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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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από κοινού) 6) τοΰ προσωπικού τού καταστήματος, το όποιον ειχεν ιδρύσει 
ό κ. Α. Σουλιάιτης διά να καλύπτη την εθνικήν του δράσιν 7) καί 8) τών 
εκ τών συνεργατών του ’Αργυρίου Ζάχου καί Άλκιβιάδου Μάλτου.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Άρχείον Μακεδονικού Άγώνος Πηνελόπης 
Δέλτα. 1, Γερμανού Καραβαγγέλη, Ό Μακεδονικός ’Αγών (Απομνη
μονεύματα). Πρόλογος Βασιλείου Λαούρδα. Εισαγωγή Κλεοβούλου Τσούρκα. 
Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, “Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τού 
Αίμου, αριθ. 26, σελ. α' - ιγ'+114.

Εις την ύπ’ αριθ. 20 έκδοσιν τού 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονή
σου τοΰ Αίμου ερμηνεύεται ό τρόπος, καθ’ δν Ισχηματίσθη τό Άρχείον 
Μακεδονικού Άγώνος τής Πηνελόπης Δέλτα, ώστε να μη χρειάζεται να γίνη 
λόγος εδώ περί αυτού. Ό παρών τόμος, πρώτος εις την σειράν, περιέχει τα 
απομνημονεύματα τού Γερμανού Καραβαγγέλη, μητροπολίτου Καστοριάς 
από τό 1900 μέχρι τοΰ 1907. 'Η έκδοσις τών απομνημονευμάτων συνο
δεύεται εν παραρτήματι, 1) διά τής δημοσιεύσεως εκθέσεως τού Γερμανού 
Καραβαγγέλη προς τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως ’Ιωακείμ τον Γ', 
υπό χρον. 24]3]1917 περί τής γενικής καταστάσεως εις την περιοχήν τής 
Καστοριάς, 2) δ’ επιστολής του καί πάλιν προς τον Πατριάρχην επί τού 
Ιδιου θέματος (1905), 4) δΓ εννέα επιστολών τού ιδίου προς τον Φιλόλαον 
Πηχιών, 4) δι’ επιστολής του προς τον πρόξενον Θεσσαλονίκης (1902), 5) 
δΓ άλλης επιστολής του προς τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης από 10]7 [1902, 
6) δι’ άρθρου του άναδημοσιευομένου εκ τής «Νέας 'Ημέρας» Τεργέστης 
6]2]1904, 7) δι’ επιστολής του προς τον ’Ίωνα Δραγούμην περί τού θανά
του τού Παύλου Μελά 26] 11] 1904, 8) δΓ επιστολής του προς τον Κ. Μα- 
ζαράκην 13]6, καί 9) δι’ επιστολής πρός αυτόν τού Παύλου Μελά, 11]6] 1903. 
‘Η έκδοσις συμπληρούται δΓ ευρετηρίου προσώπων καί πραγμάτων, διά 
χάρτου τής περιοχής Καστοριάς κατά τήν εποχήν τού Μακεδονικού Άγώνος 
καί διά επτά φωτογραφιών, ήτοι τού Γερμανού Καραβαγγέλη μέ τον πρω- 
τοσύγκελλον Πλάτωνα προ τοΰ τάφου τοΰ Παύλου Μελά, τού μητροπολίτου 
Κορυτσάς Φωτίου, τοΰ Κώτα, τοΰ Καούδη, τού Άνδρέα Μακρή, τοΰ Κα- 
ραλίβανου καί τοΰ Φούφα.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

'Ο Μακεδονικός Άγων εις τήν περιοχήν τών Σερρών κατά τό 1907. 
’Εκθέσεις τοΰ προξένου Σακτούρη. ’Έκδοσις κειμένων, σημειώσεις υπό 
Βασιλείου Λαούρδα. Εισαγωγή υπό Πέτρου Πέννα. 
Άνάτυπον εκ τού Γ' τόμου τών Σερραϊκών Χρονικών» Άθήναι 1958, 
σελ. 143.

Ή έκδοσις αυτή, επί τή συμπληρώσει πεντηκονταετίας από τής επρ-
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