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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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νεΐον. Είς τά αρχεία τοΰ Προξενείου Θεσσαλονίκης υπάρχει τηλεγράφημα περί 
τής συλλήψεως τοΰ ’Άγρα γραφέν πράγματι υπό τοΰ Κορόμηλά, δεν είναι 
όμως το παρατιθέμενον υπό τοΰ κ. Κανελοποΰλου, άλλα το ακόλουθον, το 
οποίον ας μου επιτραπή να δημοσιεύσω εδώ.

«Ύπουργεΐον Εξωτερικών,
Αθήνας

’Απόρρητον.—’Αρχηγός "Αγρας —Άγαπηνός επινοήσας έλθη συνεν- 
νοησιν προς Βουλγάρους οπλαρχηγούς, χωρίς να ζητήση ήμετέραν άδειαν, 
χωρίς να ανακοίνωση πράγμα είς κανένα έκ Νιαοΰσης, εξήλθεν Κυριακήν 
πρωί άοπλος, μηδένα τών οπλιτών παραλαβών, συνοδευόμενος υπό 4 κακών 
Νιαουσαίων καί ενός Βουλγάρου προς συνάντησιν Βουλγάρων.

Τρεις ώρας δυτικώς Νιαοΰσης παρά θέσιν Γαβράν καμήτ, συνήντησε 
πρώτον απόσπασμα βλαχοβουλγαρικόν, εΐτα σώμα Βουλγάρου Ζλατάν καί 
Γεώργη. Ούτοι επί δυο ώρας ΰπεκρίθησαν αισθήματα φιλικά, μέχρις ου ε- 
πείσθησαν δτι ’Αρχηγός οΰδένα είχε λάβει προφυλακτικόν μέτρον. Εΐτα 
συνέλαβον αυτόν καί ένα, τον πιστότερον κατά κρίσιν των σύντροφον καί 
άπήγαγον. Τούς άλλους απέλυσαν. Όλίγας έχω ελπίδας διασώσεως, παρ’ ό
λα αμέσως ληφθέντα μέτρα.

ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ»

’Εστάλη τή 6 ’Ιουνίου 1907, κρυπτογραφικώς.
Πλήν δμως τοΰ ώς άνω εγγράφου τοΰ Κορόμηλά, σπουδαιότατα στοι

χεία περί τοΰ ’Άγρα περιέχουν επίσης καί τά ανέκδοτα, εΐσέτι απομνημο
νεύματα τοΰ Παπατζανετέα, τά όποια ούτος ύπαγόρευσεν εις την γραμματέα 
τής Πηνελόπης Δέλτα. Τά απομνημονεύματα αυτά πρόκειται να δημοσιευ- 
θοΰν προσεχώς είς την σειράν τών δημοσιευμάτων τοΰ 'Ιδρύματος Μελε
τών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου.

Τά στοιχεία ταΰτα δεικνύουν δτι προκειμένου περί τής ιστορίας τοΰ 
Μακεδονικού Άγώνος καί ή καλυτέρα ακόμη έρευνα δεν είναι δυνατόν να 
θεωρηθή ώς τελειωτική, διότι νέα στοιχεία είναι ενδεχόμενον να υπάρχουν 
πολλαχοΰ. Τούτο βεβαίως ουδόλως μειώνει την εργασίαν τοΰ κ. Κανελοποΰ
λου, ό όποιος πράγματι συνεκέντρωσε πολυάριθμον καί πολυτιμώτατον υλικόν.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Ά π. Κ. Γκισδαβίδη, Τό Μελένικον. ’Αρχαιολογική καί Ι
στορική μελέτη (άνευ έτους καί τόπου έκδόσεως). [Θεσσαλονίκη 1958], 
σελ. 205.

’Αντί άλλης κριτικής θά ήτο σκόπιμον να συστηθή είς τον συγγρα
φέα τοΰ ώς άνω βιβλίου, ώς καί είς δλους δσοι από αγνόν βεβαίως πατρι
ωτικόν ζήλον, άλλ’ άνευ τής δεοΰσης προπαρασκευής επιδίδονται είς συγ-

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

