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ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΐ Α. ΣΑΜΨΩΝ, Νήσος Σκόπελος, ιστορική και αρχαιολο

γική μελέτη (μετά δωδεκασελίδου περιλήψεως εις τήν Άγγλικήν). 

'Αθήναι 1968, σχ. 8 σελ. 320. 

Το βιβλίον αποτελεί καρπον της αγάπης του συγγραφέως προς τήν γενέτει-

ράν του, της c^oiac επιχειρεί να δώση συνοπτικήν ίστορίαν άπο της κατά τήν 

Νεολιθικήν έποχήν ιδρύσεως της μέχρι σήμερον. Ή ίδιότης του σ. ως φιλολόγου 

του 'Ιστορικού—'Αρχαιολογικού τμήματος τον έβοήθησε να συλλέξη μετ' επιμε

λείας και να μελετήση τα δεδομένα των αρχαιολογικών ανασκαφών και τα ευρή

ματα—τείχη, τάφους, αρχιτεκτονικά μέλη, γλυπτικά αντικείμενα, αγγεία, κτερί

σματα, έπιγραφάς, εργαλεία και κοσμήματα, νομίσματα κλπ. εν συνδυασμοί με 

τας ίστορικάς παραδόσεις καί τάς μνείας των συγγραφέων δια να σύνθεση τήν 

επί 4.000 έτη ίστορίαν της νήσου. *Η παρακολούθησις τών δεδομένων είναι χρο-

νολογικώς συνεχής έρευνωμένων πάντων τών γνωστών στοιχείων εις τρόπον ώστε 

ό αναγνώστης να αποκτά έποπτικήν εικόνα τοϋ βίου τοΰ τόπου άπο της Παλαιολι 

θικής και Μυκηναϊκής εποχής δια μέσου της γεωμετρικής, προκλασσικής, κλασ

σικής, καί μετακλασσικής εποχής, επί Μακεδόνων καί Ρωμαίων καί Βυζαντινών, 

έπί Φράγκων, Ενετών καί Τούρκων μέχρι τής μεταπελευθερωτικής περιόδου καί 

τής σημερινής. Ό συγγραφεύς δεν παρέλειψε τήν μελέτην ούδενος ουσιώδους 

στοιχείου, τουναντίον δέ μας παρουσιάζει καί αίσθητοποιεΐ τήν εκθεσίν του δια 

σχεδιαγραμμάτων, εικόνων, φωτογραφιών καί αντιγράφων τειχών, ναών, επιγρα

φών, ευρημάτων καί επισήμων εγγράφων δια τήν ζωήν τών πόλεων τής νήσου, τά 

μνημεία των, τα έργα τών κατοίκων των, τα παθήματα των καί τήν δράσίν 

των καί όταν ήσαν ελεύθεροι καί Οταν ήσαν αναγκαστικοί σύμμαχοι ή υπήκοοι 

άλλων κρατών. 

Δια τήν έπιμέλειαν τής εργασίας τοΰ συγγραφέως, τήν στοργήν μεθ' ής 

συνεκέντρωσε καί επιτυχώς ήξιολόγησε καί παρουσίασε τα στοιχειά του, δι' ών 

δίδει εναργή καί σχεδόν πλήρη εικόνα τής ιστορίας τής Σκοπέλου άπο τής αρχαιό

τητος μέχρι σήμερον, οφείλεται ανεπιφύλακτος άναγνώρισις. Οι φιλόλογοι τοϋ τόπου 

μας οφείλουν να μιμηθούν το παράδειγμα του, δεδομένου 6τι πλείστων τόπων τής 

χώρας μας ή ιστορία είναι έπί τόσον γνωστή, έπί 6σον μόνον εξικνείται ή μνήμη 

τών παλαιοτέρων κατοίκων της, αν καί τα μνημεία φανερά ή υπό το έδα

φος αφθονούν, τα αρχεία δημόσια καί ιδιωτικά φυλάττουν πλήθος στοιχείων 

καί οι παλαιοί συγγραφείς διαθέτουν πληροφορίας μή άξιολογηθείσας εισέτι 

επαρκώς. 
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