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572 ΒιβΧιοχριοίαι (Νάλτσα, Πάλλα, Μαραβελέα)

δ !ν Άγίφ ’Όρει μοναστικός βίος επί τής διαμορφώσεως τής πνευματικής 
ζωής εις το Βυζάντιον. Παρά την εκ τής αποστολής της ως διαλέξεως βρα
χύτητα της, ή εργασία τοϋ κ. Γ. Θεοχαρίδη είναι πολύ χρήσιμον βοήθημα 
δι’ δσους θέλουν να γνωρίσουν δι’ ολίγων δσα επιστημονικά δεδομένα 
υπάρχουν διά την ιστορίαν τοϋ 'Αγίου ’Όρους.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Χριστόφορου Νάλτσα, Ό Μακεδονικός Άγων εις την 
Δυτικήν Μακεδονίαν. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα Μελετών 
τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου. Άρ. 25, Θεσσαλονίκη 1958, σελ. 37.

Ή μικρά αΰτη μονογραφία αποτελεί το κείμενον διαλέξεως δοθείσης 
υπό τοϋ κ. Νάλτσα εις την σειράν τών περί τής Δυτικής Μακεδονίας δια
λέξεων τοϋ 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου. Ό κ. Νάλ- 
τσας παρακολουθεί τάς δραματικός διπλωματικός καί πολιτικός φάσεις τοϋ 
Μακεδονικοϋ Άγώνος εν τή Δυτική Μακεδονίρ εξαίρων ιδίρ—καί ορθότα
τα—την παρά τάς βουλγαρικός ωμότητας εμμονήν τών γηγενών τής Μακε
δονίας εις τον Ελληνισμόν. "Οπως όρθιος τονίζει δ κ. Νάλτσας, ή συμβο
λή τών εκ τής Νοτίου Ελλάδος Μακεδονομάχων υπήρξε δευτερογενής, διότι 
προϋπέθεσε καί εστηρίχθη εις τούς αγώνας καί εις τάς θυσίας τών γηγενών 
Μακεδόνων, εκ τών οποίων άνεδείχθη σειρά ολόκληρος λαμπρών αγωνιστών.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Γεωργίου Σπ. Πάλλα καί Παναγιώτου Φιλ. Ζ ι
ώτα, Ό καπετάν Άγρας καί δ Μίγκας (ιστορικόν δράμα καί αφήγημα). 
Έδεσσα 1958, σελ. 93, εικ. 3 καί σχέδ. 2.

Οί δυο συγγραφείς τοϋ μικροΰ αϋτοΰ έργου, εκ τών οποίων ό πρώ
τος είναι επιθεωρητής τών δημοτικών σχολείων ’Εδέσσης, δ δε δεύτερος 
διευθυντής τοϋ Στ' δημοτικού σχολείου τής ιδίας πόλεως, συνέθεσαν το 
ιστορικόν αυτό «δράμα καί αφήγημα», δπως τό ονομάζουν, διά να καταστή
σουν εις τό εύρύτερον κοινόν, ϊδίρ δε εις τήν μαθητικήν νεολαίαν, γνω
στός τάς προσωπικότητας δύο εκ τών μαρτύρων τοϋ Μακεδονικού Άγώνος, 
τοϋ Τέλλου ’Άγρα καί τοϋ Αντωνίου Μίγκα. *Η κριτική τής λογοτεχνικής 
αξίας τοϋ έργου των δεν ανήκει εις τήν αρμοδιότητα τών «Μακεδονικών», 
ευχαρίστως δμως σημειοΰμεν τήν ιστορικήν ακρίβειαν τής άφήγήσεως καί 
τον ζωηρόν εθνικόν παλμόν, δ δποίος διέπει τήν εργασίαν τών δύο συγ
γραφέων.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Γ. Α. Μαραβελέα, Παύλος Μελάς. Ή ζωή, ή δράση καί δ 
δοξασμένος θάνατος τοϋ πρωτομάρτυρος τής Μακεδονικής ελευθερίας. Πρό
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λογος Βασ. Λαοΰρδα, Θεσσαλονίκη 1958, σελ. 221, εικ. 4, χάρτης 1.
Ό κ. Μαραβελέας, χωρίς νά απομακρύνεται από τα ιστορικά δεδομέ

να, άφηγειται τήν ζωήν καί τον θάνατον τοΰ Παύλου Μελά κατά τρόπον λο
γοτεχνικόν, ό όποιος καθιστά τό βιβλίον του πολύ επαγωγόν. Πρόθεσίς του 
τήν οποίαν καί επιτυγχάνει, είναι να παρουσιάση τον Παύλον Μελάν ώς 
ηθικήν προσωπικότητα καί να άντιπαρατάξη τον ανθρωπισμόν, υπό τοΰ 
οποίου διείπετο, προς τήν βαρβαρικήν νοοτροπίαν τών αντιπάλων του. Ή 
εΰρυτέρα διάδοσις τοΰ βιβλίου αΰτοΰ ίδίςι μεταξύ τών μαθητών θά είναι 
πολύ επωφελής.

βασ. λαουρδας

Θεοδ. Γρηγ. Κανελοπούλου, Καπετάν ’Άγρας, Τέλλος 
Άγαπηνός εθνομάρτυρας (1880 - 1907). Εισαγωγή στο Μακεδονικό ’Αγώ
να. Άθήναι 1958. Σελ. 189, είκ. 39, σχέδια 3.

Τό βιβλίον τοΰ γυμνασιάρχου εις τα Φιλιατρά κ. Κανελοπούλου είναι 
προϊόν εικοσαετούς συστηματικής εργασίας περιέχει δέ πολύ, άγνωστον μέ
χρι τοΰδε, υλικόν διά τον θρυλικόν αγωνιστήν τοΰ Βάλτου. Διά τήν συγ
γραφήν τοΰ έργου του ό κ. Κανελόπουλος συνεκεντρωσε πολυάριθμα στοι
χεία από γραπτός καί προφορικός παραδόσεις, επανειλημμένους δε ήλθεν είς 
τήν Μακεδονίαν διά να γνωρίση τούς έν δπλοις συνεργάτας τοΰ ’Άγρα. Δεν 
ελλείπουν βεβαίως αί φραστικοί ύπερβολαί καί αί λογοτεχνικού χαρακτήρος 
περιγραφαί. Βασικώς δμως τό έργον τοΰ κ. Κανελοπούλου είναι υποδειγμα
τικόν ώς έρευνα, διότι εξαντλεί κάθε δυνατότητα προσπορισμοΰ πληροφο
ριών, τούτο δέ εις τήν παρούσαν φάσιν τών ερευνών περί τής ιστορίας τοΰ 
Μακεδονικού Άγώνος είναι περισσότερον χρήσιμον από δ,τι αί συνθετικοί 
έργασίαι. Οί ασχολούμενοι μέ τον Μακεδονικόν ’Αγώνα θά είναι ευχής έρ
γον νά ακολουθήσουν τό παράδειγμα τοΰ κ. Κανελοπούλου καί νά έπιδο- 
θοΰν εις τήν συγκέντρωσιν πληροφοριών καί δή έκ τής προφορικής παρα- 
δόσεως. Τό έργον τοΰ κ. Κανελοπούλου ώς σύνθεσις δεν αποκλείεται νά άν- 
τικατασταθή άργότερον από άλλου καλυτέρου. ’Αναντικατάστατου δμως θά 
μείνη ώς συγκέντρωσις ύλικοΰ.

Πόσον δυσχερής είναι ή εργασία αύτη ελπίζω δτι θά φανή από τό α
κόλουθον παράδειγμα, τό όποιον βεβαίως ουδόλως μειώνει τήν αξίαν τής 
εργασίας τοΰ κ. Κανελοπούλου. Είς τάς σελ. 147-149 ό συγγραφεύς παραθέ
τει έκθεσιν περί τής δολοφονίας τοΰ ’Άγρα, ληφθεισαν εκ τών ’Αρχείων τοΰ 
Προξενείου Θεσσαλονίκης. Ό κ. Κανελόπουλος τήν αναφέρει ώς έκθεσιν τοΰ 
προξένου Θεσσαλονίκης Λάμπρου Κορόμηλά, αύτη δμως είναι ειλημμένη εκ 
τοΰ «'Ημερολογίου» τοΰ Προξενείου, τό όποιον κατά τό 1907 δεν εγράφετο 
υπό τοΰ Λ. Κορόμηλά αλλά υπό τοΰ κ. Κωσταντίνου Ζάννα, ύπηρετοΰντος 
κατά τήν εποχήν εκείνην εθελοντικώς καί αμισθί είς τό Ελληνικόν Προξε-
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