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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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χής περί ής τά έγγραφα, περιλαμβάνει 60 εκθέσεις τοϋ εν Σέρραις προξέ
νου τής 'Ελλάδος ’Αντωνίου Σακτούρη άναφερομένας εις τάς υπό των 
Βουλγάρων σφαγάς Ελλήνων, είς τάς ένεργείας Τούρκων, ’Άγγλων καί 
Γάλλων καί εις τήν υπό τών Ελλήνων άναπτυχθεϊσαν άμυναν.Είς τάς ση
μειώσεις, μεταξύ άλλων άναφερομένων ή δημοσιευομένων εγγράφων, παρα
τίθενται καί δύο εκθέσεις τοϋ Χρυσοστόμου Δράμας. Ή έκδοσις συμπλη- 
ροϋται υπό πίνακος προσώπων καί πραγμάτων, καθώς καί υπό καταλόγου 
θεμάτων άναπτυσσομένων εις τάς εκθέσεις.

BAI. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Albania, Stavro Sbendi editor. Mid - European Studies Center 
of the Free Europe Committee, Inc. New York 1957, σελ. 389.

Tò πρώτον αυτό δημοσίευμα τοϋ Κέντρου Μεσοευρωπαϊκών μελετών, 
το όποιον λειτουργεί εν ’Αμερική υπό τήν έποπτείαν τής «’Επιτροπής 
Έλευθέρας Ευρώπης», άναφέρεται κυρίως είς τήν υπό κομμουνιστικόν κα
θεστώς ’Αλβανίαν, τής οποίας αναλύει διεξοδικώς τό πολιτικόν καί οικονο
μικόν σύστημα έν συνδυασμφ μετά πλουσίων στοιχείων περί τής παιδείας, 
τής θρησκείας καί τών καλών τεχνών. Είς τό τέλος τοϋ βιβλίου παρατίθεν
ται βιογραφικαί πληροφορίαι περί τών πολιτικών παραγόντων τής σημερι
νής ’Αλβανίας, βιβλιογραφία καί χρονολογικός πίναξ τών υπό τής ’Αλβανίας 
συναφθεισών διεθνούς χαρακτήρος συμφωνιών.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Yugoslavia, with an introduction by R o b e r t F. Byr
nes. Mid - European Studies Center of the Free Europe Committee, 
Inc. New York, 1957, σελ. 488.

*0 ογκοόδης αυτός τόμος περί τής Γιουγκοσλαβίας,τού Κέντρου Μεσοευ- 
ρωπαϊκών μελετιϋν, ακολουθεί τό ίδιον σχέδιον, δπως καί ό προ αυτού έκ- 
δοθείς υπό τοϋ ίδιου Κέντρου περί τής ’Αλβανίας, καί άναφέρεται κυρίως 
εις τήν υπό κομμουνιστικόν καθεστώς Γιουγκοσλαβίαν. Τα επί μέρους τμή
ματα τού έργου, γραφέντα από διαφόρους ’Αμερικανούς καί Ευρωπαίους 
ειδικούς, είναι τά ακόλουθα: 1, Βραχεία ιστορία. 2, Έξωτερικαί σχέσεις
έπειτα από τό 1954. 3, Ή χώρα. 4, Ό λαός. 5, Τό πολιτικόν σύστημα. 6, 
Πολιτική καί πολιτικοί οργανώσεις. 7, Ή κυβέρνησις. 8, Εθνική ασφά
λεια. 9, Παιδεία. 10, Γενική έξέτασις τής γιουγκοσλαβικής οικονομίας. 11, 
’Εθνικόν εισόδημα καί παραγωγή. 12, Γεωργία. 13, Μεταλλεία. 14, Βασι
κοί βιομηχανίαι. 15, Καταναλωτικά αγαθά. 16, Εσωτερικόν έμπόριον καί 
φορολογία. 17, ’Εξωτερικόν έμπόριον. 18, Τά μεταφορικά μέσα. 19, 'Υγεία 
καί κοινωνική πρόνοια. Είς τό τέλος τού βιβλίου παρατίθενται βιογραφι-
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