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Βιβλιοκρισίαι (Π. Άργυροπούλου, *0 Μακεδονικός Άγων) 565

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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