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ΒιβΧιοχρισίαι (Chandler, The divided Tand) 569

μεν προς έλεγχον των λογαριασμών των εκκλησιών καί τών σχολείων τών 
βουλγαρικών κοινοτήτων, προτιθέμενος συγχρόνως να συστήση εις τούς πλη
θυσμούς να αποφεύγουν πάσαν ανταρσίαν καί συνωμοτικήν κίνησιν, κατ’ 
ουσίαν όμως προς άλλους σκοπούς. Τούς σκοπούς αυτούς, οί όποιοι είναι 
βεβαίως ή ενίσχυσις τής βουλγαρικής αντάρτικης κινήσεως, δεν τούς λέ
γει ό βαλής, τούτο όμως φαίνεται σαφώς από τάς συστάσεις του «συνι- 
στώμεν όπως με τήν κατάλληλον παρακολούθησιν καί τον άρμόζοντα έ
λεγχον τών κινήσεων καί ενεργειών αυτού συμπληρώσητε προϋποθέσεις 
ϊνα μη δοθή εις αυτόν ευκαιρία δημιουργίας άνεπιθυμήτων καταστά
σεων». Ουτω, μέ τήν καλυτέραν τών ερμηνειών, ό γραμματεύς τής Εξαρ
χίας, ό όποιος δεν ήδυνήθη τό 1907 να παραπλανήση τον βαλήν τής 
Θεσσαλονίκης, παρεπλάνησεν ε υχερώς τό 1958 τον Antonovskii 'Υπό τό 
ίδιον πνεύμα τών παρερμηνειών σχολιάζονται υπό τού Antonovski καί αλλα 
έγγραφα τής συλλογής, εν οΐς καί τα 90/152 και 122/204. Τα έγγραφα 
αυτά, τα όποια παρέχουν αυστηρός οδηγίας εναντίον τών Ελλήνων ανταρ
τών καί τών Ελληνικών αντάρτικών σωμάτων, θεωρούνται υπό τού Antonov
ski ως άποδεικνύοντα «τήν προνομιούχον θέσιν τών ελληνικών αντάρτικών 
σωμάτων ενώπιον τών τουρκικών αρχών» καί τήν «ανοχήν τών ελληνικών 
αντάρτικών σωμάτων έκ μέρους τών τουρκικών αρχών». 'Υπό τάς προϋπο
θέσεις όμως αύτάς δεν είναι δυνατόν να συζητήση κανείς σοβαρώς μέ τούς 
Ιστορικούς τών Σκοπιών.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Geoffrey Chandler, The Divided Land. London, 1959, 
σελ. 214.

Τό βιβλίον τού Chandler, ό όποιος κατά τούς τελευταίους μήνας τής 
γερμανικής κατοχής ύπηρέτησεν εις τήν Δυτικήν Μακεδονίαν ώς σύνδεσμος 
μεταξύ τής βρεττανικής αποστολής καί τών Ελλήνων ανταρτών καί ακολού
θως εξετέλεσε χρέη διευθυντοϋ τού γραφείου τύπου τού βρεττανικοΰ προξε
νείου εϊς τήν Θεσσαλονίκην, άναφέρεται είς τήν από τού 1944 μέχρι τού 
1948 γενικήν κατάστασιν τών πραγμάτων εις τήν Βόρειον Ελλάδα. Ό 
συγγραφεύς, τού οποίου δέον να εξαρθή Ιδιαιτέρως τό ώραίον ύφος, γρά
φει μέ πολλήν συμπάθειαν διά τούς "Ελληνας καί καυτηριάζει τήν δράσιν 
καί τάς επιδιώξεις τών κομμουνιστών. Δέν παραλείπει επίσης να καυτη- 
ριάση καί τήν πολιτικήν τής πατρίδος του, τήν οποίαν θεωρεί εν πολλοΐς 
υπεύθυνον διά τήν μεγάλην άνάπτυξιν τών κομμουνιστικών αντάρτικών ομά
δων. Τό βιβλίον γενικώς είναι άξιανάγνωστον, ιδιαιτέρως δέ δέον να εξαρ- 
θούν αί ώραΐαι περιγραφαί τών τοπίων τής Δυτικής Μακεδονίας, τού 'Αγί
ου "Ορους καί τής Θεσσαλονίκης.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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