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τολής — στή θετική καί πρόθυμη οικονομική συνδρομή τής Ελληνικής ’Αδελφότητας : 
Ή πτώση τής Βενετικής Πολιτείας τό 1797 είχε ώς συνέπεια καί τήν καταστροφή τοϋ με
γάλου πλούτου τών Ελλήνων τής Βενετίας.

Ή έκδοση τών έγγραφων έγινε μέ τρόπο ύποδειγματικό: Προτάσσεται περίληψη τοϋ 
γράμματος, τήν όποια άκολουθεϊ λεπτομερής παλαιογραφική του περιγραφή. ’Ακολουθεί 
τό κείμενο, τό κριτικό υπόμνημα — όταν χρειάζεται — καί τα σχόλια. Στα σχόλια ό κ. Μα- 
νούσακας βρίσκει τήν εύκαιρία νά παρουσιάση άπό κάθε πλευρά τό θέμα στό όποιο άνα- 
φέρεται τό πατριαρχικό έγγραφο, νά τό συμπλήρωσή μέ τήν έκδοση άλλων έγγράφων (κυ
ρίως άπό τό ’Αρχείο τής ’Αδελφότητας), νά διαφώτιση κάθε ασάφεια πού αφήνει ό πατρι
αρχικός γραμματέας. Μέ τις σημειώσεις πού άκολουθοϋν τα σχόλια δίδεται όλη ή σχετική 
βιβλιογραφία, ή όποια συνδυάζεται μέ νέα, ανέκδοτα καί πάλι, στοιχεία άπό τά ’Αρχεία 
τής ’Αδελφότητας. Μέ τον τρόπο αύτό ό έκδοτης προσφέρει κάθε γράμμα τής συλλογής 
σέ ξεχωριστή ένότητα, πλήρη άπό άποψη παλαιογραφική, ιστορική, βιβλιογραφική κλπ. 
Ο συνδυασμός πάλι όλων τών πατριαρχικών γραμμάτων, πού μέ παραπομπές καί συγκρί

σεις δένονται μεταξύ τους, προσφέρει, μέ απαράμιλλη μεθοδικότητα, ένιαία τήν εικόνα 
τής ιστορίας τής Κοινότητας άπό τά μέσα τοϋ 16ου ώς τις άρχές τοϋ 19ου αιώνα. ’Αλλά τό 
τοπικό πλαίσιο, όπου κινείται ό κ. Μανούσακας είναι έξ ίσου μεγάλο, όπως καί τό χρονικό: 
Ό αναγνώστης τοϋ βιβλίου δέν θά βρή πληροφορίες μόνο για τούς Έλληνες τής Βενετίας, 
άλλα καί για πρόσωπα (λογίους, έκκλησιαστικούς, έμπορους κλπ.) πού έδρασαν ποικοιλό- 
τροπα στήν ίδια χρονική περίοδο στήν υπόλοιπη ’Ιταλία, τήν Ελλάδα καί άλλα κέντρα 
τοϋ ορθόδοξου Ελληνισμού.

Ή έκδοση συνοδεύεται άπό λεπτομερή ευρετήρια (σ. 137-152), ιταλική περίληψη τοϋ 
έργου (σ. 155-164) καί 22 πίνακες έκτος κειμένου, οί όποιοι προσφέρουν χαρακτηριστικά 
δείγματα γραφής τών πατριαρχικών έγγράφων άπό τό 1547 ώς τό 1806. Τέλος, όλοφάνερη 
είναι ή έπιμέλεια κατά τήν έκτύπωση τοϋ βιβλίου· ή τυπογραφική του έμφάνιση είναι άψο
γη καί, μπορεί κανείς νά πή, άσυνήθιστη για έλληνικές έκδόσεις.

Ό τρόπος μέ τόν όποιο σύνθεσε καί αύτή τήν έργασία του ό κ. Μανούσακας, ή σαφή
νεια καί προπάντων ή έμφανής μεθοδικότητά του θά άποτελέσουν άσφαλώς υπόδειγμα σέ 
άλλες ανάλογες έργασίες, ιδιαίτερα σέ εκδόσεις έγγράφων τής έποχής τής τουρκοκρατίας.

ΣΤΕΦ. I. ΠΑΠΑΔ0Π0ΤΛ0Σ

Άποστ. Ε. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ,'Ιστορία τής Μακεδονίας (1354-1833), Θεσσα
λονίκη 1969, 8ο, σελ. κ' + 715.

Δέν είναι πρώτη φορά πού ό καθηγητής κ. Α.Ε. Βακαλόπουλος άσχολεΐται μέ τήν ιστο
ρία τής Μακεδονίας. Πάνω άπό τριάντα μονογραφίες έχει άφιερώσει σέ θέματα τής το
πογραφίας, τής ιστορίας καί τής έκκλησίας τής Θεσσαλονίκης, τής Θάσου, τής Δυτικής 
Μακεδονίας καί άλλων μακεδονικών περιοχών. Μέ τήν έκδοση όμως τής συνθετικής έρ- 
γαοίας, πού παρουσιάζω έδώ συνοπτικά, ό συγγρ. προσφέρει στή Βόρειο Ελλάδα τό συ
στηματικό καί βασικό ιστορικό της έγχειρίδιο. 'Οσα γράφτηκαν ώς τώρα — άπό τόν ίδιο 
ή άπό άλλους, Έλληνες καί ξένους Ιστορικούς — γιά τήν τουρκοκρατούμενη Μακεδονία 
συγχωνεύονται μέσα στό όγκώδες αύτό βιβλίο (πού ξεπερνά τις έφτακόσιες σελίδες), άφοϋ 
πρώτα περάσουν άπό τόν άπαραίτητο ιστορικό έλεγχο. ’Αλλά καί νέα στοιχεία προοά- 
γονται, τά όποια ό συγγρ. άντλησε μεθοδικά άπό παραγνωρισμένες καί άνεκμετάλλευτες 
πηγές, καθώς έπίσης καί άπό άνέκδοτες άρχειακές μαρτυρίες έλληνικών, αύστριακών, 
γαλλικών καί βενετικών άρχείων.

Ή έργασία άπλώνεται σέ μιά χρονική έκταση πέντε περίπου αιώνων. Τά τυπικά χρο
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νικά πλαίσια πού άναγράφονται στον υπότιτλο (1354-1833) δέν ισχύουν πάντοτε. Ό συγγρ. 
προετοιμάζει τον άναγνώστη μέ σύντομες αναδρομές σέ παλαιότερες έποχές, άλλά καί μέ 
μικρές, ακτινωτές προεκτάσεις — όταν το άπαιτή ή περίσταση — προς τά νεώτερα χρόνια 
(βλ. π.χ. στις ο. 3-4, 6-7, 11, 24, 30-31, 321, 262, 640-643).

Στήν έκτενή εισαγωγή (σ. 1-10) έχουμε τό σαφές περίγραμμα τοϋ αντικειμένου τής έρ- 
γασίας: Δέν έξιστοροϋνται μόνο τά γεγονότα πού διαδραματίστηκαν στήν περιοχή πού όρί- 
ζουν τά σημερινά διοικητικά πλαίσια καί τά καθιερωμένα σύνορα, αλλά στή μεγάλη γεω
γραφική έκταση πού λέγεται «Μείζων Μακεδονία»· ή έκταση αύτή, στήν όποια τά γεγονότα 
παρουσιάζουν μια ένότητα καί ή ιστορική μοίρα των κατοίκων κάποια ένιαία εικόνα, πε
ριλαμβάνεται χονδρικά στον κύκλο πού σχηματίζουν άπό τή δύση ή Πίνδος, από τό νότο 
τά Χάσια, τά Καμβούνια, ό "Ολυμπος καί οί βόρειες άκτές τού Αιγαίου, άπό τήν άνατολή 
ό Νέστος καί άπό τό βορρά οί ακραίες περιοχές των μακεδονικών επαρχιών τής Αχρίδας, 
τής Πρέσπας, τού Κρουσόβου, τοϋ Περλεπέ, των Βελεσών, τής Στρώμνιτσας καί τού Με- 
λενίκου. Ή διάκριση αύτή είναι αναγκαία· ό γεωγραφικός όρος «Μακεδονία» είχε ποικί
λες περιπέτειες παλαιότερα, έκτος άπό τις γνωστές τοϋ καιροϋ μας : Πολλές φορές άναφέ- 
ρονταν καί σέ μεγάλα τμήματα τής βόρειας καί νότιας Αλβανίας, τής βόρειας Θράκης 
(’Ανατολικής Ρουμελίας), τής νότιας Βουλγαρίας, άκόμα καί τής σημερινής Θράκης (βλ. 
σ. 1 καί χάρτη 1). Έξ άλλου πολλές πηγές τοϋ 16ου, τοϋ Που καί τοϋ 18ου άκόμη αίώνα; 
καθώς καί χάρτες τής ίδιας έποχής, άποκαλοϋν «Μακεδονία» καί περιοχές τοϋ Μαυρο
βούνιου, τής Βορείου καί τής ύπόλοιπης ’Ηπείρου, άκόμη καί τής Θεσσαλίας (άσχετα μέ 
τή χρήση τοϋ όνόματος «Θεσσαλία» στον τίτλο τοϋ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης). ’Ανα
φέρω έδώ ώς παράδειγμα χαρακτηριστικό τό λεγόμενο «Βασιλικό Μακεδονικό Σύν
ταγμα» (Reggimento Real Macedone) τοϋ Βασιλείου των Δύο Σικελιών συγκροτήθηκε στά 
μέσα τοϋ 18ου αιώνα άπό Ήπειρώτες, προπάντων Χιμαριώτες, καί έλάχιστους ή καθόλου 
Μακεδόνες πολεμιστές.

Έξω άπό τό γεωγραφικό αύτό πλαίσιο μένουν οί έπαρχίες τοϋ Τετόβου καί τών Σκο
πιών, αύτές πού άποτέλεσαν τόν πυρήνα τοϋ αύτοκαλουμένου «Μακεδονικού Κράτους» 
τών Σκοπιών οί περιοχές αύτές δέν άνήκαν στήν Μακεδονία, άλλά στήν παλαιά Σερβία.

’Αντικείμενο τών πρώτων κεφαλαίων τοϋ βιβλίου είναι ή κατάσταση πού έπικρατοϋσε 
στά ύπολείμματα τής βυζαντινής Μακεδονίας κατά τις παραμονές τής τουρκικής κατάκτη- 
σης. Ό συγγρ. έξετάζει (ο. 11-34) τή σέρβική έξάπλωση πάνω στό θεσσαλικό, ήπειρωτικό 
καί μακεδονικό χώρο, τήν έσωτερική πολιτική τοϋ Στεφάνου Δουσάν, τή δημιουργία τών 
σερβικών κρατιδίων πού διαδέχτηκαν τό κράτος τοϋ Δουσάν, δηλαδή τών κρατών τοϋ 
Vukasin (1365-1371), τοϋ Uros (1355-1371) καί τοϋ Ugliesa (1365-1371). Είδικώτερα, 
μιλώντας γιά τό τελευταίο, πού άπλώθηκε στήν κεντροανατολική Μακεδονία, ό συγγρ. 
δέν παραλείπει νά θίξη καί τό ζήτημα τών έθνολογικών άναταραχών πού προκάλεσαν στον 
έλληνικό πληθυσμό οί σερβικές κατακτήσεις (σ. 21-24)· σοζητεΐ τήν άποψη τοϋ Ostrogor- 
sky γιά τή σύνθεση τοϋ πληθυσμού τών πόλεων καί τής ύπαίθρου καί, παρουσιάζοντας πλη
ροφορίες παλιών περιηγητών καί άπόψεις άλλων μελετητών τής μακεδονικής ιστορίας, 
δείχνει πώς ό έλληνισμός δέν κλονίστηκε στις άρχαΐες κοιτίδες του άπό τις έθνολογικές 
καί κοινωνικές συνέπειες τής σερβικής κυριαρχίας στήν περιοχή τοϋ Στρυμόνα.

’Ιδιαίτερη σημασία άποδίδει ό συγγρ. στή δραστηριότητα πού παρουσίασε ώς διοικη
τής τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης ό Μανουήλ Β', ό γιος τοϋ αύτοκράτορα Ίωάννου Ε' Πα- 
λαιολόγου (1341-1365). Ό Μανουήλ ίχνογραφείται στό βιβλίο (σ. 25-29, 34-40) ώς μιά άπό 
τις συμπαθέστερες μορφές τής Μακεδονίας τής έποχής αύτής καί χαρακτηρίζεται (σ. 40) 
ώς ό ένσαρκωτής τοϋ πνεύματος τής αντίστασης τών Ελλήνων έναντίον τών Τούρκων 
κατακτητών. Ενδιαφέρουσες είναι οί παρατηρήσεις γιά τήν οργάνωση τής άμυνας τοϋ μα
κεδονικού κρατιδίου τοϋ Μανουήλ : "Ιδρυσε περιφερειακά όχυρώματα σέ καίρια σημεία
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γύρω από τή Θεσσαλονίκη — ό συγγρ. τά έντοπίζει σέ μερικά έρείπια πύργων πού σώζον
ται ακόμη σήμερα «δίκην κύκλου» γύρω άπό τή μακεδονική πρωτεύουσα (Χριστούπολη - 
Καβάλα, Χρυσούπολη, Ρεντίνα, Γυναικόκαστρο, "Αγιος Βασίλειος, Γαλάτιστα, Βέροια, 
Κίτρος, Πλαταμώνας, Καοσάνδρα). Ό Μανουήλ οχύρωσε καί τό παλιό φρούριο τών Σερ
ρών, καθιστώντας το αληθινό πρώτο προμαχώνα τού έλληνισμοϋ προς τήν ανατολή.

Σημαντική κοινωνική σημασία είχε γιά τήν έποχή καί ή άναδιοργάνωση από τον Μα
νουήλ του συστήματος τών «προνοιών», μέ τήν όποια ένισχύθηκε ή στρατιωτική ολιγαρ
χία, άπό τήν όποια τό κράτος προσδοκούσε συμπαράσταση σ-ιήν άμυντική του προσπά
θεια· ή πολιτική αύτή έφαρμόστηκε σέ βάρος τών μοναστηριακών προνομίων καί μέ τή 
λήψη καί άλλων, άναλόγων τολμηρών, κοινωνικών μέτρων (σ. 27).

Μέ τήν έξάπλωση τών ’Οθωμανών οί ελληνικές περιοχές δέχονται νέους κατοίκους 
μέ τις ομαδικές έγκαταστάσεις τουρκομανικών φύλων. Ό συγγρ. αναζητεί τά σημεία τών 
έγκαταστάσεων τών Γιουρούκων καί τών Κονιάρηδων στις περιοχές τής Πτολεμαΐδας καί 
τής Κοζάνης, στά βορειοδυτικά τής Θεσσαλονίκης, στα Γενιτσά, στα βόρεια τής λίμνης 
τού Λαγκαδά, ώς τις Σέρρες, τήν Καβάλα καί τή Δράμα. Σχολιάζεται έπίσης ή παράδοση 
γιά τό συνοικισμό τής Νάουσας, πού συνδέθηκε μέ τον κατακτητή τής περιοχής Γαζή Έβ- 
ρενός καί τού Σιάχ Λιάνη, τον παιδαγωγό του γιου τού Έβρενός Άλή (σ. 53-55).Παρά τήν 
προνομιακή μεταχείρησή τους άπό τον Μανουήλ, οί στρατιωτικοί τοπάρχες τής Μακεδο
νίας, "Ελληνες καί Σέρβοι, δέχτηκαν τήν τουρκική κυριαρχία, συνεργαζόμενοι μάλιστα 
μερικές φορές μέ τούς κατακτητές (βλ. παραδείγματα στις σ. 41, 42-43, 44-45, 46).

Στά 1387-1391 έχουμε τήν πρόσκαιρη περίοδο τής ύποτελείας τής Χριστούπολης καί 
τής Θεσσαλονίκης. Ό σουλτάνος άρκέστηκε νά τις καταστήση φόρου ύποτελεΐς καί δέ
χτηκε νά σεβαστή ώς ένα βαθμό τό κοινοτικό τους καθεστώς. Ή κατάσταση αύτή — αβέ
βαιη πάντοτε — δέν κράτησε πολύ : Ό σουλτάνος Βαγιαζήτ Α' περνά, μετά τον θάνατο 
τού ’Ιωάννη Ε', στις εύρωπαϊκές έπαρχίες, κατασκάβει τή Χριστούπολη, πού τού άντιστά- 
θηκε, καί κυριεύει τή Θεσσαλονίκη μέ τά περίχωρά της. Μέ τήν αναταραχή πού δημιουρ- 
γειται ύστερα άπό τήν ένταση στήν τουρκική καταπίεση, αρχίζει καί τό πρώτο κύμα φυγής 
τών κατοίκων άπό τά πεδινά προς τά ορεινά, όπου, παρά τις εγγενείς δυσχέρειες, έβρισκαν 
ασφαλέστερη διαμονή. Τώρα είναι καί ή πρώτη έποχή τών βίαιων έξισλαμισμών, γιά τούς 
όποιους ό συγγρ. παραθέτει καί προφορικές παραδόσεις (βλ. ιδιαίτερη μνεία γιά τό χωριό 
Νότια τών Μογλενών στή σ. 65).

Ή έφήμερη βενετική κατοχή τής Θεσσαλονίκης (1423-1430) δέν άποτέλεσε μόνο μιά 
παρένθεση τυραννίας γιά τούς κατοίκους τής πόλης, άλλά καί τήν άφορμή πού όδήγησε 
στήν όριστική της υποδούλωση στούς Τούρκους, οί όποιοι, κυριεύοντάς την στά 1430, τή 
λεηλάτησαν άγρια.

Ό συγγρ. έπισημαίνει τις μαρτυρίες πού σώθηκαν γιά απόπειρες άνταρσίας τών Μακε- 
δόνων στά 1444-1449, άποκαθιστά μερικές χρονολογικές άνακρίβειες γιά τήν παθητική ή 
ένεργό αντίσταση τών κατοίκων, καί εξιστορεί τά σχετικά μέ τά πρώτα αρματολίκια τού 
Όλύμπου καί άλλων έλληνικών βουνών. Στο μεταξύ άρχίζουν καί οί έποικισμοί τών 
Εβραίων τής Δύσης σέ διάφορες περιοχές τής Μακεδονίας, κυρίως τής Θεσσαλονίκης. 
•Ο συγγρ. άναφέρεται στή συγκρότηση τών εβραϊκών παροικιών τής Μακεδονίας καί στά 
οικονομικά καί έμπορικά ζητήματα πού προκάλεσε ή αξιοσημείωτη δραστηριότητά τους, 
προπάντων στή μακεδονική πρωτεύουσα (σ. 132-138).

Μιά περίοδος σχετικής ήρεμίας καί εσωτερικής τάξης παρατηρεΐται στή Μακεδονία 
κατά τόν 16ο καί τον 17ο αιώνα. Τό γεγονός αύτό έξηγεΐ καί τήν παλινόστηση τών κατοί
κων άπό τά ορεινά προς τά πεδινά καί τά παράλια, πού, καθώς άναφέραμε, είχαν άναγκαστή 
παλιότερα νά τά έγκαταλείψουν γιά νά ξεφύγουν τήν τουρκική καταπίεση. Ή έπιστροφή 
αύτή χαλάρωσε τήν πυκνότητα τών όρεινών πληθυσμών, πού είχαν πολλαπλασιαστή μέ
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τή συνεχή συρροή τών προσφύγων. TÒ ίδιο γεγονός όμως είχε καί άλλα, σημαντικά οίκο- 
νομικά καί κοινωνικά άποτελέσματα : Οί άνθρωποι έγκαταλείπουν ώς ενα βαθμό τήν κτη
νοτροφία καί κάποτε καί τή βιοτεχνία, γιά να στραφοϋν πρός τή θάλασσα καί τό έμπόριο. 
Τώρα άρχίζει νά έκδηλώνεται μεταξύ τών Μακεδόνων μιά άξιοσημείωτη οικονομική δρα
στηριότητα, ή όποια έχει περισσότερη σημασία έπειδή οί φορείς της άναγκάστηκαν νά 
συμβαδίσουν μέ τούς σοβαρούς άνταγωνιστές πού οί «διομολογήσεις» τράβηξαν άπό τήν 
Ευρώπη πρός τις ανατολικές άγορές. Οί γεννήσεις, πού αυξάνονται, κυρίως στις πόλεις, 
καί ή οικονομική κίνηση προκαλοϋν αύξηση του αστικού προπάντων πληθυσμού. Στήν 
αύξηση αύτή συντελεί καί ή παλίνδρομη κίνηση τών κατοίκων άπό τά ορεινά στά πεδινά. 
Τώρα είναι ή έποχή τών αποδημιών τών ’Αγραφιωτών καί τών Άσπροποταμιτών πρός τή 
Θεσσαλονίκη, τό Άσβεστοχώρι καί άλλες περιοχές τής Μακεδονίας. Βλάχοι άπό τή Θεσ
σαλία καί τήν Ήπειρο μετοικούν πρός τή Μακεδονία καί τις βορειότερες έπαρχίες τής 
οθωμανικής αύτοκρατορίας, έκεί πού τον έπόμενο κιόλας αιώνα θά αρχίσουν νά ευδοκι
μούν οί έλληνικές, μακεδονικές κυρίως, παροικίες.

Ό συγγρ. έρευνα μέ προσοχή τά ανάλογα ρεύματα χωρικών καί τεχνιτών (Ελλήνων, 
Βουλγάρων, Σέρβων, Τούρκων, ’Αλβανών άλλά καί Γερμανών) πρός τις μακεδονικές με
ταλλευτικές περιοχές, τά Σιδηροκαύσια, τή βορειοανατολική Χαλκιδική, καί άλλοϋ. ’Εν
διαφέρουσες μαρτυρίες προσάγονται άπό περιηγητικά κείμενα καί άλλες πηγές· διαφωτί
ζονται έτσι ό τρόπος τής ζωής τών έργατών έκείνων, οί μέθοδοι πού έφαρμόζονταν κατά τήν 
έξαγωγή τού μεταλλεύματος, αλλά καί ή κοινωνική καί κοινοτική όργάνωση πού έπικρά- 
τησε στά χωριά τής περιοχής καί ιά προνόμια πού διαφύλαξαν τή σχετική αυτονομία τών 
κατοίκων μερικών μεταλλευτικών κέντρων τής Μακεδονίας.

’Εκτός άπό τήν κοινωνική κατάσταση τών Σιδηροκαυσίων, ό συγγρ. στρέφει τήν προ
σοχή του καί πρός τις ένδεχόμενες εθνολογικές έπιπτώσεις πού μπορούσαν νά έχουν οί κά
θοδοι τών πολυποίκιλων έκείνων έργατικών ομάδων. ’Αναιρούνται οί σωβινιοτικές άπόψεις 
σχετικά μέ τά άποτελέσματα τών μετακινήσεων αύτών στήν έθνολογική σύσταση τού πλη
θυσμού (P. Koledarov, σ. 149-150) καί προσφέρονται σαφή στοιχεία, πού άποδεικνύουν ότι 
οί διάφοροι έργάτες πού κατέβαιναν γιά νά εργαστούν στά μακεδονικά μεταλλεία δέν έγκα- 
θίσταντο μόνιμα, αλλά αντίθετα πραγματοποιούσαν έποχιακά ταξίδια καί έφήμερες έγκα- 
ταστάσεις.

'Ολόκληρο τό έκτο κεφάλαιο τού βιβλίου (σ. 157 κέ.) είναι αφιερωμένο στήν έξιστό- 
ρηση τών δυο πρώτων αιώνων τής τουρκικής κατάκτησης τού 'Αγίου "Ορους. Παρουσιά
ζονται οί προσπάθειες τών καθολικών μισιοναρίων νά διεισδύσουν στή χερσόνησο, έξε- 
τάζεται ή προσφορά τού Άθω στήν τέχνη τής τουρκοκρατίας καί έξαίρεται ή ανάπτυξή 
του σέ καλλιτεχνικό κέντρο τής ύπόδουλης Ελλάδας.

Τό έπόμενο κεφάλαιο (σ. 179-257) παρακολουθεί τά πολιτικά γεγονότα πού διαδραματί
στηκαν στή Μακεδονία κατά τόν 16ο καί τόν 17ο αιώνα: τις έπαναστατικές κινήσεις πού ση
μειώθηκαν στις Σέρρες, τόν Άθω καί τήν περιοχή τής Αχρίδας λίγο μετά τή ναυμαχία τής 
Ναυπάκτου (1571), καθώς καί τις άλλες άντιτουρκικές προσπάθειες τών κατοίκων κατά τόν 
17ο αΙώνα. Έπισημαίνονται οί μαρτυρίες πού σώθηκαν γιά τή δράση τών κλεφτών καί τών 
χαϊντούκων στό έσωτερικό τής Μακεδονίας, όπου στό μεταξύ είχε διαμορφωθή ιδιαίτερα 
κρίσιμη κατάσταση γιά τόν πληθυσμό.’Αξιοσημείωτες προσπάθειες γιάέπιβίωση συναν
τούμε σέ μερικά άπό τά πιό σημαντικά μακεδονικά κέντρα (Σέρρες, Μελένικο, Αχρίδα κλπ.).

Ή πολιτική κατάσταση πού ακολούθησε κατά τό διάστημα πού μεσολαβεί άπό τις 
όνομαστές συνθήκες τού Κάρλοβιτς (1699) καί τού Πασάροβιτς (1718) ώς τά μέσα τού 18ου 
αιώνα, μπορεί νά χαρακτηρισθή ώς περίοδος τών πρώτων είρηνικών σχέσεων μεταξύ τών 
’Οθωμανών καί τών Εύρωπαίων τής Κεντρικής Ευρώπης (κυρίως τών άψβουργικών Αυ
στριακών). Ή κατάσταση αύτή άνοιξε όπως ήταν φυσικό εύρείς όρίζοντες στήν ανάπτυξη
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έντονης έμπορικής δραστηριότητας άνάμεσα στην οθωμανική αυτοκρατορία — τήν οποία 
στον έμπορικό τομέα αντιπροσώπευαν ώς ένα μεγάλο βαθμό οί Έλληνες, προπάντων οί 
Μακεδόνες — καί στο κράτος των 'Αψβούργων τής Βιέννης (βλ. ο. 258, 265 κέ.). 'Ωστόσο, 
οί προϋποθέσεις για ειρηνική συμβίωση μεταξύ των γειτονικών λαών τής τουρκικής αυ
τοκρατορίας καί του κράτους των σουλτάνων δέν ήταν απόλυτες· ή εμφάνιση στο ιστορικό 
προσκήνιο τού Μεγάλου Πέτρου δημιούργησε τις άφορμές γιά ανάλογη πολεμική δραστη
ριότητα καί νέες αναστατώσεις στή Βαλκανική χερσόνησο. 'Ο έπαναστατικός έρεθισμός 
των Μακεδόνων κυρίως τών κατοίκων τών αστικών κέντρων άπό τα κηρύγματα των πρα
κτόρων τού φιλοδόξου τσάρου εμφανίζεται άξιοσημείωτος στις «ενθυμήσεις» τού καιρού. 
Οί "Ελληνες παρακολουθούν μέ έντονο ένδιαφέρον καί συγκίνηση τήν αναμέτρηση τής 
όμόδοξης Ρωσίας μέ τον Τούρκο κυρίαρχο. ’Αλλά οί άντιδράσεις τών ραγιάδων έχουν καί 
άλλες άφορμές : Οί επιχειρήσεις τών Βενετών στήν Πελοπόννησο αναγκάζουν τούς Τούρ
κους να έπιβάλλουν διαρκώς στόν πληθυσμό νέες φορολογίες γιά να καλυφθούν οί άνάγκες 
τού πολέμου. Ή αναταραχή συνεχίστηκε μέ σχετικές αυξομειώσεις ώς τή μεγάλη διπλω
ματική νίκη τών Αύστριακών στό Πασάροβιτς. "Υστερα άπό τό γεγονός αύτό δημιουργοΰν- 
ται καί πάλι πιό σταθερές αύτή τή φορά οί προϋποθέσεις γιά ειρηνικά έργα στή Μακε
δονία. Καί μέ τήν οικονομική διείσδυση τής Αύστρίας στή νότια Βαλκανική ή Μακεδο
νία, προπάγτων ή Κεντρική καί ή Δυτική, βρίσκουν εύκαιρίες γιά τήν άνάπτυξη οικονο
μικής δραστηριότητας. Κέντρο αύτής τής δραστηριότητας γίνεται ή Θεσοαλονίκη ή όποια 
δέχεται στό μεταξύ νέους Εβραίους «φυγάδες» άπό τήν Πορτογαλία, τήν Ισπανία καί τήν 
’Ιταλία. Τό δραστήριο έβραϊκό στοιχείο συναγωνίζεται στό ίδιο έμπορικό κέντρο τούς 
Γάλλους, "Αγγλους, 'Ολλανδούς καί "Ελληνες έμπορευομένους. Ό οικονομικός ρόλος τών 
διαφόρων έμποροπανηγύρεων γίνεται πιό έμφανής, γι’ αύτό καί οί χαρακτηριστικές αυτές 
έκδηλώσεις πολλαπλασιάζοντας προσθέτοντας τόν δικό τους τόνο στήν άνάπτυξη τού το
πικού έμπορίου. ’Αλλά καί τό εισαγωγικό καί έξαγωγικό άκόμη έμπόριο παρουσιάζει ζω
ηρή κίνηση μέσα στή Μακεδονία τού 18ου αιώνα. Τέλος, ή ίδρυση διαφόρων κοινωφελών 
κέντρων στή Θεσσαλονίκη καί σέ άλλες μακεδονικές πόλεις άπό τούς ’Ιησουίτες προσφέ
ρει καί αύτή τό δικό της χρώμα στή σύνθεση αστικού περιβάλλοντος καί «ευρωπαϊκής» 
ατμόσφαιρας.

Ό ρωσοτουρκικός πόλεμος τού 1768-1774 είχε τόν αντίκτυπο του καί στή Μακεδονία, 
προπάντων στή Θάσο, όπου οί Ρώσοι έμειναν άπό τό 1770 ώς τό 1774. Ή παρουσία τών 
Ρώσων σέ έλληνικές περιοχές έδωσε άφορμές γιά σοβαρές αναταραχές. Ό συγγρ. παράλ
ληλα έξιστορεί τις αναστατώσεις πού προκάλεσαν τά ίδια χρόνια οί άλβανικές έπιδρομές· 
άναζητούνται τά αίτια πού έφεραν τήν έρήμωση σέ μεγάλες καί ανθηρές μακεδονικές πό
λεις καί κωμοπόλεις, μέ πρώτο θλιβερό παράδειγμα τή Μοσχόπολη, πού, καθώς είναι γνω
στό, έγκαταλείφθηκε άπό τούς κατοίκους της στις 2 Σεπτεμβρίου 1769 (βλ. ο. 304-305).

Στον 18ο αιώνα συνέβησαν στή Μακεδονία καί σοβαροί έξισλαμισμοί. Ό συγγρ. άνα- 
φέρεται (στό δέκατο κεφάλαιο τού βιβλίου του, σ. 317-348) διεξοδικά στούς έξισλαμισθέν- 
τες Έλληνες τής Δυτικής Μακεδονίας, τούς λεγομένους Βαλαάδες (σ. 317-327· βλ. τό σχε
τικό χάρτη στή σ. 318). Τό ακατάσχετο ρεύμα προς τήν άλλαξοπιστία τό σταμάτησε ώς ενα 
σημείο ή βαθμιαία εξύψωση τής πνευματικής στάθμης τών κατοίκων. Τούτο είχε ώς απο
τέλεσμα καί τήν έθνική άφύπνιση τού πληθυσμού. Άλλα καί ή πνευματική πρόοδος θά 
ήταν προβληματική χωρίς τήν οικονομική άνοδο, γιά τήν όποια μιλήσαμε πιό πάνω. Τέλος, 
ή έκπαιδευτική προσπάθεια στράφηκε στήν ίδρυση τών σχολείων — στις ορεινές προπάν
των περιοχές — καί στήν άνάπτυξη μερικών σημαντικών κέντρων παιδείας, όπως ή Άθω- 
νιάδα. Ή προσπάθεια αύτή είχε πολλές φορές ιεραποστολικό χαρακτήρα καί έχει να πα- 
ρουσιάση τήν αύτοθυσία ένθουσιωδών αποστόλων, όπως π.χ. τού Κοσμά τού Αίτωλοΰ (βλ. 
ο. 340-348).
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Ενδιαφέρουσες καί πρωτότυπες είναι οί παρατηρήσεις τού συγγρ. για τούς δρόμους 
πού ακολούθησαν τα καραβάνια των Μακεδόνων έμπορων, οί όποιοι ξεκινούσαν άπό τις 
φτωχικές τους καλύβες για να καταλήξουν στούς πλούσιους έμπορικούς χώρους τού Δού
ναβη. Ό αναγνώστης παρακολουθεί τούς ξενιτεμένους Μακεδόνες «πραγματευτάδες» στά 
κέντρα των έγκαταστάσεών τους, στό Σεμλίνο, στό Νοβισάντ καί αργότερα στις βορειό
τερες ζωηρές έλληνικές κοινότητες τής Αύστρίας καί τής Ούγγαρίας. Ό συγγρ. παραθέτει 
στοιχεία γιά τή ζωή τους, τό χαρακτήρα καί τό πνευματικό τους έπίπεδο, καθώς έπίσης καί 
γιά τή συμβολή τους στήν πολιτιστική ανάπτυξη των χωρών πού τούς φιλοξένησαν. Πολ
λά βέβαια είναι καί τά στοιχεία πολιτισμού πού έφεραν οί άπόδημοι στις γενέτειρές τους, 
οί όποιες είχαν αποκοπή άπό αιώνες — έξαιτίας τής τουρκικής κυριαρχίας — άπό τόν πο
λιτισμό καί τήν έξέλιξη τής Δύσης. Ό συγγρ. άναφέρεται στις πολιτιστικές έπιδράσεις τών 
άποδήμων στό Μελένικο καί στις Σέρρες, στή Σιάτιστα καί στά σπουδαιότερα βλαχοχώρια 
τής δυτικής Μακεδονίας (Σαμαρίνα κλπ.), στήν Κοζάνη, τό Βογατσικό καί τό Μπλάτσι, 
στήν Καστοριά, τήν Κλεισούρα καί τήν ’Αχρίδα. Τέλος, δέν άγνοεϊται καί ή συμβολή τών 
ξενιτεμένων Μακεδόνων στήν έθνική άφύπνιση τών υποδούλων συμπατριωτών τους (βλ. 
τά κεφάλαια ΙΒ' καί ΙΓ', σ. 349-430).

Κρίσιμα γιά τήν ίστορία τής Μακεδονίας είναι τά χρόνια τού Άλή πασά. Ό συγγρ. 
έκθέτει τά στοιχεία πού άναφέρονται στήν έσωτερική κατάσταση πού έπικρατοΰσε στις 
μακεδονικές έπαρχίες τόν καιρό τού Τεπελενλή, κυρίως στά μεγάλα άστικά κέντρα τού 
βορρά (Μοναστήρι, Κρούσοβο), τής άνατολής (Σέρρες, Δράμα, Καβάλα) καί τού κέντρου 
(Θεσσαλοιίκη). Σημαντικές είναι οί πληροφορίες του γιά τις διάφορες «ομοσπονδίες» τών 
χωριών τής Χαλκιδικής (Μαντεμοχώρια κλπ.), τών χωριών τής Βάλτας καί γιά τήν άγιο- 
ρειτική πολιτεία.

Άπό τά πιό σημαντικά γεγονότα τών αρχών τού 19ου αιώνα στή νότια Βαλκανική 
ήταν καί ή σέρβική έπανάσταση τού Καραγεώργη. Ή άπήχησή της στούς Μακεδόνες πα
τριώτες ήταν σημαντική. ’Αρχίζουν νά παρατηρούνται έπαναστατικές προσπάθειες, μέ 
πρωταγωνιστές τόν Νικοτσάρα, τόν Μπλαχάβακά. και μέ κέντρο τά αρματολίκια τής νό
τιας Μακεδονίας. Μέ τήν κατάσταση αύτή συνδέθηκε ή ιστορική τύχη τής Θάσου κατά τις 
άρχές τού αιώνα- τό νησί αύτό είχε ξεχωριστή άπό τήν ύπόλοιπη Μακεδονία έξέλιξη μέ 
τήν παραχώρησή της στον Μεχμέτ Άλή τής Αίγύπτου.

Νέα στοιχεία παρουσιάζει ό συγγρ. γιά τήν έπανάσταση τού 1821 στή Μακεδονία 
(προεπαναστατικές ζυμώσεις, δράση τού Εμμανουήλ Παπά, άνταρσία στον Πολύγυρο καί 
συμπλοκές στή Χαλκιδική, έπανάσταση στή Θάσο καί στον "Ολυμπο, καταστροφή τής 
Νάουσας κλπ.). Άναφέρονται καί οί σοβαρές έπιπτώοεις πού είχε στούς κατοίκους ή συμ
μετοχή τους στις άντιτουρκικές έχθροπραξίες, όπως ήταν ό έκπατρισμός πολλών Μακεδό
νων καί ή φυγή τους προς τή νότια Ελλάδα, οί καταστροφές πού ύπέστησαν μακεδονικές 
πόλεις καί χωριά άπό τις έπιδρομές τών Τουρκαλβανών κά. Ό συγγρ. παρακολουθεί καί 
τή βαθμιαία έσωτερική διαμόρφωση τής Μακεδονίας μετά τή λήξη τού επταετούς πολέ
μου.

Μολονότι ή έρευνα φέρνει διαρκώς στό φώς όλο καί νέα στοιχεία γιά διάφορες φά
σεις τής έλληνικής ιστορίας καί είδικώτερα τής μακεδονικής, προπάντων κατά τήν έποχή 
τής τουρκοκρατίας, ή έργασία τού καθηγητή κ. Βακαλοπούλου θά μείνη γιά πολύν καιρό 
ή χρήσιμη πυξίδα, τό βασικό έγχειρίδιο κάθε μελετητή τής ιστορίας τής Μακεδονίας. Στό 
βιβλίο αύτό θά βρίσκη κανείς πλήρη τή βιβλιογραφία, κατασταλαγμένες άπόψεις γιά καί
ρια προβλήματα ιστορικού ένδιαφέροντος (εθνογραφικά, τοπογραφικά, πολιτικά, κοινω
νικά κλπ.), νύξεις καί αφετηρίες γιά συστηματικότερη μελέτη είδικώτερων θεμάτων, τή 
λύση πολλών συνθετικών προβλημάτων, τήν άπάντηση σέ βασικά έρωτήματα πού δημιουρ
γεί ή ειδική καί ένδελεχής έρευνα. ’Έχουμε δηλαδή στή διάθεσή μας ενα έργο πού άπό τή
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φύση του καί τόν τρόπο τής σύνθεσής του θά μείνη για τό μέλλον «κλασικό», μέ τον ίδιο 
τρόπο πού «κλασική» πιά μπορεί να θεωρήται ή έκτενέστερη καί συνθετικότερη (τρίτομη 
ώς τώρα) «Ιστορία τού Νέου Ελληνισμού» τού ίδιου συγγραφέα.

I. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ

G. Τ. Griffith, Alexander the Great. The Main Problems. Heifer, Cambridge καί 
Barnes καί Noble, New York 1966, σελ. 382.

Ό γνωστός από άξιολόγους συμβολής του εις τήν μελέτην τού Μεγάλου ’Αλεξάν
δρου καθηγητής τής άρχαίας 'Ελληνικής Ιστορίας εις τό πανεπιστήμιον τού Cambridge 
G. Griffith είχε τήν ώραίαν εμπνευσιν νά συγκέντρωση εις ένα τόμον τά σπουδαιότερα 
έκ τών δημοσιευθέντων εις διάφορα περιοδικά άρθρων, των άναφερομένων εις τά σπου
δαιότερα έκ των προβλημάτων τά όποια παρουσιάζει ή μελέτη τής ζωής καί τής δράσεως 
τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Ό τόμος περιέχει δεκαέξ άρθρα, ήτοι τού Lionel Pearson «Τό 
ήμερολόγιον καί αΐ έπιοτολαί τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου», τού Truesdell S. Brown. «Ό 
Καλλισθένης καί ό ’Αλέξανδρος», τού C. A. Robinson Jr. «Αί ασυνήθεις ίδέαι τού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου», τού Victor Ehrenberg «Πόθος», τού W. W. Tarn «Ai θεμελιώσεις τού ’Αλε
ξάνδρου», τού Helmut Bevue «Ή αφομοιωτική πολιτική τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου», 
τού Fritz Schachermeyr «Ό ’Αλέξανδρος καί αί χώραι τού Γάγγη», τού W. W. Tam «Ή 
θεοποίησις τού “’Αλεξάνδρου», τού J. P. V. D. Batsdon «Ή θειότης τού ’Αλεξάνδρου», 
τού G. Badian «Ό Άρπαλος», τού J. R. Hamilton «Ό ’Αλέξανδρος καί ό υποτιθέμενος 
πατήρ του», τού W. W. Tarn «Ό Μέγας ’Αλέξανδρος καί ή ένότης τής άνθρωπότητος», 
τού G. Badian μέ τόν αύτόν τίτλον ώς καί τό προηγούμενον τού Tam, τού F. Hampl «Τά 
ύπομνήματα καί τά τελευταία σχέδια τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου», τού Fritz Schachermeyr 
«Τά τελευταία σχέδια τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου» καί τού G. Walser «’Επί τής νεωτέρας 
έρεύνης διά τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον». Τό χρονολογικώς παλαιότερον έκ των άρθρων αύ- 
τών είναι τό τού W. W. Tam περί τού «Μεγάλου ’Αλεξάνδρου καί τής ένότητος τής άν
θρωπότητος» (1933), τό δε νεώτερον, τού Hamilton (1961).

Τά εις τά άρθρα αυτά συζητούμενα προβλήματα είναι τά βασικώτερα έκ τών άναφε
ρομένων εις τόν Μεγάλον Μακεδόνα. Είναι, πρώτον, τά καθαρώς φιλολογικά, τά όποια 
πραγματεύονται τάς άξιοπιστίας τών πηγών (άρθρα τού Pearson καί τού Brown), έπειτα τά 
έρμηνευτικά, τά όποια πραγματεύονται τούς σκοπούς τής έκστρατείας τού ’Αλεξάνδρου, 
τήν θεοποίησίν του καί τήν γενικωτέραν πολιτικήν του εις τήν ’Ασίαν.

Εις τήν βραχεϊαν άλλά μεστήν εισαγωγήν του ό κ. Griffith θέτει σειράν έρωτημάτων, 
εις τά όποια κατά τήν κρίσιν του δίδονται άπαντήσεις ύπό τών συγγραφέων τών όποιων 
τά άρθρα δημοσιεύει. ’Επειδή τά έρωτήματα αύτά είναι θεμελιώδους σημασίας διά τήν 
ερμηνείαν τής ζωής καί τής δράσεως τού ’Αλεξάνδρου, τά άναφέρω ένταΰθα μέ τήν σειράν 
τήν όποιαν άκολουθεΐ ό κ. Griffith: «Πόσον μακράν έξετάζοντο τά σχέδια τού Φιλίππου 
διά τήν κατάκτησιν τής ’Ασίας, ότε άνεκόπησαν διά τής δολοφονίας του; Πόσον ένωρίς 
άπεφάσισεν ό ’Αλέξανδρος νά καταλάβη δλην τήν περσικήν αυτοκρατορίαν; Διατί έπε- 
σκέφθη τό μαντεΐον τού Άμμωνος καί πόσον πολύ έπηρεάσθη άπό τήν έπίσκεψιν; Διατί 
εκαυσε τό άνάκτορον τής Περσεπόλεως, καί οϋτω άπέκλινε άπό τήν πολιτικήν τήν όποιαν 
καί τότε καί αργότερα είχεν έναντι τών κατακτηθέντων Περσών; Τί συνέβη άκριβώς μέ 
τόν Φιλώταν, τόν Έρμόλαον, τόν Παρμενίωνα, τόν Κλεΐτον, τόν Καλλισθένην — όλα αύτά 
τά γεγονότα ήσαν τυχαία ή έξέφραζαν μίαν έξελισσομένην άσθένειαν; Εις τί άπέβλεπεν 
ίδρύων Ελληνικός πόλεις ή στρατιωτικός αποικίας εις τήν Άπω ’Ανατολήν; Διατί είσέ- 
βαλεν εις τήν ’Ινδίαν; Καί διατί άνέκοψε τήν πορείαν του εις τόν "Υφασιν; μόνον υπό τήν
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