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Βιβλιοκριοίαι (Osteuropa Handbuch) 583

δτι ή Ελλάς έχει πολλούς καί ποικίλους δεσμούς προς τούς βορείους της 
γείτονας, πιστεύει δτι αΰτη είναι ολιγώτερον βαλκανική καί πολύ περισσό
τερον μεσογειακή χώρα, ως εκ τούτου δε δεν είναι δυνατόν να συνεξετασθή 
από κοινού μετά των βορείων της γειτόνων. 'Η Ελλάς άναφέρεται υπό τού 
κ. Wollf κυρίως μεν διά να έξαρθή ή βαθεϊα επίδρασις αυτής επί τών λα
ών τής Χερσονήσου τού Αίμου, δευτερεύοντως δε διά να περιγράφουν αί 
προς τα διάφορα πολιτικά καθεστώτα τής 'Ελλάδος σχέσεις μιας εκάστης 
εκ τών χωρών αυτών. Εις το περί επιδράσεως τού Ελληνισμού επί τών 
Βαλκανικών χωρών τμήμα τού βιβλίου του δ κ. Wollf αδικεί πολύ τούς Φα· 
ναριώτας. Αί περί αυτών πληροφορίαι του είναι προφανές δτι στηρίζονται 
άποκλειστικώς εις ρουμανικήν καί δή ανθελληνικήν βιβλιογραφίαν, διότι δεν 
είναι βεβαίως' δυνατόν τό περί τών Φαναριωτών κεφάλαιον τής ιστορίας 
τών Βαλκανίων να έξαντληθή διά τής περιγραφής τής υποτιθέμενης άλλω
στε καί καθ’ ύπερβολικώτατον τρόπον περιγραφομένης σκληρότητος τών 
Φαναριωτών προς τούς Ρουμάνους, παραλειπομένης τελείως τής συμβο
λής των εις τήν διαμόρφωσιν τού ρουμανικού πολιτισμού καί δή τής σημα
σίας τήν όποιαν έσχεν ή δι’ αυτών ακτινοβολία τού Οικονομικού Πατριαρ
χείου ως άντίρροπον τής ισχυράς πιέσεως τής ρωσσικής εκκλησίας. Αί περί 
τών Φαναριωτών απόψεις τού κ. Wollf είναι άτυχώς προχειρολογίας ή 
θέσις τών οποίων δεν ήτο εις έν κατά τά άλλα τόσον άξιόλογον έργον.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Ost eu ropa Handbuch, Jugoslawien. In Zusammen
arbeit mit zahlreichen Fachgelehrten, herausgegeben von Werner 
Markert. Boelrau - Verlag, 1954, σελ. 400.

Εις τό χρησιμώτατον αυτό σύγγραμμα εξετάζονται υπό Γερμανών επι
στημόνων κατά σειράν 1) ή γεωγραφία τής Γιουγκοσλαβίας., 2) οι λαοί 
καί αί εθνικότητες αυτής, 3) ή άνάπτυξις καί ή όργάνωσις τού πληθυσμού 
της, 4) ή πολιτική αυτής εξέλιξις κατά τον μεσοπόλεμον, 5) αί τύχαι της 
κατά τον δεύτερον παγκόσμιον πόλεμον, 6) τό πολίτευμα καί ή νομοθε
σία αυτής από τού 1945 μέχρι τού 1943, 7) ή εξέλιξις τής Ισωτερικής της 
πολιτικής έπειτα από τήν διάστασίν της προς τον σταλινισμόν, 8) ή εξωτε
ρική της πολιτική, 9) ή εκκλησία καί αί θρησκευτικοί κοινότητες αυτής, 10) 
ή άνωτάτη έκπαίδευσις καί ή επιστήμη, 11) τά λογοτεχνικά ρεύματα έν αυτή, 
12) ή μετανάστευσις έκ τής Γιουγκοσλαβίας, 13) ή οικονομική εξέλιξις αυ
τής κατά τό μεταξύ τών δύο πολέμων διάστημα, 14) τό οικονομικόν της 
πρόγραμμα καί τό εξαγωγικόν της εμπόριον, 15) ή διάρθρωσις καί ή ση
μασία τής αγροτικής της οικονομίας, 16) ή βιομηχανική παραγωγή, 17) τό 
φορολογικόν σύστημα καί 18) τό δίκτυον συγκοινωνιών. Ό τόμος συμ- 
πληρούται διά διαφόρων πινάκων καί πλούσιας βιβλιογραφίας.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΑΑΪ
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