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καί σημειώσεις περί τών κυριωτέρων κομμουνιστών καί των σπουδαιότερων 
παραγόντων τοϋ κομμουνιστικού κόμματος ως καί πλούσια βιβλιογραφία.

Παρά την επιφανειακήν αντικειμενικότητα τοΰ βιβλίου καί παρά τον 
σκοπόν του, δπως παρουσίαση τήν σημερινήν εικόνα τής Γιουγκοσλαβίας, 
υπάρχουν μέρη εις τα όποια δυσκόλως δύναται να ξεχωρίση κανείς, ποΰ 
τελειώνει ή άντικεψενικότης καί ποΰ αρχίζει ή έμμεσος υίοθέτησις συνθη
μάτων καί ιδεών ωρισμένων εκ τών παραγόντων τής όμοσπόνδου δημοκρα
τίας τής Γιουγκοσλαβίας. Τούτο ισχύει είδικωτέρον διά το τμήμα περί «Μα
κεδονίας», τήν οποίαν, δ'πως λέγει ό συγγραφευς τοΰ σχετικού κεφαλαίου 
(καθηγητής T. T. Hammond τοΰ Πανεπιστημίου τής Virginia), επί μα- 
κρόν διεξεδίκουν ή Ελλάς, ή Βουλγαρία καί ή Γιουγκοσλαβία καί ή οποία προς 
το παρόν είναι διηρημένη μεταξύ τών τριών. Ό συγγραφευς δέν φαίνεται 
νά γνωρίζη δτι ή «Μακεδονία» είναι απλώς γεωγραφικός δρος καί δτι οι 
«Σλαβομακεδόνες», περί τών οποίων όμιλεI, είναι δημιούργημα πολιτικών 
επιδιώξεων ούδεμίαν σχέσιν έχόντων προς τήν ιστορίαν καί τήν πραγματι
κότητα. Τήν ιδίαν νοοτροπίαν αποκαλύπτουν αι περί «Μακεδονικής» γλώσ- 
σης απόψεις τοΰ αυτού συγγραφέως. Ή αδυναμία τών εκδόσεων τοΰ Κέν
τρου Μεσοευρωπαϊκών μελετών είναι δτι ενώ στρέφονται κατά τών κομ
μουνιστικών εις τάς βαλκανικός χώρας καθεστώτων, δέν έχουν εν τούτοις 
απαλλαγή από τήν παλαιόν βαλκανικήν ΰπερεθνικιστικήν νοοτροπίαν, τήν 
εν πολλοις υίοθετηθεΐσαν καί υπό τών σημερινών κομμουνιστικών καθεστώτων.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Polychronis Κ. Enepekides, Griechische Handels
gesellschaften und Kaufleute in Wien aus dem Jahre 1766 (ein Kons
kriptionsbuch). Aus den Beständen des Wiener Haus, Hof, und Staat
sarchivs. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, “Ιδρυμα Μελετών τής Χερσο
νήσου τοΰ Αίμου, άριθ. 27, Θεσσαλονίκη 1959, σελ. 47.

Ό κ. Ένεπεκίδης εκδίδει με σύντομον εισαγωγήν, κατάλογον Τούρ
κων υπηκόων εμπόρων εν Βιέννη κατά τό 1766, συνταχθέντα υπό τής αρ
μόδιας αυστριακής αρχής διά λόγους φορολογικούς. Τό υπό τοΰ κ. Ένε· 
πεκίδη δημοσιευόμενον τμήμα αναφέρει ονομαστί μετά πολλών βιογραφι- 
κοΰ καί εμπορικού χαρακτήρος στοιχείων, 82 εμπόρους, ως επί τό πλείστον 
“Ελληνας. Επειδή ή έκδοσις τοΰ αύστριακοΰ αυτού κειμένου δέν θά είναι 
εις δλους προσιτή, παραθέτω εδώ τα εις αυτό άναφερόμενα ελληνικά ονό
ματα. Κωνσταντίνος Χατζή-Ίωάννου, έκ Σιατίστης. Μιχαήλ Δούκας, έκ Σια- 
τίστης. Μήτσος ή Δημήτριος Ψαράς, εκ Σιατίστης. Πόθος Πολύζος, έκ 
Σιατίστης. Νικόλαος Λαζάρου, έκ Σιατίστης. Άνδρέας Τούρκας, έκ Μο- 
σχοπόλεως. Νικόλαος Ζαφείρης (Saphir), έκ Λαρίσης. Ζαχαρίας Στάνκος, 
έκ Μελενίκου. Δήμος ’Αλεξάνδρου Χάπτζα, έκ Σιατίστης. Δήμος Μαυρου-
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δής, εκ Σιατίστης. Δημήτριος Χατζή Κότσιος, εκ Σιατίστης. Κυριάκος 
Βασίλης, εξ ’Αργυρόκαστρου. ’Αντώνιος Στάλιτσκος, εκ Μοσχοπόλεως. 
Μιχαήλ Ίωάννου, εξ Ίωαννίνων. ’Ιωάννης Ρουσης, εκ Σιατίστης. Χα
τζής Πατζατζής, εκ Μοσχοπόλεως, Μήτσος ή Δημήτριος Φιλτζόγλου, 
εκ Καστοριάς. ’Αναστάσιος Δημητρίου Κεφαλάς, εκ Λαρίσης. Ζάχος 
Πετσης (Petschi), εκ Μελενίκου. Παναγιώτης Κωνσταντίνου, εκ Μελενί- 
κου. Δημήτριος Γεωργίου, εκ Μακρινίτσας. ’Αθανάσιος Κωνσταντίνου, εξ 
Άγριας. Ξεφτέρης Μπράσολης, εκ Τυρνάβου. Νικόλαος Καμάρης (Ca- 
mar), εκ Σερρών. Γεάιργιος Κωνσταντίνου, εκ Σιατίστης. ’Αναστάσιος Πα
ναγιώτης, εκ Δεσφίνης. Χατζή - Κυρίτσης Δημητρίου, εκ Τυρνάβου. Γεώρ
γιος Πάνου, εξ Ίωαννίνων. Κωνσταντίνος Ντάμπτιος, εκ Μοσχοπόλεως. 
Μιχαήλ Βρετας Σουμπάν, εκ Μοσχοπόλεως. Χριστόφορος Δημητρίου, εκ 
Θεσσαλονίκης. Στέργιος Γιάννη, εξ Άμπελακίων. Νικόλαος Δημητρίου, εκ 
Πελαγωνίας. Στέργιος Κώστα, εκ Τυρνάβου. Παναγιώτης Ίωάννου, εκ Τσερ- 
νανόβοδα τής Βουλγαρίας. Νικόλαος Χατζή-Ίωάννου, εκ Πελαγωνίας. Νι
κόλαος Σοΰρτος, εκ Σελενίτσης. Άδάμης ’Αργυρίου, εκ Μοσχοπόλεως. Κων
σταντίνος Τσιριγώτης, εκ Σκόρου. Χριστόφορος Μαργαρίτης, εξ ’Αργυροκά
στρου. Μανώλης Σάββας, εκ Κωνσταντινουπόλεως. Λάζαρος Γεωργίου, εκ 
Σιατίστης. ’Ιωάννης Γεωργίου, εξ Άργάσσων (Argassa) τής Θεσσαλίας. 
Μάρκος Δημητρίου, εκ Σιατίστης. Γεώργιος Μποΰνος, εκ Κοζάνης. Δημή- 
τριος Σάβας, εξ Ίωαννίνων. Ιωάννης Παπαπολίζος, εκ Θεσσαλονίκης (Se- 
lenitza von Macédonien). Αυξέντιος ή’Αλέξανδρος ’Αγοραστός, εκ Σερβίων. 
Ράλης Διαμαντής, εκ Καστοριάς. Ιωάννης Πώπιλος Χριστοδούλου, εκ Κα
στοριάς. Κϋρος Γεώργιος Πεσκάρηο, εκ Μοσχοπόλεως. Ιωάννης Σιγκουνας, 
εκ Μοσχοπόλεως. Νικόλαος Ζάχος, εκ Τυρνάβου. Ιωάννης Κωνσταντίνου 
Άργΰρης, εκ Καστορίας. Θεόφιλος Κατεργάρης, έξ Ίωαννίνων. Λεονής Ά- 
μηρός, εκ Χίου. Ιωάννης ’Εμμανουήλ, εκ Μοσχοπόλεως. Θεόδωρος Νικολά
ου, εκ Καστορίας. Θεμελής Χρήστου, εξ ’Αργυροκάστρου. Χατζή Φίλιππος 
Κόρου, εκ Κωνσταντινουπόλεως. ’Απόστολος Συμεών Πόποβιτς, εκ Τρικά
λων. Δημήτριος Πανουτσης, εκ Τυρνάβου. Πέτρος Νικολάου, εκ Νΰσσης. 
Σίσσης Γεώργιος έκ Tzeritzen (?) Μακεδονίας. Νικόλαος Δήμου Μαλαγ- 
κίτσης, έκ Μοσχοπόλεως. Πούλιος Ίωάννου, έξ Άργυροκάστρου.

'Ως προκύπτει έκ τών παρά τα ονόματα άναφερομένων τόπων κατα
γωγής, οί περισσότεροι Ικ τών εμπόρων αυτών ήσαν Δυτικομακεδόνες καί 
δή έκ Σιατίστης καί Καστορίας. 'Η παρουσία Δυτικομακεδόνων έμπορων 
έν Βιέννη καί πριν από το 1766 ήτο ήδη γνωστή. Διά πρώτην δμως φοράν 
γνωρίζομεν τόσα πολλά ονόματα κατά το ’ίδιον έτος, δπως καί διά πρώτην 
φοράν γνωρίζομεν τόσα πολλά έμπορικά καί βιογραφικά στοιχεία δι’ ένα 
έκαστον έξ αυτών. Οΰτω π.χ. πλείστοι έξ αυτών εΐχον ιδρύσει άνά δυο, 
άνά τρεις ή καί περισσότεροι, έμπορικάς εταιρείας με αντιπροσώπους είς
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διάφορα μέρη, επεδίδοντο δέ εις εισαγωγήν διαφόρων προϊόντων εκ των 
τουρκοκρατούμενων περιοχών εις την Αυστρίαν (μαλλί, καπνόν, κ.τ.λ.). Ή 
εκδοσις τοϋ κειμένου αποτελεί πολύτιμον συμβολήν διά την μελέτην τής ζωής 
τών Δυτικομακεδόνων μεταναστών κατά τήν Τουρκοκρατίαν.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Αντωνίου Λ. Άδαμοπουλου, Ή γεωργοοικονομική 
έξέλιξις τοϋ νομοΰ Φλωρίνης. Εφαρμογή νεωτέρων γεωργοοικονομικών 
μεθόδων έρεύνης. Άριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, άνάτυπον 
εκ τοϋ παραρτήματος τής Επιστημονικής Έπετηρίδος τής γεωπονικής καί 
δασολογικής σχολής. Θεσσαλονίκη 1958, σελ. 92.

Ή εργασία τοϋ κ. Άδαμοπουλου αποτελεί, δπως δηλοϋται καί εις 
τον τίτλον, εφαρμογήν νεωτέρων γεωργοοικονομικών μεθόδων ερευνης, πα
ρέχει δέ πολυάριθμα στατιστικά στοιχεία τόσον διά τήν παροϋσαν γεωργικήν 
παραγωγήν τοϋ νομοϋ Φλωρίνης, δσον καί διά τάς δυνατότητας μεγαλυτέ- 
ρων καί καλυτέρων αποτελεσμάτων εΐς το μέλλον. Εις το υπό τον τίτλον «'Η 
κοινωνική καί οικονομική κατάστασις τοϋ νομοϋ Φλωρίνης» κεφάλαιον ό κ. 
Άδαμόπουλος άσχολεΐται 1) μέ τήν ιστορίαν τοϋ νομοϋ, 2) με τήν έκτασιν 
καί τήν κατατωμήν τής γής, 3) διά τον πληθυσμόν καί τάς απασχολήσεις του, 
καί 4) διά τούς μή γεωργικούς κλάδους παραγωγής, ήτοι διά τήν βιομη
χανίαν, τήν βιοτεχνίαν, τήν οικοτεχνίαν, το έμπόριον, τάς συγκοινωνιακός 
συνθήκας, τάς αγοράς καί τον τουρισμόν. Εις το κεφάλαιον «Ή οργάνωσις 
τής γεωργικής παραγωγής» δ συγγραφεύς άσχολεΐται μέ 1) τον φυσικόν πα
ράγοντα, 2) τήν γεωργικήν έκμετάλλευσιν, 3) τήν γεωργικήν οικογένειαν 
καί τήν διεΰθυνσιν τής γεωργικής έκμεταλλεύσεως καί 4) τήν διαχείρισιν 
τής γεωργικής έκμεταλλεύσεως. Το τελευταΐον κεφάλαιον «Δυνατότητες γεωρ- 
γοοικονομικής άναπτΰξεως τοϋ νομοϋ Φλωρίνης» άναφέρεται εις 1) τήν άξιο- 
λόγησιν τής ύφισταμένης καταστάσεως τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 2) 
τήν άναδιοργάνωσιν αυτών, 3) τάς οικονομικός σχέσεις τάς προκυπτούσας 
εκ τής άναδιοργανώσεως τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων καί 4) τον προ
γραμματισμόν τής οικονομικής άναπτΰξεως τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

ΒΛΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Μιχαήλ Ά θ. Καλινδέρη, AÎ συντεχνίαι τής Κοζάνης επί 
Τουρκοκρατίας. Δημοσιεύματα Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, άριθ. 4. 
Θεσσαλονίκη 1958, σελ. ε'+98.

Τό περί τών συντεχνιών τής Κοζάνης κατά τήν Τουρκοκρατίαν νέον 
έ'ργον τοϋ κ. Καλινδέρη, γνωστοϋ καί άπό άλλας χρησίμους μελέτας του διά 
τήν ιστορίαν τής Δυτικής Μακεδονίας, χωρίζεται εις δύο κεφάλαια, εκ τών 
δποίων τό πρώτον είναι γενικώτερον καί άναφέρεται εις τήν συγκρότησιν
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