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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-



Βιβλιοχρισίαι (Andreades, The Moslem Minority) 563

ται ό τρόπος, κατά τον όποιον συνεκεντρώθη το υλικόν, ό Άνδρεάδης 
αναλύει την σύνθεσιν καί τον αριθμόν των μουσουλμάνων τής Δυτικής Θρά
κης, την θρησκευτικήν όργάνωσιν τής μειονότητος, τάς Επίτροπός διαχει- 
ρήσεως των περιουσιών των μουσουλμάνων, την οικονομικήν των κατάστασιν, 
την πολιτικήν ζωήν, τους συλλόγους καί τα σωματεία των και την κρατικήν 
στοργήν υπέρ τής μειονότητος (όπου παρατίθεται πλήθος στοιχείων ενδει
κτικών τών υπέρ τής μουσουλμανικής μειονότητος μέτρων προνοίας τών ελ
ληνικών αρχών,). Εις ιδιαίτερον κεφάλαιον ό Άνδρεάδης άσχολείται μέ τήν 
άρθρογραφίαν τοΰ τουρκικού τόπου (1953- 1955), παραθέτει δέ έν παραρ- 
τήματι διάφορα έγγραφα, δηλώσεις, υπομνήματα, εκθέσεις καί αναφοράς τής 
εν τή Δ. Θράκη μειονότητος, τα όποια όλα μαρτυρούν υπέρ τής φιλόστορ
γου έναντι τής μουσουλμανικής αυτής μειονότητος ελληνικής πολιτικής. 
Κα'ι τήν ελληνικήν και τήν αγγλικήν έκδοσιν τού έργου τοΰ Άνδρεάδου 
τήν συνοδεύουν πολλαΐ χαρακτηριστικοί φωτογραφίαι.

Έκ τών ως άνω περιεχομένων τού χρησιμωτάτου αυτού έργου ιδιαι
τέρως θά πρέπη να έξαρθούν εδώ όσα αναπτύσσει ό συγγραφεύς περί τοΰ 
χαρακτήρος τού πολιτισμού τών εν τή Δυτική Θράκη μουσουλμάνων, οί 
όποιοι άντιτίθενται προς τάς καινοτομίας τής κεμαλικής Τουρκίας καί επι
μένουν εις τήν διατήρησιν πολιτιστικών στοιχείων, ως ή αραβική γραφή, 
το φέσι, ή Παρασκευή αργία κλπ. τα όποια έχουν καταργηθή εις τήν Τουρ
κίαν. Ή διάστασις αύτη μεταξύ παλαιοτούρκων καί νεοτούρκων, ή οποία 
υπάρχει κα'ι εις αυτήν ταύτην τήν Τουρκίαν, ιδιαιτέρως όμως έκδηλούται 
εις χώρας, όπου εύρίσκονται Τούρκοι εγκατεστημένοι παλαιόθεν, αποτελεί 
σοβαρόν ζήτημα διά τήν Ελληνικήν πολιτείαν σχετικώς προς τούς μουσουλ
μάνους τής Δυτικής Θράκης. Ή σοβαρότης τού ζητήματος έγκειται άφ’ 
ενός μέν εις τήν επιθυμίαν τών εκάστοτε Ελληνικών κυβερνήσεων, να μή 
δυσαρεστήσουν τήν Τουρκίαν, ή οποία βεβαίως δέν ανέχεται τούς παλαιο- 
τούρκους, άφ’ ετέρου δέ εις τήν ανάγκην σεβασμού τών απόψεων κα'ι επι
θυμιών τών έν τή Δυτική Θράκη διαβιούντων μουσουλμάνων. Έκ τών υπό 
τού Άνδρεάδου παρατιθεμένων στοιχείων προκύπτει ότι αί αρμόδιοι Ελ
ληνικά! ύπηρεσίαι χειρίζονται το δυσχερές τούτο ζήτημα μετά πολλής σω
φροσύνης.

Επίσης πρέπει να εξαρθούν α! διατυπούμεναι υπό τού Άνδρεάδου 
παρατηρήσεις ως προς τήν σύνθεσιν κα'ι τήν ονομασίαν τών έν τή Δυτική 
Θράκη μουσουλμάνων. Οΰτοι, λέγει ό Άνδρεάδης, ονομάζονται συνήθως 
και αδιακρίτως Τούρκοι, ή ονομασία όμως αυτή δέν αναγνωρίζεται υπό τής 
Συνθήκης Λωζάνης, ένθα γίνεται χρήσις τού ονόματος μουσουλμάνοι, διότι 
πρόκειται περί θρησκευτικής κα'ι όχι εθνικής μειονότητος. Ή ονομασία 
«Τούρκοι» προέρχεται άφ’ ενός μέν έκ τής γλώσσης τής μειονότητος αυτής, 
ή οποία είναι τουρκική, αν κα'ι όχι εις τήν νεωτερίζουσαν μορφήν της, ώς
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εν τή σημερινή Τουρκίφ, άφ’ ετέρου δε κατόπιν σαφώς καί έπανειλημ- 
μένως έκφρασθείσης έπιθυμίας τών μετά την κεμαλικήν μεταρρύθμισιν 
τουρκικών κυβερνήσεων. Ι5ρός τάς επιθυμίας αυτάς αί έλληνικαί άρχαί αν 
ταπεκρίθησαν προθΰμως, διά νά διατηρήσουν καί ενισχυσουν την φιλίαν 
μετά τής Τουρκίας. Πάντως ούτε έθνολογικώς ό δρος «Τούρκοι» είναι ορ
θός, διότι μεταξύ τών μουσουλμάνων τής Δυτικής Θράκης υπάρχουν πολ
λοί Πομάκοι, ως καί ’Αθίγγανοι καί Κιρκάσιοι. Οί Πομάκοι ούτε καί γλωσ- 
σικώς ανήκουν εξ ολοκλήρου εις την κατηγορίαν τών Τούρκων, διότι ή 
γλώσσα των είναι σλαβική ανάμικτος μετά πλήθους Ελληνικών στοιχείων. 
’Αλλά καί μεταξύ τών 67-009, κατά την στατιστικήν τού 1951, Τούρκων τής 
Δυτικής Θράκης, σημαντικός αριθμός είναι εθνολογικώς βιαίως εξισλαμι- 
σθεντες "Ελληνες κατά διαφόρους έποχάς άφ’ δτου οί ’Οθωμανοί Τούρκοι 
κατέλαβον κατά τά τέλη τού Μου αίώνος τήν Θράκην. Τούτο είναι αυτονόη
τον, διότι είναι αδύνατον να έρμηνευθή άλλως το γεγονός τής παρουσίας 
εκεί τών Τούρκων, οί όποιοι ουδόλως είναι πιθανόν ότι προέρχονται έκ 
μεταναστών καί έποίκων έκ τού εσωτερικού τής Μικρός ’Ασίας. Κατά ταύτα 
ή επωνυμία «Τούρκος» καλύπτει έν εθνολογικώς ποικίλον άθροισμα τουρ
κόφωνων μουσουλμάνων. ’Εν ό'ψει τών προσφάτως γραφέντων περί δήθεν 
πιέσεων επί τών μουσουλμάνων τής Δυτικής Θρφκης, ή εργασία τού 
Άνδρεάδου καί δή ή εις τήν αγγλικήν γλώσσαν έκδοσίς της αποτελεί επιστη
μονικούς καί εθνικώς πολύτιμον προσφοράν.

ΒΑΣ. ΑΑΟΥΡΔΑΣ

Ναούμ Σπανού, ’Αναμνήσεις έκ τού Μακεδονικού άγώνος. 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τού 
Αίμου, άριθ. 13. Πρόλογος υπό Στίλπωνος Π. Κυριακίδου, Εισαγωγή υπό 
Χαρ. Γ. Σακελλαριάδου, Θεσσαλονίκη 1957, σελ. 55.

Τήν σημασίαν τής δημοσιεύσεως αυτής τήν έξαίρει αρκούντως εις τον 
πρόλογόν του ό κ. Στίλπων Κυριακίδης, τονίζων δτι ως έμφαίνεται έκ τών 
απομνημονευμάτων αυτών "Ελληνες Μακεδόνες ήγωνίζοντο κατά τής τουρ
κικής κυριαρχίας πολύ προ τής διαβοηθείσης έπαναστάσεως τού ’Ίλιντεν. 
*0 άπομνημονευματογράφος Ναούμ Σπανός, καταγόμενος από τήν Χρού- 
πισταν, τό σημερινόν ’Άργος Όρεστικόν, είχεν ήδη από τού 1896 καταρ
τίσει άνταρτικόν σώμα εξ έγχωρίων καί ήγωνίζετο κατά τών Τούρκων μετ’ 
άλλων όμοιων σωμάτων. Ή δράσις του έσυνεχίσθη καί μετά τά γεγονότα 
τού Ίλιντεν, οπότε έπέστρεψεν από τάς Αθήνας, δπου είχε μεταβή συνο- 
δεύων τά τέκνα τού Κώτα, καί καταρτίσας σώμα έξ έντοπίων άνέλαβεν αγώ
να έναντίον τών κομιτατζήδων. Ό Σπανός άφηγεΐται τήν δράσιν του μετά 
πολλής άπλότητος, αλλά καί ακρίβειας, αναφέρει δέ πολλούς άλλους γνω
στούς Μακεδονομάχους, έν οίς τον Παύλον Μελάν, τον Κώταν, τον Βαγγέ-
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