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^ _ το τεύχος rou περιοδικού 
^ L ™ σας 81 Μαρτίου -Ιουνίου 1992 

^^r '' διμοσιεύθηκε επιστολή του 
flBr Συλλόγου των Ελλήνων του 
YALE και σχόλιο της κ. Ρωξάνης Φέσσσ 
σχετική με τα λάθη ή τις παρανοήσεις 
που υπάρχουν στα διεθνή συστήματα 
ταξινόμησης καθώς και στην πλούσια 
Σλαβική βιβλιογραφία γύρω από το θέ
μα "Μακεδονία", σε αντίθεση με την ελά
χιστη ελληνική. 

Σχετικά θέλουμε να σας ενημερώ
σουμε ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ιδιαί
τερα ευαισθητοποιημένος στο θέμα 
αυτό και θέλοντας να συμβάλλει στην ε
νημέρωση του κοινού σε διεθνές επίπε
δο, ανέλαβε (ύστερα μάλιστα από ομό
φωνη απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου) το έργο της αποστολής βι
βλίων με θέμα "Μακεδονία - θεσσαλονί
κη" σε πενήντα (50), καταρχήν, βιβλιο
θήκες του εξωτερικού.Οι Βιβλιοθήκες 
που επελέγησαν είναι κυρίως εθνικές 
και μεγάλες πανεπιστημιακές - ορισμέ
νες από τις οποίες διαθέτουν τμήματα 
νεοελληνικών και βαλκανικών σπουδών -
σε χώρες της Ευρώπης και της Αμερι-

ο κατάλογος των βιβλίων που εστάλη 
στις βιβλιοθήκες αυτές, προκειμένου να 
επιλέξουν τις εκδόσεις που δεν υπάρ
χουν στις συλλογές τους, περιλαμβάνει 
85 τίτλους βιβλίων ιστορίας κυρίως, αρ
χαιολογίας, τέχνης και λαογραφίας, 
διαφόρων εκδόσεων, αλλά και εκδόσε
ων της Εταιρίας Μακεδόνικων Σπουδών, 
του ιδρύματος μελετών Χερσονήσσου 
του Αίμου και του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Ήδη έχουν ικανοποιηθεί είκοσι (20) από 
τις ανωτέρω βιβλιοθήκες και αναμένεται 
να ικανοποιηθούν και οι υπόλοιπες τριά
ντα (30). Η οργάνωση και η υλοποίηση 
του έργου αυτού έχει ανατεθεί στην Δη
μοτική μας Βιβλιοθήκη. 

Εκτός αυτού όμως το Κέντρο Ιστορίας 
του Δήμου μας κατόπιν σχετικής από
φασης της Συμβουλευτικής του Επιτρο
πής ανέλαβε τη σύνταξη και έκδοση βι
βλιογραφίας για τη "Θεσσαλονίκη" των 
ετών 1985-1992, δεδομένου ότι η τε-

Βιβλία για τη Μακεδονία 
από το Δήμο Θεσσαλονίκης 
σε βιβλιοθήκες 
του εξωτερικού 

λευταία "Βιβλιογραφία της Θεσσαλονί
κης" (έκδοση του ΙΜΧΑ με επιμέλεια του 
Κων. Χατζόπουλου) περιέχει τη βιβλιο
γραφία μέχρι το έτος 1985. Για την σύ
νταξη της βιβλιογραφίας αυτής συνερ
γάζονται, εκτός των υπαλλήλων του Κ/Θ, 
καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης και αρχαιολόγοι. 
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