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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 κοιvòv και έχει την πρόθεσιν να καταστήση περισσότερον γνωστά άπο δ,τι είναι
μέχρι τοΰδε τα κατά την ζωήν, την δράσιν και τον θάνατον του πρωταγωνιστοΰ 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 δμως ήσαν μέχρι τοΰδε γνωστά κωδικοποιούνται, οΰτως εΐπεΐν, υπό του σνγγραφέως, 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, Παπαντωνίου 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 ε λ. 78 + 21 πίνακες.
Δια τής δημοσιεύσεως του νέου βιβλίου του «Thessalonique et la
peinture macédonienne» ó καθηγητής τής βυζαντινής τέχνης εις το Πανεπιστήμιον 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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νικώς πολύτιμον αυτό έργον αποτελείται από δκτώ κεφάλαια. Εις το π ρ ώ 
τ ο ν ó συγγραφεύς ομιλεί περί των χαρακτηριστικών της Μακεδόνικης σχο
λής ζωγραφικής εν σχέσει προς τήν τέχνην τής Κωνσταντινουπόλεως, εις το
δ ε ύ τ ε ρ ο ν περί τής Θεσσαλονίκης ως κέντρου, εις το όποιον εδημιουργήθη και από το όποιον ήκτινοβόλησεν ή Μακεδόνικη σχολή, εϊς το τ ρ ί 
τ ο ν περί τής Θεσσαλονίκης καΐ τής Μακεδόνικης σχολής προ τής εποχής
των Παλαιολόγων (εις το κεφάλαιον αυτό αποδεικνύεται πειστικώς ότι κατά
τον ένδέκατον ήδη αιώνα ήρχισαν να διαμορφοΰνται εν Θεσσαλονίκη τα κυ
ρία χαρακτηριστικά τής μακεδόνικης ζωγραφικής), εις το τ έ τ α ρ τ ο ν
περί τών Θεσσαλονικέων ζωγράφων τής εποχής των Παλαιολόγων, εις το
π έ μ π τ ο ν περί τής διακοσμήσεως τών Σερβικών εκκλησιών από του
1281 · 132L (εις ην εποχην ανήκουν και αί ώραιότεραι εκ τών τοιχογρα
φιών εις το "Αγιον "Ορος και εις τήν Θεσσσλονίκην), εις το έ κ τ ο ν πε
ρί τών Ελλήνων ζωγράφων τής 'Αδριατικής ακτής και τών ζωγράφων τής
Θεσσαλονίκης (ένθα αποδεικνύεται δτι ουδεμία σχέσις υπάρχει μεταξύ των
καί Οτι οι πρώτοι ενεφανίσθησαν εις τήν Σερβίαν έπειτα άπό τήν μεγάλην
περίοδον 1281 - 1321), εις το ε β δ ο μ ο ν περί τών επιγραφών καί τών
υπογραφών εις τάς τοιχογραφίας τών σερβικών εκκλησιών, εις δέ το δ γ δ ο ο ν καί τελευταΐον περί τής τελευταίας περιόδου τής μακεδόνικης ζω
γραφικής (οπότε διαπιστούται παρακμή τής Μακεδόνικης σχολής καί εις τήν
Σερβίαν καί εις τήν Μακεδονίαν). Ή κρίσις επί τών απόψεων του συγγρα
φέως ανήκει βεβαίως εις τους ειδικούς μελετητάς τής βυζαντινής τέχνης.
Άλλα καί ó μή ειδικός είναι εΰκολον να διαπίστωση δτι αί απόψεις του
συγγραφέως, αί όποΐαι αναπτύσσονται με σαφήνειαν καί μεθοδικότητα, στη
ρίζονται επί ευρείας γνώσεως τής σχετικής προς το θέμα βιβλιογραφίας
καί έ"πί πλούσιας προσωπικής πείρας, οφειλομένης εις μακράν και επίμονον
μελέτην τών υπό συζήτησιν θεμάτων.
ΒΑΣ. ΛΑΟΥΡΔΑΣ

R. S. L o e n e r t z Β. P., Chronologie de Nicolas Cabasilas.
«Orientalia Christiana periodica» XXI (1955), σ. 205-231.
Αι έπιστολαί του Νικολάου Καβάσιλα έγιναν το πρώτον γνωσταί δια
τής υπό του R. Guilland δημοσιεύσεως αποσπασμάτων καί περιλήψεων
αυτών εις τήν Byz. Zeit, τοΰ 1929. Πλήρη εκδοσιν καί χρονολόγησίν των
επεχείρησεν εις το ίδιον περιοδικον το 1953 ó P. Enepekides, τόσον ό
μως ή εκδοσις αυτή κατ)3 εαυτήν δσον και αί επί του περιεχομένου τών επι
στολών απόψεις του εκδότου προεκάλεσαν μακράν καί πολύ ενδιαφέρουσαν
κριτικήν υπό του I. Sevcenco καί πάλιν εις Byz. Zeit, τοΰ 1954. Τώρα
προστίθεται καί νέα μελέτη, αυτήν τήν φοράν υπό τοΰ διαπρεπούς μελετητοΰ
τής αλληλογραφίας τοΰ Κυδώνη, πατρός R. J. Loenertz. Tò πρώτον στα-
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