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596 ΒιβλιοΜριοίαι (Tyrckt docymenti)

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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καί 159 (5/12/1837) άναφέρονται εις αντιδικίαν μεταξύ διαφόρων Τούρκων 
προυχόντων τοϋ Μοναστηριού καί των Κρουσοβιτών ως προς την κυριότη
τα του εδάφους τοΰ Κρουσόβου. Οί Τούρκοι ισχυρίζονται δτι τό έδαφος αυ
τό είναι Ιδιοκτησία των, την οποίαν έχουν εκ των προγόνων των, διά το 
όποιον Κρουσοβϊται έπλήρωναν μέχρι προ τίνος 16.000 πιάστρα ετησίως 
ως ενοίκιον, ζητούν δε την πληρωμήν, άναδρομικώς, τού ποσού των 96.000 
πιάστρων. Οί Κρουσοβϊται δμως, διά τού δημάρχου των ’Ισιδώρου καί τών 
ιερέων ’Ιωσήφ, Κώστα, Μανώλη καί Δημήτρη άντικρούουν τάς απόψεις 
τών Τούρκων. Τό φιρμάνιον δμονς τού ’Οκτωβρίου 1837, άπευθυνόμενον 
προς τον γενικόν διοικητήν, εδρεύοντα εις Μοναστήριον, διατάσσει την επα- 
νεξέτασιν τής ύποθέσεω,ς, ή οποία καταλήγει καί πάλιν εις τό αυτό σημεΐον 
διότι έκαστος τών άντιδίκων υπερασπίζει τάς απόψεις του. Τελικώς δμως 
ενώπιον τού Διβανίου τής Ρούμελης οί Κρουσοβϊται παραδέχονται τάς α
πόψεις τών Τούρκων τοΰ Μοναστηριού, οί οποίοι πάλιν συμβιβαστικώς πε
ριορίζουν τάς απαιτήσεις των εις 26.00U πιάστρα, αντί τοΰ αρχικού ποσού 
τών 96.000.

Τα τουρκικά έγγραφα εκδίδονται εν μεταφράσει εις την βουλγαρικήν 
διάλεκτον τών Σκοπιών, τών δε σπουδαιότερων εξ αυτών δίδεται περίλη- 
ψις εις την γαλλικήν, φωτοτυπίαι καί τό τουρκικόν κείμενον κατά μεταγρα
φήν με λατινικούς χαρακτήρας.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Joel Martin Halpern, A Serbian village. Colum
bia University Press, New York 1958, σελ. 325.

'Όπως αναγράφεται εις τό εξώφυλλόν του, τό βιβλίον αυτό αποτελεί 
την πρώτην εις αγγλικήν γλώσσαν μελέτην μιας γιουγκοσλαβικής κοινότητος 
καί εν από τα ολίγα έργα κοινωνικής ανθρωπολογίας διά περιοχήν τών 
Βαλκανίων. Ό κ. Halpern, 6 οποίος παρέμεινεν επ’ αρκετόν χρόνον εις τό 
σερβικόν χωρίον Orashac μετά τής συζύγου του, ή οποία τον εβοήθησε 
εις τάς μελετάς του, περιγράφει κατά σειράν, 1 τήν τοποθεσίαν τοΰ χωρίου,
2 τήν Σερβίαν καί τό Orashac κατά τον δέκατον έννατον αιώνα, 3 τό χω
ρίον Orashac σήμερον, 4 τούς ορούς ζωής εις τό χωρίον, 5 τα οικήματα, 
τα ενδύματα καί τήν τροφήν, 6 στήν κοινωνικήν δργάνωσιν, 7 τάς κοινω- 
νικάς του τάξεις, 8-9 τον «κύκλον ζωής» (γέννησις, παιδική ηλικία, έρως, 
γάμος, συζυγική ζωή, θάνατος), 10 τήν θρησκείαν, τάς εορτάς καί τάς λαϊ
κός δοξασίας, 11 τάς σχέσεις τοΰ χωρίου προς τήν κυβέρνησιν καί 12 τάς 
απόψεις τών χωρικών διά τον έξω κόσμον. Τό βιβλίον πλουτίζεται με 
πολλάς αυτοβιογραφίας κατοίκων τοΰ χωρίου καί με πολλάς επίσης φωτο
γραφίας, μολονότι δε έχει χαρακτήρα αύστηρώς επιστημονικόν, έχει γραφή 
εις πολύ εύχάριστον ύφος.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

