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594 Βιβλιοχρισΐαι. (Λαξαρίδη, Θάσος, Tomasevich, Yugoslavia)

τής πολιτείας τής Κοζάνης, τό δέ δεύτερον περιγράφει τάς συντεχνίας αυ
τής. Τά επί μέρους τμήματα τών δυο κεφαλαίων περιγράφουν το μέν πρώ
τον 1) τά επαγγέλματα καί τάς προόδους τών κατοίκων, 2) τον γεωργικόν 
χαρακτήρα τής Κοζάνης, 3) τήν Κοζάνην ως μετόχιον τής μονής Όλυμπιω- 
τίσσης έκ δωρεάς βυζαντινών αΰτοκρατόρων, 4) τά προνόμια τής Κοζάνης 
ως κτήσεως τής Σουλτανομήτορος, 5) τάς μετοικεσίας εις Κοζάνην καί 6) 
τήν αγοράν τής πόλεως καθώς καί χαρακτηριστικά τινα εκ τής διασπορδς 
τής Κοζάνης, τό δέ δεύτερον τάς συντεχνίας τών γουναράδων, οπλοποιών, 
χαλκιάδων, κασσιτερωτών, πεταλωτών, κηροπωλών, βυρσοδεψών, αρτοποι
ών, ύφαντάδων, κηπουρών, κρεοπωλών, κεραμιδάδων, κουρέων, υποδημα
τοποιών, ραπτών, σαμαράδων, κτιστών καί παντοπωλών. Ό κ. Καλινδέ- 
ρης στηρίζει τάς απόψεις του επί τών άποκειμένων εις τήν βιβλιοθήκην 
του Δήμου Κοζάνης εγγράφων, εκ τών οποίων εκδίδει κατ’ επιλογήν δσα 
είναι χρήσιμα διά τήν ερευνάν του. Τό θέμα τής εργασίας του δεν ανήκει εις 
τήν αρμοδιότητα τοΰ υπογράφοντας, πάντως δμως δέον να έξαρθή ή δημο- 
σίευσις τών ανέκδοτων εγγράφων, τά όποια αποτελούν πολύτιμον βοήθημα 
διά τήν γνώσιν τών συντεχνιών επί Τουρκοκρατίας.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Δη μητριού I. Λ α ζ α ρ ί δ η, Ή Θάσος. Θεσσαλονίκη 1958, 
σελ. 85 μέ 24 πίνακας καί δύο χάρτας.

Ό χρήσιμος αυτός οδηγός τών αρχαιολογικών μνημείων καί τοΰ μου
σείου τής Θάσου είναι έ'ργον τοΰ εφόρου αρχαιοτήτων τής περιοχής κ. Δ. 
Λαζαρίδη. ’Έπειτα από σύντομον αναδρομήν εις τήν ιστορίαν, μέ πίνακα 
χρονολογιών, γεγονότων καί ιστορικών μορφών από τήν προϊστορικήν επο
χήν μέχρι τοΰ 1912, ό κ. Λαζαρίδης περιγράφει 23 άρχαιολογικώς ενδια
φέροντα μνημεία καθώς καί τά εϊς τάς αίθούσας τοΰ μουσείου εκτιθέμενα 
καλλιτεχνικά καί άλλα αντικείμενα.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Jo ζ ο Tomasevich, Peasants, politics and economic chan
ge in Yugoslavia. Stanford University Press, 1955, σελ. 743.

*0 ογκώδης αυτός τόμος, ό οποίος άποδεικνύει τό ζωηρόν ενδιαφέρον 
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών διά τήν Γιουγκοσλαβίαν, έγράφη υπό τοΰ Γι
ουγκοσλάβου οικονομολόγου καί δημοσιολόγου κ. Tomasevich, μέλους τοΰ 
διδακτικού καί τοΰ επιστημονικού προσωπικού τοΰ San Francisco State 
College. Τό βιβλίον διαιρείται εις τρία μέρη, έκ τών οποίων τό πρώτον 
εξετάζει τήν πολιτικήν καί οικονομικήν εξέλιξιν τής Γιουγκοσλαβίας προ τοΰ 
1914, τό δεύτερον τους Νοτίους Σλάβους κατά τον πρώτον παγκόσμιον 
πόλεμον καί τό τρίτον τήν εξέλιξιν τής Γιουγκοσλαβίας εις τό μεταξύ τών δύο
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