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Βιβλιοχριοίαι (Μαρτινιανοϋ, Μοσχόπολις)

"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 καθορισθή 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 έξιστόρησιν 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 δυσκολον 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·
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κεδονίαν και ’Αλβανίαν, εις το κεφάλαιον II την θέσιν καί την σημερινήν
κατάστασιν τής Μοσχοπόλεως, εις το κεφάλαιον IV την αρχικήν σΰστασιν,
τα αίτια, τάς ονομασίας καί τον χρόνον ϊδρΰσεως αυτής, εις τό κεφάλαιον
V την βαθμιαίαν διαμόρφιοσιν τής πόλεως εκ τών αρχικών τμημάτων καί
των συνοικιών αυτής, εις τό κεφάλαιον VI τα κύρια αίτια, τα όποια συνετέλεσαν εις την σύντονον έν αρχή προαγωγήν αυτής, εις τό κεφάλαιον VII
τήν κοινοτικήν ζωήν καί δράσιν εν συναρτήσει προς τούς συντελεστάς τούς
συμβαλόντας εις τήν ηθικήν καί υλικήν άνάπτυξιν αυτής, εις τό κεφάλαιον
VIII τάς εμπορικός επικοινωνίας καί συναλλαγάς προς τό εξωτερικόν καί
δή προς τήν Αυστρίαν καί τήν Ουγγαρίαν, εις τό κεφάλαιον IX τό διοικη
τικόν τής πόλεως σύστημα, εις τό κεφάλαιον X τήν κατά τα έ'τη 17001769 βαθμιαίως συντελεσθεΐσαν πλήρη καταστροφήν αυτής, εις τό κεφάλαιον XI τήν παλινόστησιν τών κατοίκων καί τήν άνασύστασιν τής πό
λεως, είς τό κεφάλαιον XII τήν κατά τα έτη 1784 - 1788 επελθοΰσαν παράλυσιν τής εξουσίας, τάς καταδυναστεύσεις, τάς λεηλασίας τών ληστανταρτικών στιφών καί τάς τρομοκρατίας, είς τό κεφάλαιον XIII τάς διαφόρους
φάσεις τών σχέσεων Μοσχοπόλεως καί Άλή πασά κατά τα ετη 1788 καί
1789, είς τό κεφάλαιον XIV τήν υπό τήν δικαιοδοσίαν τού Άλή πασά μέ
χρι καί τοΰ 1820 άποκατάστασιν τής τάξεως, τής ησυχίας καί τής ασφα
λείας, εις τό κεφάλαιον XV τήν Μοσχόπολιν υπό τήν δικαιοδοσίαν τοΰ
Ρούμελη - βαλισή καί τήν κατά τήν περίοδον τών ετών 1821 - 1828 εξαπολυθεϊσαν εν αυτή τρομοκρατίαν, είς τό κεφάλαιον XVI τα κατά τον Ρεσάτ πασαν ως στρατάρχην καί Ρούμελη - βαλισή, είς τό κεφάλαιον XVII
τήν διαμόρφωσιν τοΰ νέου συνοικισμού τής πόλεως καί τα κατά τήν αν
ταρσίαν τοΰ Γκιόνη - Λέκα καί τών κατοίκων τής Σκόδρας, εις τα κεφάλαιον XVIII τον νόμον Γκιουφανε καί τάς έξ αυτού εν ταΐς διαφόροις
έπαρχίαις αντιδράσεις, εις τό κεφάλαιον XIX τάς συνέπειας, τάς οποίας
είχε διά τήν Μοσχόπολιν ό ως άνω νόμος καί τήν μέχρι τοΰ έτους 1912
έπικρατήσασαν κατάστασιν είς τήν Μοσχόπολιν, εις τό κεφάλαιον XX τήν
κατάστασιν έν τή περιφερείς Κορυτσάς μετά τήν κήρυξιν τοΰ Βαλκανικοΰ
πολέμου καί τήν συνεχιζομένην είς Μοσχόπολιν άνοδον τής κοινοτικής ζωής,
είς τό κεφάλαιον XXI τάς συνεπείας, τάς οποίας είχεν διά τήν κατάστασιν
είς τήν περιοχήν Κορυτσάς ή κήρυξις τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου καί
τήν αγωνίαν τών εν Μοσχοπόλει μετά τήν ύπό τοΰ Ελληνικού ϊδίς στρα
τού έκκένωσιν τής περί αυτούς χώρας, είς τό κεφάλαιον XXII τήν δραμα
τικήν κατάστασιν έν Μοσχοπόλει κατά τήν ληστρικήν κατ’ αυτής έπιδρομήν
από τής 1δ Σεπτεμβρίου μέχρι τής 25 ’Οκτωβρίου τοΰ 1916, είς τό κεφάλαιον XXIII τήν άποχώρησιν τών ελληνικών αρχών έκ τής Κορυτσάς καί
τήν νέαν εις αυτόνομον καζάν υπό γαλλικήν κατοχήν διοικητικήν μεταρρύθμισιν τοΰ άλλοτε μουτεσαριφλικίου Κορυτσάς μετά περιγραφής τών πρά
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ξεων των Γάλλων κατά την εις Μοσχόπολιν διαμονήν των από τής 25
’Οκτωβρίου 1916 μέχρι τής 20 Μαΐου 1920, καί εις τό τελευταΐον κεφάλαιον την καταστροφήν, την οποίαν επέφερον οί Γάλλοι καί τάς προσπά
θειας άναδιοργανώσεως τής ζωής μέχρι του 1930. Την διεξοδικήν αυτήν
έκθεσιν τήν συμπληρώνει εις τό τέλος διεξοδικός καϊ χρησιμότατος πίναξ
ονομάτων.
ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Romania, Stephen Fischer Galati editor. Mid - European Stu
dies Center of the Free Europe Committee Inc. 1957, σελ. 399.
Ό ώς άνω περ'ι Ρουμανίας τόμος τοϋ Κέντρου Μέσο - Ευρωπαϊκών
Μελετών ακολουθεί καί αυτός τό σχέδιον τών δυο άλλων, περ'ι Γιουγκοσλα
βίας καί ’Αλβανίας, τών εκδοθέντων υπό τοϋ ίδιου Ιδρύματος, καί από τήν
άποψιν αυτήν είναι πολύ χρήσιμος εργασία, Εις τό ιστορικόν δμως τμήμα
του, τό γραφεν από τόν κ. Stephen Fischer Galati, καθηγητήν τής ιστο
ρίας εις τό Πανεπιστήμιον Wayne, δεν είναι δυστυχώς άπηλλαγμένος από
τήν φανατικώς εθνικιστικήν τάσιν, από τήν οποίαν κυριαρχούνται καί οί
άλλοι δυο τόμοι. Παραθέτω εν μεταφράσει δσα άναφέρονται εις τήν επο
χήν τών Φαναριωτών. «Ή φαναριωτική φάσις τής Ρουμανικής ιστορίας
έχει θεωρηθή από τούς περισσοτέρους ιστορικούς ώς καταστρεπτική... Αυτός
οΰτος δ χαρακτήρ τού αξιώματος, τό όποιον εξηρτάτο από τήν καταβολήν
μεγάλων χρηματικών ποσών εις τήν 'Υψηλήν Πύλην.... ώδήγησεν εις ακόμη
χειροτέραν κατάστασιν -εν Μολδαβίρ; καί Βλαχίςι... Αυτό τό χάος επί τού
ανώτατου επιπέδου τού κράτους συνωδεύετο από άνοικτίρμονα οικονομικήν
έκμετάλλευσιν τών αγροτών... Οί Φαναριώται ήγεμόνες δχι μόνον ώδήγησαν
τούς χωρικούς εις τό χείλος τής καταστροφής από οικονομικής άπόψεως,
αλλά επίσης επέδρασαν κατά τρόπον άτυχή επί τής κοινωνικής συνθέσεως
καί τών κοινωνικών ηθών τής εποχής των... Οί Φαναριώται ήγεμόνες καί
τό περιβάλλον αυτών εκ Ρουμάνων βογιάρων καί Ελλήνων εμπόρων καί
πολιτικών ήμπόδισε τήν άνάπτυξιν μιας μέσης αστικής τάξεως εκτός τών
Ελλήνων εμπόρων, οί όποιοι ήσαν οί κύριοι πράκτορες τής Φαναριωτικής
εκμεταλλεύσεως. Οί "Ελληνες μάλιστα έφθασαν μέχρι τού σημείου, ώστε να
εξαπατούν τό κράτος ύποβάλλοντες λογαριασμούς διά δημόσια έργα, τα οποία
ουδέποτε είχον γίνει καί άπηγόρευσαν τήν νόμιμον εισαγωγήν εμπορικών
προϊόντων, ώστε να δύνανται οΰτοι να τα εισάγουν λαθρεμπορικώς διά να
πωλοΰνται εις υψηλός τιμάς. Όλίγαι άλλαι εθνικότητες ήσχολήθησαν με
τό εμπόριον. ’Ολίγοι μόνον ’Αρμένιοι, Μακεδόνες καί Εβραίοι ήδυνήθησαν νά επιτύχουν κάτι [ό συγγραφεύς τούτο το λέγει picked up the crumbs
falling from the Greek feast on Romanian Soil]... Ή ρουμανική τάξις
τών εύγενών καί τό ελληνικόν περιβάλλον τών ηγεμόνων συμμετέσχον ελεν
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