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552 Βιβλιοκρισία/. (Ν. Π. Μουτσοπούλου, Σιδερένια μακεδονικά ρόπτρα)

λείπονται εις Καστοριάν καί Σιάτισταν, τα όποια καί εκηρύχθησαν αρχαιο
λογικά μνημεία. Εις τήν Βέροιαν τα περισσότερα εξέλιπον, εν δ’ εξ αυτών 
υπήρξε καί το υπό του συγγραφέως εξεταζόμενον.

Τήν άποτυπωσιν τοΰ οικοδομήματος εκαμον μαθηταί τοΰ συγγραφέως, 
τάς δε φωτογραφίας ό ίδιος κατά τάς διαφόρους επισκέψεις τοΰ κτηρίου 
προς μελέτην αΰτοΰ.

Τα δημοσιευόμενα σχέδια καί εικόνες δίδουν πράγματι σαφή ιδέαν 
τοΰ οικοδομήματος καί τής παλαιός του πολυτελείας καί ώραιότητος. Συγ
χρόνως ό συγγραφεΰς προσπαθεί να δώση εικόνα τής εν Βεροίφ οικοδομι
κής τέχνης καί των άσκουντων αυτήν. Εις το σημείον δμως αυτό ή συνε
χής χρήσις τών δημωδών ονομάτων τών οικοδομικών εργαλείων καί κατα
σκευών, τα όποια, τουρκικά τα πλεΐστα, δεν είναι πάντοτε καί γλωσσικώς 
καί σημασιολογικώς ακριβή, δημιουργεί αρκετήν ασάφειαν καί μάλιστα 
εις τους μή συνειθισμένους είς τα χρησιμοποιούμενα κατά τήν εποχήν τής 
τουρκοκρατίας, τουρκικά κατά τό πλεΐστον, ονόματα. 'Ως προς δέ τα λεγάμε
να περί τών τόπων τής καταγωγής τών τεχνητών οικοδόμων πρέπει να πα- 
ρατηρηθή δτι είς ολόκληρον τήν ορεινήν Δυτικήν Μακεδονίαν κατά τήν πε
ρίοδον τής Τουρκοκρατίας εκαλλιεργεϊτο ή οικοδομική τέχνη, πολλοί δ* εξ 
αυτής καταγόμενοι έφθανον καί μέχρι τής Κωνσταντινουπόλεως διά τήν ά- 
σκησιν τοΰ επαγγέλματος των, δπου καί έπλοΰτιζον.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Νικ. Π. Μουτσοποΰλου, Σιδερένια μακεδονικά ρόπτρα. 
Θεσσαλονίκη 1961. (Άνάτυπον από τήν «Τέχνη στή Θεσσαλονίκη» τ. B' 1. 
1961) σ. 25-34, μετά πινάκων καί εικόνων εν τφ κειμένφ.

‘Η λέξις ρ ό π τ ρ ο ν, συγγενής έτυμολογικώς προς το ρ ό π α λ ο ν, 
σημαίνει επικαμπες ξΰλον ή μέταλλον, τό όποιον εχρησιμοποιειτο καί χρη
σιμοποιείται ακόμη καί μέχρι σήμερον, δπου δεν είσεχώρησαν ακόμη οί η
λεκτρικοί κώδωνες, όπως κροΰεται ή θΰρα, διά να λαμβάνουν γνώσιν οι εν
τός τής οικίας δτι κάποιος επισκέπτης επιθυμεί να εΐσέλθη. Τα ρόπτρα 
ταΰτα, τα όποια πολλάκις ήσαν καί κρίκοι, έχρησίμευον καί διά να ελκωσιν 
οί έξερχόμενοι τό θυρόφυλλον, διά να κλείσουν τήν θΰραν. "Οπως δε ήτο φυ
σικόν, ήδη από τής άρχαιότητος εδόθη είς τα ρόπτρα ταΰτα καλλιτεχνική 
μορφή, χρησιμοποιηθέντων διά τήν κατασκευήν αυτών καί πολυτίμων μετάλ
λων. "Ηδη ό "Ομηρος όμιλε! περί χρυσέηςή άργυρέης κορώνης.

'Η αυτή καλλιτεχνική τάσις εξακολουθεί καί σήμερον. Διά τοΰτο ό 
άρχιτέκτων συγγραφεΰς εν τφ ένδιαφέροντι αΰτοΰ διά τήν ελληνικήν τέχνην, 
καί δή τήν λαϊκήν, εθεώρησεν άναγκαίαν τήν συλλογήν καί μελέτην τών δια
φόρων μορφών, τών χρησιμοποιημένων ακόμη έν Μακεδονίφ καί δή έν Θεσ
σαλονίκη, ρόπτρων.
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Αί δημοσιευόμενοι φωτογραφίαι καί εικόνες είναι λίαν ενδιαφέρου- 
σαι, ενδιαφέροντα δε καί τα πολυάριθμα δημώδη δνόματα, τα όποια ό συγ- 
γραφείις συνεκέντρωσε. Ό συγγραφεύς πολλάκις ανατρέχει μέχρι τής άρ- 
χαιότητος, διά να ερμηνεύση ονόματα καί μορφάς. Τα νεώτερα ρόπτρα χω
ρίζει εις δυο μεγάλας κατηγορίας, τά κατά παράδοσιν καί τα ύποστάντα δυ
τικήν επίδρασιν, διακρίνει δέ ταΰτα καί εις διάφορα είδη άναλόγως τής 
μορφής αυτών. Ή μελέτη, μολονότι δεν δύναται να θεωρηθή πλήρης, εί
ναι λίαν ενδιαφέρουσα καί υποδειγματική διά τους πραγματευομένους πα
ρόμοια θέματα.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Γεωργ. I. Θεοχαρίδου, Τοπογραφία καί πολιτική Ιστορία 
τής Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΔ' αιώνα. Θεσσαλονίκη, 1959 [Εταιρεία Μα
κεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα μελετών Χερσονήσου τοΰ Αίμου άρ. bl]. 8ον 
σ. 51, μεθ’ ενός χάρτου.

Το τεύχος περιλαμβάνει δυο διαλέξεις, δοθείσας εις τήν αίθουσαν τής 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών είς τήν σειράν τών διαλέξεων τοΰ 'Ιδρύ
ματος περί τής Θεσσαλονίκης κατά τον ΙΔ' αιώνα. Ή πρώτη (σ. 1 - 25) ά- 
φορφ είς τήν τοπογραφίαν, ή δέ δευτέρα (σ. 27-51) εις τήν πολιτικήν ι
στορίαν τής πόλεως. Έκάστην ακολουθεί χρήσιμον, κατά τό μάλλον ή ήτ- 
τον πλήρες, βιβλιογραφικόν σημείωμα.

*Ως προς τήν τοπογραφίαν πρέπει να παρατηρηθή δτι κατά τα τελευ
ταία έτη έχει πλουτισθή σημαντικώς, διότι καί νέα μνημεία προσετέθησαν 
εις τά γνωστά καί τά γνωστά εμελετήθησαν λεπτόμερέστερον καί άκριβέστε- 
ρον, 'Ο ομιλητής έχων γνώσιν τών γεγραμμένων, ασχοληθείς δέ καί ό ίδιος 
περί τήν τοπογραφίαν τής πόλεως καί τήν ιστορίαν ωρισμένων μνημείων, 
εκθέτει κατά τρόπον εύνόητον καί επαγωγόν διά τό κοινόν τάς κτηθείσας 
γνώσεις, ό δέ παρατιθέμενος χάρτης καθιστά: σαφή τα εκτιθέμενα.

'Ως προς τήν πολιτικήν ιστορίαν όρθώς παρατηρεί ό ομιλητής οτι εφ’ 
ό'σον τά συμβάντα κατά τον ΙΔ' αίώνα έν Θεσσαλονίκη αποτελούν μέρος 
τών γενικωτέρων γεγονότων τής δλης βυζαντινής ιστορίας, ή περί αυτών βι
βλιογραφία είναι λίαν εκτεταμένη, τό δέ ειδικόν περί τής ιστορίας τής Θεσ
σαλονίκης κατά τον ΙΔ' αίώνα βιβλίον τού Ο. Tafrali εξακολουθεί μέν να 
είναι χρήσιμον, άλλα δέν παύει διά τούτο να είναι πεπαλαιωμένον. Ό ΙΔ' 
αιών διά τήν Θεσσαλονίκην είναι ό πλουσιώτατος είς γεγονότα καθ’ δλην 
αυτής τήν ιστορίαν. Ό ομιλητής κατορθώνει νά δώση σύντομον μέν, άλλα 
σαφή εικόνα αυτών.

Αί δύο όμιλίαι άποτελούν διδακτικόν καί επαγωγόν άνάγνωσμα διά 
τούς Θεσσαλονικεΐς, δσοι θέλουν νά γνωρίσουν τήν ιστορίαν τής ωραίας καί 
ιστορικής δι5 ολόκληρον τον Ελληνισμόν πόλεως, τήν οποίαν κατοικούν.

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
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