλεξγαζία Διιήλσλ θαη 

έξβσλ θαηά ηνπο απειεπζεξσηηθνύο αγώλεο 1804-1830, Α' Διιελνζεξβηθό 

πκπόζην, Καβάια 7-10 Ννεκβξίνπ 1976, 'Ηδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, 

Θεζζαινλίθε 1979, ζζ. 253-260.  

 

ηελ πξψηε κνπ απηή κειέηε, πνπ εθπνλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ 

ζπνπδψλ ζην Βειηγξάδη (1975-1977), παξνπζηάδσ ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ 

πνιχπιεπξε δξάζε ηνπ Έιιελα Γεσξγίνπ Παπάδνγινπ ζηηο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ππνζέζεηο ηεο απηφλνκεο εξβίαο κεηά ηε δεχηεξε ζεξβηθή επαλάζηαζε ηνπ 1815. Με 

βάζε ηα αλέθδνηα έγγξαθα ηνπ Αξρείνπ ηεο εξβίαο ζην Βειηγξάδη ε παξνπζία ηνπ Γ. 

Παπάδνγινπ ζηε ζεξβηθή ηζηνξία δηαγξάθεηαη σο εμήο: 

Ζ πεξίνδνο ηεο ππεξεζίαο ηνπ Παπάδνγινπ θνληά ζηνλ εγεκφλα ηεο εξβίαο Μίινο 

Οκπξέλνβηηο αξρίδεη ην 1815 θαη ηειεηψλεη κε ην ζάλαηφ ηνπ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1825. 

Δπεηδή γλψξηδε πνιχ θαιά -εθηφο απφ ηελ ειιεληθή- ηελ ηνπξθηθή, ηε ζεξβηθή θαη ηελ 

αιβαληθή γιψζζα, ν εγεκφλαο Μίινο ηνλ πξνζέιαβε αξρηθά σο πξνζσπηθφ ηνπ δηεξκελέα 

θαη κεηαθξαζηή. Με ηελ ίδξπζε ηεο εζληθήο Καγθειαξίαο ζην Βειηγξάδη, πνπ απνηεινχζε 

ην δηακεζνιαβεηηθφ φξγαλν ησλ έξβσλ κε ηνπο Σνχξθνπο γηα θνξνινγηθέο θαη 

δηθαζηηθέο ππνζέζεηο, ν Παπάδνγινπ δηνξίδεηαη σο κέινο ηεο. Σν 1817 ν εγεκφλαο Μίινο 

ηνπ εκπηζηεχεηαη θαη ην Σακείν ηνπ Βειηγξαδίνπ. Παξάιιεια κε ηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

δηεξκελέα θαη ηακία, απφ ην 1817 ν Παπάδνγινπ είρε θαη ηελ επηζηαζία επί ησλ 

νηθνδνκηθψλ έξγσλ, ήηαλ δειαδή ν "κπίλα-εκίλ" ζην Βειηγξάδη. Με άιια ιφγηα, ήηαλ ν 

πξνζσπηθφο ζχκβνπινο ηνπ εγεκφλα Μίινο, ν νπνίνο ηνπ εκπηζηεπφηαλ ζνβαξέο 

δηπισκαηηθέο ππνζέζεηο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ κε ηνπο βεδίξεδεο ηνπ Βειηγξαδίνπ 

Μαξαζιή θαη Ακπληνπξαρκάλ. H δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Παπάδνγινπ 

εθηείλεηαη θαη έμσ απφ ηα φξηα ηεο εξβίαο. Σν 1816 ζπκκεηέρεη σο δηεξκελέαο ησλ 
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απεζηαικέλσλ ηνπ Μίινο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε γηα ηε ξχζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

θνξνινγηθψλ ζρέζεσλ ηεο εξβίαο κε ηελ Σνπξθία, ελψ ην 1820 νξίδεηαη σο αξρεγφο ηεο 

ηέηαξηεο δηπισκαηηθήο απνζηνιήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πνπ είρε εμνπζηνδνηεζεί λα 

πξνσζήζεη ηα αηηήκαηα γηα ηε δηεχξπλζε ηεο ζεξβηθήο απηνλνκίαο. Τπάξρνπλ επίζεο 

ζνβαξέο ελδείμεηο φηη ν Παπάδνγινπ είρε ζρέζεηο θαη κε ηε Φηιηθή Δηαηξεία. Γηα ηηο 

πνιχηηκεο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε ζην ζεξβηθφ ιαφ ν εγεκφλαο Μίινο ηνπ φξηζε κηζζφ 

4000 γξφζηα ην ρξφλν, πνπ ήηαλ έλαο απφ ηνπο πςειφηεξνπο κηζζνχο ζηνλ θχθιν ησλ 

αμησκαηνχρσλ εθείλε ηελ επνρή. Αιιά θαη κεηά ην ζάλαην ηνπ Παπάδνγινπ, ν έξβνο 

εγεκφλαο έδσζε εληνιή λα κλεκνλεχεηαη ην φλνκά ηνπ γηα ζαξάληα κέξεο ζηηο εθθιεζίεο 

ηνπ Βειηγξαδίνπ. 

 
2. "Episkop Antim i prvi srpski ustanak", (Ο επίζθνπνο Άλζηκνο θαη ε πξώηε 

ζεξβηθή επαλάζηαζε), Matica Srpska, Zbornik za Istoriju, αξ.15 (1977) 151-160. 

 

ην άξζξν απηφ παξνπζηάδεηαη ε δξάζε ηνπ Άλζηκνπ Εέπνπ απφ ηε Ρνχκειε, επηζθφπνπ 

ηεο ζεξβηθήο επαξρίαο Uzice-Sabac, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξψηεο ζεξβηθήο επαλάζηαζεο 

ηνπ 1804-1813. 

χκθσλα κε ηηο αλέθδνηεο ζεξβηθέο αξρεηαθέο πεγέο απφ ην Αξρείν ηεο εξβίαο ζην 

Βειηγξάδη, ν Άλζηκνο Εέπνο έγηλε Δπίζθνπνο ηεο επαξρίαο απηήο ην 1802. Ζ ππνγξαθή 

ηνπ βξίζθεηαη ζε πνιιά πνιηηηθά έγγξαθα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1800. Ζ ζπκβνιή ηνπ ζηνπο 

απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο ηνπ ζεξβηθνχ ιανχ δηαπηζηψλεηαη απφ ηα εμήο γεγνλφηα: 

Σν 1804 ν επίζθνπνο Άλζηκνο ζπκκεηείρε ζηε ιατθή ζπλέιεπζε πνπ αλαθήξπμε ηνλ 

Καξαγηψξγε σο εγέηε ηεο εξβίαο θαη αξρεγφ ηεο ζεξβηθήο επαλάζηαζεο. Ήηαλ απηφο 

πνπ επηθχξσζε ηελ απφθαζε απηή ρξίδνληαο κε κχξν ηνλ Καξαγηψξγε ζην κνλαζηήξη 

Μπνγθνβάηζε. 

Σελ ίδηα ρξνληά παξαβξέζεθε ζηε ζπλάληεζε ησλ αξρεγψλ ηεο ζεξβηθήο 

επαλάζηαζεο ζην Βειηγξάδη, φπνπ θαηαξηίζηεθε ε γξαπηή έθθιεζε ζην βαζηιηά ηεο 

Απζηξίαο γηα βνήζεηα θαη πξνζηαζία ηνπ ζεξβηθνχ ιανχ. 

Σν 1806 ζπκκεηείρε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηεο ζεξβηθήο αληηπξνζσπείαο κε ηνπο 

Σνχξθνπο γηα ηελ παξάδνζε ηεο πφιεο Sabac ζηνπο έξβνπο επαλαζηάηεο. Οη 

θηινζεξβηθέο επαλαζηαηηθέο ελέξγεηεο ηνπ επηζθφπνπ Άλζηκνπ έθαλαλ επηζθαιή ηε ζέζε 

ηνπ απέλαληη ζηηο ηνπξθηθέο αξρέο, γη' απηφ αλαγθάζηεθε λα θαηαθχγεη ζε απζηξηαθφ 

έδαθνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε Μεηξνβίηζα, φπνπ κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ έξβνπ 

κεηξνπνιίηε ηεθάλνπ ηξαηηκίξνβηηο ηνπ παξέρεηαη πξνζσξηλά άζπιν. 

Σν 1807, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ Βειηγξαδίνπ θαη ηνπ Sabac, πνπ ήηαλ ηα 

ηζρπξφηεξα θέληξα ηεο ηνπξθηθήο εμνπζίαο ζηε εξβία, o επίζθνπνο Άλζηκνο επηζηξέθεη 

απφ ηελ Απζηξία θαη κε ηε ζπκπαξάζηαζε πάιη ηνπ έξβνπ κεηξνπνιίηε ηξαηηκίξνβηηο 

αλέιαβε ηα εθθιεζηαζηηθά ηνπ θαζήθνληα ζηελ ίδηα επαξρία ηνπ Uzice-Sabac. 

Σν 1812, ν εγέηεο ηνπ ζεξβηθνχ ιανχ Καξαγηψξγεο ηνλ πξφηεηλε σο ππνςήθην 

κεηξνπνιίηε ηεο επαξρίαο Βειηγξαδίνπ, πξφηαζε πνπ θνηλνπνηήζεθε θαη ζην Οηθνπκεληθφ 

Παηξηαξρείν. Χζηφζν, ην θζηλφπσξν ηνπ 1813, κεηά ηελ νινθιεξσηηθή απνηπρία ηεο 

πξψηεο ζεξβηθήο επαλάζηαζεο γηα ηελ απνηίλαμε ηνπ ηνπξθηθνχ δπγνχ, ράλνληαη θαη ηα 

ίρλε ηνπ επηζθφπνπ Άλζηκνπ απφ ηε ζεξβηθή ηζηνξία. 
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3. "Pocetak predavanja grckog jezika π Srpskoj Gymnaziji za vreme kneza Milosa" 

(Ζ δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζην ζεξβηθό Γπκλάζην ηελ επνρή ηνπ εγεκόλα 

Μίινο), Istorijiski Casopis XXIV, (Beograd 1977)293-297. 

 

Με ην άξζξν απηφ, ην επηζηεκνληθφ κνπ ελδηαθέξνλ αξρίδεη λα επηθεληξψλεηαη ζηε 

κειέηε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ Διιήλσλ θαη έξβσλ θαη εηδηθφηεξα ζην ξφιν ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο θαη παηδείαο ζηε εξβία ηελ επνρή ηεο εζληθήο αλαγέλλεζεο ησλ 

βαιθαληθψλ ιαψλ. πγθεθξηκέλα, εμεηάδσ ηε δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζην 

πξψην ζεξβηθφ Γπκλάζην ηνπ Κξαγθνχγηεβαηο (πξσηεχνπζαο ηεο εξβίαο) ην 1835. Σν 

ίδην ην ζέκα επέβαιε ηε δηεξεχλεζε ησλ εμήο επηκέξνπο δεηεκάησλ: 

α) Πφηε ελζσκαηψζεθε νξγαληθά ην κάζεκα ησλ Διιεληθψλ ζην δηδαθηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ ζεξβηθνχ Γπκλαζίνπ. 

β) Πνηνο ειιελνκαζήο έξβνο δάζθαινο αλέιαβε ηε δηδαζθαιία ηνπ. 

γ) Πνηα ήηαλ ε χιε θαη ν εβδνκαδηαίνο ρξφλνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ησλ 

Διιεληθψλ. 

δ) Πφηε έπαςε λα δηδάζθεηαη ε ειιεληθή γιψζζα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

ηνπ Κξαγθνχγηεβαηο. 

Με βάζε ηελ επεμεξγαζία ηνπ αλέθδνηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ πνπ ζπγθέληξσζα απφ 

ην Αξρείν ηεο εξβίαο ζην Βειηγξάδη, θαηαιήγσ ζηηο αθφινπζεο δηαπηζηψζεηο: 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1836, κε πξσηνβνπιία ηνπ έξβνπ εγεκφλα Μίινο Οκπξέλνβηηο, 

απνθαζίδεηαη λα εηζαρζεί ην κάζεκα ησλ Διιεληθψλ ζην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ηνπ 

ζεξβηθνχ Γπκλαζίνπ, πνπ είρε ηδξπζεί ζην Κξαγθνχγηεβαηο απν ηνλ Απξίιην ηνπ 1835. 

Γηα ηε ζέζε ηνπ δαζθάινπ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πξνηείλεηαη αξρηθά ν Γεψξγηνο 

Κιείδεο, πνπ ήηαλ δάζθαινο ζε ειιεληθφ ζρνιείν ηνπ Βειηγξαδίνπ. Ζ άξλεζε ηνπ Κιείδε 

λα δερηεί ηε κεηάζεζε ζην Κξαγθνχγηεβαηο πξνζαλαηφιηζε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αξκφδησλ 

θνξέσλ ηεο ζεξβηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλεχξεζε ειιελνδηδαζθάινπ ζηελ ειιεληθή 

παξνηθία ηνπ Εέκνπλ (εκιίλνπ). Δθεί ππήξραλ πνιινί πινχζηνη Έιιελεο έκπνξνη ζηα 

παηδηά ησλ νπνίσλ δίδαζθε ηελ ειιεληθή γιψζζα o έξβνο ειιελνκαζήο Βνπθαζίλ 

Ράληηζηηο. 

Έηζη, απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1836, κε δάζθαιν ην Ράληηζηηο, αξρίδεη λα δηδάζθεηαη ε 

ειιεληθή γιψζζα ζην ζεξβηθφ Γπκλάζην ηνπ Κξαγθνχγηεβαηο ζε 36 ζπλνιηθά καζεηέο, 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έξβνπο. Δηδηθά γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Διιεληθψλ 

απνθαζίζηεθε λα δηαηξεζνχλ νη καζεηέο ζε δχν ηκήκαηα, ησλ αξραξίσλ θαη ησλ 

πξνρσξεκέλσλ, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγνχζαλ άιινηε ηηο πξσηλέο θαη άιινηε ηηο 

απνγεπκαηηλέο ψξεο. Γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο απηνχ, πνπ απνξξνθνχζε 7 ψξεο 

ηελ εβδνκάδα, ν ίδηνο ν Ράληηζηηο ζπλέγξαςε έλα ειιεληθφ Αλαγλσζηηθφ, ην νπνίν 

παξνπζηάδσ αλαιπηηθά ζε επφκελν άξζξν κνπ. 

Σν πξφγξακκα ηνπ καζήκαηνο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο πεξηιάκβαλε ηε δηδαζθαιία 

ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηηθήο (νξζνγξαθία, θαλφλεο ηνληζκνχ, θιίζεηο νπζηαζηηθψλ 

νλνκάησλ), αλάγλσζε απνζπαζκάησλ αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ απφ ην ρεηξφγξαθν, 

αθφκα, Αλαγλσζηηθφ ηνπ Ράληηζηηο, απνζηήζηζε 150 ιέμεσλ απφ ην ειιελνζεξβηθφ 

ιεμηθφ ηνπ ίδηνπ Αλαγλσζηηθνχ, γξαπηή εμάζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ θαζνκηινχκελε 

ειιεληθή γιψζζα. 

Απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ γξαπηψλ θαη πξνθνξηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ 

α' θαη β' εμακήλνπ δηαπηζηψλεηαη ε αμηφινγε επίδνζε ησλ 12 καζεηψλ ζην κάζεκα ησλ 
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ειιεληθψλ. Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο πξνβηβάζηεθαλ κε ηνπο βαζκνχο "άξηζηα", "πνιχ 

θαιά", "θαιά". 

Ζ ειιεληθή γιψζζα εμαθνινπζεί λα δηδάζθεηαη ζην Γπκλάζην ηνπ Κξαγθνχγηεβαηο 

απφ ηνλ ίδην δάζθαιν θαη θαηά ηα επφκελα δχν ζρνιηθά έηε 1837-1838 θαη 1838-1839, κε 

ηε βνήζεηα ηνπ ηππσκέλνπ πηα ειιεληθνχ Αλαγλσζηηθνχ ηνπ Ράληηζηηο. Τπάξρνπλ επίζεο 

ζνβαξέο ελδείμεηο φηη απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1838 σο ηηο αξρέο ηνπ 1840 ν Ράληηζηηο 

δίδαζθε ηελ ειιεληθή γιψζζα παξάιιεια θαη ζην λενζχζηαην ζεξβηθφ Λχθεην ηνπ 

Κξαγθνχγηεβαηο. Ζ ζηαδηνδξνκία ηνπ σο ειιελνδηδαζθάινπ ιήγεη ην 1840, φηαλ 

δηνξίδεηαη σο ππάιιεινο ηεο ζεξβηθήο θπβέξλεζεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

 
4. "Prvi uzbenik grckog jezika π Srbiji od pre sto cetrdeset godina" (Σν πξώην 

Αλαγλσζηηθό ηεο ειιεληθήο γιώζζαο ζηε εξβία πξηλ από 140 ρξόληα), Istorijiskί 

Casopis XXV, (Beograd 1978) 285-291. 

 

ην άξζξν απηφ παξνπζηάδεηαη έλα άγλσζην ζηελ ειιεληθή ηζηνξηνγξαθία θαη ζπάλην 

ζήκεξα ζρνιηθφ εγρεηξίδην ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, πνπ εθδφζεθε απφ ην πξψην 

εγεκνληθφ ηππνγξαθείν ηνπ Βειηγξαδίνπ ην 1837. Πξφθεηηαη γηα ην πξψην ειιεληθφ 

Αλαγλσζηηθφ πνπ ζπλέγξαςε ν έξβνο ιφγηνο θαη ειιελνκαζήο Βνπθαζίλ Ράληηζηηο γηα 

ηνπο έξβνπο καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Κξαγθνχγηεβαηο, 

πξσηεχνπζαο ηφηε ηεο εξβίαο. 

Σν βηβιίν απηφ απνδεηθλχεηαη πνιχηηκν γηα ηε κειέηε ηφζν ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, φζν θαη ησλ ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα ζηνλ ειιεληθφ θαη ην ζεξβηθφ ιαφ απν ηηο αξρέο ηνπ l9νπ αηψλα. 

Ο ειιεληθφο ηίηινο ηνπ βηβιίνπ είλαη: "Αλαγλσζηάξηνλ εηο ρξήζηλ ηεο ησλ έξβσλ 

λενιαίαο, ζρεδηαζζέλ ππφ Βνπθαζζήλνο Ραληηζζήθη, δηδαζθάινπ ηεο ζήκεξνλ ειιεληθήο 

γιψζζεο, ελ ησ Ζγεκνληθψ εξβηθψ Γπκλαζίσ ηεο Κξαγνπέβηζεο". 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Αλαγλσζηηθνχ απηνχ δειψλεηαη ζηνλ Πξφινγν, φπνπ ν 

Ράληηζηηο παξαζέηεη ηε γλσζηή ξήζε ηνπ έξβνπ δηαθσηηζηή Γνζηζένπ Οκπξάληνβηηο: 

"Θα ήκνπλ επηπρήο αλ νη πεξηζζφηεξνη λένη καο αγαπήζνπλ ηελ ειιεληθή γιψζζα, φπσο 

εγψ απφ ηα λεαληθά κνπ ρξφληα". 

ηελ αξρή ηεο εξγαζίαο απηήο αλαιχεηαη ε κνξθή θαη ε νξγάλσζε ηεο χιεο ηνπ 

Αλαγλσζηηθνχ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφινγν, ηα Κείκελα θαη ην ειιελνζεξβηθφ 

Λεμηθφ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο θαηαιακβάλνπλ ηα Κείκελα (ζζ.4-108), ελψ 70 ζειίδεο 

θαιχπηεη ην ειιελνζεξβηθφ Λεμηθφ ( ζζ.109-180 ). 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

ζπγγξαθηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ Ράληηζηηο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηε δηάδνζε ησλ 

ειιεληθψλ γξακκάησλ ζηε εξβία, ζε κηα επνρή πνπ ν ειιεληθφο θαη ν ζεξβηθφο ιαφο 

πξνζπαζνχλ λα αλαζπγθξνηήζνπλ ηελ εζληθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. 

Απφ ηελ αμηνιφγεζε δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

Σν Αλαγλσζηηθφ αληαλαθιά ηελ επξεία ειιελνκάζεηα ηνπ Ράληηζηηο θαη ρσξίο 

ακθηβνιία είλαη πξντφv ηεο πξνζσπηθήο ηνπ δεκηνπξγίαο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ 

επηινγή θαη ζχλζεζε ηεο χιεο θαη απφ ην πινχζην ειιελνζεξβηθφ Λεμηθφ πνπ θαηάξηηζε ν 

ίδηνο ν ζπγγξαθέαο. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα αμηφινγν δείγκα πξαθηηθήο θαη απιήο 

κεζφδνπ δηδαζθαιίαο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα μελφθσλνπο καζεηέο, ζε κηα πξψηκε γηα 

ηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο επνρή. 
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Σαπηφρξνλα κε ηηο κεζνδνινγηθέο αξεηέο ηνπ Αλαγλσζηηθνχ ηνλίδεηαη θαη ε 

παηδαγσγηθή ηνπ αμία, ε νπνία πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηα ελδηαθέξνληα θαη δσληαλά 

θείκελα δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ζ επηινγή ησλ θεηκέλσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

αιήζεηα, ηελ αξεηή, ηελ αγάπε, ηε θηιία θιπ., δελ είλαη ηπραία, αιιά απνβιέπεη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηήξα ησλ καζεηψλ κε βάζε ηηο ηδέεο θαη αμίεο ηνπ αξραίνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Γηαθσηηζκνχ.. 

Παξάιιεια κε ηελ αλακθηζβήηεηε κνξθσηηθή θαη παηδαγσγηθή πξνζθνξά ηνπ 

βηβιίνπ επηζεκαίλεηαη θαη ν έκκεζνο ξφινο ηνπ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θηιειιεληθψλ 

αηζζεκάησλ ησλ έξβσλ καζεηψλ γηα ην αλεμάξηεην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηελ ηζηνξία 

ηνπ. Πξνσζνχζε, δειαδή, έκκεζα θαη ηελ πνιηηηθή ηδέα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν ιαψλ 

γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ εζληθψλ ηνπο επηδηψμεσλ. 

 
5. "L' enseignement religieux dans le vilayet de Monastir pendant les annees 1884-

1887 et sa signification", (Ζ ηεξαηηθή εθπαίδεπζε ζην βηιαέηη Μνλαζηεξίνπ ζηα 

ρξόληα 1884-1887 θαη ε ζεκαζία ηεο), Αλαθνίλσζε ζην Δ’ Γηεζλέο πλέδξην πνπ 

νξγάλσζε ην Κέληξν πνπδώλ Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ζην Βειηγξάδη ζηηο 11-17 

επηεκβξίνπ 1984, Διιεληθέο Αλαθνηλώζεηο ζην Δ' Γηεζλέο πλέδξηo πνπδώλ 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, Βειηγξάδη 11-17 επηεκβξίνπ 1984, Διιεληθή Δπηηξνπή 

πνπδώλ Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, Αζήλαη 1985, ζζ. 279-289. 

 

ηελ παξαπάλσ κειέηε εμεηάδεηαη ε εζληθή δενληνινγία πνπ ππαγνξεχεη ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Ηεξαηηθήο ρνιήο ζην Μνλαζηήξη (Βηηψιηα), πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ 

βηιαεηηνχ ζηε ΒΓ. Μαθεδνλία θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 1884-1887. Γηα ηε ζπγγξαθή 

ηεο ζηεξίρζεθα απνθιεηζηηθά ζηα αλέθδνηα έγγξαθα ηνπ Ηζηνξηθνχ Αξρείνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

Μεηά απφ κηα ζχληνκε εηζαγσγή γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επλφεζαλ ην θιίκα ηνπ 

βαιθαληθνχ εζληθνχ αληαγσληζκνχ ζηε Μαθεδνλία κεηά ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα, 

ηνλίδεηαη ε ζεκαζία θαη ν πξσηαγσληζηηθφο ξφινο ηνπ ειιεληθνχ θιήξνπ θαη ηεο 

ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζην πεδίν ηεο ζπγθξφηεζεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηεο εζληθήο 

αληηπαξάζεζεο ησλ βαιθαληθψλ ιαψλ. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ην ζθεπηηθφ κε βάζε ην νπνίν νη 

αξκφδηνη θνξείο ηεο εζληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο ζηε 

Μαθεδνλία απνθαζίδνπλ ηελ ίδξπζε ηεο Ηεξαηηθήο ρνιήο ζην Μνλαζηήξη. Οη ιφγνη πνπ 

ππαγνξεχνπλ ηελ επηινγή απηή ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

α) Σν Μνλαζηήξη απνηεινχζε ην έζραην φξην ησλ ειιεληθψλ εδαθηθψλ 

δηεθδηθήζεσλ ζηε ΒΓ. Μαθεδνλία. 

β) Ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν θέληξν ηεο ειιεληθήο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν, θαζψο δηέζεηε ην κνλαδηθφ ειιεληθφ Γπκλάζην, Παξζελαγσγείν, 

πνιιά δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία. 

γ) Ήηαλ ε εζηία πνηθίισλ πξνπαγαλδψλ: βνπιγαξηθήο, ζεξβηθήο, ξνπκαληθήο, 

θαζνιηθήο θαη πξνηεζηαληηθήο. 

δ) πγθέληξσλε αιιφγισζζν θαη "πνιχθπιν" πιεζπζκφ, γεγνλφο πνπ επέβαιε ηελ 

ελίζρπζε ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ ίδξπζε θαη κηαο Ηεξαηηθήο ρνιήο. 
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ε) Ζ πεξηθέξεηα Μνλαζηεξίνπ ππαγφηαλ εθθιεζηαζηηθά ζηε δηθαηνδνζία ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ, παξάγνληαο πνπ απέθιεηε ηε δπλαηφηεηα ίδξπζεο 

αληίζηνηρεο βνπιγαξηθήο ζρνιήο. 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη ηα νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζίαδε ε ίδξπζε 

ηεο Ηεξαηηθήο ρνιήο ζε νζσκαληθφ έδαθνο, φπσο ήηαλ ε νηθνλνκηθή ζπληήξεζε ηεο 

ρνιήο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο, ε αδπλακία εμεχξεζεο καζεηψλ απφ ηα ρσξηά, ε κηθξή 

ειηθία ησλ απνθνίησλ ηεο Ηεξαηηθήο ρνιήο γηα ηελ άζθεζε ηνπ ηεξαηηθνχ επαγγέικαηνο 

θαη, ηέινο, νη δπζθνιίεο δηνξηζκνχ ηνπο ζηα ρσξηά. 

Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απηνχ ηδξχκαηνο ζην 

Μνλαζηήξη (26 Ννεκβξίνπ 1884 - επηέκβξηνο 1887) θαη ησλ ζθνπψλ ηεο Ηεξαηηθήο 

ρνιήο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο: 

α) δεκηνπξγία δπλακηθνχ εγγξάκκαησλ ηεξέσλ πνπ ζα δξνχζαλ σο απφζηνινη ηεο 

εζληθήο ηδέαο θαη β) εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε ηεξέσλ γηα ηα ζρνιεία ησλ μελφθσλσλ 

ρσξηψλ.  

Ζ ρνιή δηαηξέζεθε ζε δχν ηκήκαηα: ζην Α' ηκήκα ησλ "ηαθηηθψλ καζεηψλ, ειηθίαο 

14-16 εηψλ θαη ζην Β' ηκήκα ησλ "έθηαθησλ" καζεηψλ, ειηθίαο 20-25 εηψλ. Ζ δηάξθεηα 

θνίηεζεο ήηαλ ηξηεηήο γηα ην Α' ηκήκα θαη δηεηήο γηα ην Β' ηκήκα. 

ζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα εθινγήο ησλ ππνηξφθσλ, πξνηεξαηφηεηα είραλ νη καζεηέο 

ησλ ζιαβφθσλσλ θνηλνηήησλ, έπεηηα ησλ βιαρφθσλσλ θαη αιβαλφθσλσλ θαη, ηέινο, ησλ 

ειιελφθσλσλ θνηλνηήησλ απφ νηθνγέλεηεο πξνπρφλησλ ή ηεξέσλ αθνζησκέλσλ ζηνλ 

Διιεληζκφ θαη ηελ Οξζνδνμία. 

Παξνπζηάδεηαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα καζεκάησλ: Θξεζθεπηηθά, Διιεληθά, 

Αλάγλσζε, Γισζζηθέο Αζθήζεηο, Γξακκαηηθή, Νενειιεληθή Πνίεζε, Ηζηνξηθά, 

Μαζεκαηηθά, Φπζηθά, Γεσγξαθηθά, Δθθιεζηαζηηθή Μνπζηθή θαη Καιιηγξαθία.  

Σέινο, αλαιχεηαη εξκελεπηηθά ε δπζιεηηνπξγία ηεο Ηεξαηηθήο ρνιήο κε βάζε ηελ 

αδπλακία ζπλεπνχο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηε δπζθνιία ρξεκαηνδφηεζεο, ηε 

ζπρλή αληηθαηάζηαζε ησλ δηεπζπληψλ ηεο θαη ηηο επεκβάζεηο ησλ νζσκαληθψλ αξρψλ 

ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο. Λφγνη πνπ νδήγεζαλ ηνπο αξκφδηνπο ειιαδηθνχο θνξείο 

λα θαηαξγήζνπλ νξηζηηθά ηελ Ηεξαηηθή ρνιή ηνπ Μνλαζηεξίνπ ην επηέκβξην ηνπ 1887. 

 
6. "L' intellectuel Serbe Vukasin Radisic et son rapport sur Η' expansion des lettres 

grecques en Serbie", (Ο έξβνο δηαλννύκελνο Βνπθαζίλ Ράληηζηηο θαη ε ζπκβνιή ηνπ 

ζηε δηάδνζε ησλ ειιεληθώλ γξακκάησλ ζηε εξβία), Αλαθνίλσζε ζην Δ’ 

Διιελνζεξβηθό πκπόζην πνπ νξγάλσζε ην Ίδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ 

ζηε Θεζζαινλίθε-θαη ζην Βόιν ζηηο 9-12 Οθησβξίνπ 1987, Proceedings of the Fifth 

Greek-Serbian Syrmposium. Thessaloniki and Volos 9-12 October 1987, Institute for 

Balkan Studies, Thessaloniki 1991, ζζ.141-148. 

 
ηε κειέηε απηή θσηίδεηαη κηα λέα πηπρή ηεο πλεπκαηηθήο θαη ζπγγξαθηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ έξβνπ ιφγηνπ Βνπθαζίλ Ράληηζηηο, απηή ηνπ κεηαθξαζηή πνιιψλ 

έξγσλ ηεο αξραίαο θαη λεφηεξεο ειιεληθήο γξακκαηείαο ζηε ζεξβηθή γιψζζα. Έηζη 

νινθιεξψλεηαη ε εηθφλα πνπ είρα αξρίζεη λα ζθηαγξαθψ απφ ην 1976 γηα ηε ζπκβνιή ηνπ 

Ράληηζηηο ζηε δηάδνζε ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ ζηε εξβία θαηά ηελ πεξίνδν 1836 -

1843. ηελ αξρή αλαθέξνληαη γεληθά νη παξάγνληεο πνπ ελίζρπζαλ ην θχξνο θαη ηε 

δηαβαιθαληθή ιεηηνπξγία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαηά ην παξειζφλ θαη πξνζδηνξίδεηαη ην 
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ηζηνξηθφ-πνιηηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εληάζζνληαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ ζεξβηθνχ 

ιανχ γηα εθζπγρξνληζκφ θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη πεξηιεπηηθά ηα βηνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηε δξάζε ηνπ 

Ράληηζηηο σο δαζθάινπ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο θαη σο ζπγγξαθέα ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ 

Αλαγλσζηηθνχ ζηε εξβία. 

 Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη κεηαθξάζεηο ηνπ Ράληηζηηο, πνπ δεκνζίεπζε ν ίδηνο 

ζηα γλσζηά πεξηνδηθά ηεο επνρήο ηνπ: "Uranija" θαη "Golubica", απφ ην 1838 σο ην 1843, 

έηνο ζαλάηνπ ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Απφ ηελ αξραία θαη λεφηεξε ειιεληθή πνίεζε 

κεηέθξαζε ζηα ζεξβηθά ηα εμήο έξγα: κία Διεγεία ηνπ Σπξηαίνπ 6
νο

 αη. π. Υ., 37 Χδεο ηνπ 

Αλαθξένληα 575-490 π.Υ., ηε Γαιενκπνκαρία ηνπ Θενδψξνπ Πξνδξφκνπ, δχν Δηδχιιηα 

ηεο Αιεμαλδξηλήο επνρήο, δχν πνηήκαηα ηνπ Αζαλ. Υξηζηφπνπινπ απφ ηα Λπξηθά. Απφ 

ηνλ πεδφ ιφγν κεηέθξαζε 6 σθξαηηθνχο δηαιφγνπο απφ ηα Απνκλεκνλεχκαηα ηνπ 

Ξελνθψληα, απνζπάζκαηα απφ ηνλ Πξφινγν ηνπ Αδακαληίνπ Κνξαή ζηελ α‟ έθδνζε ηνπ 

βηβιίνπ Βεθθαξίνπ πεξί αδηθεκάησλ θαη πνηλψλ, απφζπαζκα απφ ηνλ Πξφινγν ηνπ 

Κνξαή ζηελ έθδνζε ησλ Πνιηηηθψλ ηνπ Πινπηάξρνπ, ηνλ Πξφινγν ηνπ Κνξαή ζην 5
ν
 

ηεηξάδην  ησλ Παξαιιήισλ Βίσλ ηνπ Πινπηάξρνπ θαη ηελ θξηηηθή Βηνγξαθία ηνπ 

Αηζψπνπ θαη Αηζψπεηνπο κχζνπο. 

Σέινο, αμηνινγνχληαη νη κεηαθξαζηηθέο αξεηέο ηνπ Ράληηζηηο αιιά θαη ηεο 

πξνζπάζεηάο ηνπ λα θέξεη ην ζεξβηθφ αλαγλσζηηθφ θνηλφ ζε επαθή κε ηελ αξραία 

ειιεληθή πλεπκαηηθή παξαγσγή θαη ηηο ηδέεο ηνπ Νενειιεληθνχ Γηαθσηηζκνχ. Σα 

επηκέξνπο ζεκεία ηεο αμηνιφγεζεο ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

1. Σν κεηαθξαζηηθφ έξγν ηνπ Ράληηζηηο επηβεβαηψλεη ηελ επξεία ειιελνκάζεηά ηνπ. 

Ζ κεγάιε ηνπ αμία έγθεηηαη φρη κφλν ζην γεγνλφο φηη θαηνξζψλεη κε επηηπρία λα θαιχςεη 

ζεκαζηνινγηθά δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο αιιά θαη λα εληάμεη ζην ζεξβηθφ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν έξγα ηεο αξραίαο, κεζαησληθήο θαη λεψηεξεο ειιεληθήο γξακκαηείαο. Σν πλεχκα 

θαη ε δηάλνηα ησλ ειιήλσλ ζπγγξαθέσλ απνδίδεηαη ζρεδφλ πηζηά κε ιέμεηο ηεο νηθείαο 

ζεξβηθήο γιψζζαο ή ηεο παιαηνζιαβηθήο. Χζηφζν, ε πξψηε απνδεηθλχεηαη αδχλακε λα 

κεηαθέξεη ην λφεκα ηνπ πξσηνηχπνπ. 

2. Παξά ηηο εγγελείο δπζθνιίεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαθξαζηηθήο απφπεηξαο, φπσο 

ήηαλ ε ζεξβηθή εζληθφηεηα ηνπ κεηαθξαζηή, νη δνκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηε γιψζζα 

ηεο κεηάθξαζεο θαη ζηε γιψζζα ηνπ πξσηφηππνπ, ην δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ-πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ κεηαθξαζηή θαη νη απαηηήζεηο ησλ ίδησλ ησλ θεηκέλσλ, ηδηαίηεξα ησλ 

πνηεηηθψλ, ν Ράληηζηηο θαηνξζψλεη έλαλ πξαγκαηηθφ κεηαθξαζηηθφ άζιν. H θαηαμίσζή 

ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εξκελεχεηαη κε βάζε ηε βησκαηηθή απήρεζε ηεο ειιεληθήο 

πνίεζεο θαη πεδνγξαθίαο ζηνλ Ράληηζηηο, ηε ζαθή εηθφλα ηνπ πξσηνηχπνπ πνπ θνπβαιάεη 

κέζα ηνπ θαη ηελ ειιελνιαηξηθή ηδενινγία πνπ ηνλ θαζνδεγεί. Οη επηινγέο, άιισζηε, ησλ 

έξγσλ πνπ κεηαθξάδεη αληαλαθινχλ απφιπηα ηα θηινζνθηθά, ηδενινγηθά θαη 

θνζκνζεσξεηηθά ελδηαθέξνληά ηνπ, ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζην ηζηνξηθφ θαη 

θνηλσληθφ θιίκα ηεο επνρήο ηνπ. 

3. Αμηνπνηεί φρη κφλν ηηο κεηαθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ζεξβηθήο γιψζζαο, πνπ 

ηελ επνρή εθείλε ήηαλ αθφκα αθαηαζηάιαθηε, αιιά θαηνξζψλεη λα πνιηηνγξαθήζεη ζηνλ 

εζληθφ πνιηηηζκφ ηνπ ηηο ηδέεο ησλ Διιήλσλ δεκηνπξγψλ. ε εθεκεξίδα ηνπ θαηξνχ ηνπ 

γξάθηεθε ραξαθηεξηζηηθά, φηη ν ζεξβηθφο ιαφο κε ηνλ Ράληηζηηο απφθηεζε έλα πνιχηηκν 

δψξν: ηνλ ηέιεην αξραίν έιιελα, ην λενέιιελα αιιά θαη ην ζιάβν θαη ζέξβν, σο πξνο ηε 

γιψζζα. 
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Β. 1990–1994 (γηα ηελ εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή) 

 

7.  (8)  "Quelques Aspects des problemes de la formation des Instituteurs Grecs dans 

la partie europeenne ottomane au debut du ΥΥ e siecle," (Όςεηο ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ Διιήλσλ δαζθάισλ ηνπ επξσπατθνύ ηκήκαηνο ηεο 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο ζηηο αξρέο ηνπ 20νύ αη.),  Αλαθνίλσζε ζην η’ Γηεζλέο 

πλέδξην πνπ νξγάλσζε ην Κέληξν πνπδώλ Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ζηε όθηα, 

Διιεληθέο Αλαθνηλώζεηο, η' Γηεζλέο πλέδξην πνπδώλ Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξώπεο, όθηα (30 Απγνύζηνπ- 5 επηεκβξίνπ), Πξαθηηθά, Αζήλα 1990, ζζ. 255-

266. 

 

ηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ην πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηηο νζσκαλνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ηεο Ζπείξνπ, Μαθεδνλίαο, 

Θξάθεο θαη Μ. Αζίαο, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηελ επίζεκε αιιεινγξαθία ησλ 

αξκφδησλ πνιηηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. 

Βαζηθή αξρεηαθή πεγή απνηειεί κία αδεκνζίεπηε έθζεζε ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή 

ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ ζηε Θεζζαινλίθε Δπζπκίνπ Μπνπληψλα, ηελ νπνία ζπλέηαμε 

ζηηο 5 Ηνπιίνπ 1910 κεηά ηελ πξνζσπηθή ηνπ πεξηνδεία ζηα κεγάια εθπαηδεπηηθά θέληξα. 

Ζ απνζηνιή απηή ηνπ αλαηέζεθε απφ ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη εληαζζφηαλ ζηα 

πιαίζηα ηεο καθξφρξνλεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο ρακειήο κνξθσηηθήο 

ζηάζκεο ησλ δαζθάισλ θαη ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπκέλσλ θνξέσλ εζληθήο δξάζεο. 

Σα βαζηθά αίηηα ηνπ δηδαζθαιηθνχ πξνβιήκαηνο αλαδεηνχληαη ζηα εμήο: 

1. ηελ απνπζία νξγαλσκέλσλ θέληξσλ εθπαίδεπζεο δαζθάισλ, δεδνκέλνπ φηη ζε 

νιφθιεξν ην επξσπατθφ ηκήκα ηεο νζσκαληθήο επηθξάηεηαο ιεηηνπξγνχζαλ ην 1910 κφλν 

ηξία "αηειή" δηδαζθαιεία αξξέλσλ θαη νχηε έλα δηδαζθαιείν ζειέσλ (ην Τπνδηδαζθαιείν 

Θεζζαινλίθεο, ην Παηδαγσγηθφ παξάξηεκα ηεο Μεγάιεο ηνπ Γέλνπο ρνιήο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ην Ηεξνδηδαζθαιείν ηεο άκνπ θαη ηα δηάθνξα Παξζελαγσγεία ζηα 

κεγαιχηεξα θέληξα). 

2. ηελ αλεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ λα εμνπιίζνπλ ηνπο 

ππνςεθίνπο δαζθάινπο κε ηα απαξαίηεηα γηα ην δηδαθηηθφ έξγν εθφδηα. 

3. ηελ έιιεηςε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα εθάξκνδαλ φια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

 4. ηελ έιιεηςε ελφηεηαο ζηε δηνίθεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ, ηελ 

εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ εθάζηνηε επηιεγφκελσλ 

κέηξσλ. 

Παξάιιεια, ν "εζληθφο καξαζκφο" απνδίδεηαη απφ ηνλ Δ. Μπνπληψλα ζηελ 

αδηαθνξία ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ γηα ηα επαξρηαθά ειιεληθά ζρνιεία, ζηελ 

έιιεηςε δήινπ ηνπ αλψηεξνπ θιήξνπ γηα ηελ εθπαίδεπζε, ζε δηνηθεηηθέο "αηαζζαιίεο" 

ησλ θνηλνηηθψλ εθπξνζψπσλ θαη ζηελ άθαηξε παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

Χο απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνηείλνληαη εθείλε ηελ επνρή ηα εμήο: 

1. Μέηξα πνιηηηθήο πίεζεο:  
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α) χζηαζε Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε απφ ηθαλά άηνκα πνπ ζα 

επέιεγε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ κε θχξηα απνζηνιή λα πεξηνδεχνπλ ζηηο νζσκαληθέο 

επαξρίεο θαη λα επηβιέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ.  

β) Σνπνζέηεζε έκπηζησλ πξνζψπσλ ζηηο Μεηξνπφιεηο ησλ επαξρηψλ. 

2. Δθπαηδεπηηθά κέηξα: ίδξπζε δχν Γηδαζθαιείσλ αξξέλσλ, ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

ζηε κχξλε, αλαδηνξγάλσζε ηνπ Τπνδηδαζθαιείνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, αλαζεψξεζε ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε πξαθηηθφηεξε βάζε ησλ Ηεξαηηθψλ ζρνιψλ άκνπ, 

Ησαλλίλσλ, Μνλήο Πξνδξφκνπ ζηνλ Αιηάθκνλα, εηζαγσγή ηερληθψλ θαη παηδαγσγηθψλ 

καζεκάησλ ζηα Γπκλάζηα, ίδξπζε δχν Γηδαζθαιείσλ Θειέσλ, ζηα Ησάλληλα θαη ζηε 

Θεζζαινλίθε θαη αλακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ηνπ Παξζελαγσγείνπ ηεο 

κχξλεο. 

Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ 

πξνηεηλφκελα κέηξα ζα παξακείλνπλ ζηα ραξηηά. Σν πξφβιεκα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο νζσκαλνθξαηνχκελεο πεξηνρέο ζα επηβηψλεη γηα πνιιέο 

δεθαεηίεο αθφκα, θαζψο, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ ην 1912-1913, ζα 

εγθισβηζηεί ζηελ "αθηλεζία" πνπ ραξαθηήξηδε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ ειεχζεξνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο. 

 

 

8. (13) "Βνδελά 1900: εζληθά θαη εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα", Αλαθνίλσζε ζην Α' 

Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην κε ζέκα: Ζ Έδεζζα θαη ε πεξηνρή ηεο. Ηζηνξία 

θαη Πνιηηηζκόο, πνπ νξγάλσζε ν Γήκνο Δδεζζαίσλ ζηηο 4-6 Γεθεκβξίνπ 1992, Α' 

Παλειιήλην Δπηζηεκνληθό πλέδξην (Έδεζζα 4-6 Γεθεκβξίνπ 1992), Πξαθηηθά, 

Έδεζζα 1995, ζζ. 309-319.   

 

ηελ αλαθνίλσζε απηή γίλεηαη απφπεηξα λα ζθηαγξαθεζεί ε εζληθή θαη εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο Έδεζζαο (Βνδελψλ) ζηα 1900 κε βάζε κηα αλέθδνηε έθζεζε ηνπ 

γπκλαζηάξρε Θεζζαινλίθεο Γ.Α.Μπνπθνπβάια. H αμία ηεο ηζηνξηθήο απηήο πεγήο 

έγθεηηαη, ηφζν ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Μπνπθνπβάια, γλσζηνχ ιφγηνπ εθείλεο ηεο 

επνρήο θαη αλαγλσξηζκέλνπ "εηδήκνλα" ησλ καθεδνληθψλ πξαγκάησλ, φζν θαη ζην 

γεγνλφο φηη ε έθζεζε απηή είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ θξηηεξίσλ 

πνπ ραξαθηήξηδαλ ηνπο θνξείο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ζηε Μαθεδνλία ζηα ηέιε ηνπ 19νπ 

θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. 

Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ην εζληθφ, ην νπνίν αλαιχεηαη ζε δχν 

επίπεδα: α) φπσο ην αληηιακβαλφηαλ ν ίδηνο ν Μπνπθνπβάιαο, θαη β) φπσο ην βίσλε ν 

ληφπηνο πιεζπζκφο. 

Ζ αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: ηνλ γισζζηθφ, ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. Με βάζε ηηο δηαζέζηκεο πεγέο, αξρεηαθέο θαη 

βηβιηνγξαθηθέο, αλαζπληίζεηαη ε εθπαηδεπηηθή ηζηνξία ηεο Έδεζζαο ζην κεηαίρκην ηνπ 

19
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα.  

Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθξφηεζε 

εζληθήο ηαπηφηεηαο εθείλε ηελ επνρή, ηα επηκέξνπο ζέκαηα εμεηάδνληαη κε βάζε ηα 

θνηλσληθά δεδνκέλα θαη ηα θξηηήξηα εθείλεο ηεο επνρήο. 
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9.  (10)  "Ζ ειιεληθή εθπαίδεπζε ζηελ Κνξπηζά 1880-1912", Δπηζηεκνληθή 

Δπεηεξίδα ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Νν 5, Ησάλληλα 1992, ζζ. 311-337. 

 

ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο ηφζν ζηελ Κνξπηζά φζν θαη ζηελ νκψλπκε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα θαηά ηελ 

πεξίνδν 1880-1912. Βαζίδεηαη ζε αδεκνζίεπην αξρεηαθφ πιηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Κνξπηζάο ζηα ηέιε ηνπ 19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ 

αηψλα.  

Αξρηθά, απεηθνλίδνληαη κε πιεξφηεηα θαη ρξνληθή ζπλέρεηα ηα πνζνηηθά δεδνκέλα 

ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ, ησλ καζεηψλ θαη δαζθάισλ. Αλαιπηηθφηεξε 

παξνπζίαζε γίλεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ κνλαδηθνχ ζηελ πεξηνρή Γπκλαζίνπ Κνξπηζάο, 

γλσζηνχ σο Μπάγγεηνπ Γπκλαζίνπ.  

πγθεθξηκέλα, αλαιχεηαη ε καζεηηθή θνίηεζε απφ ην 1888 σο ην 1913, ε 

πνζνηηθή θαηαλνκή ησλ καζεηψλ θαηά ηάμεηο, ε γεσγξαθηθή ηνπο πξνέιεπζε, ηα 

πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο, ε δαπάλε ζπληήξεζεο ηνπ Γπκλαζίνπ ζην δηάζηεκα ησλ εηψλ 

1889-1910 θαη ε κηζζνδνζία ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο πνπ δηαγξάθνληαη γηα ηηο κνξθέο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

εθπαίδεπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν επηηξέπνπλ ηε ζχγθξηζή ηνπο κε απηέο πνπ ίζρπαλ 

ζε άιιεο νζσκαλνθξαηνχκελεο πεξηνρέο.  

 

 

10. (11) "Οη Βαιθαληθνί πόιεκνη ζηε ζιαβηθή ζρνιηθή ηζηνξηνγξαθία", Αλαθνίλσζε 

ζην Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα: Ζ Διιάδα ησλ Βαιθαληθώλ πνιέκσλ 1910-1914, 

πνπ νξγάλσζε ε Δηαηξεία Διιεληθνύ Λνγνηερληθνύ θαη Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ, Η 

Ειιάδα ηωλ Βαιθαληθώλ ποιέκωλ 1910-1914, Δηαηξεία Διιεληθνύ Λνγνηερληθνύ θαη 

Ηζηνξηθνύ Αξρείνπ, Πξαθηηθά, Αζήλα 1993, ζζ. 299-326. 

 

Ζ πνιηηηθή ζπγθπξία ηνπ 1991 θαη ηα θαηλφκελα ηεο έμαξζεο ηνπ εζληθηζκνχ ζηα 

Βαιθάληα έζηξεςαλ ην επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ κνπ ζηε κειέηε ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ 

ηζηνξίαο, θαζψο απηά αληηθαηνπηξίδνπλ αλάγιπθα ηηο ζέζεηο θαη ηηο επηινγέο ηεο εθάζηνηε 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη πξνο εμέηαζε είλαη:  πσο αμηνπνηείηαη ζην 

πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο θάζε βαιθαληθήο ρψξαο ε πξνζθεξφκελε ηζηνξηθή 

γλψζε γχξσ απφ έλα θνηλφ ηζηνξηθφ γεγνλφο, ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο. Γηα ηε 

ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο κειεηήζεθαλ ηα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηξηψλ ρσξψλ: ηεο Βνπιγαξίαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο πξψελ 

γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο. Ζ ζεκαηηθή αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ησλ θεηκέλσλ, θπξίσο πνηνηηθή, επηθεληξψζεθε ζην ραξαθηήξα ησλ πνιέκσλ, ζηα αίηηα, 

θαη ζηηο ζπλέπεηεο, πνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε, δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα.  

Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςαλ νη εμήο δηαπηζηψζεηο:  

1. Σα βνπιγαξηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο απνδίδνπλ εμαηξεηηθή ζεκαζία ζηνπο 

Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, θαζψο κε απηνχο αλαθφπεθε ε πνξεία γηα εζληθή ελνπνίεζε. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν Β‟ Βαιθαληθφο  πφιεκνο ζπκβνιίδεη ηελ εζληθή θαηαζηξνθή 

ηεο Βνπιγαξίαο. 
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2. Σα εγρεηξίδηα ηεο ΠΓΓΜ παξνπζηάδνπλ ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ππφ ην 

πξίζκα ηεο κε νινθιήξσζεο ηεο εζληθήο θαη θξαηηθήο αλεμαξηεζίαο ηεο Μαθεδνλίαο. 

Γίλνπλ έκθαζε ζηνλ θαηαθηεηηθφ ραξαθηήξα ησλ «αδειθνθηφλσλ», φπσο κάιηζηα 

ραξαθηεξίδνληαη, πνιέκσλ. 

3. Σα ζεξβηθά εγρεηξίδηα δελ αλαδεηθλχνπλ ηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, θαζψο ε 

θαηαθηεηηθή δηάζηαζε ησλ πνιέκσλ απηψλ δελ εθθξάδεη ηε εξβία, ε νπνία 

απννηθεηνπνηείηαη κηα ζεκαληηθή ζειίδα ηεο ηζηνξίαο ηεο γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ 

νκνζπνλδηαθή ηδενινγία γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ «λεφηεπθηνπ» καθεδνληθνχ έζλνπο. 

Οη ηδενινγηθέο θαη κνξθνινγηθέο απνθιίζεηο ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο ζηα  

εγρεηξίδηα ηζηνξίαο θάζε βαιθαληθήο ρψξαο πξνδίδνπλ ζε ηειεπηαία αλάιπζε 

δηαθνξεηηθέο εηθφλεο θαη ρξήζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο. Ζ ζπγθξηηηθή ηνπο 

παξνπζίαζε δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο ζηε δηνρέηεπζε 

ηδενινγηψλ πνπ επλννχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθηζκνχ θαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηα βαιθαληθά θξάηε.  

 

11. (14) «Ζ εηθόλα ηνπ Έιιελα ζηα βνπιγαξηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο (1990 θαη εμήο)», 

Αλαθνίλσζε ζην Α’ πλέδξην πνπ νξγάλσζε ην Georg-Eckert Institut ζην 

Braunschweig ζηηο 2-10 Ννεκβξίνπ 1993, κε ζέκα: Nationale Stereotypen und 

Vorurteile in Schulbϋchern, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ Π.Σ.Γ.Δ. ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Νν 6, Ησάλληλα 1993, ζζ. 11- 42. 

 

 H ίδηα αλαθνίλσζε δεκνζηεχηεθε θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα:  

 

12. "Greece and the Greeks in Recent Bulgarian History Textbooks", ζηνλ ηόκν 

Wolfgang Hopken (επηκ.), Οl ins Feuer ? Schulbucher, ethnische Stereotypen und 

Gewalt in Sudosteuropa, Studien zur Internationalen Schulbuchforschung 

Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts, Band 89, Hannover 1996, ζζ. 67-77. 

 

Ζ έξεπλα ησλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο σο  λέν πεδίν έξεπλαο 

αλαδείρζεθε ακέζσο κεηά ηηο πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηε Βαιθαληθή 

κε ηελ έλαξμε ηεο θξίζηκεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Μηα πξψηε ζπδήηεζε γηα ην είδνο ηεο 

ηζηνξηθήο γλψζεο πνπ δηνρεηεχεηαη ζηνπο καζεηέο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ αλαπηχρζεθε 

ην 1993 ζην πξψην Βαιθαληθφ πλέδξην πνπ νξγάλσζε ην Georg-Eckert-Institut ζην 

Braunschweig ηεο Γεξκαλίαο. ην πιαίζην απηνχ ηνπ πλεδξίνπ ζπκκεηείρα κε 

αλαθνίλσζε γηα ηηο λέεο ηάζεηο ησλ βνπιγαξηθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο θαη εηδηθφηεξα γηα 

ηελ εηθφλα ηνπ Έιιελα ζ‟ απηά (βι. Wolfgang Hopken (επηκ.), Ol ins Feuer. Schulbucher, 

ethnische Stereotypen und Gewalt in Sudosteuropa, Schriftenreihe des Georg- Eckert-

Institut, Band 89, Hannover 1996, ζζ. 67-77).  

Ζ εξγαζία απηή απνηειεί κηα πξψηε απφπεηξα θαηαγξαθήο ησλ λέσλ ηάζεσλ πνπ 

απνηππψλνληαη ζηε βνπιγαξηθή ζρνιηθή ηζηνξηνγξαθία κεηά ην 1989. ηεξίδεηαη ζηελ 

πξψηε ζεηξά εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο πνπ εθδφζεθαλ ζηε φθηα ην 1991 θαη 1992. θαη 

δηεξεπλά ην είδνο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο πνπ επηιέγεηαη λα δηνρεηεπζεί ζηνπο καζεηέο 

ακέζσο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ «ππαξθηνχ» ζνζηαιηζκνχ ζηε Βνπιγαξία. 

Ζ έξεπλα ζηεξίρζεθε ζε ηέζζεξα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο : 
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1. Vasil Giuzelev, Konstantin Kosev, Georgi Georgiev, Istorija za 10 klas, 

Prosveta Sofia 1991. 

2. Stajko Trifonov, Istorija na Balgarija (1878-1944) za 11 klas na SOU, Prosveta 

Sofia 1991. 

3. Petar Angelov, Tsvetana Georgieva, Georgi Bakalov, Dimitar Tsanev, Zapiski 

po Istorija na Balgarija (681-1878), Sofia 1992. 

4. Bobi Bobev, Zapiski po Istorija na Balgarija (1878-1944), Sofia 1992. 

 Χο ζπγθξηηηθφο δείθηεο ρξεζηκνπνηείηαη ην εγρεηξίδην ηζηνξίαο ηνπ 1988, ηεο 

πεξηφδνπ ηεο ζνζηαιηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο Βνπιγαξίαο,: Η. Dimitrov, Μ. Isusov, Η. 

Sopov, Istorija na Balgarija za 10 klas na edinnite sredni politehniceski uclisa, Narodna 

Prosveta, Sofia 1988. 

ην πιαίζην ηεο θαηαγξαθήο ησλ λέσλ θαηεπζχλζεσλ ηεο αλαζεσξεκέλεο 

βνπιγαξηθήο ηζηνξηνγξαθίαο αληρλεχεηαη ιεπηνκεξεηαθά ε εηθφλα ηνπ 'Έιιελα σο 

πνιηηηθνχ ππνθεηκέλνπ, θαζψο ζηε βνπιγαξηθή ηζηνξηθή αθήγεζε απηφο ζπλδέεηαη κε ηελ 

έλλνηα ηεο εμνπζίαο (πνιηηηθήο, εθθιεζηαζηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο). Ζ κέζνδνο 

δηεξεχλεζεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. ε πνιιέο, βέβαηα, 

πεξηπηψζεηο γίλεηαη ρξήζε θαη ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο, φπνπ ην απαηηνχλ νη αλάγθεο γηα 

ηελ πιεξέζηεξε ηεθκεξίσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Σν πιηθφ ηαμηλνκήζεθε κε βάζε ηηο εμήο ζεκαηηθέο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο: 

Πνιηηηθή: Κξάηνο, Γηνίθεζε, ηξαηησηηθά γεγνλφηα, Γηπισκαηηθέο ζρέζεηο, 

Δμσηεξηθή πνιηηηθή, Δδαθηθέο δηεθδηθήζεηο, Οηθνλνκηθή πνιηηηθή. 

Δθθιεζία: Δθρξηζηηαληζκφο, Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν, Δθθιεζηαζηηθή πνιηηηθή, 

Δθθιεζηαζηηθή ιεηηνπξγία. 

Κνπιηνύξα: Γιψζζα, Γξαθή, Λνγνηερλία, Πνιηηηζκφο, Σέρλε, Διιεληθά ζρνιεία, 

Πνιηηηζηηθή αθνκνίσζε, Δμειιεληζκφο. 

Οη ζεκαηηθέο απηέο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο δηεξεπλήζεθαλ κε βάζε ηα εμήο 

θξηηήξηα:  

1.Σε ζπρλφηεηα ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ αλαθνξψλ ζηνπο 'Έιιελεο ή ηνπο 

γείηνλεο. 

2.  Σελ πνηνηηθή απφρξσζε ησλ αλαθνξψλ: Θεηηθέο, αξλεηηθέο, νπδέηεξεο. 

3. Σηο αληίζηνηρεο αλαθνξέο ζηνπο Βνπιγάξνπο, δεδνκέλνπ φηη ε εηθφλα ηνπ 

'Έιιελα πεξλά αλαγθαζηηθά θαη κέζα απφ ηελ αληίζηνηρε εηθφλα πνπ πξνβάιινπλ ηα ίδηα 

εγρεηξίδηα γηα ην Βνχιγαξν. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθαλ ζε γεληθέο γξακκέο ηα 

εμήο:  

α) ηα βηβιία ηνπ 1991 ν εζλνθεληξηζκφο είλαη εληνλφηεξνο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη 

απφ ηελ ππεξθφξησζε ηεο δηδαθηέαο χιεο κε εζληθή/βνπιγαξηθή θπξίσο ηζηνξία, αιιά 

θαη απφ ηηο αληηιήςεηο πνπ δηνρεηεχνληαη γηα ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ησλ Βνπιγάξσλ. 

β) ηα βηβιία ηνπ 1992 εληζρχεηαη ε πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Βνπιγαξίαο, κεηψλεηαη ν 

εζληθηζηηθφο ηφλνο θαη ν ιφγνο γίλεηαη πην ήπηνο θαη νπδέηεξνο. 

γ) Ζ παξνπζία ηνπ 'Έιιελα ζηα βνπιγαξηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηνπ 1991 είλαη 

επηθξαηέζηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άιινπο γεηηνληθνχο ιανχο: έξβνπο, Αιβαλνχο, 

Ρνπκάλνπο θαη Σνχξθνπο. Αληίζεηα, ζηα εγρεηξίδηα ηνπ 1992 παξαηεξείηαη ηζφξξνπε θαη 

ηζνδχλακε ζρεδφλ παξνπζίαζε ησλ Διιήλσλ θαη ησλ έξβσλ. 
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δ) Οη πεξηζζφηεξεο αλαθνξέο ζηνπο 'Έιιελεο είλαη αξλεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Ηδηαίηεξα ζηα εγρεηξίδηα ηνπ 1991 νη αξλεηηθέο αλαθνξέο είλαη ππεξδηπιάζηεο ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ ζεηηθψλ θαη νπδέηεξσλ αλαθνξψλ. 

ε) Γχν είλαη ηα ζέκαηα ζηα νπνία επηθεληξψλνληαη νη αξλεηηθέο 

αλαθνξέο ζηνλ 'Έιιελα: ν επεθηαηηζκφο ζηα βνπιγαξηθά εδάθε θαη ε 

ειιεληθή πνιηηηθή «απνεζλνπνίεζεο» ησλ Βνπιγάξσλ. Σα δχν απηά ζέκαηα 

πξνβάιινληαη εληνλφηεξα ζηα εγρεηξίδηα ηνπ 1991, ελψ αηνλνχλ ζεκαληηθά 

ζηα εγρεηξίδηα ηνπ 1992. πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν αλαδεηθλχεηαη ην ηζηνξηθφ παξειζφλ ησλ Βνπιγάξσλ 

αλαζεξκαίλεη ηα αιπηξσηηθά δεηήκαηα θαη ην πλεχκα ηεο εζληθήο 

αληηπαιφηεηαο. Χζηφζν, νη νπδέηεξεο θαη νη ζεηηθέο αλαθνξέο ζηνλ Έιιελα 

πνπ ελζσκαηψλνπλ ηα λέα εγρεηξίδηα ηνπ 1992 ππνδειψλνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ ζπληαθηψλ ηνπο λα αλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ παξερφκελε 

ηζηνξηθή γλψζε κε βάζε ηηο αξρέο πεξί ζεβαζκνχ ηεο ηζηνξίαο ησλ άιισλ 

ιαψλ. Απηφ δελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη ηα εγρεηξίδηα ηνπ 1992 είλαη 

απαιιαγκέλα εληειψο απφ εζληθά ζηεξεφηππα θαη αηρκέο γηα ηνπο 

γεηηνληθνχο ιανχο. Απηφ ζα επηηεπρζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επφκελε 

αλαζεψξεζε ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηνπ 1996-1998. 
 

Γ. 1994–1999 (γηα ηελ εθινγή ζηε βαζκίδα αλαπιεξσηή θαζεγεηή) 

 

13. (15) «War and National History. The Case of History Textbooks in the Former 

Yugoslav Republic of Macedonia 1990-1993», Αλαθνίλσζε ζην B΄ Βαιθαληθό 

πλέδξην πνπ νξγάλσζε ην Georg Eckert-Institut ζην Braunschweig ηεο Γεξκαλίαο 

ζηηο 26-29 Απξηιίνπ 1996, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ ηόκν ησλ Πξαθηηθώλ: Wolfgang 

Hopken (επηκ.), Ol ins Feuer. Schulbucher, ethnische Stereotypen und Gewalt in 

Sudosteuropa, Schriftenreihe des Georg- Eckert-Institut, Band 89, Hannover 1996, 

ζζ. 179-214.  

 

Ζ πνιηηηθή επηθαηξφηεηα πνπ απέθηεζε ην Μαθεδνληθφ Εήηεκα κεηά ηελ απνρψξεζε ηεο 

ΠΓΓΜ απφ ηε γηνπγθνζιαβηθή νκνζπνλδηαθή ζηέγε ην επηέκβξην ηνπ 1991 έζηξεςε ην 

εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ κνπ ζηα λέα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο Γεκνθξαηίαο απηήο. 

Αλακθίβνια, ην πνιηηηθφ γεγνλφο ηεο απνρψξεζεο απνηέιεζε ηνκή ηφζν γηα ηελ πνιηηηθή 

πνξεία απηήο ηεο ρψξαο φζν θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο ζρνιηθήο ηεο ηζηνξηνγξαθίαο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ην ζέκα πόιεκνο θαη ε ζέζε ηνπ ζηελ 

αλαζχλζεζε ηεο εζληθήο/καθεδνληθήο ηζηνξίαο. Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο 

παξνπζηάζηεθαλ ζην Β΄ πλέδξην πνπ νξγάλσζε ην Georg Eckert-Institut ζην 

Braunschweig ηεο Γεξκαλίαο ζηηο 26-29 Απξηιίνπ ηνπ 1996.  

Δηδηθφηεξα, δηεξεπλάηαη ην ζέκα πόιεκνο, ν ξφινο ησλ πξσηαγσληζηψλ, ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ αηηίσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ησλ Βαιθαληθψλ θαη Παγθνζκίσλ πνιέκσλ. 

θαζψο θαη ν ξφινο ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ ζ‟ απηνχο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: 
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- νη πφιεκνη δηαθξίλνληαη ζε δίθαηνπο πνιέκνπο πνπ δηεμήγαγε ην «νηθείν» έζλνο 

γηα ηελ εζληθή ηνπ νινθιήξσζε θαη ζε άδηθνπο, θαηαθηεηηθνχο θαη αδειθνθηφλνπο 

πνιέκνπο (βαιθαληθνχο θαη παγθνζκίνπο), πνπ ππνθίλεζαλ ηα «ηκπεξηαιηζηηθά» 

βαιθαληθά θαη επξσπατθά θξάηε.  

- ε αηηηνιφγεζε ησλ πνιέκσλ είλαη κνλφπιεπξε θαη εζηηάδεηαη ζηηο επεθηαηηθέο 

βιέςεηο ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ ζηε Μαθεδνλία ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζέζεο θαη 

ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηεο. Με ηηο ζρεηηθέο αλαθνξέο αηηηνινγείηαη θαη ε 

αδπλακία ηνπ «καθεδνληθνχ έζλνπο» λα ζπγθξνηήζεη «καθεδνληθφ θξάηνο». 

- ε ππνγξάκκηζε ησλ ζπλεπεηψλ ησλ πνιέκσλ είλαη εγθισβηζκέλε ζην ζηελφ 

καθεδνλνθεληξηθφ πιαίζην αθήγεζεο. Δπαλαιακβαλφκελα κνηίβα είλαη ν εδαθηθφο 

ηεκαρηζκφο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ε βαιθαληθή πνιηηηθή ηεο αθνκνίσζεο ηνπ 

«καθεδνληθνχ» πιεζπζκνχ. 

- ε θαιιηέξγεηα εζληθψλ ζηεξενηχπσλ γηα ηνπο άιινπο ιανχο θαη ε αλαπαξαγσγή 

δηαρξνληθψλ –ππαξμηαθνχ ηχπνπ- ερζξψλ είλαη ζπζηεκαηηθή. Σα γεηηνληθά βαιθαληθά 

θξάηε ραξαθηεξίδνληαη αληαγσληζηηθά θαη θαηαθηεηηθά -κε έκθαζε ζην βνπιγαξηθφ 

θξάηνο- θαη πξνβάιινληαη σο ζηαζεξή απεηιή γηα ηελ απζππαξμία ηνπ «καθεδνληθνχ 

έζλνπο» ην νπνίν παξνπζηάδεηαη σο ζχκα ηεο ηζηνξίαο, έλα έζλνο ζηαζεξά αδηθεκέλν θαη 

θαηαπηεζκέλν.  

- ε ηδενινγηθή ρξήζε ηνπ Μαθεδνληθνχ Εεηήκαηνο θαη ε θεληξηθή ηνπ ζέζε ζην 

ζχλνιν ηεο πξνθξηλφκελεο ηζηνξηθήο γλψζεο κεηαηξέπεη ηειηθά ηε δηδαζθαιία ηεο 

ηζηνξίαο ζε εξγαιείν πνιηηηθήο πξνπαγάλδαο. 

- ηέινο, ε ακθηζβήηεζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ πλζεθψλ εηξήλεο θαη ησλ 

απνθάζεσλ ησλ δηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο ηε δπζπηζηία γηα ην 

«κεξνιεπηηθφ» επξσπατθφ πεξηβάιινλ θαη έλα πλεχκα ηζηνξηθνχ αλαζεσξεηηζκνχ. 

Οη ζπγθεθξηκέλνη ηδενινγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί, φπσο ππνγξακκίδεηαη θαη ζην 

θείκελν, δηακνξθψζεθαλ ππφ ηελ πίεζε ησλ αδηεμφδσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο βαιθαληθήο 

πνιηηηθήο ζπγθπξίαο ηνπ 1991 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είλαη νξηζηηθνί αιιά βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή αλαζεψξεζε. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ηε δεχηεξε ζεηξά εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο 

πνπ εθδίδνληαη ην 1996 θαη 1998 ζηελ ΠΓΓΜ.  

 

 

14. (16) «Ζ ζξεζθεία σο ζηνηρείν εζληθνύ πξνζδηνξηζκνύ ζηε βαιθαληθή 

πξαγκαηηθόηεηα ηνπ 19
νπ

 αη.»,  Αλαθνίλσζε ζην Α’ Γηεζλέο πλέδξην Θξεζθεηώλ 

πνπ νξγάλσζε ην Γηεζλέο Κέληξν Μεζνγεηαθώλ Μειεηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γσδεθαλήζνπ κε ζέκα: Δπίδξαζε ηεο Θξεζθείαο ζηε 

δηακόξθσζε ηεο πνιηηηζκηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο ησλ ιαώλ ηεο Μεζνγείνπ, 

ζηε Ρόδν ζηηο 31/11- 1/12/1997. (ππνβιήζεθε γηα δεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ 

πλεδξίνπ). 

 

Ζ αλαθνίλσζε απηή ζηεξίδεηαη ζε αξρεηαθφ πιηθφ, πνπ αθνξά ηελ ηνπξθνθξαηνχκελε 

θεληξηθή Βαιθαληθή, ρσξίο λα ην αλαιχεη επηκέξνπο, θαη ζηελ ππάξρνπζα ειιεληθή θαη 

μέλε βηβιηνγξαθία. Θεσξεηηθή αθεηεξία ηεο απνηειεί ε παξαδνρή φηη ε ζξεζθεία θαη ην 

έζλνο είλαη δχν δηαθνξεηηθά θνηλσληθά θαηλφκελα πνπ αλαπηχζζνπλ πνιχκνξθεο ζρέζεηο 

θαη αιιειεπηδξάζεηο. Με βάζε απηή ηελ παξαδνρή, επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζεί ν ζχλζεηνο 

θαη ζπλάκα αληηθαηηθφο ξφινο ηεο ζξεζθείαο ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη 
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εζληθψλ ηαπηνηήησλ ην 19ν αη. ζηελ νζσκαλνθξαηνχκελε Βαιθαληθή. Με ηελ αλάδεημε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ πηπρψλ ηνπ ξφινπ ηεο ζξεζθείαο θσηίδνληαη δεηήκαηα, φπσο πρ. σο 

πφηε ε Οξζφδνμε Δθθιεζία ιεηηνχξγεζε ππεξεζληθά ζην βαιθαληθφ ρψξν, ζε πνηεο 

πεξηπηψζεηο ηξνρνπέδεζε ηελ πνιηηηζηηθή αλέιημε άιισλ ρξηζηηαληθψλ νκάδσλ, πφηε ην 

ζξεζθεπηηθφ γλψξηζκα απνηέιεζε ιεηηνπξγηθφ ζηνηρείν εζληθνχ πξνζδηνξηζκνχ, πψο κε 

ηελ εζληθνπνίεζε ησλ βαιθαληθψλ πεξηθεξεηαθψλ Δθθιεζηψλ νη πνιηηηζκηθέο θαη 

θνηλσληθέο δηακάρεο πήξαλ ηε κνξθή ησλ εζληθψλ αληηπαξαζέζεσλ ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ 

αη. ζηε Μαθεδνλία. 

Φπζηθά, ζην πεξηνξηζκέλν πιαίζην απηήο ηεο αλαθνίλσζεο δελ απαληψληαη κε 

πιεξφηεηα φια ηα εξσηήκαηα. πζηεκαηηθφηεξα εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο 

πνιηηηθνπνίεζεο ησλ εζλνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νκάδσλ ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αη., θαη 

εηδηθφηεξα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αμηνπνηείηαη ν ζξεζθεπηηθφο παξάγνληαο γηα πνιηηηθνχο 

ζθνπνχο.   

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ηζηνξηθψλ παξαγφλησλ (ζεζκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, 

θνηλσληθν-πνιηηηθψλ), νη νπνίνη νδήγεζαλ ζηελ εζληθή δηαθνξνπνίεζε ηνπο αλάκεηθηνπο 

πιεζπζκνχο ηεο Μαθεδνλίαο, πξνθχπηνπλ νη εμήο δηαπηζηψζεηο:  

- ν ξφινο ηεο Δθθιεζίαο ζηνπο ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο ηεο Βαιθαληθήο δελ 

ήηαλ εληαίνο νχηε δεδνκέλνο. Άιινηε εκθαλίδεηαη πξνσζεηηθφο θαη άιινηε ζπληεξεηηθφο. 

Δμαηξεηηθή πεξίπησζε ζπληζηά ν αιβαληθφο ιαφο, ν νπνίνο ιφγσ ηεο ζξεζθεπηηθήο ηνπ 

δηαίξεζεο ζε ηξία δφγκαηα (νξζφδνμν ρξηζηηαληθφ, θαζνιηθφ θαη κνπζνπικαληθφ δφγκα) 

είλαη ν ηειεπηαίνο πνπ αθππλίζηεθε εζληθά. Σν αιβαληθφ έζλνο ζπγθξνηήζεθε νπζηαζηηθά 

κε ηελ ελνπνίεζε ηεο αιβαληθήο γξαπηήο γιψζζαο, ηνπ θαηεμνρήλ ζπλεθηηθνχ θξίθνπ  

ησλ δηαζπαζκέλσλ Αιβαλψλ. 

- ε ζπκκεηνρή ηνπ θιήξνπ ζηηο εζληθέο δηεξγαζίεο δελ ήηαλ απνηέιεζκα κηαο 

πξνγξακκαηηζκέλεο εθθιεζηαζηηθήο πνιηηηθήο, αιιά εμαξηηφηαλ απφ ηηο ηδηαίηεξεο 

ηνπηθέο ζπλζήθεο, ην πιαίζην νξγάλσζεο ησλ εζληθψλ Δθθιεζηψλ, ηελ πνιηηηθή ζέζε ηεο 

εθθιεζηαζηηθήο ηεξαξρίαο, ην βαζκφ, δειαδή, ειέγρνπ ηεο απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία θιπ. 

- ε ζπληεξεηηθή ζηάζε ηεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο απέλαληη ζηα εζληθά θηλήκαηα 

θαη ζηε δηάδνζε ησλ ηδεψλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηνπ πνιηηηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ 

ππνδειψλεη ηελ αδπλακία ηεο λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ 

αηηεκάησλ, ηα νπνία ηειηθά δηακνξθψλνληαη θπξίσο κέζα απφ γισζζηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο δηαχινπο.  

πκπεξαζκαηηθά, ππνγξακκίδεηαη φηη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηε δηάδνζε ηεο 

εζληθήο ηδέαο θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ ζηε Βαιθαληθή 

απνδείρζεθαλ ε γιψζζα, ε εθπαίδεπζε, ε εζληθή δηαλφεζε, νη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, ε 

αζηηθή ηάμε θαη ε πνιηηηθή εμφξκεζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. 

 
 

15. (18) «Δζληθόλ Οηθνηξνθείνλ ελ Αζήλαηο (1908-1915)»,  Αλαθνίλσζε ζην ΗΖ’ 

Παλειιήλην Ηζηνξηθό πλέδξην πνπ νξγάλσζε ε Διιεληθή Ηζηνξηθή Δηαηξεία ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο 31 Ματνπ-1 Ηνπλίνπ 1997, Διιεληθή Ηζηνξηθή Δηαηξεία, ΗΖ’ 

Παλειιήλην Ηζηνξηθό πλέδξην (31 Ματνπ-1 Ηνπλίνπ 1997), Πξαθηηθά, Θεζζαινλίθε 

1998, ζζ. 315-328. 
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Ζ αλαθνίλσζε απηή είλαη πξφδξνκε κηαο επξχηεξεο κειέηεο, πνπ ήηαλ ηφηε ζε εμέιημε, κε 

ζέκα ηελ ειιεληθή πνιηηηθή γηα ηα νηθνηξνθεία θαη ηηο ππνηξνθίεο ζηε Μαθεδνλία θαηά 

ηελ πεξίνδν ησλ έλνπισλ εζληθψλ αληηπαξαζέζεσλ (1903-1913). ηεξίδεηαη εμνινθιήξνπ 

ζε αδεκνζίεπην πξσηνγελέο αξρεηαθφ πιηθφ πνπ αληιήζεθε απφ ην Ηζηνξηθφ Αξρείν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη πεξηιακβάλεη πξνμεληθέο εθζέζεηο, νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο 

ησλ ππνηξφθσλ, πξνυπνινγηζκνχο ρνξεγεκάησλ, θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Οηθνηξνθείνπ ζηελ Αζήλα, αλαθνξέο γηα ηα πξνβιήκαηα εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο θ.ά.  

 Απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ πξνθχπηνπλ λέα άγλσζηα ζηνηρεία, 

πνπ εληζρχνπλ ηελ αξρηθή κνπ ππφζεζε φηη ε εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηε 

Μαθεδνλία δελ αλαθφπηεηαη κε ηελ έλαξμε ησλ έλνπισλ εζληθψλ αληηπαξαζέζεσλ θαηά 

ηελ ηειεπηαία κεηαβαηηθή θάζε (1904-1914), αιιά απιψλεηαη ζηελ παξνρή ππνηξνθηψλ 

ζε καζεηέο ηεο Μαθεδνλίαο γηα αλψηεξεο ζπνπδέο ζηελ Αζήλα. Ζ παξνρή ππνηξνδθηψλ 

απνηειεί ζπζηαηηθφ ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο/εζληθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη 

δπλακηθφηεξα κε ηε ιήμε ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα ην 1908. Απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη απφ ην έηνο απηφ ηδξχεηαη ην Δζληθφ Οηθνηξνθείν ζηελ Αζήλα, ην νπνίν 

θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί ζηαζεξά  θαη κεηά ην 1914.  

 Πνηέο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο αλαγθάδνπλ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηδξπκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηε δηαθίλεζε ελφο 

επηιεγκέλνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηηο ηνπξθνθξαηνχκελεο πεξηνρέο γηα αλψηεξεο 

ζπνπδέο ζηα εθπαηδεπηήξηα ηεο Αζήλαο; Πνηά ε εζσηεξηθή ινγηθή γηα ηελ ελεξγνπνίεζε 

ηνπ κέηξνπ ησλ ππνηξνθηψλ; Πνηα ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ππνηξφθσλ καζεηψλ; Ση 

επηδηψθεηαη ηειηθά; Χο πνην βαζκφ ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή απνδείρζεθε ξεαιηζηηθή, 

θνηλσληθά ιεηηνπξγηθή θαη πνιηηηθά ρξήζηκε; ηα εξσηήκαηα απηά επηρεηξεί λα απαληήζεη 

ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

 Δηδηθφηεξα, αληρλεχνληαη νη ζπλζήθεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ 

Οηθνηξνθείνπ, ν ξφινο ησλ ππεχζπλσλ δηνηθεηηθψλ θνξέσλ, ε θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή 

ηαπηφηεηα ησλ επηιεγκέλσλ καζεηψλ, ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη ε επαγγεικαηηθφο ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκφο. Με βάζε ηελ επεμεξγαζία ησλ αξρεηαθνχ πιηθνχ θσηίδνληαη γηα πξψηε 

θνξά λέεο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηζηνξίαο. Οη πξψηεο δηαπηζηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αλάιπζε αλαθέξνληαη ζηα εμήο: 

 - σο ην ηέινο ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο ζηε Μαθεδνλία. ν εθπαηδεπηηθφο 

κεραληζκφο θαηέρεη πξσηεχνληα εζληθνπνιηηηθφ ξφιν γηα ηε δηάδνζε ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, ηελ εκπέδσζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία απηφρζνλεο εζληθήο 

ειίη ζηε Μαθεδνλία. 

 - ε παξνρή δσξεάλ εθπαίδεπζεο απνηειεί έλαλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν παξέκβαζεο 

ηνπ αλαπνηειεζκαηηθνχ σο ηφηε ειιεληθνχ θξάηνπο ζηνπο θφιπνπο ηεο καθεδνληθήο 

νηθνγέλεηαο. Απφ ηε δηαθίλεζε ησλ καζεηψλ ηεο Μαθεδνλίαο πξνο ην ειιαδηθφ θέληξν 

γηα ζπνπδέο αλακελφηαλ ε δηακφξθσζε ελφο λένπ θψδηθα θνηλσληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη 

πνιηηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ. Σαπηφρξνλα, ην κέηξν απηφ ππνζρφηαλ ηελ 

εκπέδσζε θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ εζληθά ακθηηαιαληεπφκελσλ πιεζπζκψλ ηεο Μαθεδνλίαο 

κε ην ειιαδηθφ εζληθφ θέληξν. 

 - ε απφθαζε ησλ γνλέσλ λα απνρσξηζηνχλ ηα παηδηά ηνπο θαζνξηδφηαλ θπξίσο απφ 

ηελ πξννπηηθή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο απνθαηάζηαζεο.  
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 - ε απνδνρή ηεο ππνηξνθίαο ιεηηνπξγνχζε σο πηζηνπνηεηηθφ εζληθψλ θξνλεκάησλ 

ησλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, σο έλδεημε επηινγήο ηεο ειιεληθήο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο. 

 - ε πνιηηηθή ηεο ίδξπζεο νηθνηξνθείσλ ζηε Μαθεδνλία απνδεηθλχεηαη ξεαιηζηηθή 

θαη θνηλσληθά ιεηηνπξγηθή θαζψο ηα ηδξχκαηα απηά απνηεινχζαλ αζθαιείο ρψξνπο 

παηδνθχιαμεο θαη ζπλαθφινπζα πεξηθξνχξεζεο ηνπ εζληθνχ καζεηηθνχ δπλακηθνχ απφ 

δηαξξνέο θαη ζπλεηδεζηαθέο κεηαιιαγέο. 

  

 

16. (19) «Ζ αξραηόηεηα σο πεγή εζληθώλ ηεθκεξίσλ ζηα βαιθαληθά εγρεηξίδηα 

ηζηνξίαο (1991-1996)», Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην πνπ νξγάλσζε ηo 

Δθπαηδεπηηθό Σκήκα ηεο Unescν ζε ζπλεξγαζία κε ην Georg-Eckert Institut for 

International Research of School Textbooks ηνu Braunschweig θαη ηνλ Σνκέα 

Παηδαγσγηθνύ ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηηο 16-18 Οθησβξίνπ 1998, κε ζέκα: The Image of the «Other» in the 

School Textbooks of the Balkan, Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Νν 11, Ησάλληλα 1998, ζζ. 9-24. 

 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ επηά λέσλ εγρεηξηδίσλ αξραίαο ηζηνξίαο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεζζάξσλ ρσξψλ (Βνπιγαξίαο, ΠΓΓM, Αιβαλίαο θαη 

Σνπξθίαο) αλέδεημε κηα θνηλή ηάζε ηεο ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο κεηά ην ηέινο ηεο 

ςπρξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ: ηελ εζληθνπνίεζε ηεο αξραηφηεηαο, ηελ ελζσκάησζή ηεο 

δειαδή ζηνλ θνξκφ ηεο εζληθήο ηζηνξίαο θαη ηε ρξήζε ηεο σο δεμακελήο «εζληθψλ 

επηρεηξεκάησλ». 

Ζ θνηλή απηή ηάζε, πνπ απερεί ηελ κπζνπνηεκέλε αληίιεςε ηνπ 19
νπ 

αη. γηα ην 

έζλνο, αλαβηψλεη κεηά ην 1990 ζηα Βαιθάληα γηα λα ζεκειηψζεη ζεσξεηηθά ηα ηδενινγηθά 

πξναπαηηνχκελα ηεο έλλνηαο απηήο: καθξά δηάξθεηα, ζηαζεξή παξνπζία ζηνλ «εζληθφ» 

ρψξν, πνιηηηζηηθή νκνηνγέλεηα, αλσηεξφηεηα θαη κνλαδηθφηεηα ηεο πνιηηηζηηθήο 

παξάδνζεο θιπ.) κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ηεο λέαο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο ζηηο 

κεηαζρεκαηηδφκελεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο. 

Σν εηδηθφ βάξνο πνπ απνθηά ε αξραηφηεηα ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο 

κεηά ην 1991 δηεξεπλάηαη κε βάζε ηα εμήο εξσηήκαηα: 

- πνηα ε έθηαζε ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ζηε δηδαθηέα χιε, 

- ζε πνην βαζκφ ελζσκαηψλεηαη ε αξραηφηεηα ζηνλ θνξκφ ηεο εζληθήο ηζηνξίαο 

(βνπιγαξηθήο, «καθεδνληθήο», αιβαληθήο, ηνπξθηθήο), 

- κε πνηνπο ηξφπνπο αλαζεσξείηαη ε παιαηά καξμηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αξραίνπ 

παξειζφληνο κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ δνπινθηεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ αξραίσλ θνηλσληψλ, 

 - πσο ε ηζηνξηθή αθήγεζε ηεο αξραίαο ηζηνξίαο γίλεηαη εζλνθεληξηθή. 

Ο εζλνθεληξηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε αξραηφηεηα εγγξάθεηαη σο ζέκα 

δηδαζθαιίαο ζηα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ επαιεζεχεηαη απφ ηα εμήο: 

απφ ηηο δειψζεηο ησλ ίδησλ ησλ ζπγγξαθέσλ ζηελ εηζαγσγή, ηε ζεακαηηθή αχμεζε ηεο 

χιεο ηεο αξραίαο ηζηνξίαο, ηα εζληθά επηρεηξήκαηα πνπ ζεκειηψλνληαη ζηελ ηζηνξηθή 

γλψζε γηα ηελ αξραηφηεηα. Σν ελδηαθέξνλ καο επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ απνηχπσζε 

ηεο εηθφλαο πνπ νη βαιθαληθνί ιανί δεκηνπξγνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο κε πξψηε χιε ηελ 

ηζηνξία πνπ μεθηλά απφ ηηο απαξρέο ηεο. 
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ρεηηθά κε ην πξψην εξψηεκα, ε αλάιπζε ησλ εηζαγσγηθψλ θεηκέλσλ ησλ 

ζπληαθηψλ/ηζηνξηθψλ έδεημε φηη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ζε γεληθέο γξακκέο ηαπηίδεηαη. 

ινη ηνπο ππνγξακκίδνπλ σο επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα απνθαηαζηαζεί ε 

«ππνβαζκηζκέλε» έσο ηφηε ηζηνξία ηεο αξραίαο Θξάθεο, ηεο αξραίαο Μαθεδνλίαο θαη ηεο 

Ηιιπξίαο επηθαινχκελνη: ηελ επηζηεκνληθή δενληνινγία, ηε ξένπζα πνιηηηθή 

επηθαηξφηεηα, ηελ αλάγθε «αληηθεηκεληθήο γξαθήο» ηεο ηζηνξίαο θαη ηελ αλάγθε 

απειεπζέξσζεο ηνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ «απφ ηα ηδενινγηθά δεζκά ηνπ παιαηνχ 

θαζεζηψηνο». 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ εγρεηξηδίσλ αξραίαο ηζηνξίαο έδεημε φηη ζθνπφο ηεο 

επαλαζπγγξαθήο ησλ ερεηξηδίσλ ηζηνξίαο κεηά ην 1991 ήηαλ ε απνθαηάζηαζε ηνπ 

«μεραζκέλνπ» αξραίνπ ζξαθηθνχ, καθεδνληθνχ θαη ηιιπξηθνχ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο ζε 

βαζκφ εθάκηιιν ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θαη ξσκατθνχ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο θαη ε 

θάιπςε ηνπ θελνχ πνπ παξνπζίαδε ε ζεσξία γηα ηελ αξραηφηεηα ησλ θπιψλ, ηε καθξά 

δηάξθεηα θαη ηε γελεαινγηθή ζπλέρεηα ηνπ έζλνπο. Σα εζληθά επηρεηξήκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο δηδαζθαιίαο απνδίδνπλ ηδηφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο 

βνπιγαξηθήο, «καθεδνληθήο» θαη αιβαληθήο εζληθήο ηαπηφηεηαο ζε αξραίνπο πνιηηηζκνχο.  

Απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ δεχηεξνπ δεηήκαηνο, δηαπηζηψλνληαη νη εμήο ηερληθέο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο αξραηφηεηαο σο εξγαιείνπ «εζληθήο» δηαπαηδαγψγεζεο: 1. 

ε αλάγιπθε θαη ιεπηνκεξήο απεηθόληζε ηνπ «νηθείνπ» εζληθνύ ρώξνπ. Ζ θαηαιπηηθή 

ζεκαζία πνπ απνθηά ε έλλνηα ηνπ ρψξνπ αληαλαθιάηαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ζπγγξαθέσλ λα απνηππψζνπλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ηα εδάθε ηεο αξραίαο Θξάθεο, ηεο 

αξραίαο Μαθεδνλίαο θαη ηεο Ηιιπξίαο. Οη πεξηνρέο ραξηνγξαθνχληαη ζρνιαζηηθά κε ηελ 

απαξίζκεζε πιεζψξαο νλνκάησλ (ηφπσλ, βνπλψλ, πνηακψλ), κε ηελ αλαδήηεζε ηεο 

πξνέιεπζεο ησλ εζλνλπκίσλ, κε ηελ απεηθφληζε ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ 

ζξαθηθψλ, καθεδνληθψλ θαη ηιιπξηθψλ θχισλ θαη ηελ ππνγξάκκηζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

ηξφπνπ δσήο, ησλ δηαθνξεηηθψλ θνζκνζεσξηψλ, αληηιήςεσλ, εζίκσλ θαη ιαηξεπηηθψλ 

ηειεηψλ ηνπο. Οη ζρεηηθέο αλαθνξέο ηεθκεξηψλνληαη κε κπζνινγηθέο αλαθνξέο ζηελ 

Ηιηάδα θαη ζε αξραίνπο ζπγγξαθείο, φπσο ν Ζξφδνηνο, ν Θνπθπδίδεο θαη ν ηξάβσλ. Με 

ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ππνδεηθλχεηαη έκκεζα ε «καθεδνληθή», ε ηιιπξηθή θαη ε 

ζξαθηθή, δει. βνπιγαξηθή θπξηφηεηα ηνπ εδάθνπο.  

Ηζνδχλακε βαξχηεηα κε ηελ έλλνηα ηνπ «εζληθνχ» ρψξνπ απνθηά θαη ε αλάδεημε 

ηωλ γιωζζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δεζκώλ ηνπ νηθείνπ έζλνπο κε ηελ αξραηόηεηα. Οη 

ζπγγξαθείο ησλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα επηθαιεζηνχλ ηελ άκεζε 

θπιεηηθή ζπγγέλεηα ησλ αξραίσλ Θξαθψλ κε ηνπο «ιαβνβνπιγάξνπο» ή ησλ ζχγρξνλσλ 

θαηνίθσλ ηεο πξψελ γηνπγθνζιαβηθήο Μαθεδνλίαο κε ηνπο αξραίνπο Μαθεδφλεο, 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ζπλάθεηα ησλ δχν θφζκσλ. Με ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε 

ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ παξάγεηαη ν αλαγθαίνο ζπλδεηηθφο θξίθνο πνπ γεθπξψλεη ην 

ρξνληθφ θελφ σο ηελ επνρή ηεο θαζφδνπ ησλ ιάβσλ ζηε Βαιθαληθή ηνλ 6
ν
 αη. Με απηή 

ηελ θάιπςε ηνπ ηζηνξηθνχ θελνχ δηαζθαιίδεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε εηθφλα ηεο ζπλέρεηαο 

θαη ηεο πνιηηηζκηθήο νκνηνγέλεηαο. 

Σξίην θνηλφ ηφπν ζε φια ηα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ζπληζηά ε αλάδεημε ηεο ύπαξμεο 

νινθιεξωκέλωλ θξαηηθώλ ζεζκώλ θαη αλεμάξηεηνπ θξαηηθνύ βίνπ απφ ηελ επνρή ηεο 

αξραηφηεηαο. Ζ χπαξμε θξαηηθήο νληφηεηαο ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ 

θξαηηθψλ κνξθσκάησλ, ππνηππσδψλ θαη εμειηγκέλσλ. Πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο ηεο 

ίδξπζήο ηνπο, ηα νλφκαηα ησλ  βαζηιηάδσλ, νη ζηξαηησηηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο, ηα εδαθηθά 
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φξηα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη νη εδαθηθέο απμνκεηψζεηο. Σνλίδεηαη θαηεμνρήλ ε 

πνιεκηθή εηνηκφηεηα θαη ε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε ησλ κηζζνθφξσλ θαη επαγγεικαηηψλ 

ζηξαηησηψλ θαη νη πνιεκηθέο ηερληθέο ηνπο. Με θξηηήξην ηελ εδαθηθή εμάπισζε ησλ 

αξραίσλ θπιψλ, ππεξηνλίδεηαη ε βαιθαληθή, ε επξσπατθή ή ε παγθφζκηα ζεκαζία ηνπ 

ηιιπξηθνχ, ζξαθηθνχ θαη ηνπ καθεδνληθνχ θξάηνπο. Σν θεληξηθφ κήλπκα πνπ δηαπεξλά κε 

ζαθήλεηα φια ηα θείκελα κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζην φηη κηα ηζρπξή θξαηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή νξγάλσζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πνιηηηθή ηζρχ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ 

εδαθηθή επέθηαζε ησλ ζπλφξσλ ηνπ. 

Σέηαξην πεδίν ηδενινγηθήο ρξήζεο ηεο αξραηφηεηαο ζπληζηνχλ νη αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ εζληθνύ «άιινπ». ια ηα εγρεηξίδηα ηζηνξίαο πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά, κε πιεζψξα 

νλνκάησλ, πνπ δχζθνια κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ νη καζεηέο, φιεο ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζην καθεδνληθφ, ηιιπξηθφ θαη ζξαθηθφ έδαθνο: νη ζπγθξνχζεηο ησλ Ηιιπξηψλ 

θαη Μαθεδφλσλ, ησλ Μαθεδφλσλ θαη Θξαθψλ, ησλ Θξαθψλ θαη Μαθεδφλσλ, θαη φισλ 

ρσξηζηά ελαληίνλ ησλ Ρσκαίσλ θαη ησλ Διιήλσλ. 

Απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εγρεηξηδίσλ ηεο 

αξραίαο ηζηνξίαο δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο:  

1. Ζ εζλνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο αξραηφηεηαο απνηειεί γεληθή ηάζε θαη αθνξά 

φιεο ηηο βαιθαληθέο ρψξεο. Τπάξρνπλ, βέβαηα, νξηζκέλεο δηαβαζκίζεηο σο πξνο ην χθνο 

θαη ηηο απνρξψζεηο ηνπ ιφγνπ, ε εζληθή ξεηνξεία σζηφζν είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ίδηα. 

2. Σα ηδενινγήκαηα πνπ αμηνπνηνχληαη γηα λα εδξαηψζνπλ ηε ζχγρξνλε 

βνπιγαξηθή, «καθεδνληθή» θαη αιβαληθή εζληθή ηαπηφηεηα είλαη ν κχζνο ηεο θνηλήο 

θαηαγσγήο, ηεο πνιηηηζηηθήο νκνηνγέλεηαο, ηεο θνηλήο παξάδνζεο, ηεο απηφρζνλεο 

θνπιηνχξαο, ηεο γισζζηθήο ελφηεηαο θαη ηνπ αγσληζηηθνχ πλεχκαηνο γηα επίηεπμε 

πνιηηηθήο απηνλνκίαο θαη αλεμαξηεζίαο.  

3. Ζ ηαπηφηεηα πνπ δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ εζληθφ «άιιν» είλαη κηα 

ηαπηφηεηα ζπγθξνπζηαθή. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε νη ζρέζεηο πνπ θαιιηεξγνχληαη ζην 

παξφλ νχηε θαη νη πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ.  

4. Ζ απηφλνκε πξνβνιή ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο θάζε έζλνπο θαη ε 

πεξηραξάθσζε ηεο αξραίαο ηζηνξίαο ζην εζλνθεληξηθφ πιαίζην αθήγεζεο ζπληεξεί θαη 

αλαπαξάγεη ην δηαρσξηζκφ θαη ηε δηάθξηζε ησλ ιαψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ ηνπο, κε 

απνηέιεζκα ν καζεηήο λα κελ νδεγείηαη ηειηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο άπνςεο φηη ν 

πνιηηηζκφο είλαη θαξπφο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο.  

Σέινο, πξνηείλνληαη ηξφπνη γηα κηα δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο, ε νπνία πξνυπνζέηεη πξσηαξρηθά ηελ αιιαγή ηνπ αμηαθνχ ηζηνχ 

πνπ ππνβαζηάδεη ην κάζεκα θαη ηνλ ξηδηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ πεξηερνκέλσλ θαη ησλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Ζ πξναγσγή παλαλζξψπηλσλ αξρψλ θαη αμηψλ δελ απνηειεί 

νπηνπία. Δίλαη εθηθηή ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο 

δηδαζθαιίαο.  

 

 

Γ. 1999-2004  (γηα ηελ εθινγή ζηε βαζκίδα ηνπ θαζεγεηή)  

 

17. (26) νθία Βνύξε, Γηώξγνο Καςάιεο, Η Ειιελόγιωζζε Εθπαίδεσζε ζηελ 

Αιβαλία, 1
ε
 Δλόηεηα: . Βνύξε, «Ζ ειιεληθή Μεηνλόηεηα ηεο Αιβαλίαο (1914-1998). 

Ηζηνξηθή επηζθόπεζε», Διιελόγισζζε Δθπαίδεπζε ζηε Γηαζπνξά, Δ.ΓΗΑ.Μ.ΜΔ., 
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Ρέζπκλν 2003, ζζ. 19-80. (δεκνζηεπκέλε εξγαζία). 

 

 

Ζ ζπλζεηηθή απηή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Παηδεία 

Οκνγελψλ» ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηαπνιηηηζκηθψλ θαη Μεηαλαζηεπηηθψλ Μειεηψλ ηνπ 

ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

  Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο θαη ζπλνπηηθήο πξνζπέιαζεο ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία απφ ην 1913 θ.ε. Ζ ηζηνξηθή 

αλαδξνκή πνπ πξνηάζζεηαη απνζθνπεί ζην λα θαηαδείμεη ηνπο γελεζηνπξγνχο φξνπο 

(πνιηηηθνχο θαη ηζηνξηθνχο) πνπ ελέρνληαη ζηε δηακφξθσζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο 

ακέζσο κεηά ηε ράξαμε ησλ θξαηηθψλ ζπλφξσλ ζηε Βαιθαληθή (1913) θαη θπξίσο θαηά 

ηελ ςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν. ηφρνο ηεο κειέηεο εμαξρήο ήηαλ ε ζχλζεζε ησλ γλσζηψλ 

ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ κέζα απφ ηελ πξνβιεκαηηθή, φκσο, πνπ ζέηεη ε ζχγρξνλε 

ηζηνξηθή ζπγθπξία. Ο ζηφρνο απηφο πξνέθπςε απφ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο πνπ ζέηεη ε 

επαλαηνπνζέηεζε ζε επξσπατθφ επίπεδν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εηδηθά ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη εηδηθφηεξα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία. Χο πξσηαξρηθφ 

δήηεκα επηιέγεηαη ε ειιεληθή εθπαίδεπζε θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο. Σν εμεηδηθεπκέλν απηφ αληηθείκελν πξνζεγγίδεηαη ζην πιαίζην ησλ 

πνιηηηθν-ηδενινγηθψλ επηινγψλ ηεο Αιβαλίαο πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

εμαηξεηηθά ηδηάδνπζεο. 

 Σν πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ δνκείηαη ζε ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο 

παξνπζηάδεηαη ην ηζηνξηθφ πιαίζην θαη νη πνιηηηθνί φξνη πνπ δηακφξθσζαλ ην γλσζηφ 

«Βνξεηνεπεηξσηηθφ» δήηεκα. Φσηίδεηαη ε ζέζε ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηφζν ζην 

θνκκνπληζηηθφ θαζεζηψο ηεο Αιβαλίαο 1945-1991 φζν θαη κεηά ηελ θαηάξξεπζή ηνπ 

1991-2001. Καηαγξάθνληαη νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αλαγλψξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ. Παξνπζηάδεηαη κε βάζε ηα 

δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ην αξηζκεηηθφ κέγεζνο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο πνπ 

δεη ζήκεξα ζηηο θαζνξηζκέλεο «κεηνλνηηθέο δψλεο». 

ην δεχηεξν κέξνο, πνπ αθνξά ηελ Φπρξνπνιεκηθή πεξίνδν 1945-1991, 

παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο Απηνθέθαιεο Οξζφδνμεο Δθθιεζίαο ηεο Αιβαλίαο, ε 

ηζηνξηθή εμέιημε θαη νη κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ηα 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα ζρνιείσλ, καζεηψλ θαη δαζθάισλ θαη, ηέινο, ην πεξηερφκελν 

θαη νη ηδενινγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σν ηξίην κέξνο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ κεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν 1991-2001, 

εμεηάδεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηε λνκηθή αληηκεηψπηζε ησλ δχν ζεζκψλ, ηεο Δθθιεζίαο 

θαη ηεο Δθπαίδεπζεο. θηαγξαθείηαη ην λέν λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηε κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε, φπσο απηφ δηακνξθψζεθε κε ηηο δηεζλείο πκβάζεηο θαη ηνπο λένπο 

λφκνπο πνπ ελέηαμε ε Αιβαλία ζην χληαγκά ηεο ππφ ηελ πίεζε ησλ απνθάζεσλ ηεο 

ΓΑΔ θαη ηνπ ΟΖΔ. 

ηνλ Δπίινγν, θαηαγξάθνληαη ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο, φπσο είλαη ε απνπζία λνκνζεζίαο γηα ηε κεηνλνηηθή 

εθπαίδεπζε, ε κε εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ 

κεηνλνηηθψλ ζρνιείσλ, ε εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, ε 

αθαηαιιειφηεηα ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ αιιά θαη ε έιιεηςε βηβιίσλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ηεο ηζηνξίαο, ηεο γιψζζαο θαη ηεο ινγνηερλίαο. ηελ θαηαθιείδα ηνπ βηβιίνπ 
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δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ κε 

βάζε ηα αηηήκαηα ηεο ίδηαο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο: επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, 

επαγγεικαηηθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο αλαβάζκηζε, πιηθνηερληθή ππνζηήξημε, 

εθζπγρξνληζκφο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο.  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο 

κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία ππνζηεξίδεη φηη ηε κειινληηθή πνξεία ηεο, ηε βησζηκφηεηά 

ηεο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο εγγπψληαη κφλν ε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο θαη ν 

εθδεκνθξαηηζκφο ησλ ζεζκψλ ηνπ. Οη επηκέξνπο επηζεκάλζεηο κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ αληηθάζεσλ ηεο ςπρξνπνιεκηθήο ζπγθπξίαο απφ ηελ 

νπνία πξνέθπςαλ λέα κέηξα γηα ηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζηελ Αιβαλία θαη λέα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα κε ακθηζβεηνχκελν λεσηεξηζηηθφ πεξηερφκελν. Οπνηαδήπνηε 

πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί παξά λα ιάβεη 

ππφςε ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηζεκάλζεηο. 

Ζ εξγαζία απηή πξνζθέξεη επίζεο ζπγθεληξσκέλν θαη κε ζπλνπηηθφ ηξφπν ην 

δηάζπαξην βηβιηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ αθνξά ηνπο ηζηνξηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Αιβαλίαο, ηελ πνιηηηθή πνπ 

εθάξκνζαλ ηα δηάθνξα πνιηηηθά θαζεζηψηα, ηνλ αγψλα ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ κεηνλνηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη.  

Ζ ζπλζεηηθή απηή κειέηε πξνζθέξεηαη θαη σο ζπκπιεξσκαηηθφ βνήζεκα ζην 

πιαίζην ησλ παλεπηζηεκηαθψλ παξαδφζεσλ (πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ). 

 
 18. (21)  «Ηζηνξηθέο γλώζεηο θαη ε έλλνηα ηνπ έζλνπο ζήκεξα ζηα Βαιθάληα», 

αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο πλέδξην: «Ζ Μάζεζε ζηε Νέα Δπνρή», πέηζεο 4-8 

Ηνπιίνπ 2001. 

 

Με ηελ αλαθνίλσζε απηή επηρεηξείηαη λα θαηαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αμηνπνηείηαη 

ε ηζηνξηθή γλψζε ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο θαη νη 

παξάγνληεο πνπ θαζφξηζαλ ηελ επηινγή ηεο: ηζηνξηνγξαθηθή παξάδνζε, πνιηηηθή 

εμάξηεζε, ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο παξαγσγήο 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ θιπ. Απφ ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ ηφζν ζην ειιεληθφ 

φζν θαη ζηα άιια βαιθαληθά θξάηε δηαπηζηψλεηαη φηη ν εζλνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

απνηειεί θνηλφ γλψξηζκα ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηεο Βαιθαληθήο, πνπ επλνεί ηε 

δηάρπζε αιιεινζπγθξνπφκελσλ, κνλνιηζηθψλ ηδενινγηθά θαη κνλνζήκαλησλ 

αλαγλψζεσλ ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο. Δηδηθφηεξα, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

πξνζεγγίδεηαη ε έλλνηα ηνπ έζλνπο ζηεξίδεηαη ζε παξσρεκέλεο γλψζεηο θαη αμίεο θαη ζε 

ηδενινγήκαηα πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ 19
ν
 αηψλα, φπσο πρ. ε αξραηφηεηα θαη ζπλερήο 

παξνπζία ηεο εζληθήο νκάδαο, ε απινπζηεπηηθή ζχλδεζή ηεο κε ην γέλνο, ηε θπιή, ηε 

γιψζζα θαη ηε ζξεζθεία, ε απηαπφδεηθηε πνιηηηζκηθή νκνηνγέλεηα, ην αδηάθνπν 

αγσληζηηθφ παξειζφλ θιπ. 

 Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα εξκελείαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηάζεσλ κε βάζε ην λέν 

πνιηηηθφ ζθεληθφ πνπ δηακνξθψλεηαη ζηα Βαιθάληα κεηά ην 1991 θαη πνπ πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ φμπλζε ησλ εζληθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη κεηνλνηηθψλ δεηεκάησλ, ηα εθθξεκή 
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δηκεξή δεηήκαηα, ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή θάζε ρψξαο, ηελ ζπγθεληξσηηθή δνκή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θιπ.. 

 ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα Βαιθάληα κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ  ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο. 

Σέινο,  πξνηείλνληαη ηξφπνη γηα ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηνπ καζήκαηνο 

ηεο ηζηνξίαο, φπσο είλαη: ε αλακφξθσζε ησλ βηβιίσλ ηζηνξίαο, ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

ηζηνξηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε επηκφξθσζε, ε ελίζρπζε ηεο δηαζπλνξηαθήο 

επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, ηζηνξηθψλ, θιπ. 

 

19.  (22)  «Μνπζείν θαη ζπγθξόηεζε εζληθήο ηαπηόηεηαο», ζηνλ ηόκν Διεπιζηημονικές 

Προζεγγίζεις ζηη Μοσζειακή Αγωγή, Γηεκεξίδα, Ρόδνο 24-25/11/2000, Γ. Κόθθηλνο, 

Δ. Αιεμάθε (επηκ.), εθδ. Μεηαίρκην Αζήλα 2002, ζζ. 55-65. 

 

Ο δηεπηζηεκνληθφο δηάινγνο πνπ αλαπηχζζεηαη ζήκεξα γηα ην ξφιν ηνπ κνπζείνπ σο 

κέζνπ αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο αλέδεημε ηελ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ θαη πξνζαξκνγήο 

ηνπ κνπζείνπ ζηε δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ζέηνληαο ζηε ζπδήηεζε θαίξηα δεηήκαηα κνπζεηνινγηθήο θαη 

κνπζεηνπαηδαγσγηθήο ζεψξεζεο θαη πξαθηηθήο.  

Ζ αλαθνίλσζε απηή εληάζζεηαη ζε απηφλ αθξηβψο ηνλ δηεπηζηεκνληθφ δηάινγν γηα 

ηα ζεσξεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά δξψκελα ηεο κνπζεηνινγίαο ζηελ Διιάδα εζηηάδνληαο 

θπξίσο ζηελ εμέιημε ηνπ κνπζείνπ σο κεηαζρεκαηηζηή θαη «θαηαζθεπαζηή» ηζηνξηθήο 

κλήκεο απφ ηελ επνρή ηεο ίδξπζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο (1830 θ.ε.) κέρξη ζήκεξα πνπ ν 

ηδενινγηθφο ηνπ ξφινο θαη ε θνηλσληθή ηνπ ιεηηνπξγία κεηαηνπίδνληαη θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζε δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.  

 Σξεηο είλαη νη ζηφρνη ηεο αλαθνίλσζεο απηήο: α) λα αλαδείμεη ην πιέγκα ησλ 

πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ηδενινγηθψλ ζρέζεσλ πνπ επέδξαζαλ ζηε δηακφξθσζε κηαο 

ζπληεξεηηθήο ηειηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ ζηνλ ηφπν καο, β) λα αληρλεχζεη ηε ζρέζε 

κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη γ) λα αλαζπλζέζεη ηηο 

πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ. 

Αξρηθά, πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηα ηνπ Μνπζείνπ κε βάζε ηηο απφςεηο θαη ηνπο 

νξηζκνχο πνπ δηαηχπσζαλ θαηά θαηξνχο δηάθνξνη εηδηθνί επηζηήκνλεο (αξραηνιφγνη, 

κνπζεηνιφγνη, αλζξσπνιφγνη θαη ηζηνξηθνί). χκθσλα κε απηνχο, ην κνπζείν δελ είλαη 

έλαο ρψξνο νπδέηεξνο αιιά έλαο ζεζκφο πνπ ζπλδέεηαη νξγαληθά  κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 

εζληθνχ θξάηνπο, ηελ θπξηαξρία ηεο αζηηθήο ηάμεο, ηνπ αζηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηε 

καδνπνίεζε ηεο θνπιηνχξαο. Χο εθ ηνχηνπ, αληαλαθιά ηηο αληηιήςεηο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία ιεηηνχξγεζε.  

ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ηζηνξηθά ην ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ειιεληθνχ κνπζείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αη. ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επέδξαζαλ ζηε δηακφξθσζή ηνπ, ππνγξακκίδεηαη ε θαηαιπηηθή επίδξαζε ηνπ 

εζλνθεληξηθνχ ηδενινγήκαηνο ηεο αδηάζπαζηεο ζπλέρεηαο κε ηνλ αξραίν ειιεληθφ 

πνιηηηζκφ. Σν ηδενιφγεκα απηφ θαζφξηζε θαηαιπηηθά θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ θαη αλζξσπνινγηθψλ εξεπλψλ (αλζξσπνινγίαο, ιανγξαθίαο, ηζηνξίαο, 

θηινινγίαο) πνπ επηδφζεθαλ λα ηεθκεξηψζνπλ ζεσξεηηθά ηελ ειιεληθφηεηα ηεο 

παξάδνζεο. Ο ειιελνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ θαη νη 
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εξεπλεηηθέο, ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπο επέδξαζαλ ελ ηέιεη ζηε 

κνξθή, ζην έξγν θαη ζηελ ηδενινγία ηνπ Μνπζείνπ θαζνξίδνληαο ηηο πξαθηηθέο 

παξνπζίαζεο θαη εξκελείαο ηεο αξραηφηεηαο (αληηθεηκελνθεληξηθή, κε πιεξνθνξηαθή, 

κνλνζήκαληε, ζηαηηθή παξνπζίαζε, θπξηαξρία ηνπ αηζζεηηζκνχ θαη ηνπ δηδαθηηζκνχ). 

πκπεξαζκαηηθά, ππνγξακκίδεηαη φηη ην Μνπζείν ζπκππθλψλεη ην παξειζφλ θαη 

ηα θαηάινηπά ηνπ ζε κηα νπηηθή εκπεηξία πνπ πξφβαιε ηε δηαρξνληθή παξνπζία ηνπ 

έζλνπο ππεξεηψληαο ηελ αλάγθε δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ ζηε ζχγρξνλε 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία ζεσξείηαη απνζπαζκαηηθή, πεξηζηαζηαθή θαη 

ζπγθπξηαθή. Σα αίηηα απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο αλαδεηνχληαη ζηνπο εμήο παξάγνληεο: 

ζηελ αθαηάιιειε ππνδνκή ησλ κνπζείσλ γηα ηελ ππνδνρή κεγάινπ αξηζκνχ ζρνιείσλ θαη 

καζεηψλ, ζηελ απνπζία θνηλνχ πξνγξάκκαηνο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο αλάκεζα ζηνπο 

θνξείο ηνπ κνπζείνπ θαη ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ απνπζία εθπαηδεπκέλσλ 

κνπζεηνπαηδαγσγψλ, κνπζεηαθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ ππνςεθίσλ δαζθάισλ. 

Ζ θνηλή δηαπίζησζε φηη ε Μνπζεηαθή Αγσγή εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε εκβξπαθφ 

ζηάδην ζηνλ ηφπν καο αηηηνινγείηαη κε βάζε ην ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ θαζεζηψο, ην 

παγησκέλν ζχζηεκα ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ζεζκψλ, κνπζείνπ θαη ζρνιείνπ, ηνπο 

δχζθακπηνπο παξαδνζηαθνχο θαλφλεο θαη ηνλ πνιηηηζηηθφ ζπγθεληξσηηζκφ. 

Ζ αλαθνίλσζε θιείλεη κε ηελ αλαθνξά ζηηο λέεο ηάζεηο θαη ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο Μνπζεηνινγίαο ζε δηεζλέο επίπεδν, φπσο είλαη πρ. ε αλαδήηεζε 

λέσλ ηξφπσλ παξνπζίαζεο αθεξεκέλσλ ηδεψλ, ε ρξήζε ηεο ηζηνξηθήο κεζφδνπ, ηνπ 

πνιπζεκεησηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νξγαληθή εκπινθή ηνπ ζεαηή-επηζθέπηε, νη πνιιαπιέο 

εξκελεπηηθέο πξννπηηθέο θιπ. 

 

 

 

20. (23)  «Antiquity as Source of National Documentation in Balkan History 

Textbooks (1991-1996)», Aristotle University of Thessaloniki, The Image of the 

“Other”/Neighbour in the School Textbooks of the Balkan Countries, Proceedings of 

the International Conference, Thessaloniki, 16-18 October 1998, Typothito-George 

Dardanos, Athens 2001, ζζ. 75-90, (δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε ζηελ αγγιηθή 

γιώζζα). 

 

Αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν ηεο αλαθνίλσζεο, βι. παξαπάλσ αξηζ. 15/19. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ αλαθνίλσζε πνπ παξνπζηάζηεθε ζην Γηεζλέο πλέδξην, κε ζέκα: 

«Ζ Δηθφλα ηνπ Άιινπ/Γείηνλα ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ», 

Θεζζαινλίθε 16-18/1998,  θαη δεκνζηεχηεθε αξρηθά ζε ειιελφγισζζε κνξθή ζηελ 

Δπεηεξίδα ηνπ ΠΣΓΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. 

Σν θείκελν κεηαθξάζηεθε θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ 

αγγιφθσλε έθδνζε ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ πλεδξίνπ.  

 



 

 

 

 

58 

 

 

21. (24)  «ύγρξνλνη Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηηο ρώξεο ηεο 

Βαιθαληθήο», αλαθνίλσζε ζην Α’ Γηεζλέο πλέδξην: «Ιζηνξία Δθπαίδεπζεο», ΠΣΓΔ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, Πάηξα 28-30 επηεκβξίνπ 2000, δεκνζηεπκέλε ζηα 

Πξαθηηθά: . Μπνπδάθεο (επηκ.), Επίκαιρα Θέμαηα Ιζηορίας Εκπαίδεσζης, 

Gutenberg 2002, ζζ.  409-420. 

 

ηελ αλαθνίλσζε απηή δηεξεπλψληαη κε βάζε ηελ μέλε θπξίσο ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία 

ηα εμήο δεηήκαηα: α) νη επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο πνπ θπθινθφξεζαλ θαηά ηελ θξίζηκε 

πεληαεηία 1991-1996 ζηηο κεηαζρεκαηηδφκελεο εζληθέο Γεκνθξαηίεο ηεο Βαιθαληθήο, 

β) νη λέεο ηάζεηο θαη ηδενινγηθνί πξνζαλαηνιηζκνί, γ) νη παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλνπλ 

ηε βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο, θαη δ) νη πξνηάζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ καζήκαηνο απηνχ. 

 Αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο ζηελ 

Δπξψπε (ππέξβαζε ηεο εζλνθεληξηθήο ηζηνξίαο πξνο κηα ηζηνξία ησλ πνιηηηζκψλ θαη 

ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, ζχγθιηζε ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο κε ηελ ηζηνξηθή κέζνδν, 

εθαξκνγή ελεξγεηηθψλ κεζφδσλ κάζεζεο). 

 ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη πνιηηηθνί, θνηλσληθνί θαη επηζηεκνινγηθνί 

παξάγνληεο πνπ εγθιψβηζαλ ηε ζρνιηθή ηζηνξηνγξαθία θάζε βαιθαληθήο ρψξαο ζην 

κνλνιηζηθφ άμνλα ηεο κνλνδηάζηαηεο εζλνθεληξηθήο αθήγεζεο (ηζηνξηθή παξάδνζε, 

βαζκφο πνιηηηθήο εμάξηεζεο, ην ζπγθεληξσηηθφ θαζεζηψο ζηελ εθπαίδεπζε, ην 

θξαηηθφ κνλνπψιην ζην ζχζηεκα ζπγγξαθήο θαη δηαλνκήο ησλ βηβιίσλ, ε απνπζία 

επεμεξγαζκέλσλ ζηφρσλ γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, ε ειιηπήο εθπαίδεπζε θαη 

εηδίθεπζε ησλ δαζθάισλ ηεο Ηζηνξίαο). Αλαιχνληαη ηα θνηλά γλσξίζκαηα ησλ 

βαιθαληθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο πνπ θπθινθφξεζαλ θαηά ηελ πξψηε κεηαβαηηθή 

πεξίνδν 1991-1996 ( εζλνθεληξηζκφο, αιπηξσηηζκφο, αληηπαιφηεηα γεηηνληθψλ ιαψλ, 

πξφθξηζε ησλ πνιεκηθψλ ζεκάησλ). Δπηρεηξείηαη ε εξκελεία απηνχ ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ κε βάζε ηα πνηθίια θνηλσληθά, ηδενινγηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά 

αδηέμνδα πνπ γέλλεζε ε πνιηηηθή ζπγθπξία ηνπ 1989 ζηε Βαιθαληθή. 

 Απαξηζκνχληαη νη επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο ζηα Βαιθάληα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο -αλάκεζα ζε 

ρψξεο πνπ είραλ δηαθφςεη γηα πνιιά ρξφληα ηηο ζρέζεηο ηνπο. 

 Δπηζεκαίλνληαη ηα εκπφδηα πνπ ζπλαληά ε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ 

παξαδνζηαθνχ εγρεηξηδίνπ ηζηνξίαο ζηηο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο: ε ζπγθεληξσηηθή δνκή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ε ρακειή εηδίθεπζε ησλ δαζθάισλ ηεο Ηζηνξίαο, ε 

άθακπηε πνιηηηθή λννηξνπία, ε απνπζία πνιηηηθήο βνχιεζεο απφ κέξνπο ησλ 

θπβεξλήζεσλ, ε αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε. 

 Σέινο, παξαηίζεληαη νη πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. Οη βαζηθφηεξεο αλαθέξνληαη ζηα εμήο: θαηαγξαθή 

ησλ πξνβιεκάησλ, αλάπηπμε δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζηα βαιθαληθά 

θξάηε, επζπγξάκκηζε κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο ζην ζέκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο 

ηζηνξίαο, αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ επεμεξγαζία λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 
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επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξαγσγή ελαιιαθηηθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, αλάπηπμε 

δηαζπλνξηαθήο επηθνηλσλίαο ηζηνξηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, θιπ. 

 

 

22.  (25)  «Ζ Φιώξηλα ζην κεηαίρκην ηνπ 19
νπ

-20νύ αηώλα: εζληθέο ζπγθξνύζεηο θαη 

θνηλσληθνί κεηαζρεκαηηζκνί», (δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε), ζηνλ ηόκν Πξαθηηθώλ: 

Φλώρινα 1912-2002 Ιζηορία και Πολιηιζμός, Α.Π.Θ. Παηδαγσγηθή ρνιή Φιώξηλαο, 

Φιώξηλα 8-10/11/2003, εθδ. Κεζόπνπινπ Θεζζαινλίθε 2004, ζζ. 131-173, 

(δεκνζηεπκέλε αλαθνίλσζε). 

 

Ζ εξγαζία απηή επηρεηξεί λα ζπλζέζεη κε αδξέο γξακκέο ηελ πνιχπηπρε θαη ελ πνιινίο 

άγλσζηε ηζηνξία ηεο Φιψξηλαο ζην κεηαίρκην ηνπ 19
νπ

-20νχ αηψλα. Ζ κεγαιχηεξε 

δπζθνιία θαηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο απηνχ απνδείρζεθε ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ 

θαη ζπλζεηηθψλ εξγαζηψλ γηα ηελ ηζηνξία απηήο ηεο πφιεο. Οη δηαζέζηκεο πξσηνγελείο 

πεγέο είλαη ειάρηζηεο θαη δηάζπαξηεο ζηηο αθεγήζεηο ησλ πεξηεγεηψλ ηνπ 17
νπ

-19
νπ

 αη., 

ζηα ιίγα ηνπξθηθά ηεθηέξηα θαη ζηε δηπισκαηηθή αιιεινγξαθία ησλ ειιήλσλ πξνμέλσλ 

ηνπ Μνλαζηεξίνπ. 

 Ζ εξγαζία απηή επηρεηξεί λα απαληήζεη ζε έλα εξώηεκα πνπ δελ ηέζεθε σο ηώξα 

ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα, δειαδή, πσο κηα αζήκαληε ηνπξθηθή πνιίρλε, όπσο ήηαλ ε 

Φιώξηλα ην 19
ν
 αη., κεηαζρεκαηίδεηαη ζε πόιε θαηά ηελ πξώηε θξίζηκε θαη εκπόιεκε 

δεθαεηία ηνπ 20νύ αη. Η απάληεζε ζην εξώηεκα απηό βαζίδεηαη ζηελ επαλαπξνζέγγηζε 

πνιιώλ θαη πνηθίισλ πεγώλ (βπδαληηλώλ, ηνπξθηθώλ, ζιαβηθώλ, ειιεληθώλ, επξσπατθώλ) 

θαη ζηε γεληθόηεξε επηζθόπεζε ησλ ηζηνξηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ. Από ηε κειέηε ησλ δηαζέζηκσλ πεγώλ νδεγεζήθακε ζηελ 

αλάπηπμε κηαο λέαο ζπιινγηζηηθήο ζρεηηθά κε ηελ αλάδπζε κηαο πόιεο κέζα από ηελ 

πνιεκηθή ζπγθπξία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πνιεκηθή ζπγθπξία ηνπ 1903 θαη ε θιηκάθσζε 

ησλ εζληθώλ ζπγθξνύζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ Μαθεδνληθνύ Αγώλα (1904-1908) αλέδεημαλ 

ηελ ζηξαηησηηθή, δηνηθεηηθή θαη γεσπνιηηηθή ζεκαζία ηεο Φιώξηλαο. Η εκπόιεκε 

θαηάζηαζε πξνθάιεζε δεκνγξαθηθέο αλαθαηαηάμεηο, θνηλσληθνύο κεηαζρεκαηηζκνύο θαη 

ηελ άλεπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Φιώξηλαο, παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ 

θαηαιπηηθά ζηελ αζηηθή ηεο ζπγθξόηεζε. Πξόθεηηαη γηα κηα ηζηνξηθή έξεπλα πνπ δείρλεη 

ην πεδίν νζκώζεσλ κεηαμύ γεληθήο θαη ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ζπλάκα πξνηείλεη θαλόλεο 

πξνζέγγηζεο αλάινγσλ δεηεκάησλ.  

 

 

23. (27)  «Ζ δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο ζηελ ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Αιβαλίαο 1990 

θ.ε.: Ηδενινγία θαη Πνιηηηθή», Πξαθηηθά Γηεζλνύο πλεδξίνπ: «Ιζηνξία ηεο 

Νενειιεληθήο Γηαζπνξάο.Έξεπλα θαη Γηδαζθαιία», ΠΣΓΔ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, 

Ρέζπκλν 4-6 Ινπιίνπ 2003, Ρέζπκλν 2004, ζζ. 321-344, (δεκνζηεπκέλν άξζξν). 

 

Σν δηαθνξεηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ 

πνιέκνπ έζεζε ζε δηαθνξεηηθή βάζε ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο ηζηνξίαο. Ζ κεηαβνιή 

απηή απνηειεί ήδε έλα πνιχπινθν δήηεκα πνπ έρεη πξνθαιέζεη δσεξφ ηζηνξηνγξαθηθφ 

δηάινγν. Πνιχ πεξηζζφηεξν ε δηδαζθαιία κηαο εζληθήο ηζηνξίαο ζηε κεηνλφηεηα ζην 

πιαίζην ελφο δηαθνξεηηθνχ εζληθνχ θξάηνπο, απνηειεί έλα αθφκα πην πνιχπινθν δήηεκα, 
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θαζψο ζέηεη ην πξφβιεκα ηεο δηαπινθήο δχν δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ θνηλσληψλ θαη 

θξαηψλ. πλεπψο, ην δεηνχκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο ηίζεηαη ζήκεξα κε 

δηαθνξεηηθνχο φξνπο απφ φ,ηη ζηελ ςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν.  

ηελ αλαιπηηθή απηή εξγαζία επηρεηξείηαη ε δεκηνπξγηθή ζχδεπμε ηξηψλ πεδίσλ: α) 

ηνπ Δπξσπατθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο κεηνλφηεηεο, β) ησλ αξρψλ ηεο 

Γηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, θαη γ) ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο Νέαο Ηζηνξίαο θαη ηεο 

Γηδαθηηθήο ηεο Ηζηνξίαο. 

Με βάζε ηνπο ζεσξεηηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ησλ παξαπάλσ πεδίσλ αλαπηχζζεηαη 

έλαο ζχγρξνλνο πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ επίθαηξα ζέκαηα, φπσο είλαη ηα λέα ζεζκηθά 

πιαίζηα ηεο Δπξψπεο κεηά ην 1991 πνπ κεηέβαιαλ ηφζν ηε ζέζε ησλ κεηνλνηήησλ φζν 

θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο κεηέξεο-παηξίδεο, ε αλαζεψξεζε ηνπ ξφινπ ηεο εθπαίδεπζεο κε 

βάζε ηελ παηδαγσγηθή ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο θαη ε αλαδφκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο Ηζηνξίαο.  

Χο αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα, εμεηάδεηαη ε ειιεληθή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο, 

θαζψο απηή απνηππψλεη αλάγιπθα ηελ δηπιή κεηαβνιή ηφζν ηεο ζέζεο ηεο ζηελ Αιβαλία 

φζν θαη ηεο ζρέζεο ηεο κε ηελ Διιάδα. Δδψ, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην πεξηερφκελν 

ησλ αιβαληθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο γηα ηνπο καζεηέο ηεο ειιεληθήο κεηνλφηεηαο ηα 

νπνία εμαθνινπζνχλ λα πξνβάινπλ ην αιβαληθφ ηζηνξηθφ παξειζφλ κε βάζε ηα 

παξαδνζηαθά ηδενινγηθά εξγαιεία ηεο εζληθηζηηθήο ηζηνξηνγξαθίαο. 

ηε ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε λέα θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηεο ηζηνξίαο, φπσο απηή 

δηακνξθψλεηαη ππφ ην βάξνο ησλ λέσλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαθαηαηάμεσλ (καδηθή 

κεηαλάζηεπζε, εηζξνή πνιηηηθψλ πξνζθχγσλ) θαη ηεο επξσπατθήο ππεξεζληθήο πνιηηηθήο 

γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ κεηνλνηήησλ. Δδψ, παξνπζηάδεηαη ζπγθξηηηθά ε ειιεληθή 

πεξίπησζε φζνλ αθνξά  ηελ ελζσκάησζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ αξρψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε. 

Με βάζε επηζηεκνινγηθνχο θαη ηζηνξηνγξαθηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, πνπ εθθξάδνληαη 

ζην πεδίν ηεο Νέαο Ηζηνξίαο, γίλεηαη αλαιπηηθφο ιφγνο:  

- γηα ην πιαίζην πξνδηαγξαθψλ ζπγγξαθήο ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο, ζχκθσλα 

κε ηελ επξσπατθή εκπεηξία θαη ηνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπίζεη ζε παλεπξσπατθφ 

πιαίζην ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, θαηαμησκέλνη εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί, φπσο ην 

Georg-Eckert Institut, αιιά θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ 

ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο (Euroclio). 

- γηα  ην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξίαο πνπ θηλνχληαη ζην πλεχκα ηεο 

ελνπνηεκέλεο Δπξψπεο θαη αλαπξνζδηνξίδνπλ ηφζν ηε ζέζε ηεο Διιάδαο κέζα ζηνλ 

θφζκν φζν θαη ηε ζέζε ησλ Διιήλσλ ηεο Αιβαλίαο κέζα ζηελ αιβαληθή θνηλσλία, ζε 

ζρέζε πάληα κε ηελ Διιάδα.. 

 

   

24. (28)  “Late Albanian National Awakening. Some Crucial Issues”, (Ζ όςηκε 

θάζε ηεο αιβαληθήο εζληθήο αθύπληζεο. Μεξηθά θξίζηκα δεηήκαηα), αλαθνίλσζε 

ζην 9
ν
 Γηεζλέο πλέδξην πνπδώλ ΝΑ. Δπξώπεο, Σίξαλα, 30/8-3/9/2004,  

- ππνβιήζεθε ζηελ Διιεληθή Δπηηξνπή πνπδψλ Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο 

γηα δεκνζίεπζε ζηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ.  
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- δηεπξπκέλν θείκελν ζηελ ειιεληθή γιψζζα πξφθεηηαη λα δεκνζηεπζεί ζην 

πξνζερέο ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ Θέκαηα Ιζηνξίαο, βι. ζρεηηθέο βεβαηψζεηο 

ζην Παξάξηεκα).  

 

ηελ αλαθνίλσζε απηή εμεηάδεηαη ε φςηκε θάζε ηεο αιβαληθήο εζληθήο θίλεζεο ησλ 

αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα κέζα απφ κηα άγλσζηε σο ηψξα εθεκεξίδα, ηελ εθεκεξίδα 

“Albanija - Shkipnija e Schkiptavete”, πνπ εθδηδφηαλ ζην Βειηγξάδη ζηα ρξφληα 1902-

1906 απφ ηνλ Αιβαλφ δηαλννχκελν Jaschar Sadik Erebar.  

Αξρηθά ζθηαγξαθείηαη ην ηζηνξηθν-πνιηηηθφ πιαίζην θαη ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιβαληθήο εζληθήο θίλεζεο ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. 

ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα δηάζπαξηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζακε απφ  ηελ 

Δζληθή Βηβιηνζήθε ηνπ Βειηγξαδίνπ, παξνπζηάδεηαη ε πνιπθχκαληε δσή θαη δξάζε ηνπ 

εθδφηε Jaschar Sadik Erebar. Με ηε κέζνδν αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ εμεηάδεηαη ην 

πεξηερφκελν ησλ 44 θχιισλ ηεο εθεκεξίδαο «Albanija» πνπ γξαθφηαλ ζε ηξεηο γιψζζεο 

(ζεξβηθή, αιβαληθή, ηηαιηθή γιψζζα). Γηα ηηο αλάγθεο ηεο αλαθνίλσζεο αλαιχζεθε κφλν 

ε ζεξβφγισζζε αξζξνγξαθία.  

Απφ ηελ πξψηε αλάγλσζε ησλ θεηκέλσλ δηαπηζηψλεηαη φηη ν θχξηνο εζληθν-

πνιηηηθφο ζθνπφο πνπ ε εθεκεξίδα απηή ππεξεηνχζε ήηαλ ε θαιιηέξγεηα ηεο θηιίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνλ αιβαληθφ θαη ην ζεξβηθφ ιαφ θαη ε ακνηβαία πξνψζεζε ηεο 

εζληθήο ηνπο ππφζεζεο. Γχξσ απφ απηφλ ηνλ άμνλα ζπλπθαίλνληαη θαη άιια δεηήκαηα 

βαιθαληθήο πνιηηηθήο θαη εζληθήο ηδενινγίαο, φπσο ήηαλ ην δήηεκα ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο 

αιβαληθήο γιψζζαο, ηεο ζεζκηθήο αλαγλψξηζεο ηεο αιβαληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο 

ράξαμεο κηαο αιβαληθήο εζληθήο πνιηηηθήο ηφζν απέλαληη ζηελ νζσκαληθή εμνπζία φζν 

θαη απέλαληη ζηα γεηηνληθά βαιθαληθά θξάηε.  

Οη ελδηαθέξνπζεο θαη ελ πνιινίο επίθαηξεο απφςεηο πνπ δηαρένληαη ζηα θχιια ηεο 

“Albanija» καο εκπνδίδνπλ λα ηε ραξαθηεξίζνπκε σο έλα ηππηθφ δείγκα εζληθηζηηθήο 

εθεκεξίδαο εθείλεο ηεο επνρήο, θαζψο εθθξάδεη ππεξεζληθέο πξνηξνπέο γηα 

ελδνβαιθαληθή ζπλεξγαζία ησλ θαηαπηεζκέλσλ νκάδσλ αλεμαξηήησο ζξεζθεχκαηνο, 

πεξηζσξηαθέο αληηιήςεηο γηα ην πνιηηηθφ παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο Βαιθαληθήο, ηάζεηο 

αλεθπιήξσηεο ζε πνιηηηθφ επίπεδν, θαη έληνλε θξηηηθή γηα ηελ πνιηηηθή ηεο Σνπξθίαο θαη 

ησλ Μεγάισλ Δπξσπατθψλ Γπλάκεσλ απέλαληη ζην Αιβαληθφ Εήηεκα. Γηαπηζηψλεηαη 

ηειηθά φηη ν πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο  ηεο εθεκεξίδαο είλαη δηηηφο: απφ ηε κηα πιεπξά 

ηάζζεηαη ππέξ ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο ηεο Αιβαλίαο θαη κάιηζηα ζηα επξχηεξα εδαθηθά 

θαη εζληθά ηεο φξηα θαη απφ ηελ άιιε, ελαληίνλ ηεο νζσκαληθήο θενπδαιηθήο 

αξηζηνθξαηίαο πνπ ππνζηήξηδε ηε δηαηήξεζε ηνπ νζσκαληθνχ status quo. Με άιια ιφγηα, 

ε εθεκεξίδα «Albanija», ελψ δηαπλέεηαη απφ έλα ζαθέο επαλαζηαηηθφ θαη θηιειεχζεξν 

πλεχκα, ηαπηφρξνλα είλαη εγθισβηζκέλε ζηελ εζληθηζηηθή ξεηνξηθή εθείλεο ηεο επνρήο. 

 

25. 2011, Ηδενινγηθέο θαη ζεζκηθέο αγθπιώζεηο ηεο ζρνιηθήο ηζηνξηνγξαθίαο 

ζηελ Διιάδα. Ζ πεξίπησζε ηνπ εγρεηξηδίνπ Ηζηνξίαο ηεο Γ’ Λπθείνπ, ππφ δεκνζίεπζε 

ζηελ Δπηζηεκνληθή Δπεηεξίδα ΠΣΓΔ, αξ. 22. (Αλαθνίλσζε ζηα αγγιηθά: “The Institutional and Ideological 

Burdens of School Historiography in Greece”,  Γηεζλέο πλέδξην International Society for History Didactics 

(ISHD) θαη Georg-Eckert Institut, επηέκβξηνο 2009 Braunschweig). 
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ΔΚΘΔΔΗ 

 

1. Έθζεζε γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο ηεο ΠΓΓΜ, 1999.   

 

-Τπνβιήζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1999 πξνο ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ σο 

απαξαίηεην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηηο ζρεδηαδφκελεο δηαβνπιεχζεηο κε ηελ 

ΠΓΓΜ γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο. 

 

 

2. Report by Sophia Vouri: “The Macedonian identity: complementarities, conflicts, 

denials”, Workshop III, Southeast European Joint History Project, Skopje 16-17 

April 2000, ππνβιήζεθε ζηελ αξκόδηα Δπηηξνπή γηα ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηζηνξίαο 

ηνπ Center for Democracy and Reconciliation in South Eastern Europe. 

 

- Τπνβιήζεθε ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ Center for Democracy and 

Reconciliation in South Eastern Europe ζηε Θεζζαινλίθε (βι. ρεηηθή 

βεβαίσζε ζην Παξάξηεκα).  

 

ηελ Έθζεζε θαηαγξάθεηαη ν δηάινγνο πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Workshop 

III, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα θφπηα ηνλ Απξίιην ηνπ 2000. πλνςίδνληαη νη 

απαληήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ κνηξάζηεθε πξνεγνχκελα ζηνπο 

εθπξνζψπνπο ηξηψλ βαιθαληθψλ ρσξψλ (Διιάδαο, Βνπιγαξίαο, ΠΓΓM), ην νπνίν 

αλαθεξφηαλ ζην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ησλ ηαπηνηήησλ ζηε Μαθεδνλία. 

Παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη βαζηθέο ζέζεηο πνπ ππνζηήξημαλ ηα ηξία ελδηαθεξφκελα 

κέξε γηα ηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο Μαθεδνλίαο ζηελ εζληθή ηζηνξία θάζε 

βαιθαληθήο ρψξαο. Τπνγξακκίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ επίκαρσλ 

εζληθψλ ζεκάησλ, φπσο πρ. ην Μαθεδνληθφ Εήηεκα, θαη ηηο απφςεηο θάζε πιεπξάο γηα ηε 

δπλαηφηεηα αλαζεψξεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξηθήο αθήγεζεο. Κνηλή δηαπίζησζε, 

φηη ην φιν δήηεκα αλήθεη ζηε ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πνιηηηθή 

βνχιεζε ησλ επηκέξνπο θξαηηθψλ θνξέσλ. Σέινο, ζπλνςίδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε ζπλάληεζε απηή, κε ηα νπνία ζπκθψλεζαλ φια ηα κέξε, φπσο ηα 

αθφινπζα:  

1. ε ηζηνξηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ είλαη επίπιαζηε θαζψο θαιιηεξγείηαη ζηε 

βάζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηζηνξηθψλ εηθφλσλ θαη αθεγήζεσλ.  

2. ε αλαγλψξηζε ησλ πνιηηηθψλ εκπνδίσλ δελ αθπξψλεη ηελ αλάγθε 

επαλαμηνιφγεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνξηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

αλαζεψξεζήο ηνπ κε βάζε ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε, ηελ πνιππξηζκαηηθφηεηα, θιπ. 

3. ε αλάγθε αλάδεημεο ησλ επηκέξνπο εζληθψλ ηδενινγηψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζηε Μαθεδνλία αιιά θαη ηεο θνηλήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο αιιεινγλσξηκίαο, ηεο θαηαλφεζεο θαη ηεο αιιειεγγχεο ησλ 

γεηηνληθψλ ιαψλ. 
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4. ππνδείρζεθε λα κελ αλνηρζνχλ φια ηα επίκαρα δεηήκαηα απφ ηελ αξρή, αιιά λα 

πξνρσξήζνπκε βήκα βήκα πξνεηνηκάδνληαο ηελ θνηλή γλψκε, επεμεξγαδφκελνη ζε 

πξψηα αθαδεκατθφ επίπεδν ηα εζληθά δεηήκαηα, εηνηκάδνληαο βηβιία γηα κηα 

ελαιιαθηηθή δηδαζθαιία. 

5. πξνζδηνξίζηεθαλ νη επφκελνη ζηφρνη πνπ είλαη: ε παξαγσγή δηδαθηηθνχ πιηθνχ κε 

ζέκα ηελ αλάπηπμε ησλ εζληθηζκψλ ζηα Βαιθάληα θαη ηε δεκηνπξγία ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ, ε επεμεξγαζία θνηλά απνδεθηψλ αξρψλ γηα ην πεξηερφκελν, ηε δνκή, ηηο 

απφςεηο ησλ κειινληηθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


