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BißXioHQLoiat (Νοτάρη, Π. Μελάς. Xyngopoulos, Peinture macédonienne) 447 

βλιοκρισίας. "Αρχει να τονισθή εδώ δτι και tò κεφάλαιον αυτό και γενικώς ή 

σΰνθεσις του δλου έργου είναι τόσον στερεώς συγκεκροτημένα, ώστε ή μο

νογραφία αύτη να άποτελή εν βασικον πλέον σύγγραμμα δια την μελέτην 

τών τυχών του Ελληνισμού εις τάς βορειότερος περιοχάς της Χερσονήσου 

του Αίμου. 
ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

' Ι ω ά ν ν ο υ Σ ω τ . Ν ο τ ά ρ η , Παύλος Μελάς, βιογραφία. Θεσ

σαλονίκη 1955 ( ^ Ί δ ρ υ μ α Μελετών της Χερσονήσου του Αϊμου, αριθ. 6). 

8ον, σελ. 78 + 4 πίνακες. 

Ή βιογραφία του Παύλου Μελά, την οποίαν συνέγραψενό φιλόλογος 

καθηγητής Ι. Νοτάρης, απευθύνεται εις το εύρΰτερον άναγνωστικον κοι-

vòv και έχει την πρόθεσιν να καταστήση περισσότερον γνωστά άπο δ,τι είναι 

μέχρι τοΰδε τα κατά την ζωήν, την δράσιν και τον θάνατον του πρωταγω-

νιστοΰ του Μακεδόνικου αγώνος. Τα νέα στοιχεία, τα όποια προσφέρει το 

έργον αυτό, είναι περιωρισμένα, συνίστανται δε κυρίως εις συλλογήν προφο

ρικών παραδόσεων περί του Παύλου Μελά, την οποίαν κατήρτισεν ó συγ

γραφεύς, δ'τε υπηρετεί ώς καθηγητής εις το γυμνάσιον Φλωρίνης. "Οσα δ-

μως ήσαν μέχρι τοΰδε γνωστά κωδικοποιούνται, οΰτως εΐπεΐν, υπό του σνγ-

γραφέως, ó όποιος δια του ρέοντος αφηγηματικού του ΰφους επέτυχε να τα 

σύνθεση δλα εις ώραίαν ενότητα, άναγιγνωσκομένην άνέτως. Το έργον πλου

τίζεται δια της παραθέσεως κειμένων της εποχής εκείνης, εν οις το άρθρον 

του Καλαποθάκη και τα ποιήματα τών Παλαμά, Προβελεγγίου, Παπαντω-

νίου και Στεφάνου Δάφνη επι τω θανάτω του ήρωος, καθώς και δια τριών 

ολοσέλιδων φωτογραφιών και χάρτου της περιοχής τής Καστοριάς κατά τήν 

εποχήν του Μακεδόνικου αγώνος. 
ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ 

A n d r é X y n g o p o u l o s , Thessalonique et la peinture 
macédonienne. Θεσσαλονίκη 1955 (="Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου του 

Αϊμου, αρ. 7). 8«ν, σ ελ. 78 + 21 πίνακες. 

Δια τής δημοσιεύσεως του νέου βιβλίου του «Thessalonique et la 

peinture macédonienne» ó καθηγητής τής βυζαντινής τέχνης εις το Πανε-

πιστήμιον Θεσσαλονίκης 'Ανδρέας Ξυγγόπουλος προωθεί προς τήν λΰσιν 

της και δή κατά τρόπον λίαν πειστικόν μίαν συζήτησιν, ή οποία εσΰρετο από 

μακρού εϊς ατέρμονα πελάγη εικασιών και εξωεπιστημονικών επιδιώξεων. 

Πρόκειται περί τής προελεύσεως τής τεχνοτροπίας τών τοιχογραφιών εις τάς 

βυζαντινάς εκκλησίας τής Σερβικής Μακεδονίας. Ό Ξυγγόπουλος ανάγει 

τήν τεχνοτροπίαν αυτήν εις τάς σχολάς ζωγραφικής τής Θεσσαλονίκης, ή ο

ποία αποκαλύπτεται ούτω ώς κέντρον καλλιτεχνικής ζωής με ακτινοβολίαν 

προς δλην τήν περιοχήν τής Χερσονήσου του Αϊμου. Το εθνικώς καί επιστημο-
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