
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 4, Αρ. 1 (1960)

  

 

  

  Απ. Κ. Γκισδαβίδη, Το Μελένικον. Αρχαιολογική
και ιστορική μελέτη (άνευ έτους και τόπου
εκδόσεως) 

  Βασ. Λαούρδας   

  doi: 10.12681/makedonika.729 

 

  

  Copyright © 2015, Βασ. Λαούρδας 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Λαούρδας Β. (1960). Απ. Κ. Γκισδαβίδη, Το Μελένικον. Αρχαιολογική και ιστορική μελέτη (άνευ έτους και τόπου
εκδόσεως). Μακεδονικά, 4(1), 574–575. https://doi.org/10.12681/makedonika.729

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:52:13



574 ΒιβλιοκριαΙαι (Γκισδαβίδη, Μελένικον)

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-
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γραφήν τής ιστορίας τής πατρίδος των, να ασχοληθούν κυρίως μέ την συγ- 
κέντρωσιν τοΰ προσφάτου ιστορικού, λαογραφικού καί προσωπογραφικού 
υλικού. Ή προς την κατεύθυνσιν αυτήν εργασία των θά είναι θετική συμ
βολή εις τήν γνώσιν τής ιστορίας τής πατρίδος των. Αί μεγαλόπνοοι ίστο- 
ρικαί συνθέσεις είναι πολύ δυσχερείς και χρειάζονται όχι μόνον καλήν θέ- 
λησιν αλλά καί μεγάλην προετοιμασίαν. Ό κ. Γκισδαβίδης είργάσθη βε
βαίως μέ εξαιρετικόν ζήλον καί συνεκέντρωσε πολλά στοιχεία, επειδή δμως 
τα προς τα στοιχεία αυτά συνδεόμενα προβλήματα είναι δισεπύλυτα, ή ερ
γασία του αφήνει πολλά ερωτηματικά. Πάντως δέον να έξαρθή ή μεγάλη 
αγάπη τού συγγραφέως προς τό Μελένικον, καθώς καί ή προσπάθεια του 
να παρουσιάση ολα δσα είναι γνωστά περί αυτού.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Μηνά Έμμ. Μαλοΰτα, Τα Σερβία. 'Ιστορική καί λαογρα- 
φική επισκόπησις. Θεσσαλονίκη 1956, σελ. 187.

Σημαντικόν τμήμα τού βιβλίου αυτού, τό άναφερόμενον εις τήν ιστο
ρίαν, τό έτυμον καί τά μνημεία των Σερβίων, ήχρηστευθη ήδη διά τής εν 
έτος μετά τήν έκδοσίν του κυκλοφορίας τού περί των μνημείων τών Σερβί
ων βιβλίον τού κ. Ξυγγοπουλου. ΙΙολύ χρήσιμον δμως είναι καί πολύ δυ- 
σκόλως θά άντικατασταθή ολόκληρον τό υπόλοιπον τμήμα τού βιβλίου τού 
κ. Μαλοΰτα, τό άναφερόμενον εϊς τήν νεωτέραν καί δή τήν νεωτάτην ιστο
ρίαν τής πόλεως. Τό τμήμα τούτο εγράφη βάσει των προσωπικών αναμνή
σεων τού συγγραφέως, περιέχει δέ πλούσιον λαογραφικόν υλικόν, πολλά 
προσωπογραφικά στοιχεία καί άλλας πληροφορίας, διά τών οποίων σχημα
τίζεται αξιόλογος εΐκών τής ζωής τής πόλεως, Ή πρόθεσίς τού συγγραφέ
ως να γράψη ολόκληρον τήν ιστορίαν τής πατρίδος του ήτο βεβαίως αξιέ
παινος, δεν ήτο δυνατόν δμως να έπιτευχθή, έφ’ δσον δεν ύπήρχον αί α
ναγκαίοι προς τούτο προϋποθέσεις, ή γνώσις, έκ πρώτης χειρός, τής βιβλιο
γραφίας, ή γνώσις τής επιστημονικής μεθόδου κ.τ.λ. Πάντως αί άδυναμίαι 
τού είς τήν άρχαιοτέραν περίοδον τής ιστορίας τής πόλεως άναφερομένου 
τμήματος ισοσταθμίζονται διά τοΰ χρησίμου υλικού τού παρεχομένου είς τό 
υπόλοιπον μέρος τοΰ βιβλίου.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Μιχαήλ Θ. Λάσκαρι, Τό ’Ανατολικόν ζήτημα. Τόμος Α' 
τεύχος Β'(μέχρι τού 1878). Θεσσαλονίκη 1957, σελ.145 - 311.

Άπό τό πλούσιον εις περιεχόμενον, είς αντικειμενικότητα κρίσεως 
καί είς βιβλιογραφίαν δεύτερον τεύχος τού περί τού ’Ανατολικού ζητήμα
τος έργου τού καθηγητού κ. Μ. Λάσκαρι ιδιαιτέρως πρέπει να σημειωθούν 
εδώ τα κεφάλαια Η' καί Θ', έκ τών οποίων τό μέν πρώτον έχει ως θέμα
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