
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 3 (1956)

  

 

  

  Α. Ε. Bakalopoulos, Thasos, son histoire, son
administration de 1453 à 1912 

  Στίλπων Λαούρδας   

  doi: 10.12681/makedonika.1132 

 

  

  Copyright © 2015, Στίλπων Λαούρδας 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Λαούρδας Σ. (1956). Α. Ε. Bakalopoulos, Thasos, son histoire, son administration de 1453 à 1912. Μακεδονικά, 3, 454.
https://doi.org/10.12681/makedonika.1132

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 17/05/2023 21:56:01



451 Βιβλιοκρισίαι (Α. Ε- Bakalopoulos, Thasos) 

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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