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Βιβλιοκρισία/. (Άδαμοπουλου, Φλοίρινα, Καλινδέρη, Συντεχνίαι Κοζάνης) 593

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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