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τής πολιτείας τής Κοζάνης, τό δέ δεύτερον περιγράφει τάς συντεχνίας αυ
τής. Τά επί μέρους τμήματα τών δυο κεφαλαίων περιγράφουν το μέν πρώ
τον 1) τά επαγγέλματα καί τάς προόδους τών κατοίκων, 2) τον γεωργικόν 
χαρακτήρα τής Κοζάνης, 3) τήν Κοζάνην ως μετόχιον τής μονής Όλυμπιω- 
τίσσης έκ δωρεάς βυζαντινών αΰτοκρατόρων, 4) τά προνόμια τής Κοζάνης 
ως κτήσεως τής Σουλτανομήτορος, 5) τάς μετοικεσίας εις Κοζάνην καί 6) 
τήν αγοράν τής πόλεως καθώς καί χαρακτηριστικά τινα εκ τής διασπορδς 
τής Κοζάνης, τό δέ δεύτερον τάς συντεχνίας τών γουναράδων, οπλοποιών, 
χαλκιάδων, κασσιτερωτών, πεταλωτών, κηροπωλών, βυρσοδεψών, αρτοποι
ών, ύφαντάδων, κηπουρών, κρεοπωλών, κεραμιδάδων, κουρέων, υποδημα
τοποιών, ραπτών, σαμαράδων, κτιστών καί παντοπωλών. Ό κ. Καλινδέ- 
ρης στηρίζει τάς απόψεις του επί τών άποκειμένων εις τήν βιβλιοθήκην 
του Δήμου Κοζάνης εγγράφων, εκ τών οποίων εκδίδει κατ’ επιλογήν δσα 
είναι χρήσιμα διά τήν ερευνάν του. Τό θέμα τής εργασίας του δεν ανήκει εις 
τήν αρμοδιότητα τοΰ υπογράφοντας, πάντως δμως δέον να έξαρθή ή δημο- 
σίευσις τών ανέκδοτων εγγράφων, τά όποια αποτελούν πολύτιμον βοήθημα 
διά τήν γνώσιν τών συντεχνιών επί Τουρκοκρατίας.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Δη μητριού I. Λ α ζ α ρ ί δ η, Ή Θάσος. Θεσσαλονίκη 1958, 
σελ. 85 μέ 24 πίνακας καί δύο χάρτας.

Ό χρήσιμος αυτός οδηγός τών αρχαιολογικών μνημείων καί τοΰ μου
σείου τής Θάσου είναι έ'ργον τοΰ εφόρου αρχαιοτήτων τής περιοχής κ. Δ. 
Λαζαρίδη. ’Έπειτα από σύντομον αναδρομήν εις τήν ιστορίαν, μέ πίνακα 
χρονολογιών, γεγονότων καί ιστορικών μορφών από τήν προϊστορικήν επο
χήν μέχρι τοΰ 1912, ό κ. Λαζαρίδης περιγράφει 23 άρχαιολογικώς ενδια
φέροντα μνημεία καθώς καί τά εϊς τάς αίθούσας τοΰ μουσείου εκτιθέμενα 
καλλιτεχνικά καί άλλα αντικείμενα.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Jo ζ ο Tomasevich, Peasants, politics and economic chan
ge in Yugoslavia. Stanford University Press, 1955, σελ. 743.

*0 ογκώδης αυτός τόμος, ό οποίος άποδεικνύει τό ζωηρόν ενδιαφέρον 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών διά τήν Γιουγκοσλαβίαν, έγράφη υπό τοΰ Γι
ουγκοσλάβου οικονομολόγου καί δημοσιολόγου κ. Tomasevich, μέλους τοΰ 
διδακτικού καί τοΰ επιστημονικού προσωπικού τοΰ San Francisco State 
College. Τό βιβλίον διαιρείται εις τρία μέρη, έκ τών οποίων τό πρώτον 
εξετάζει τήν πολιτικήν καί οικονομικήν εξέλιξιν τής Γιουγκοσλαβίας προ τοΰ 
1914, τό δεύτερον τους Νοτίους Σλάβους κατά τον πρώτον παγκόσμιον 
πόλεμον καί τό τρίτον τήν εξέλιξιν τής Γιουγκοσλαβίας εις τό μεταξύ τών δύο
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πολέμων διάστημα. Tò τρίτον αυτό μέρος, τό όποιον είναι καί το εκτενέ- 
στερον, άναφέρεται εις την από τοϋ 1918 μέχρι τοϋ 1941 πολιτικήν οργά- 
νωσιν κα'ι εξέλιξιν, τον φυσικόν πλούτον ώς βάσιν τής γιουγκοσλαβικής γε
ωργίας, τήν εξέλιξιν τοϋ πληθυσμού μεταξύ των δυο πολέμων, τον αγρο
τικόν υπερπληθυσμόν, τάς άναπροσαρμογάς κα'ι τα προστατευτικά μέτρα 
εν όψει αυτού τού υπερπληθυσμού, τήν μετά τό 1918 αγροτικήν μεταρρύθ- 
μισιν, τήν έκτασιν των γεωργικών κλήρων, τα υπό τοϋ κράτους ληφθέντα 
μέτρα διά τήν προστασίαν τοϋ αγροτικού κλήρου, τήν γήν, τήν εργασίαν, 
τό κεφάλαιον καί τήν τεχνικήν εις τήν γεωργίαν κτλ.

ΔΓ ημάς ιδιαίτερον ενδιαφέρον έχουν δσα λέγει ό συγγραφεύς περί 
Μακεδονίας. "Οπως καί πολλοί άλλοι, καί δή Σλάβοι συγγραφείς, ό κ. 
Tomasevich όμιλών περί Μακεδονίας δεν εννοεί απλώς μίαν γεωγραφικήν 
περιοχήν, άλλα έναν ιδιαίτερον λαόν. «Τό Μακεδονικόν ’Έθνος» γράφει 
(σελ. 120) «είναι τώρα έν γεγονός, άλλα ή εξέλιξίς του άνήκει μάλλον εις 
τούς νεωτέρους χρόνους». Χαρακτηριστικώς μάλιστα παρατηρεί δτι αΐ τρεις 
κυρίαρχοι χώραι, Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία καί Ελλάς διενεμήθησαν κατά 
τό 1913 μεταξύ των τήν Μακεδονίαν καί άπερρόφησαν βιαίως εκάστη τμή
ματα τοϋ Μακεδονικού λαού. 'Η Μακεδονία άποτελεΐ πάντοτε ιδιαιτέραν 
οικονομικήν ενότητα (ό συγγραφεύς παραπέμπει εις τό βιβλίον τοϋ D. Ia- 
ranoff, La Macédoine économique, Sophia 1931) τονίζει δέ ιδιαιτέρως 
τάς υπό τών Σέρβων καταβληθείσας προσπάθειας διά τήν έγκατάστασιν αυ
τών είς τήν Μακεδονίαν προς τον σκοπόν τής ενισχΰσεως τοϋ σερβικοϋ 
στοιχείου εις αυτήν καί τήν άξιοποίησιν τών εδαφών της. ’Ανεξαρτήτως 
τών περί Μακεδονίας γνωμώιν τοϋ συγγραφέως δέον να εξαρθή εδώ ή σα
φήνεια με τήν οποίαν περιγράφει τάς οικονομικός βάσεις επί τών οποίων έ- 
στηρίχθη ή εγκατάστασις Σέρβων άγροτών είς τήν Γιουγκοσλαβικήν Μακε
δονίαν (σελ. 360 - 361). ’Ενδιαφέρον θά είχεν ή άποψις τοϋ συγγραφέως 
περί τοϋ άριθμοϋ τών εις τήν Γιουγκοσλαβικήν Μακεδονίαν ευρισκομένων 
προ τοϋ 1900 Σέρβων—έπ’ αυτού δμως ούτος είναι άσαφής, καί μόνον συμ
περασματικούς θά ήδΰνατο να εΐπη τις δτι κατά τον κ. Tomasevich ουτοι 
ήσαν πολύ ολίγοι. Πράγματι εις μεν τήν σελ. 121 παρατηρεί δτι πλήν τών 
Τούρκων ή Γιουγκοσλαβική Μακεδονία κατείχετο υπό τών «Μακεδόνων», 
υπό μεγάλου άριθμοϋ ’Αλβανών καί υπό άριθμοϋ τίνος Ελλήνων, είς δε 
τήν σελ. 15δ τονίζει δτι ολίγον πρίν καί ολίγον έπειτα άπό τήν είσοδον 
τών Σέρβων εις τήν περιοχήν, σημαντικόν μέρος τοϋ πληθυσμού μετηνά- 
στευσεν εις άλλας χώρας καί δή εις τήν Βουλγαρίαν ή τήν Τουρκίαν άντι- 
κατασταθεν άργότερον υπό Σέρβων. ‘Ο κ. Tomasevich δυστυχώς δεν εξη
γεί πώς συμβαίνει, ώστε εις μίαν περιοχήν, δπου έμενεν «Μακεδονικός» 
λαός καί τά>ρα είναι Σέρβοι, να ύπάρχη «Μακεδονικόν ’Έθνος»—καί δεν 
εξηγεί επίσης πώς είναι δυνατόν να γράφη κανείς έν ογκώδες σύγγραμμα
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διά να ύποστηρίξη την προ τοΰ σημερινού γιουγκοσλαβικού καθεστώτος πο
λιτικήν τής Γιουγκοσλαβίας καί ταυτοχρόνως να υίοθετή συνθήματα—δπως 
tò περί μακεδονικού έθνους —τα όποια άφ’ ενός μέν στηρίζονται εις βουλ
γαρικήν βιβλιογραφίαν, άφ’ ετέρου δέ έχουν υίοθετηθή ύπ’ αυτού τούτου 
τοΰ πολιτικού καθεστώτος, το οποίον ό συγγραφεύς, ζών εις χώραν φιλε
λεύθερον μέ ζωηρώς ανεπτυγμένους τούς δημοκρατικούς θεσμούς, επιθυμεί 
να έπικρίνη.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Tyrcki docymenti za Makedonckata isto
ri ja 1827 - 1839, V, Institut za Nazionalna istorija, Ckopje 1958, 
σελ. 219.

’Από το ως ανω πέμπτον τεύχος τών υπό τού ’Ινστιτούτου ’Εθνικής 
'Ιστορίας Σκοπιών εκδιδομένων τουρκικών αρχείων τών άναφερομένων εκ 
τήν Μακεδονίαν ιδιαίτερον ενδιαφέρον δΓ ημάς παρουσιάζουν τα έκ τού 
πρωτοκόλλου 99 έγγραφα ύπ’ άριθ. 70, 125 καί 170, έκ τού πρωτοκόλλου 
100 τα ύπ’ άριθ. 48 καί 53, τα εκ τοΰ πρωτοκόλλου 101 ύπ’ άριθ. 64 καί 
77, καί έκ τού πρωτοκόλλου 103 τα ύπ’ άριθ. 151, 158, 159. Το πρώτον 
έξ αυτών, 99/70, είναι φιρμάνιον τοΰ Δεκεμβρίου 1829, άπευθυνόμενον προς 
τάς άρχάς τού Μοναστηριού καί άναφερόμενον εις τάς έπιδρομάς τοΰ Σάμ
παν Γκίκα εις τάς περιοχάς Κιλκίς, Στρωμνίτσης, Μελενίκου καί Δεμίρ- 
Ίσάρ. Αϊ τουρκικοί στρατιωτικοί δυνάμεις τών καζάδων αυτών καί τών 
Σερρών ήνάγκασαν τον Γκίκα να άποσυρθή έκ τών περιοχών αυτών καί 
να καταφύγη εις τα περίχωρα τής Θεσσαλονίκης. TÒ ύπ’ άριθ. 99/125 εί
ναι διαταγή τοΰ γενικού διοικητού τής Ρούμελης άναφερομένη εις έπισκευάς 
έκκλησίας τίνος εις το Μοναστήρι. Ή διαταγή ύπενθυμίζει δτι διά τάς έ
πισκευάς έκκλησιών χρειάζεται έκδοσις, κατόπιν αίτήσεως, ειδικού φιρμα- 
νίου. Τα ύπ’ άριθ. 100/48 (16/9/1831) καί 53 (28/2/1832) άναφέρονται εις 
τάς διαφωνίας Χριστιανών καί Εβραίων τοΰ Μοναστηριού διά τήν ημέ
ραν τού παζαριού εις τήν πόλιν, τών μέν Χριστιανών προτεινόντων τό 
Σάββατον (άντί τής Κυριακής) τών δέ Εβραίων τήν Τρίτην. Τελικώς καί 
προς ΐκανοποίησιν δλων ωρίσθη ή Τρίτη. Tò έγγραφον 101/64 (29/8/1838) 
άναφέρεται εις παράπονα τού Ελληνικού πατριαρχείου, δτι γάμοι ε’ις Μο
ναστηριού μεταξύ Ευρωπαίων καί Έλληνίδων ή Άρμενίδων, έν άντιθέσει 
προς δικαιώματα παραχωρηθέντα εις τούς μητροπολίτας τοΰ Μοναστηριού 
καί τού Πριλάπου, τελούνται συμφώνως προς τό μωαμεθανικόν δίκαιον. Tò 
φιρμάνιον άναγνωρίζει τό ύφιστάμενον καθεστώς. TÒ 101/77 (12/2/1831) 
είναι φιρμάνιον προς τάς άρχάς τοΰ Μοναστηριού άναφερόμενον εις τήν 
διακοπήν τής λειτουργίας τού έργοστασίου πυρίτιδος έν Θεσσαλονίκη καί 
μεταφοράς τών ύλικών του εις τό έργοστάσιον Άζατλού τής Κωνσταντινου
πόλεως. Τα έγγραφα τέλος 103/151 (Όκτ. 1837), 158 (Νοέμβριος 1836)
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