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562 ΒιβΙιοκρισΙαι (Naltsas, der San Stephano, Andreades, The Moslem Minority)

Christophe» ros Naltsas, Der San Stephano Vertrag 
und das Griechentum. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, “Ιδρυμα Μελε
τών της Χερσονήσου τού Αίμου, άρ. 9. Θεσσαλονίκη 1956, σελ. 78.

'Η μελέτη αυτή τοΰ κ. Χριστ. Νάλτσα αποτελεί έκδοσιν είς γερμανικήν 
γλώσσαν τών υπό τον τίτλον «‘Η συνθήκη τοΰ 'Αγίου Στεφάνου καί δ Ελ
ληνισμός» τριών διαλέξεων, τάς όποιας έδωσεν δ συγγραφεύς κατά την ά- 
νοιξιν τοΰ 1953 είς την αίθουσαν τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
καί αί όποΐαι κατά το αυτό έτος εδημοσιευθησαν είς την σειράν εκδόσεων 
«Μακεδονική λαϊκή βιβλιοθήκη» τής ιδίας Εταιρείας. Είς τήν γερμανικήν 
των μετάφρασιν αί διαλέξεις αύταί είναι κατά τι συντομώτεραι τής Ελλη
νικής των έκδόσεως, συνοδεύονται δέ κα'ι υπό προλογικοϋ σημειώματος τοΰ 
προέδρου τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών κ. Στίλπωνος Κυριακίδου, 
δστις έξαίρει τήν σημασίαν τοΰ υπό τοΰ κ. Νάλτσα άναπτυσσομένου θέ
ματος. Ώς γνωστόν, ή συνθήκη τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, μολονότι άνετράπη 
διά τής συνθήκης τοΰ Βερολίνου, υπήρξε μέγα κίνητρον είς τάς βουλγαρι
κός επί τής Βορείου Ελλάδος φιλοδοξίας. Ό κ. Νάλτσας εξιστορεί τάς 
προϋποθέσεις, υπό τάς όποιας συνήφθη ή συνθήκη τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, 
εκθέτει δέ ακολούθως τάς τραγικός συνέπειας, τάς οποίας θά είχεν αυτή, εάν 
δεν άνετρέπετο, διά τον Ελληνισμόν. Ή έκθεσις γίνεται επί τή βάσει πλού
σιας βιβλιογραφίας, μέ αντικειμενικότητα καί μέ τήν γνωστήν καί από 
άλλα δημοσιεύματα τοΰ ίδιου θετικότητα κρίσεως. Ή εργασία του θά χρη· 
σιμεύση πολύ είς τούς μελετητάς τής νεωτέρας ιστορίας τής Χερσονήσου 
τοΰ Αίμου, οί όποιοι, προκειμένου περί τής συνθήκης τοΰ 'Αγίου Στεφά
νου, δεν είχον μέχρι τοΰδε τόσον άρτίαν έκθεσιν τών περί αυτής απόψεων 
τής Ελλάδος.

ΒΑΓ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Κ. Γ. 3A V δ ρ ε ά δ ο υ, 'Η μουσουλμανική μειονότης τής Δυτικής 
Θράκης, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, “Ιδρυμα Μελετών τής Χερσο
νήσου τοΰ Αίμου, άριθμ. 10. Θεσσαλονίκη, 1956, σελ. 120 μέ 37 εικόνας.

Κ. G. Andreades, The Moslem Minority in Western 
Thrace. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, “Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονή- 
νήσου τοΰ Αίμου άρ. 12. Thessaloniki 1956, σελ. 95 μέ 14 εικόνας.

Είς τήν μελέτην του αυτήν, ή οποία έξεδόθη υπό τοΰ Ι.Μ.Χ.Α. είς 
ελληνικήν καί αγγλικήν γλώσσαν, ό Άνδρεάδης, ό όποιος ύπηρέχησεν επί 
πολλά έτη εις Ξάνθην καί εις Κομοτινήν ώς αξιωματικός τής Χωροφυλα
κής, δίδει λεπτομερή εικόνα τής ζωής τών έν τή Δυτική Θράκη διαβιοΰν- 
των μουσουλμάνων. Καί απλή παράθεσις τών κεφαλαίων τοΰ βιβλίου του 
είναι αρκετή διά να δείξη τον πλοΰτον τών υπό τοΰ συγγραφέως παρεχο- 
μένων στοιχείων. “Επειτα από βραχεΐαν εισαγωγήν, είς τήν οποίαν έκτίθε-
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