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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.
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"Εν τοΰ Ιδιου περίπου τΰπου εργον είχε δημοσίευσή, καί πάλιν περί 
χωρίου εις τά Βαλκάνια, προ δεκαετίας, υπό τοΰ I. Τ. Sanders, υπό τον 
τίτλον «Balkan Village» με θέμα τό βουλγαρικόν χωρίον Dragalevtsy. 
Καί εις τα δυο βιβλία γίνεται προσπάθεια υπό των συγγραφέων να καθορι- 
σθή ή επελθοΰσα, λόγφ τοΰ κομμουνιστικού καθεστώτος εις την Γιουγκο
σλαβίαν καί την Βουλγαρίαν, μεταβολή των δρων ζωής εις τα δυο αυτά βαλ
κανικά χωρία.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

f ’Ιωακείμ Μαρτινιανοϋ, μητροπολίτου Ξάνθης. Ή 
Μοσχόπολις 1330 - 1930. Έπιμελεία Στίλπωνος Π. Κυριακίδου. Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άρ. 21, Θεσσαλονίκη 
1957, σελ. 366.

Τήν αγάπην διά τήν ιστορίαν τής πατρίδος του τήν είχεν ήδη κατα
στήσει έκδηλον ό συγγραφεΰς διά τής τό 1939 έκδοθείσης χρησιμωτάτης 
εργασίας του : «Σύμβολα! εις τήν ιστορίαν τή; Μοσχοπόλεως, Α'. Ή ιερά 
Μονή τοΰ τιμίου Προδρόμου κατά τον εν αυτή κώδικα 1630 - 1875», εις 
τήν οποίαν εκτός τής δημοσιεΰσεως τών περιεχομένων τοΰ κωδικός είχεν 
άσχοληθή πολΰ επιτυχώς καί εις τήν συναγωγήν τών εξ αυτών ιστορικών 
πορισμάτων. Ή παροΰσα συνθετική εργασία, έκδοθείσα μετά τον θάνατόν 
του έπιμελείφ τοΰ κ. Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, αποτελεί πλήρη έξιστό- 
ρησιν τών περιπετειών τής πόλεως από τής ίδρυσεώς της μέχρι καί τής κα
ταστροφής αυτής τό 1930. Ή έκδοσις υπήρξε πραγματικός αθλος, τον 
οποίον μόνος ό κ. Κυριακίδης μέ τήν άνεξάντλητον δραστηριότητα καί τήν 
επίσης άνεξάντλητον υπομονήν του θά ήδυνατο να επιτελέση, διότι ό συγ
γραφεΰς είχε αφήσει τό εργον του εις ημιτελή είσέτι κατάστασιν, μετά 
πλήθους μεταβολών εις τό άρχικώς γραφέν κείμενον, μετά βιβλιογραφι
κών σφαλμάτων καί άσυμπληρώτων φράσεων. *0 κ. Κυριακίδης παρατη
ρεί δτι «διόρθωσις πάντων τών ανωτέρω άπήτησε καί χρόνον πολύν καί 
κόπον αρκετόν. Έάν έμειναν μερικά, τοΰτο οφείλεται εις τήν φύσιν τών 
πραγμάτων. Τά κατάλοιπα άποθανόντων συγγραφέων, οσονδήποτε άρτια 
καί αν είναι, ως έργα ανθρώπινα, αφήνουν πάντοτε κενά καί αβλεπτή
ματα, τά όποια μόνον δ νοΰς καί τά δμμα τοΰ συγραφέως θά ήδΰναντο να 
συμπληρώσουν καί να διορθώσουν». Ό Μαρτινιανός γράφει είς δυσκο- 
λον καί περιπεπλεγμένον ύφος, τό εργον του δμως έχει τόσον πλοΰτον πλη
ροφοριών, ώστε αξίζει πράγματι ή προσπάθεια να τό μελετήση κανείς. 
"Επειτα από εκτενή εισαγωγήν περί τής καταστάσεως εν Μ. Άσίφ καί ταΐς 
εΰρωπαϊκαΐς τής Ανατολής χώραις περί τό 1360 μετά είδικωτέρας εξετά
σεις τής καταστάσεως εις "Ηπειρον, ό συγγραφεΰς πραγματεύεται είς τό 
κεφάλαιον I τήν μετά τό 1380 μετοικεσίαν πληθυσμών είς "Ηπειρον, Μα·

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

