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590 ΒιβΧιοκρισίαι (Μακεδονικός Άγων, Albania, Yugoslavia)

χής περί ής τά έγγραφα, περιλαμβάνει 60 εκθέσεις τοϋ εν Σέρραις προξέ
νου τής 'Ελλάδος ’Αντωνίου Σακτούρη άναφερομένας εις τάς υπό των 
Βουλγάρων σφαγάς Ελλήνων, είς τάς ένεργείας Τούρκων, ’Άγγλων καί 
Γάλλων καί εις τήν υπό τών Ελλήνων άναπτυχθεϊσαν άμυναν.Είς τάς ση
μειώσεις, μεταξύ άλλων άναφερομένων ή δημοσιευομένων εγγράφων, παρα
τίθενται καί δύο εκθέσεις τοϋ Χρυσοστόμου Δράμας. Ή έκδοσις συμπλη- 
ροϋται υπό πίνακος προσώπων καί πραγμάτων, καθώς καί υπό καταλόγου 
θεμάτων άναπτυσσομένων εις τάς εκθέσεις.

BAI. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Albania, Stavro Sbendi editor. Mid - European Studies Center 
of the Free Europe Committee, Inc. New York 1957, σελ. 389.

Tò πρώτον αυτό δημοσίευμα τοϋ Κέντρου Μεσοευρωπαϊκών μελετών, 
το όποιον λειτουργεί εν ’Αμερική υπό τήν έποπτείαν τής «’Επιτροπής 
Έλευθέρας Ευρώπης», άναφέρεται κυρίως είς τήν υπό κομμουνιστικόν κα
θεστώς ’Αλβανίαν, τής οποίας αναλύει διεξοδικώς τό πολιτικόν καί οικονο
μικόν σύστημα έν συνδυασμφ μετά πλουσίων στοιχείων περί τής παιδείας, 
τής θρησκείας καί τών καλών τεχνών. Είς τό τέλος τοϋ βιβλίου παρατίθεν
ται βιογραφικαί πληροφορίαι περί τών πολιτικών παραγόντων τής σημερι
νής ’Αλβανίας, βιβλιογραφία καί χρονολογικός πίναξ τών υπό τής ’Αλβανίας 
συναφθεισών διεθνούς χαρακτήρος συμφωνιών.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Yugoslavia, with an introduction by R o b e r t F. Byr
nes. Mid - European Studies Center of the Free Europe Committee, 
Inc. New York, 1957, σελ. 488.

*0 ογκοόδης αυτός τόμος περί τής Γιουγκοσλαβίας,τού Κέντρου Μεσοευ- 
ρωπαϊκών μελετιϋν, ακολουθεί τό ίδιον σχέδιον, δπως καί ό προ αυτού έκ- 
δοθείς υπό τοϋ ίδιου Κέντρου περί τής ’Αλβανίας, καί άναφέρεται κυρίως 
εις τήν υπό κομμουνιστικόν καθεστώς Γιουγκοσλαβίαν. Τα επί μέρους τμή
ματα τού έργου, γραφέντα από διαφόρους ’Αμερικανούς καί Ευρωπαίους 
ειδικούς, είναι τά ακόλουθα: 1, Βραχεία ιστορία. 2, Έξωτερικαί σχέσεις
έπειτα από τό 1954. 3, Ή χώρα. 4, Ό λαός. 5, Τό πολιτικόν σύστημα. 6, 
Πολιτική καί πολιτικοί οργανώσεις. 7, Ή κυβέρνησις. 8, Εθνική ασφά
λεια. 9, Παιδεία. 10, Γενική έξέτασις τής γιουγκοσλαβικής οικονομίας. 11, 
’Εθνικόν εισόδημα καί παραγωγή. 12, Γεωργία. 13, Μεταλλεία. 14, Βασι
κοί βιομηχανίαι. 15, Καταναλωτικά αγαθά. 16, Εσωτερικόν έμπόριον καί 
φορολογία. 17, ’Εξωτερικόν έμπόριον. 18, Τά μεταφορικά μέσα. 19, 'Υγεία 
καί κοινωνική πρόνοια. Είς τό τέλος τού βιβλίου παρατίθενται βιογραφι-
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