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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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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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