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5C4 ΒιβΧιοκριοίαι (Ναούμ Σπανού, ’Αναμνήσεις)

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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λην Στρεμπενιώτην καί τον Γερμανόν Καραβαγγέλην. 'Η συνοδεύουσα την 
έκδοσιν εισαγωγή τοΰ κ. X. Γ. Σακελλαριάδου αποτελεί πολύ χρήσιμον βι
βλιογραφικήν ένημέρωσιν των περί τοΰ Μακεδονικού άγώνος δημοσιευμά
των, περιέχει δε καί χρησίμους πληροφορίας περί τοΰ βίου τοΰ Ναούμ 
Σπανοΰ εν Άθήναις.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Περικλεούς Ά λ ε ξ. Άργυροπούλου, Ό Μακεδονικός 
Άγων (Απομνημονεύματα), Πρόλογος Θησέως Λιβερίου. Εταιρεία Μακε
δονικών Σπουδών, "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου, άριθ. 
14, Θεσσαλονίκη 1957, σελ. 76.

Εις τό μικρόν αυτό βιβλίον δ συγγραφεΰς άφηγεϊται τάς αναμνήσεις 
του από δύο επισκέψεις τάς οποίας έκαμεν εις την Μακεδονίαν, υπό τήν 
πλασματικήν ιδιότητα τοΰ δημοσιογράφου, κατά τα έτη 1904 καί 1905. 
Κατά τό πρώτον ταξίδιόν του έπεσκέφθη τήν Θεσσαλονίκην, τήν Ανατο
λικήν κα'ι Δυτικήν Μακεδονίαν φθάσας μέχρι Μελενίκου καί έκείθεν μέχρι 
Μοναστηριού. Εις τήν Θεσσαλονίκην συνηντήθη καί άντήλλαξε γνώμας πε
ρί τοΰ Μακεδονικοΰ ζητήματος μέ τον Κοντογούρην, τόν Εΰγενιάδην, τον 
Καφταντζόγλου, τόν Δραγούμην, τόν μητροπολίτην Αλέξανδρον, τόν Πέ
τρον Παπαγεωργίου και τόν πρόξενον τής Γαλλίας Stegg. Εις τάς Σέρρας 
συνωμίλησε μετά τοΰ Στουρνάρα καί τοΰ Τζορμπατζόγλου, εις τήν Δράμαν 
μέ τόν Κλεάνθην Νικολαΐδην καί τόν πρωτοσύγγελον τής μητροπόλεως, εις 
τό Μελένικον μέ τόν επιθεωρητήν τών σχολείων Λαζάρου καί μέ τόν μητρο
πολίτην, εϊς δε τό Μοναστήρι μέ τόν Δημήτριον Καλλέργην, τόν μητροπο
λίτην Πελαγωνίας, τόν πρόξενον τής Βουλγαρίας καί τόν ανταποκριτήν τών 
Times. Κατά τήν επιστροφήν του εις Θεσσαλονίκην συνηντήθη καί μέ τόν 
Κορομηλάν, 6 όποιος είχεν άναλάβει εν τφ μεταξύ τήν διεύθυνσιν τοΰ γενι- 
κοΰ προξενείου. Κατά τό δεύτερον ταξίδιόν του 6 συγγραφεΰς έπεσκέφθη 
κυρίως τήν Θεσσαλονίκην καί τήν Στρώμνιτσαν, είχε δέ τήν ευκαιρίαν καί 
πάλιν να συνδιαλεχθή μέ τόν Κορομηλάν, δπως καί μέ άλλους παράγοντας 
τοΰ Μακεδονικού Άγώνος. Ή άφήγησις συμπληροΰται μέ τήν δημοσίευσιν 
διαφόρων κειμένων άναφερομένων εις τόν Μακεδονικόν Αγώνα, μεταξύ 
τών οποίων Ιδιαίτερον ενδιαφέρον παρουσιάζουν εξ επιστολαί τοΰ Κορό
μηλά προς τόν συγγραφέα.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Δημητρίου Πουλάκου, Ή σύγχρονος Τουρκία. Κοινωνικά 
κα'ι οικονομικά θέματα- Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα Μελε
τών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου, άριθ. 15, Άθήναι 1957 σελ. 135.

Ή εργασία τοΰ κ. Πουλάκου διαιρείται εις δύο κύρια μέρη, έκ τών
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