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432 Βιβλιοκρισία! (Κωνστ. Βακαλόπουλου, Οίκονομική λειτουργία κ.λ.)

Κωνστ. Άπ. Βακαλοπούλου, Οίκονομική λειτουργία τοΟ μακεδονικού 
καί θρακικοϋ χώρου στα μέσα του 19ου αιώνα στα πλαίσια τοϋ διεθνούς έμπορίου, Θεσ
σαλονίκη 1980, 8ο, σελ. 216.

Ή διερεύνηση των συνθηκών πού καθόρισαν καί χαρακτήρισαν στή διάρκεια τού 
19ου αιώνα, τήν πολιτική, κοινωνική, οίκονομική καί πολιτιστική θέση καί άνάπτυξη τοϋ 
έλληνισμοϋ στο έσωτερικό τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δέν έχει άποφέρει Ιδιαίτερα 
θετικούς καρπούς. "Αν έξαιρεθεϊ ή συστηματική προσέγγιση όρισμένων καίριων προβλη
μάτων στο πολιτικό έπίπεδο, άμεσα κυρίως συνυφασμένων μέ τήν ανταγωνιστική διαμά
χη τών έθνοτήτων γιά τήν έπικράτηση στή Μακεδονία, ή καί κάποιες σποραδικές συμβο
λές μέ άναφορά στήν πολιτιστική δραστηριότητα τού έλληνικού στοιχείου, θά ήταν δύ
σκολο να έπισημανθεϊ έστω καί μια άξια λόγου ιστορική σύνθεση. Ή μελέτη ειδικότερα 
τών οικονομικών καί κοινωνικών φαινομένων, καθοριστική γιά τήν κατανόηση τής δυνα
μικής παρουσίας τοϋ έλληνισμοϋ στον εύρύτερο χώρο τής Νότιας Βαλκανικής καί τής 
Εγγύς ’Ανατολής, ούδέποτε άναλήφθηκε μέ τρόπο συστηματικό. Καί τό βασικό αυτό κε
νό άποβαίνει άκόμη περισσότερο αισθητό στό μέτρο πού οί έρευνητές τών γειτονικών 
βαλκανικών κρατών στρέφουν συστηματικά τήν προσοχή τους πρός τήν ϊδια αΰτή κατεύ
θυνση. Ή πρώτη, άπό τήν πλευρά αύτή, γενική προσέγγιση ύπογραμμίζει άκόμη περισσό
τερο τήν άνάγκη όχι μόνο γιά μιά παράλληλη γενική, αλλά καί γιά μιά είδικότερη συστη
ματική αντιμετώπιση τών φαινομένων πού συνάπτονται μέ τίς οίκονομικές καί κοινωνικές 
έξελίξεις στό χώρο τής σημερινής έλληνικής Μακεδονίας καί Θράκης.

Ή πρωτοβουλία τοϋ κ. Κωνσταντίνου Βακαλόπουλου να χαράξει μιά καίρια τομή 
στή διερεύνηση τής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής στή νευραλγική αύτή γεωγραφική 
περιοχή θά ήταν καί άπό μόνη αύτή τήν άποψη άξια γιά ιδιαίτερη έξαρση. Ή συμβολή 
του όμως τείνει να πάρει καί πιό συγκεκριμένο περιεχόμενο στό μέτρο πού ή έρευνά του 
συνδυάζει τήν άξιοποίηση βασικών άρχειακών πηγών στήν Ελλάδα καί τό έξωτερικό μέ 
τήν ίκανότητα γιά προσέγγιση τών ιδιόμορφων οίκονομικών φαινομένων. ’Αναντίρρητα, 
ή καθυστέρηση στήν ανάληψη άνάλογων μελετών ήταν σέ σημαντικό βαθμό συναρτημέ- 
νη μέ τή δυσχέρεια στήν προσπέλαση τοϋ άναγκαίου πρωτογενούς ύλικοϋ άφενός, καί 
στή διαπραγμάτευση τών ειδικότερων οίκονομικών προβλημάτων άφετέρου. Ή βασική 
άνταπόκριση τοϋ σ. στις Ιδιαίτερες άπαιτήσεις τοϋ θέματος θά ήταν δυνατό, άπό τήν άπο
ψη αύτή, νά θεωρηθεί σά συνεισφορά διττά ένδιαφέρουσα.

Ό κ. Κ. Βακαλόπουλος άντλησε τά βασικά στοιχεία τής μελέτης του άπό τά διπλω
ματικά άρχεϊα τής Ελλάδος καί τής Γαλλίας καί άπό τά κρατικά άρχεΐα τής Μ. Βρεττα- 
νίας καί τής Αύστρίας. 'Οπωσδήποτε, οί προξενικές έκθέσεις άπό τή Θεσσαλονίκη συνθέ
τουν τή σχετικά άμεσότερα προσιτή άλλά καί περισσότερο άξιόλογη άρχειακή πηγή μέ 
άναφορά στό άντικείμενο τής μελέτης. 'Η παλαιότερη δημοσίευση, ίδίως άπό τόν Ν. Μί- 
choff (Contribution à l'histoire du commerce de la Turquie et de la Bulgarie), όρισμένων 
προξενικών έκθέσεων —γαλλικών κυρίως— θά ήταν άδύνατο νά άνταποκριθεϊ στις άπαι- 
τήσεις γιά μιά καθολική συνθετική θεώρηση τών φαινομένων. Κάτω άπό τίς συνθήκες αύ- 
τές, μόνη ή άναδίφηση τοϋ άδημοσίευτου πρωτογενούς διπλωματικού ύλικοϋ προσφερό- 
ταν γιά νά παράσχει τά άπαραίτητα στοιχεία γιά τή συστηματική διαπραγμάτευση τοϋ θέ
ματος. ’Ασφαλώς, ή πιθανή άναζήτηση στό μέλλον όρισμένων έπιμέρους ποσοτικών με
γεθών σχετικών μέ τήν έμπορική διακίνηση στή νότια Βαλκανική καί τή δυτική Εύρώπη 
θά ήταν δυνατό νά συνδυασθεΐ μέ τή διερεύνηση καί άρχείων ειδικότερης προελεύσεως 
(άρχεϊα τοϋ ’Εμπορικού ’Επιμελητηρίου τής Μασσαλίας, συλλογές ’Εθνικών ’Αρχείων 
τής Γαλλίας, άρχεΐα Ιταλικών πόλεων κλπ.). Η υπογράμμιση, έν τούτοις, τής άπώτερης 
αυτής προοπτικής δέν άναιρεϊ τή διαπίστωση γιά τή βασική συμβολή τής άρχειακής ε-
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ρευνας του κ. Βακαλόπουλου ή όποια καί συνδυάζεται μέ μια ιδιαίτερα Ικανοποιητική βι
βλιογραφική ενημέρωση πάνω στά πορίσματα τών παλαιότερων καί νεώτερων έρευνητών 
τόσο στον ευρύτερο διεθνή όσο καί στον ειδικότερο επιστημονικό χώρο τής Βαλκανικής.

Παρά τή βασική ένταξή του στον κύκλο των έρευνητών τής νεώτερης έλληνικής Ι
στορίας, ό κ. Κ. Βακαλόπουλος άντιμετωπίζει θετικά καί τά κυρίως οικονομικά φαινόμε
να —στή γενική θεώρηση καί τήν ειδικότερη προβληματική τους. 'Η συνακόλουθη—κά
τω άπό τις συνθήκες αύτές—■ άξιοποίηση των δυνατοτήτων πού παρέχει τό άρχειακό ύλι- 
κό άνοίγει μιά ένδιαφέρουσα προοπτική καί στό έπίπεδο τής ιστορίας τού οικονομικού 
βίου στό χώρο τής νότιας Βαλκανικής. Άλλ’ ακριβώς ή ιδιοτυπία τού αντικειμένου τής 
μελέτης, στό μέτρο πού συνέχεται μέ τήν προσφυγή σέ μεθόδους διαφορετικής κλαδικής 
προελεύσεως, τείνει νά έξηγήσει καί τήν παράθεση όχι μόνο τών εισαγωγικών άλλα καί 
τών συμπερασματικών παρατηρήσεων τού συγγρ. στό πρώτο μέρος τής μελετης. Ή άμε
ση, πράγματι, συνάρτηση τών οικονομικών φαινομένων στό έσωτερικό τής ’Οθωμανικής 
αύτοκρατορίας —στον τομέα τής παραγωγής όσο καί τού έμπορίου— μέ τά εύρύτερα κυ
κλώματα, τις πιέσεις καί τις άνάγκες τής παγκόσμιας αγοράς, θά καθιστούσε άπρόσφορη 
—κατά τήν προφανή άποψη τού σ.— τήν άνάλυση τών ποσοτικών δεδομένων πού περί, 
λαμβάνονται στά έπόμενα τμήματα τής μελέτης, χωρίς νά εχει παρασχεθεί στον άναγνώ- 
στη ή δυνατότητα νά τά έντάξει στον ευρύτερο διεθνή περίγυρο, καθοριστικό γιά τή δια
μόρφωσή τους. Ή βασική αύτή άντίληψη στήν όλη διάταξη τής ύλης έξηγεί πιθανότατα 
καί τό δισταγμό του— ίσως καί γιά νά μήν έπαναλάβει προγενέστερες παρατηρήσεις — 
νά προχωρήσει σέ μιά περισσότερο συνθετική θεώρηση τών τοπικών φαινομένων πού κα
λύπτουν τό δεύτερο κυρίως μέρος τής μελέτης.

Συγκεκριμένα, ό σ., σ’ ενα κεφάλαιο εισαγωγικό (σσ. 9-25), έξετάζει τή γενική οικο
νομική καί κοινωνική κατάσταση στή νότια Μακεδονία καί τή Θράκη σέ συνάρτηση μέ 
τήν εύρύτερη διεθνή συγκυρία τής έποχής. Στό πρώτο, αντίθετα, κεφάλαιο τής μελέτης 
του διερευνά τήν έσωτερική όψη τού ίδιου φαινομένου καί τίς καθοριστικές συνθήκες τής 
οικονομικής καί κοινωνικής κατάστάσεως στό γεωγραφικό αύτό χώρο, μέ άναφορά στή 
λειτουργία τού τσιφλικιού καί στις έπιπτώσεις άπό τό Χάττι Σερίφ τού 1839 καί τό Χάττι 
Χουμαγιούν τού 1856. Τό αντικείμενο τού Β' κεφαλαίου (σσ. 38-54) έντοπίζεται στήν ειδι
κότερη έξέταση τής οικονομικής λειτουργίας στό χώρο τής σημερινής έλληνικής κεντρι
κής Μακεδονίας, μέ σημεία βασικής αναφοράς τή Θεσσαλονίκη καί τίς Σέρρες. ’Ακολου
θεί ή έπισήμανση τών χαρακτηριστικών στοιχείων τής διαχρονικής έξελίξεως τού έξωτε- 
ρικοΰ έμπορίου τής Θεσσαλονίκης (κεφ. Γ', σσ. 55-86), ένώ στά δύο τελευταία κεφάλαια 
έπεκτείνεται ή διερεύνηση τών οικονομικών όρων στό χώρο τής νότιας, σημερινής έλλη
νικής, Μακεδονίας καί Θράκης μέ τήν έξέταση τών ειδικών συνθηκών στό σαντζάκι τής 
Δράμας (κεφ. Δ', σσ. 87-124) καί στήν άνατολική Θράκη (κεφ. Ε', σσ. 125-147).

Στήν ειδικότερη σύνθεσή τους, τό εισαγωγικό κεφάλαιο καί τά κεφ. Α' καί Γ' διαφέ
ρουν αισθητά άπό τά κεφ. Β', Δ' καί Ε'. Στά πρώτα ή συνθετική καί συχνά πολύπλευρη 
διαπραγμάτευση τών φαινομένων, χαρακτηρισμένη καί άπό τήν πυκνότητα τής διατυπώ- 
σεως, είναι άμεσότερα αισθητή· τά τελευταία χαρακτηρίζονται άπό τήν παράθεση ιδιαίτε
ρα χρήσιμων, αγνώστων βασικά ως σήμερα, ποσοτικών στοιχείων. Ή διαφοροποίηση αύ
τή δέν ύποδηλώνει άναγκαστικά μιά βασική άνεπάρκεια στήν άνάλυση τών φαινομένων 
πού άποδίνονται περιγραφικά, έφόσον ή αιτιώδης συνάρτησή τους μέ τή διεθνή καί τήν 
έσωτερική οικονομική καί κοινωνική συγκυρία έχει ήδη έπισημανθεί στά πρώτα κεφά
λαια. Θά ήταν όμως ίσως σκόπιμο νά είχε έπιχειρηθεΐ μιά περισσότερο σφαιρική έξέταση 
καί τών έπί μέρους αύτών φαινομένων —έστω καί μέ τήν έπισήμανση τών κενών πού δέν 
στάθηκε δυνατό ό συγγρ. νά καλύψει παρά τήν τόσο έκτεταμένη διερεύνηση τών άναξιο- 
ποίητων ώς σήμερα διπλωματικών άρχειακών πηγών— έλληνικών καί ξένων.



Οί έπιφυλάξεις πού θά ήταν δυνατό νά διατυπωθούν συνέχονται κυρίως μέ τήν έπισή- 
μανση άβλεψιών, συχνά τυπογραφικών (αδυναμία περισσότερο αισθητή στούς πίνακες). 
Στο σημείο αυτό όφείλει νά καταλογισθεϊ στο σ. σπουδή ασυμβίβαστη μέ τή σοβαρότητα 
τής όλης προσπάθειάς του. Παράλληλα, θά ήταν δυνατό νά διατυπωθούν καί δύο ειδικό
τερες— μεθοδολογικές— παρατηρήσεις: Ή παράθεση —σέ μιά ή δύο περιπτώσεις —έ- 
κτενών άποσπασμάτων άπό έκθέσεις καί μάλιστα στό πρωτότυπό τους —παρά τό άναμ- 
φισβήτητο ένδιαφέρον των κειμένων— τείνει νά διασπάσει τό ρυθμό τής συνθέσεως· ό 
τρόπος, τέλος, παραπομπής στα προξενικά έγγραφα δέν είναι έσφαλμένος ή άσαφής, άλ- 
λά θά άνταποκρινόταν πληρέστερα στήν άνάγκη γιά ένημέρωση τού άναγνώστη αν συμ- 
περιλάμβανε —πέρα άπό τά στοιχεία τού φακέλου— τό όνομα τού άποστολέα καί τήν ά- 
κριβή ήμερομηνία τής άποστολής του.

Συμπερασματικά, παρά τή διατύπωση όρισμένων έπιμέρους έπιφυλάξεων, όφείλω 
νά υπογραμμίσω τή θετική συμβολή τής μελέτης τού κ. Κ. Βακαλόπουλου στό έπίπεδο 
τόσο τής ερευνάς τής νεώτερης έλληνικής ιστορίας όσο καί τής διερευνήσεως τών ειδι
κότερων οικονομικών φαινομένων στό νευραλγικό γεωγραφικό χώρο τής σημερινής έλ
ληνικής Μακεδονίας καί Θράκης. Ή πρωτοτυπία καί ή σημασία τής έπιλογής τού άντι- 
κειμένου, ή άναδίφηση τών βασικών πρωτογενών πηγών, ή προσέγγιση τών πολύπλευρων 
όσο καί δυσχερών προβλημάτων πού συνέχονται μέ τό αντικείμενο τής μελέτης, υπογραμ
μίζουν τή συνεισφορά τού κ. Κ. Βακαλόπουλου σ” ενα πεδίο πού δέν είχε προσελκύσει ώς 
σήμερα τό έρευνητικό ένδιαφέρον τών Ελλήνων ιστορικών. Οί συμπερασματικές διαπι
στώσεις τής μελέτης διαφωτίζουν άγνωστες πτυχές καί έπαληθεύουν άνεπιβεβαίωτες υπο
θέσεις μέ άντικείμενο τόσο τίς γενικότερες οικονομικές καί κοινωνικές ζυμώσεις, όσο καί 
τόν είδικότερο ρόλο τού έλληνισμοΰ τής νότιας Βαλκανικής στή διάρκεια μιας κρίσιμης, 
άπό κάθε άποψη, ιστορικής περιόδου.

Κ. ΣΒΟΛΟΠΟΤΛΟΣ
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Γεωργίου Γ. Γούναρη, Οί τοιχογραφίες τών 'Αγίων ’Αποστόλων καί τής 
Παναγίας Ρασιώτισσας στήν Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1980, 8ο, σσ. 196 + σχέδ. 4 + 
πίν. άσπρόμ. 50 (Δημοσιεύματα τής ΕΜΣ. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άρ. 56).

Τό ύπό κρίση βιβλίο κυκλοφόρησε γιά πρώτη φορά τό 1978, όταν ύποβλήθηκε μέ έ- 
πιτυχία ώς διδακτορική διατριβή στή Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης. Στή νέα έκδοση δέν έχουν έπέλθει άλλαγές σέ σχέση μέ τήν πρώτη δημοσίευση, έ
κτος μόνο άπό μία προσθήκη, στό τέλος τού κειμένου, πού άναφέρεται σέ πρόσφατο δη
μοσίευμα.

Ή διατριβή τού Γ. Γούναρη άποτελεΐ ενα άκόμη βήμα στήν προσπάθεια γιά τήν πα
ρουσίαση τής καλλιτεχνικής δημιουργίας στον έλληνικό, άλλά καί γενικότερα στό βαλ
κανικό χώρο, κατά τούς πρώτους αιώνες τής τουρκοκρατίας. Παράλληλα ή μελέτη καί 
δημοσίευση τών δύο ζωγραφικών μνημείων τής Καστοριάς άποτελεΐ σημαντική συμβολή 
στήν έρευνα τής καλλιτεχνικής κληρονομιάς αυτής τής πόλεως.

Στον πρόλογο τού βιβλίου (σ. 7-8) ό Γ. Γούναρης τονίζει τήν άνάγκη γιά τή συστη
ματικότερη μελέτη τής ζωγραφικής κατά τό 15ο καί 16ο αίώνα, ένώ άνάμεσα στά άλλα 
κάνει καί μία σύντομη άναφορά στά παλαιότερα δημοσιεύματα τά σχετικά μέ τά δύο μνη
μεία πού παρουσιάζει. Στή συνέχεια παραθέτει πίνακα περιεχομένων καί συντομογραφιών 
(σ. 9-11), καθώς καί συνοπτική βιβλιογραφία (σ. 13-19) κατανεμημένη σέ έλληνόγλωσσα 
καί ξενόγλωσσα δημοσιεύματα. Τό κείμενο τού βιβλίου χωρίζεται σέ δύο βασικά μέρη,
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