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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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λήν τής αντάρτικης δράσεως εν Μακεδονίφ. Έκ των Ελλήνων ανταρτών 
άναφέρονται δνομαστί δ Κατεχάκης, δ Βολάνης, δ Καραβίτης, δ Ποΰλακας, 
δ Ζήρας, δ Άγγελόπουλος, δ Ζυμπρακάκης, δ Φλάσκας, δ Λαλιούνης, δ 
Σιμός ’Άρης, δ Τσεκούρας, δ Λοΰνας, δ Πρεζαβέλης, δ Νατσέπης, δ Τσίπος, 
καί δ Μουόνας (τά τελευταία τέσσερα ονόματα είναι κατά την γραφήν τών 
τουρκικών εγγράφων, δεν ταυτίζονται δέ υπό τοΰ επιμελητοΰ με τα αντί
στοιχα των Ελληνικά), εκ δε τών Βουλγάρων κομιτατζήδων, μεταξύ άλλων, 
ολιγώτερον γνωστών, οι Σαντάνσκυ, Τσερνοπέεφ, Άποστόλ καί Σαράφωφ. 
Αί τουρκικά! άρχαί, όπως προκύπτει εκ τών εγγράφων, εΐχον καλάς πληρο
φορίας διά τάς κινήσεις ωρισμένων τουλάχιστον εκ τών εν Μακεδονίμ 
δρώντων αντάρτικών σωμάτων, εγνώριζον δ’ επίσης την δράσιν τών Ελ
λήνων προξένων καθώς καί την παρουσίαν εν Μακεδονία, μεταξύ τών αν
ταρτών, Ελλήνων αξιωματικών. Αί εναντίον τών Ελλήνων καί τών ελληνικών 
αντάρτικών σωμάτων δδηγίαι καί διαταγαί των είναι αύστηρόταται, άποδεικ- 
νύουν δέ δι’ ά'λλην μίαν φοράν πόσον ανακριβείς ήσαν αί υπό τών Βουλ
γάρων εις τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς καί διπλωματικούς κύκλους διδό
μενοι πληροφορίαι περί συνεργασίας τουρκικών αρχών καί Ελλήνων 
ανταρτών.

Ή έ'κδοσις τών ως ά'νω εγγράφων έγένετο άντικείμενον διεξοδικής κρι
τικής υπό τοΰ (γνωστού καί από τά ανθελληνικά άρθρα του εις «Nova 
Macedonia») Hristo Antonovski, εις το εν Σκοπίοις εκδιδόμενον, περιο
δικόν Glasnik na Institutot za nacionalna istovija II, 1 (Σκόπια 1958) 
σελ. 270 - 273. Τά συμπεράσματα όμως εις τά δποΐα καταλήγει δ Antono
vski είναι δυστυχώς δλα άτυχή. Είναι βασικώς εσφαλμένη καί απολύτως 
απαράδεκτος ή υπό τοΰ Antonovski έπιχειρουμένη ερμηνεία τών εις τά 
έγγραφα άναφερομένων Βουλγάρων ως «Μακεδόνων». Οί Βούλγαροι ήσαν 
Βούλγαροι καί ούδόλως βεβαίως ήσαν οί υποθετικοί εκείνοι «Μακεδόνες» 
ώς χωριστή φυλή, τούς δποίους κατασκευάζουν τώρα οί ιστορικοί τών 
Σκοπιών. Καί θά είναι δύσκολον νά χαρακτηρισθή άλλως καί δχι ως πλα
στογραφία τής ιστορίας ή υπό τών ιστορικών τών Σκοπιών καί δή υπό 
τοΰ Antonovski μεταμφίεσις τών Βουλγάρων, τούς δποίους αναφέρουν ό'λα 
τά έγγραφα, ώς «Μακεδόνων». Καί ταΰτα μέν διά το γενικόν θέμα τής ορ
θής χρήσεως τών δρων. ’Αλλά καί εις τά επί μέρους σχόλια επί τοΰ περιε
χομένου τών εγγράφων, αί υπό τοΰ Antonovski διδόμεναι ερμηνειαι είναι 
άτυχώς άκρως παραπλανητικοί. Ούτω διά το έγγραφον 19/28 δ Antonovski 
λέγει δτι αποτελεί καί εκ τών τουρκικών πηγών έπιβεβαίωσιν τής άντιδρά- 
σεως τής εξαρχίας «εναντίον τοΰ εθνικού κινήματος τοΰ Μακεδονικού λαού». 
Τδ έγγραφον δμως λέγει άλλα πράγματα: δ βαλής τής Θεσσαλονίκης ειδο
ποιεί τήν ΰποδιοίκησιν Βοδενών δτι δ εκ τών γραμματέων τής ’Εξαρχίας 
Λούκα πρόκειται νά περιέλθη τά βιλαέτια τής Μακεδονίας κατ’ επίφασιν
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μεν προς έλεγχον των λογαριασμών των εκκλησιών καί τών σχολείων τών 
βουλγαρικών κοινοτήτων, προτιθέμενος συγχρόνως να συστήση εις τούς πλη
θυσμούς να αποφεύγουν πάσαν ανταρσίαν καί συνωμοτικήν κίνησιν, κατ’ 
ουσίαν όμως προς άλλους σκοπούς. Τούς σκοπούς αυτούς, οί όποιοι είναι 
βεβαίως ή ενίσχυσις τής βουλγαρικής αντάρτικης κινήσεως, δεν τούς λέ
γει ό βαλής, τούτο όμως φαίνεται σαφώς από τάς συστάσεις του «συνι- 
στώμεν όπως με τήν κατάλληλον παρακολούθησιν καί τον άρμόζοντα έ
λεγχον τών κινήσεων καί ενεργειών αυτού συμπληρώσητε προϋποθέσεις 
ϊνα μη δοθή εις αυτόν ευκαιρία δημιουργίας άνεπιθυμήτων καταστά
σεων». Ουτω, μέ τήν καλυτέραν τών ερμηνειών, ό γραμματεύς τής Εξαρ
χίας, ό όποιος δεν ήδυνήθη τό 1907 να παραπλανήση τον βαλήν τής 
Θεσσαλονίκης, παρεπλάνησεν ε υχερώς τό 1958 τον Antonovskii 'Υπό τό 
ίδιον πνεύμα τών παρερμηνειών σχολιάζονται υπό τού Antonovski καί αλλα 
έγγραφα τής συλλογής, εν οΐς καί τα 90/152 και 122/204. Τα έγγραφα 
αυτά, τα όποια παρέχουν αυστηρός οδηγίας εναντίον τών Ελλήνων ανταρ
τών καί τών Ελληνικών αντάρτικών σωμάτων, θεωρούνται υπό τού Antonov
ski ως άποδεικνύοντα «τήν προνομιούχον θέσιν τών ελληνικών αντάρτικών 
σωμάτων ενώπιον τών τουρκικών αρχών» καί τήν «ανοχήν τών ελληνικών 
αντάρτικών σωμάτων έκ μέρους τών τουρκικών αρχών». 'Υπό τάς προϋπο
θέσεις όμως αύτάς δεν είναι δυνατόν να συζητήση κανείς σοβαρώς μέ τούς 
Ιστορικούς τών Σκοπιών.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

Geoffrey Chandler, The Divided Land. London, 1959, 
σελ. 214.

Τό βιβλίον τού Chandler, ό όποιος κατά τούς τελευταίους μήνας τής 
γερμανικής κατοχής ύπηρέτησεν εις τήν Δυτικήν Μακεδονίαν ώς σύνδεσμος 
μεταξύ τής βρεττανικής αποστολής καί τών Ελλήνων ανταρτών καί ακολού
θως εξετέλεσε χρέη διευθυντοϋ τού γραφείου τύπου τού βρεττανικοΰ προξε
νείου εϊς τήν Θεσσαλονίκην, άναφέρεται είς τήν από τού 1944 μέχρι τού 
1948 γενικήν κατάστασιν τών πραγμάτων εις τήν Βόρειον Ελλάδα. Ό 
συγγραφεύς, τού οποίου δέον να εξαρθή Ιδιαιτέρως τό ώραίον ύφος, γρά
φει μέ πολλήν συμπάθειαν διά τούς "Ελληνας καί καυτηριάζει τήν δράσιν 
καί τάς επιδιώξεις τών κομμουνιστών. Δέν παραλείπει επίσης να καυτη- 
ριάση καί τήν πολιτικήν τής πατρίδος του, τήν οποίαν θεωρεί εν πολλοΐς 
υπεύθυνον διά τήν μεγάλην άνάπτυξιν τών κομμουνιστικών αντάρτικών ομά
δων. Τό βιβλίον γενικώς είναι άξιανάγνωστον, ιδιαιτέρως δέ δέον να εξαρ- 
θούν αί ώραΐαι περιγραφαί τών τοπίων τής Δυτικής Μακεδονίας, τού 'Αγί
ου "Ορους καί τής Θεσσαλονίκης.

ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ
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