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5ßß Βιβλιοκρισίαι (A. Ξυγγοπούλου, Τα μνημεία των Σερβίων)

οποίων το μεν πρώτον άναφέρεται εις την κοινωνίαν, το δε δεύτερον εις 
την οικονομίαν της συγχρόνου Τουρκίας. Τα επί μέρους κεφάλαια του πρώ
του τμήματος πραγματεύονται κατά σειράν την κοινωνικήν σύνθεσιν, πολι
τικά καί ιδεολογικά ζητήματα, την θρησκείαν, τό σύστημα τών κρατικών 
επιχειρήσεων καί την τεχνικήν καί γενικήν εκπαίδευσιν. Τα κεφάλαια τοΰ 
δευτέρου μέρους άναφέρονται εις τούς εθνικούς λογαριασμούς, τήν οικονο
μικήν πολιτικήν, τήν βιομηχανίαν, το ξένον κεφάλαιον, τό πετρέλαιον, τήν 
γεωργίαν καί τήν αγροτικήν οικονομίαν. 'Ως προκύπτει από τα κεφάλαια 
αυτά, πρόκειται περί συνθετικής πραγματείας, άπλουμένης εις τα βασικώ- 
τερα θέματα τής κοινωνικής καί οικονομικής ζωής τής συγχρόνου Τουρκίας, 
τα όποια ό κ. Πουλακος αναλύει στηριζόμενος καί εις τήν πείραν, τήν οποί
αν άπεκόμισε κατά τό διάστημα τής παραμονής του εν Τουρκίμ, καί είς 
πλουσιωτάτην βιβλιογραφίαν, παρατιθεμένην εΐς τό τέλος τοΰ βιβλίου του.

Ή κρίσις επί τών επί μέρους στοιχείων τοΰ έργου τοΰ κ. Πουλάκου 
ανήκει εις τούς ειδικούς. Διά τον γενικής μορφώσεως αναγνώστην τό βιβλίον 
παρουσιάζει εξαιρετικόν ενδιαφέρον άφ’ ενός μέν διά τον πλούτον τών θε
μάτων, άφ3 ετέρου δε διά τήν συστηματικήν μέθοδον με τήν οποίαν τα πα
ρουσιάζει ό συγγραφεύς. Θά ήτο ευχής έργον να εΐχομεν είς τήν γλώσσαν μας 
παρομοίου τύπου εργασίας καί περί άλλων χωρών.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Άνδρε ου Ξυγγοπούλου, Τα μνημεία τών Σερβίων. 'Εται
ρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου, 
άριθ. 18, Άθήναι·1958, σελ. ή + 135 εϊκ. 24, πιν. 22.

Είς τό νέον αυτό έργον του ό καθηγητής κ. Ξυγγόπουλος δημοσιεύει 
τα πορίσματα δύο επιστημονικών επισκέψεών του είς τα Σέρβια, τό 1927 
καί τό 1935, δτε τά μνημεία τοΰ φρουρίου τής πόλεως διετηροΰντο ακόμη 
εις σχετικώς καλήν κατάστασιν, πολύ καλυτέραν πάντως τής σημερινής. Τό 
πρώτον μέρος τοΰ βιβλίου άναφέρεται είς τήν ιστορίαν τής πόλεως, τό δεύ
τερον είς τήν τοπογραφίαν της καί τό τρίτον είς τα μνημεία της, ήτοι είς τα 
τείχη καί είς τάς εκκλησίας, τής βασιλικής, τών Αγίων Θεοδώρων, τοΰ Α
γίου Ίωάννου τοΰ Προδρόμου καί τών Αγίων Αναργύρων. Τό τελευταίον 
τμήμα τοΰ βιβλίου άναφέρεται είς τά περί τα Σέρβια μνημεία, ήτοι είς τό 
σπήλαιον τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καί είς τό άσκητήριον τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου.

Τά συμπεράσματα έκ τής διεξοδικής καί ενδελεχούς περιγραφής καί 
μελέτης τών μνημείων τά αναπτύσσει ό κ. Ξυγγόπουλος είς ιδιαίτερον κε- 
φάλαιον υπό τον τίτλον «Τελικά συμπεράσματα». ’Από άπόψεως αρχιτεκτο
νικής τά λείψανα τών τειχών καί τής άκροπόλεως τών Σερβίων μάς δίδουν 
τον τύπον τής μικρός ώχυρωμένης βυζαντινής πόλεως, με τον εξωτερικόν της 
περίβολον, μέ τό διάμεσον τείχος, τό διαιροΰν αυτήν είς ώχυρωμένας ζώνας
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καί τέλος μέ την εις το άνώτατον σημεΐον εύρισκομένην άκρόπολιν, την 
οποίαν ύπερήσπιζον οί δύο εκατέρωθεν τής εισόδου της υψηλοί πύργοι. Αί 
ολίγαι ήρειπωμέναι, πλήν δυο, εκκλησίαι τών Σερβίων ακολουθούν τον τύ
πον τής ξυλοστέγου βασιλικής, δστιςήτο τόπος ιδιαιτέρως προτιμηθείς εις την 
Μακεδονίαν. ’Από απόψεως ζωγραφικής, αί τοιχογραφίαι τών εκκλησιών 
τών Σερβίων ανήκουν είς τον 12ον (μεγάλη βασιλική), τον 14ον (Πρόδρο
μος), τον lòov ("Αγιοι Θεόδωροι) καί τον 16ον ("Αγιοι ’Ανάργυροι) αιώνα. 
Παρά την καταστροφήν των από τάς καιρικός έπηρείας καί από τούς βαν
δαλισμούς τών ανθρώπων, τα ζωγραφικά αυτά λείψανα είναι έξόχως πολύ
τιμα, διότι δεικνύουν πώς αί δημιουργίαι τών μεγάλων καλλιτεχνικών κέν
τρων, φθάνουσαι έως έκει, μετεμορφώνοντο από τούς λαϊκούς τεχνίτας καί 
είκονογραφικώς παρηνοοΰντο. Είδικώτερον αί τοιχογραφίαι τής βασιλικής 
τών Σερβίων αποτελούν μίαν από τάς πλέον χαρακτηριστικός αποδείξεις τής 
καί άλλοτε παρατηρηθείσης έπιδράσεως τής Χριστιανικής ’Ανατολής είς την 
τέχνην καί ιδίως είς την ζωγραφικήν τής Μακεδονίας κσί γενικώτερον εις 
την τέχνην τών Βαλκανίων. Τα μνημεία αυτά δεν είναι βεβαίως ούτε από 
απόψεως αρχιτεκτονικής, ούτε από απόψεως ζωγραφικής έργα μεγάλης τέχ
νης. Τά ταπεινά αυτά ερείπια μάς δίδουν αρκετά σαφή εικόνα μιας μικρός 
βυζαντινής πόλεως, απομονωμένης από τά μεγάλα κέντρα καί περιωρισμέ- 
νης εντός τών τειχών της, οί τεχνίται καί οί ζωγράφοι τής οποίας μιμούν
ται, μετά πολλής δμως καλαισθησίας, τάς γραφικός διά πλίνθων διακοσμή
σεις καί τάς τοιχογραφίας τών μεγαλυτέρων καλλιτεχνικών κέντρων.

Τό βιβλίον τοΰ κ. Ξυγγοπούλου διά τά Σέρβϊα αποτελεί μίαν υποδειγ
ματικήν μονογραφίαν, αξίαν θερμοτάτης εξάρσεως.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Τουρκικά έγγραφα περί τού Μακεδονικού 
Άγώνος. Έπιμελεία I. Κ. Βασδραβέλλη. Εταιρεία Μακεδονικών Σπου
δών. "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τού Αίμου. Θεσσαλονίκη 1958, 
σελ. 93 μέ τρεις εικόνας.

Τά 128 τουρκικά περί τού Μακεδονικού Άγώνος έγγραφα, τά οποία 
περιλαμβάνονται εν μεταφράσει είς τήν έκδοσιν αυτήν, προέρχονται από τήν 
’Έδεσσαν, αποτελούν δε μέρος ενός μικρού τεύχους, άνευρεθέντος πρό τινων 
ετών εις χεΐρας ιδιώτου εν ’Εδέσση καί περιέχοντος 211 εν συνόλφ άποκρυ- 
πτογραφηθέντα τηλεγραφήματα, τά όποια είχον άποστείλει εις τον πολιτι
κόν διοικητήν ’Εδέσσης (καϊμακάμην) ό βαλής Θεσσαλονίκης καί 6 γενι
κός επιθεωρητής Χουσεΐν Χιλμή πασάς από 4 Αύγούστου 1907 μέχρι τής 
28 Φεβρουάριου 1909. Τά έγγραφα αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερον ενδιαφέ
ρον, διότι καθιστούν διά πρώτην φοράν γνωστός εν ταις λεπτομερείαις των 
τάς ενεργείας είς τάς οποίας προέβαινον αί τουρκικά! άρχαί προς καταστρ-
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