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Βιβλιοκρισία!. (Γ. I. Θεοχαρίδου, Τοπογραφία καί πολιτική Ιστορία...) 55δ

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

