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τημάτων εις τους άγγλοφώνους λαούς καί να χαιρετισθή ή πολύτιμος αύτή 
εργασία ενός Ελληνικής καταγωγής έπιστήμονος, εις τον όποιον θό πρέπη 
να άναγνωρισθή οτι ή παραμονή του εις ξένην χώραν, οί συγγενικοί του 
δεσμοί με την Βουλγαρίαν καί ή ελληνική του καταγωγή ουδόλως επηρέ
ασαν—υπέρ τής μιας ή τής άλλης άπόψεως—την επιστημονικήν του συνεί- 
δησιν. Άπό την όίποψιν αυτήν καί παρά τάς επιφυλάξεις δι’ επί μέρους 
ζητήματα, τό βιβλίον του είναι πολυτιμωτάτη συμβολή διά τήν κατανόησιν 
τής ιστορίας καί των προβλημάτων τής χερσονήσου τοΰ Αίμου.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

B. P. Papadakis, Histoire diplomatique de la question 
Nord - Epirote (1912-1957). Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα 
Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου, άρ. 21, 1958, σελ. 195.

Ό πρεσβευτής κ. Παπαδάκης, ό όποιος λόγφ τής ιδιότητάς του έλα- 
βεν επανειλημμένως μέρος εις τάς περί τής ’Αλβανίας επισήμους διεθνείς 
συζητήσεις, άφηγεΐται εις τό υπό τον ως ανω τίτλον έ'ργον του τάς διπλωμα
τικός περιπετείας τοϋ ζητήματος παραθέτων ή άναλυων πολυάριθμα έγγρα
φα. "Επειτα από σύντομον εισαγωγήν, εις τήν οποίαν έξαίρει τήν βασικήν, 
όχι μόνον διά τάς σχέσεις Ελλάδος καί ’Αλβανίας, άλλα καί γενικώτερον 
διά τήν γαλήνην είς τήν περιοχήν αυτήν τής Μεσογείου καί τών Βαλκανίων, 
σημασίαν τοΰ ζητήματος, αναπτύσσει λεπτομερώς τάς διπλωματικός διαπρα
γματεύσεις, ήτοι τήν άπόφασιν τών Δυνάμεων τής 8]9] 1913, τό πρωτόκολλον 
τής Φλωρεντίας τής 17] 12] 1913, τήν νόταν τών Μ. Δυνάμειυν τής 13]2]14 
καί τήν προς αυτήν άπάντησιν τής 'Ελλάδος τής 21]2]1914, τον κατόπιν τών 
συμφωνιών εν Φλωρεντίφ σχηματισμόν προσωρινής κυβερνήσεως Αυτονόμου 
Β. ’Ηπείρου, τήν έν συνεχείςι προς αυτόν νόταν τών Μ. Δυνάμεων τής 
24]4] 1914, τάς στρατιωτικός επιχειρήσεις καί τον πολιτικόν θρίαμβον τής 
Αυτονόμου Β'. ’Ηπείρου, τό πρωτόκολλον τής Κερκύρας τής 17]4] 1914, τάς 
εν συνεχείφ τούτου αποφάσεις τής ’Αλβανίας, τών Μ. Δυνάμεων καί τής 
'Ελλάδος, τήν περί ειρήνης συνδιάσκεψιν τών Παρισίων 1919 - 1920, τήν 
περί Β. ’Ηπείρου ελληνοϊταλικήν συμφωνίαν τής 29]7] 1917, τό υπομνήματα 
τών Frank Polk, Clemenceau καί Ε. Crowe τής 9] 19] 1919 καί τό Ιτα
λικό υπομνήματα τής 3]1]1920, τήν συζήτησιν μεταξύ Clemenceau, Βενι- 
ζέλου καί Nitti τής 13] 1] 1920, τήν νόταν τής 14] 1] 1920, τό πρωτόκολλον 
τής «Καπισίτσα» τής 15]5[1920, τήν άπόφασιν τής ’Αμερικανικής Γερου
σίας τής 17]5] 1920, τήν ιταλοαλβανικήν συμφωνίαν τής 10]8]1920, τό Ελ
ληνικόν υπόμνημα τής 21]9] 1921, τήν άλβανικήν διακήρυξιν τής 2] 10] 1921, 
τάς άποφάσεις τής επιτροπής έρεύνης καί τήν έκθεσιν Sederholm, τήν άπό- 
φασιν τών Μ. Δυνάμεων τής 9] 11] 1921, τό πρωτόκολλον τής Φλωρεντίας 
τής 27] 1 ] 1925, τήν άπόφασιν τοΰ Folkestone τής 22]5] 1934, τήν άπελευ-
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θέρωσιν τής Β. Ηπείρου κατά τον Ίταλοελληνικόν πόλεμον τοϋ 1940 ■ 1941, 
το ελληνικόν υπόμνημα τής 29]9] 1941, την άνακοίνωσιν τοΰ 'Υπουργείου 
Εξωτερικών τής 10] 11] 1945, την σύσκεψιν τών «τεσσάρων μεγάλων» τής 
25]4]1946, την άπόφασιν τής 29]7] 1946 τής ’Αμερικανικής Γερουσίας, την 
συνθήκην ειρήνης τών Παρισίων τοΰ 1946 -1947 καί την περίοδον αναμο
νής από τοΰ 1947 μέχρι σήμερον. Εις δλα αυτά τα θέματα ό κ. Παπαδά- 
κης δεν παραλείπει συνεχώς νά παρουσιάζη άφ’ ενός μέν τα πολυάριθμα 
στοιχεία, τα όποια, παρά τούς αγρίους διωγμούς, άποδεικνΰουν την Ελληνι
κότητα τής Β. ’Ηπείρου, άφ’ ετέρου δέ τα αγαθά, τα οποία θά ήδυναντο 
νά προέλθουν εις τάς σχέσεις μεταξύ Ελλάδος καί ’Αλβανίας, εάν ύπήρχεν 
ή καλή θέλησις νά λυθή τό πρόβλημα αύτό εν πνεΰματι δικαιοσύνης. Τήν 
διεξσδικήν ώς άνω έκθεσιν τών διπλωματικών διαπραγματεύσεων τήν συμ
πληρώνει εις τό τέλος τοΰ βιβλίου παράθεσις τής κυριωτέρας βιβλιογρα
φίας ως καί πίναξ προσώπων καί πραγμάτων.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Αθανασίου Σουλιώτη-Νικολαΐδη, Ό Μακεδο
νικός ’Αγών. Ή «Όργάνωσις Θεσσαλονίκης» 1906 - 1908, ’Απομνημο
νεύματα. Πρόλογος Σοφίας Άθ. Σουλιώτη, Εισαγωγή Διογένη Ξαναλάτου. 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, “Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ 
Αίμου, άρ. 27, Θεσσαλονίκη 1959, σελ, α'-ιγ'+103.

Ό στρατηγός ’Αθανάσιος Σουλιώτης (1878 - 1945) ε’ιργάσθη εις τήν 
Θεσσαλονίκην, δταν ήτο ύπολογαγός, διά τήν Ελληνικήν ύπόθεσιν κατά τον 
Μακεδονικόν ’Αγώνα οργανώσας άκρως μυστικήν οργάνωσιν, ήτις συνέβαλε 
κατά πολύ εις τήν άπόκρουσιν τών βουλγαρικών προπαγανδιστικών καί άλ
λων ενεργειών. Τάς αναμνήσεις του ό Σουλιώτης τάς άφηγειται εις πολύ 
ώραΐον ύφος, δίδει δε καί πολυτίμους πληροφορίας τόσον διά τήν Θεσσα
λονίκην τοΰ 1906- 1908, δσον και διά πολλάς προσωπικότητας τής πό· 
λεως. Ή έκδοσις συνοδεύεται εν παραρτήματι, διά τής εκδόσεως 1) τοΰ 
κυκλοφορηθέντος εις ελληνικήν καί βουλγαρικήν γλώσσαν φυλλαδίου του 
«Προφητείες τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου», 2) τής μελέτης του «Ή Μεγάλη 
’Ιδέα», 3) Έκθέσεως τοΰ Προξενείου Θεσσαλονίκης περί τής δράσεως 
τής «Όργανώσεως Θεσσαλονίκης», 4) καταλόγου τοΰ προσωπικοΰ τοΰ προ
ξενείου Θεσσαλονίκης κατά τον Μακεδονικόν ’Αγώνα, και 5) τοΰ μητρώου 
τών Μακεδονομάχων, ως τοΰτο κατηρτίσθη υπό τής επί τούτφ συσταθείσης 
επιτροπής τοΰ Μακεδονικοΰ Άγώνος. Ή δημοσίευσις συμπληροΰται διά 
τής παραθέσεως πίνακος ονομάτων καί πραγμάτων καθώς καί διά φωτο
γραφιών 1) τοΰ συγγραφέως, 2) αύτογράφου του, 3) τριών απόψεων τής 
παλαιάς Θεσσαλονίκης, 4) τοπογραφικοΰ χάρτου τής Θεσσαλονίκης τοΰ 1906, 
5) τών κυριωτέρων Μακεδονομάχων αξιωματικών (φωτογραφηθέντων τό 1908
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