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καί πλουσιοτέρων είς εΙδήσεις περιηγητών δια την Μακεδονίαν καί χρησι

μοποιείται ώς Ιστορική πηγή δια τους χρόνους της Τουρκοκρατίας. 

Ευχής έργον θα ήτο αν το παράδειγμα του συγγραφέως εύρισκε καί 

άλλους μιμητός. Οί ξένοι, οι επισκεφθέντες τήν Μακεδονίαν καί δημοσιεύ-

σαντες τάς εξ αυτής εντυπώσεις των είναι αρκετοί, ή δε συλλογή καί δημο-

σίευσις των σχετικών αποσπασμάτων θα καθίστα ευκόλως προσιτός εις τους 

φιλίστορας τάς υπ* αυτών παρεχομένας πληροφορίας καί θα διεφώτιζε πολύ 

τήν σκοτεινήν ταΰτην περίοδον της Ιστορίας του Μακεδόνικου Ελληνισμού. 

ΙΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

Λ. Π. Λ α σ κ α ρ ί δ η, Το Ζαγκλιβερι. Θεσσαλονίκη 1953. 8ον, σ . 34. 

Αί ειδικώταται περιγραφαΐ καί ίστορίαι επαρχιακών πόλεων, κωμο

πόλεων καί χωρίων ακόμη είναι πολύ ευπρόσδεκτοι, διότι μας παρέχουν 

πολλάκις λίαν ενδιαφέρουσας πληροφορίας δια τήν τοπογραφίαν, τήν τοπι-

κήν λαογραφίαν καί τήν ίστορίαν, εκ τών οποίων θα καταστή δυνατόν κά

ποτε να καταρτισθη ή πλήρης λαογραφική και ιστορική εΐκών της Ελλάδος, 

Ό συγγραφεύς του φυλλαδίου, διαμένων από ετών εις τήν κωμόπολιν, τήν 

δποίαν περιγράφει, συνεκέντρωσε φιλοτίμως αρκετά στοιχεία δια τήν ίστο

ρίαν καί τήν λαογραφίαν αυτής έκ προφορικών παραδόσεων, τουρκικών βι

βλίων καί Εγγράφων τών μονών του 'Αγίου "Ορους. Δυστυχώς, μή έχων 

τήν άναγκαίαν προπαιδείαν, δεν ήδυνήθη ούτε τήν αφθονον λαογρα-

φικήν καί γλωσσικήν ΰλην, ή οποία αναμφιβόλως υπάρχει εις τήν κωμό

πολιν, να περισυλλέξη, οΰτε και τάς Ιστορικός παραδόσεις να παρου

σίαση κατά τον προσήκοντα τρόπον, ματαίως δ' αναζητεί κανείς είς το βι-

βλίον αυτούσιους τάς ειδήσεις, τάς οποίας ήρύσθη, ώς λέγει, Ικ τουρκικών 

βιβλίων καί αγιορείτικων εγγράφων. Ό συγγραφεύς σπεύδει να συγγράψη 

τήν ίστορίαν του τόπου, τήν θρησκείαν και τον πολιτισμον κατά τρόπον γε-

νικώτατον, χωρίς να παρέχη καί αυτούσια τα στοιχεία, §πί τών οποίων 

εστηρίχθη. 'Αφήνω δ η και ή δημοτική του γλώσσα δεν είναι Ιπιμεμελη-

μένη καί άψογος. Πολύ χρησιμώτερον δια τήν γνώσιν του τόπου και τών 

ανθρώπων του έργον θα παρουσίαζεν, αν αντί τών γενικοτήτων μας παρου

σίαζε λεπτομερή συναγωγήν του τοπικού γλωσσικού καί λαογραφικού υλικού, 

δηλ. λεξιλόγιον κατά το δυνατόν πλήρες καί γραμματικήν του τοπικού ιδιώ

ματος, τοπωνύμια, #σματα καί παραμύθια εϊς το τοπικόν ιδίωμα, παραδό

σεις, παροιμίας, αΐνίγματα, ήθη εν γένει καί Ιθιμα θρησκευτικά και κοινω

νικά, ενδύματα καί κατοικίας καί τροφήν, τα κατά τον γεωργικον καί ποι-

μενικον βίον κτλ., εξέδιδε δε καί αυτούσιους τάς γραπτός πηγάς, επί τών 

δποίων, ώς λέγει, εστηρίχθη. Τοιαύτα έργα περιμένει ή ελληνική Ιπιστήμη 

από τους επιτόπιους λογίους, τών οποίων ή αξία ώς πηγών παραμένει αμεί

ωτος εϊς το διηνικές. "Ανευ της πλήρους συναγωγής καί της δημοσιεύσεως 
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τον υλικού ή συγγραφή τοπικών ιστοριών καί περιγραφών δλίγην παρου
σιάζει χρησιμότητα. 

ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΙ 

Α. Ε. B a k a l o p o u l o s , Thasos, son histoire, son admini

stration de 1453 à 1912. Paris, E . de Boccard, éditeur, 1953. (=Eco le 
Française d' Athènes. Études Thasiennes, II). 4«v, σ . 200, πίν. VII . 

Περί την ίστορίαν της νήσου Θάσου έχουν μέχρι τούδε άσχοληθή 

πολλοί, αλλ* ή από του 1453 μέχρι της απελευθερώσεως αυτής το 1912 ntm 

ρίοδος είναι ατελώς γνωστή, διότι Ιστορικοί μεν εξ επαγγέλματος ολίγοι 

ήσχολήθησαν περί αυτής, τα δε τών ερασιτεχνών πολύ ολίγα προσθέτουν 

καί ταΰτα £νεκα ακριβώς του ερασιτεχνικού των χαρακτήρος αβέβαια. 

Ό συγγραφεύς Ιχων υπ9 όψει πάσας τάς έντυπους πηγάς, πλήρη βι-

βλιογραφίαν τών δποίων παραθέτει, ερευνήσας δε και επιτοπίως καί κα-

τορθώσας να συγκέντρωση ου μόνον προφορικός παραδόσεις, άλλα καί ποι

κίλα έγγραφα, άποκείμενα εΐιε είς τα αρχεία τών κοινοτήτων της νήσου είτε 

έΐς χείρας ιδιωτών, τα όποια καί δημοσιεύει εν παραρτήματι, επεχείρησε 

τήν συστηματικήν έξιστόρησιν τών κατά την νήσον κατά τήν ανωτέρω περί-

οδον. Τήν ίστορίαν τής νήσου χωρίζει είς τεσσάρας περιόδους, τα τελευ

ταία έτη τών Κατελουζων (1453- 1455), τήν Τουρκοκρατίαν (1455 - 1813), 

τήν Αΐγυπτιοκρατίαν (1813 - 1902) καί τήν δευτέραν περίοδον τής Τουρκο

κρατίας (1902 - 1912). Τας περιόδους ταύτας υποδιαιρεί είς μικροτέρας, 

εξετάζει δ' ου μόνον τα πολιτικά κατ* αύτας γεγονότα, τα όποΐα δια μίαν 

μικράν νήσον είναι σπάνια, άλλα καί τα τής κοινοτικής διοικήσεως καί τής 

οικονομικής έν γένει ζωής τής νήσου. 

Το θέμα τής εργασίας ασφαλώς είναι περιωρισμένον καί πενιχρόν, 

αλλ' ακριβώς τούτο αποτελεί το προτέρημα της, διότι δεικνύει πόσα πρά

γματα δύναται να φέρη εις φώς επιμελής έρευνα, τα δποΐα εκ πρώτης ό

ψεως δύνανται να φάνουν ασήμαντα, έχουν δμως τήν σημασίαν των δια πε

ρίοδον δπως είναι ή Τουρκοκρατία, κατά τήν δποίαν ή ιστορική ζωή του 

Ελληνικού έθνους περιωρίσθη είς τήν στενήν κοινοτικήν ζωήν, τήν μέχρι 

τινός σημείου ελευθεραν από τής κυριάρχου εξουσίας. Ό συγγραφεύς δια 

τής εργασίας αυτού ταύτης κατώρθωσε να εισέλθη είς τάς λεπτομέρειας τής 

ζωής ταύτης καί να παραστήση αυτήν σαφώς καί ακριβώς. "Αρθρα τινά, 

δημοσιευθέντα εν τη εβδομαδιαία εφημερίδι Άγώνι κατά το 1902, θα ή-

δΰναντο ίσως να προσθέσουν στοιχειά τίνα δια τήν ίστορίαν τής νήσου. 

Είναι λυπηρόν δτι δεν έ'χομεν καί πλήρη λαογραφικήν εΐκόνα τής νή

σου, δπότε θα συνεπληρούτο ή δλη εΐκών τής ζωής αυτής, θα προσετίθεντο 

δε ίσως καί σελίδες τινές δια τήν ίστορίαν της. 'Αλλα τοΰτο δεν ήτο έργον 

τής ειδικότητος του συγγραφέως. 
ΣΤΙΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 
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