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τιμο βιβλίο, τό όποιο ελπίζομε ότι θά καταστεί αρτιότερο στην δεύτερη έκδοσή του, ή 
όποια, ώς υπόσχεται ό συγγρ., θά έμπλουτισθεί μέ άρχειακό υλικό, τό όποιο ηΰρε στά 
αρχεία (άλλά καί άλλου) τής μονής. Τού εύχόμεθα νά τό παρουσιάσει συντόμως.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Χαράλαμπος Βουρουτζίδης, Συντεχνίες καί επαγγέλματα των Σερρών από τά 
τέλη τυϋ 15ου αίώνος εως τις άρχές τοϋ 20οϋ ai, έκδοση περιοδικού ΓΙΑΤΙ, άριθμ. 
18, Σέρρες 1995, σσ. 63.

Ό κ. X. Βουρουτζίδης έπιχειρει μέ τήν παρούσα μελέτη νά παρουσιάσει τίς 
συντεχνίες καί τά επαγγέλματα τών Σερρών άπό τά τέλη τού 15ου αί. ώς τίς άρχές τού 
20οϋ αί. Φυσικά στηρίζεται στήν ύπάρχουσα βιβλιογραφία, αλλά, παραλλήλως, 
επεξεργάζεται καί άξιοποιεί πολλές συναφείς πηγές. Ό συγγρ., μετά άπό ένα σύντομο 
εισαγωγικό σημείωμα, άσχολεΐται μέ τίς ονομασίες πού κατά καιρούς άπαντώνται οί 
συντεχνίες: ρουφέτια, έσνάφια, καί σπανιότατα συμμορίες, τάγματα. Περνά άκολού- 
θως στά μέλη τών συντεχνιών καί τόν τρόπο λειτουργίας τών εργαστηρίων ποίοι 
δηλαδή ήσαν μέλη τών συντεχνιών, ποιος ήταν ό άριθμός τών μελών τών συντεχνιών, 
ποιοι ήσαν οί πρωτομάστοροι, πόσες ώρες εργάζονταν καί μέ βάση ποιάν ώρα (βυ
ζαντινή ή τουρκική). Κάμει λόγο επίσης ό κ. Χ.Β. γιά τά τρία παζάρια τών Σερρών, τήν 
διαβάθμιση τού προσωπικού τών καταστημάτων, τίς σχέσεις τών συντεχνιών μεταξύ 
των, τήν δυνατότητά των νά παρεμβαίνουν στήν διαμόρφωση τών τιμών τών προϊό
ντων. Σέ μία άλλη ενότητα ό συγγρ. εξετάζει τά έξοδα τών ρουφετιών, τήν θέση τών 
εργαστηρίων, τήν γενική συνέλευση, τά έσοδα· τά τελευταία προέρχονταν άπό τίς συν
δρομές, τίς δωρεές, τά έσοδα τών έκκλησιών πού είχε κάθε συντεχνία υπό τήν προ
στασία της, τόν δανεισμό, τά πρόστιμα πού επιβάλλονταν ατούς παραβάτες τών κα
νονισμών τού ρουφετίου. Τά έξοδα τών ρουφετίων οφείλονται στήν καταβολή τών 
μισθών τών κλητήρων, τά δώρα πρός τούς κυβερνητικούς παράγοντες, τά έξοδα τών 
γλεντιών, τά έξοδα τής εορτής τού προστάτου άγιου. Τά καταστήματα τών συντεχνιών 
βρίσκονταν σέ ορισμένα σημεία τής πόλεως Σερρών, ενώ άλλων έπαγγελματιών (τών 
μπακάληδων, φουρνάρηδων) ήσαν διασκορπισμένα. Στήν συνέλευση ό πρωτομάστο
ρας παρουσίαζε τόν οικονομικό άπολογισμό καί τά πεπραγμένα τής συντεχνίας πα
ρουσία όλων τών μαστόρων μέ βάση τά κατάστιχα πού κρατούσε- οί συνελεύσεις (σύ
νοδοι) πραγματοποιούνταν στά γραφεία τών συντεχνιών ή στό προαύλιο τών έκκλη
σιών. Σ’ αύτές ψήφιζαν οί μάστοροι καί όχι οί μισθοδοτούμενοι (καλφάδες). Οί πρω- 
τομάστοροι ονομάζονταν καί προεστοί ή καί διευθυντές· οί προεστοί ήσαν συνήθως 
πλούσιοι καί τούς σέβονταν άκόμη καί οί Τούρκοι καί άποτελούσαν τήν δεύτερη 
κοινωνική τάξη μετά τήν δημογεροντία στις Σέρρες. Κάθε συντεχνία είχε τήν δική της 
σφραγίδα, στό κέντρο τής όποιας υπήρχε ό προστάτης άγιός της.

Στην έπόμενη ενότητα τού βιβλίου του ό κ. Χ.Β. άσχολεΐται μέ τά Καταστατικά 
τών συντεχνιών καί τό περιεχόμενό τους πού άναφέρονταν στήν ευσέβεια, στόν σεβα
σμό τών μικρών πρός τούς μεγάλους, τόν τόπο καί τόν τρόπο συγκλήσεως τής συνε- 
λεύσεως καθώς καί σέ άλλες διατάξεις, όπως, λόγου χάρη, ήσαν: ή άπαγόρευση τού 
άθέμιτου άνταγωνισμοΰ, ή άπαγόρευση τής μετακινήσεως τών μαστόρων, ό τρόπος 
επιβολής προστίμων. Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί τό κεφάλαιο γιά τίς εορτές τής
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συντεχνίας, όπου τιμώνιαν ό προστάτης άγιος μέ λειτουργία, άκολουθοΰσε τό γλέντι 
στήν έξοχή μέ χορούς καί τραγούδια. ’Αντιλαμβάνεται κανείς τόν χαρακτήρα καί τήν 
ομορφιά τών πανηγύρεων μές στόν χρόνο των είκοσι τεσσάρων συντεχνιών των Σερ
ρών, οπότε ασφαλώς καί τά έργαστήρια τής συντεχνίας ήσαν κλειστά. ’Αξιοσημείωτο 
είναι ότι οί συντεχνίες τών Σερρών μετείχαν καί στις τουρκικές εορτές.

Οί σκοποί καί τό έργο τών συντεχνιών καί οί παράγοντες άναπτύξεώς των 
έξετάζονται σέ ιδιαίτερη ενότητα άπό τόν κ. Χ.Β.· εξετάζονται έδώ οί λόγοι γιά τούς 
όποιους άνεπτύχθησαν οί συντεχνίες καί πού ήσαν ή άπέχθεια τών Τούρκων πρός τό 
έμπόριο, ή άντίληψη τών Τούρκων ότι διευκολυνόταν, μέσω αυτών, ή είσπραξη φό
ρων άπό τήν πλούσια πηγή τών ρουφετίων καθώς καί ή συμβολή των στήν λύση τού 
έπισιτιστικού προβλήματος. Οί συντεχνίες, γράφει ό συγγρ., άνεπτύχθησαν καί έξαι- 
τίας τής καλής πολιτικής απέναντι των άπό τόν ’Ισμαήλ μπέη τών Σερρών πού άντιπα- 
ρετίθετο σέ πολλά επίπεδα πρός τόν Άλή πασά τών Ίωαννίνων καί ό όποιος ’Ισμαήλ 
άπέβλεπε στήν οικονομική ανάπτυξη τών Σερρών άλλοι λόγοι γιά τήν πρόοδο τών 
συντεχνιών ήταν ή ένθάρρυνση τών Τούρκων πρός τούς έντοπίους γιά τήν καλλιέρ
γεια τού βαμβακιού στήν κοιλάδα τών Σερρών, ή έκδοση τού Χάττι Σερίφ Γκιουλχανέ 
(1834) καί Χάττι Χουμαγιούν (1856), ή συμμετοχή τών Σερραίων έμπορων στις με
γάλες έμποροπανηγύρεις, ή ίδρυση τών σιδηροδρόμων, ή καλλιέργεια τού καπνού 
κ.λπ. Ό κ. Χ.Β. παρουσιάζει καί έξηγεΐ καί ορισμένες περιόδους αναστολής τής άνα- 
πτύξεως τών συντεχνιών: τέτοια περίοδος ήταν αυτή πού άκολούθησε μετά τίς πυρ
καγιές τού 1630, 1638/9, 1714, 1763, 1849 πού κατέστρεψε τό έμπορικό κέντρο τών 
Σερρών. Δέν έλειψαν, βεβαίως, καί ήσαν συχνές, οί παρεμβάσεις τών Τούρκων πού μέ 
πιέσεις, έκβιασμούς καί ποικίλες αυθαιρεσίες έφεραν σέ δύσκολη θέση τούς Σερ- 
ραίους έμπορους καί τίς συντεχνίες. Ό συγγρ. άσχολεϊται καί μέ τήν κοινωνική προ
σφορά τών συντεχνιών, όπως ήταν οί προσφορές των στίς άθωνικές μονές, ή ίδρυση 
τού νοσοκομείου τής πόλεως (1796), ή ανέγερση καί έπισκευή ναών, ή ίδρυση σχο
λείων, ή έκδοση βιβλίων. Ύπό τό πρίσμα αυτό ό συγγρ. αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο 
στίς σχέσεις συντεχνιών καί τής Εκκλησίας, ή οποία καθαγίαζε καί ευλογούσε τήν 
πρόοδό των υπήρχε, έξάλλου, ό άρρηκτος δεσμός συντεχνίας καί προστάτου αγίου 
πού ή εορτή του έδιδε τήν ευκαιρία στά μέλη τών συντεχνιών νά έπαναπροσδιορίσουν 
τούς στόχους των ή νά άναθεωρήσουν τήν πορεία των.

Τό τελευταίο κεφάλαιο ό κ. Χ.Β. αφιερώνει στίς συντεχνίες πού ένετόπισε.καί 
πού παραθέτει κατ’ άλφαβητική σειρά μέ τά σχετικά σχόλια γιά τήν ονομασία τους, 
τίς πηγές πού άπαντοΰν κ.λπ. Τό βιβλίο κλείνει μέ πλούσιες υποσημειώσεις πού τε
κμηριώνουν τίς θέσεις τού συγγρ. καί μέ φωτογραφικό υλικό άναφερόμενο στίς 
σφραγίδες τών συντεχνιών.

Τελικά τό βιβλίο τού κ. Χ.Β. είναι πολύ χρήσιμο, έφ’ όσον μάς δίδει μία εικόνα 
τής σερραϊκής κοινωνίας καί τής σερραϊκής οικονομίας κατά τήν Τουρκοκρατία. 
Μία διάσταση πού συνέχεται μέ τή σύνολη σερραϊκή ιστορία: πρόσωπα, κείμενα, γε
γονότα, έκκλησίες καί μονές μαζί μέ τήν πληθυσμιακή φυσιογνωμία, όπου κυριαρχεί 
έντυπωσιακώς τό ελληνικό στοιχείο, ή μονή Τιμίου Προδρόμου, ή Μητρόπολη 
Σερρών, τό χρονικό τού Παπά Συναδηνοΰ είναι μερικά άπό τά συστατικά τού βιβλίου 
καί τών πηγών τού κ. Χ.Β. ’Αξιοπρόσεκτη είναι ή σύνδεση τής λειτουργίας τών συντε
χνιών τών Σερρών μέ τίς όμόλογές των τής Φιλιππουπόλεως κυρίως, αλλά καί τής 
Θράκης γενικότερα· έδώ θά μπορούσε ό κ. Χ.Β. νά προβεΐ σέ καλύτερη άξιοποίηση 
τού συσχετισμού τής λειτουργίας καί τής φυσιογνωμίας τών συντεχνιών τών Σερρών 
μέ αυτές τής Φιλιππουπόλεως, μέ τίς όποιες ασχολήθηκε ό Κοσμάς Μυρτίλος-Άπο-
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στολίδης, τόν όποιο ό συγγρ. κακώς παραπέμπει σέ Μυρτίλο, αντί τού ορθού Κο- 
σμάς-Μυρτίλος Άποστολίδης. Ό κ. Χ.Β. θά μπορούσε, επίσης, νά προβει καί σέ συ
σχετισμούς των σερραϊκών συντεχνιών μέ τίς ελληνικές εμπορικές κομπανίες τού 
Sibili καί τού Bra§ov, τών όποιων, σημειωτέον, πολλά μέλη προέρχονταν από τίς Σέρ
ρες καί τό Μελένοικο. Έπί τού προκειμένου υπάρχουν οί μελέτες τού ύπογραφο- 
μένου L’Hellénisme en Transylvanie, Θεσσαλονίκη 1989, έκδ. Ι.Μ.Χ.Α., καί τής κ. Δέ- 
σποινας-Είρήνης Τσούρκα-Παπαστάθη, Ή ελληνική εμπορική κομπανία τον Σιμπίου 
Τρανσυλβανίας 1636-1848. ’Οργάνωση καί Δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1994, έκδ. Ι.Μ.Χ.Α. 
"Οπως καί νά έχει, πάντως, ή μικρή, άλλ’ ουσιαστική στό περιεχόμενό της, μελέτη τού 
κ. Χ.Β. είναι εύπρόσδεκτη από κάθε άποψη, γι’ αυτό καί άξίζουν θερμά συγχαρητήρια 
στόν συγγραφέα της, στόν εκδότη της κ. Β. Τζανακάρη καί στόν χορηγό τής έκδόσεως, 
δηλ. τό Εμπορικό καί Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ

Β. Δημητριάδης, Ή Θεσσαλονίκη τής παρακμής. Ή 'Ελληνική Κοινότητα τής 
Θεσσαλονίκης κατά τή δεκαετία τον 1830 μέ βάση ενα οθωμανικό κατάστιχο 
άπογραφής τον πληθυσμού, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις, 1997, σσ. 345.

Ό καθηγητής κ. Β. Δημητριάδης είναι γνωστός άπό πολλά χρόνια γιά τίς έρευνές 
του τίς άναφερόμενες στήν Θεσσαλονίκη, καί τήν Μακεδονία γενικότερα, κατά τήν 
Τουρκοκρατία· κλασικές παραμένουν οί μελέτες του Ή Κεντρική καί Δυτική Μακε
δονία κατά τόν Έβλιγιά Τσελεμπή, Θεσσαλονίκη 1973, καί Τοπογραφία τής Θεσσα
λονίκης κατά τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας 1430-1912, Θεσσαλονίκη 1983. Τό νέο 
βιβλίο του βασίζεται σέ τουρκικό κατάστιχο άπογραφής τού πληθυσμού τής Θεσσα
λονίκης κατά τήν περίοδο 1831-1835 άποκείμενο στό 'Ιστορικό ’Αρχείο Μακεδονίας, 
καί τό όποιο είναι αντίγραφο τού άρχικοΰ πού στάλθηκε άπό τήν Κωνσταντινούπολη· 
στό κατάστιχο-άντίγραφο οί Τούρκοι υπάλληλοι τού Τεροδικαστηρίου έγραφαν τίς 
τυχόν μεταβολές πού αφορούσαν στόν άπογραφόμενο χριστιανικό πληθυσμό τής 
Θεσσαλονίκης. Είναι ή περίοδος τής πληθυσμιακής καί οικονομικής παρακμής τού 
ελληνικού στοιχείου τής Θεσσαλονίκης, ώς συνέπεια τών δραματικών γεγονότων τού 
1821-1822. Ό συγγρ. χωρίζει τό βιβλίο του σέ δύο μέρη· τό πρώτο μέρος περιλαμ
βάνει δώδεκα κεφάλαια: Ή άπογραφή τού 1831 (α), Οί διαταγές γιά τήν άπογραφή 
τής Θεσσαλονίκης (β), Τό Κατάστιχο (γ), Ό αριθμός τών μελών τής Ελληνικής Κοι- 
νότητος τό 1835 (δ), Φορολογούμενοι καί μή φορολογούμενοι (ε), Οί επαγγελματικές 
ασχολίες τών Ελλήνων (στ), Ή κοινοτική διοίκηση (ζ), Ή σύνθεση τής οικογένειας 
(η), Γεννητικότητα καί θνησιμότητα τών Ελλήνων κατοίκων (θ), Οί ξενιτεμένοι (ι), Οί 
ξένοι (ια), Τά ονόματα τών κατοίκων καί ή εθνολογική σύνθεση τού πληθυσμού (ιβ) 
καί ό Επίλογος. Στό δεύτερο μέρος τού βιβλίου του ό συγγρ. εκδίδει τά κείμενα τών 
διαταγών, τά έγγραφα τών διαταγών σέ μετάφραση, τό Κατάστιχο· στό τέλος παραθέ
τει τή βιβλιογραφία, τό Ευρετήριο καί Παράρτημα Εικόνων.

Στό πρώτο κεφ. ό συγγρ. δίδει τούς άξονες στούς όποιους κινήθηκε ή πρώτη άπο
γραφή τού άνδρικοΰ πληθυσμού τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τήν υπόψη 
περίοδο· ήταν τό 1831, όταν ή 'Υψηλή Πύλη επιχείρησε τήν πρώτη άπογραφή (πού 
άπασχολεΐ τόν συγγρ.), προκειμένου νά εκσυγχρονίσει τό διοικητικό της σύστημα. Τά 
άπογραφικά δελτία, κατά τήν τρέχουσα γραφειοκρατική ορολογία, πού άπόκεινται
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