
ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΤΟΜΩΝ   «  ΘΑΣΙΑΚΑ  »   ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Θεματική ενότητα
Τόμος ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1 Οι γιατροί της Θάσου και της Καβάλας κατά την περίοδο 1860-1930 5.2
2 Ο επιστημονικός, κοινωνικός και πολιτικός ρόλος των γιατρών της Θάσου κατά τα 

τελευταία χρόνια της τουρκοκρατίας
7.17

3 Θάσιοι καπνεργάτες στην Καβάλα (1922-1953) 9.11
4 Λαϊκές πρωτοβουλίες στη Θάσο κατά τον 19ο αιώνα 9.17
5 Οι ιατροί της Θάσου το 1915 9.23
6 Η εφαρμογή της πρακτικής ιατρικής στη Θάσο κατά τον 19ο αιώνα, μέσα από ένα 

χειρόγραφο κώδικα συνταγών της εποχής
9.26

7 Η πρακτική ιατρική στη Θάσο κατά την τουρκοκρατία 9.36
8 Οι Θάσιοι καπνεργάτες μέσα από το έργο του διηγηματογράφου Φώτη Πρασίνη      

( 1912-1973)
10.12

9 Οι πρακτικοί γιατροί στην Παναγία της Θάσου τον 20ο αιώνα 10.13
10 Μορφές της παραδοσιακής μαγείας στη Θάσο 12.6
11 Εικόνες απο την κοινωνία της Θάσου τον 18ο αι. μέσα από Οθωμανικά έγγραφα 12.24
12 Θάσιες ( υιοθετημένα κορίτσια, ψυχοκόρες, υπηρέτριες και δευτερόγαμες 

γυναίκες, χήρες ή διαζευμένες) στην Καβάλα 1862-1913. Πτυχές της 
μετανάστευσης των Θασίων στα τέλη 19ου-αρχές 20ου αι.

12.30

13 Εκφάνσεις παραδοσιακών νοοτροπιών για τη διαχείρηση του εργασιακού χρόνου : 
Το νησί της Θάσου κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια.

12.41

14 Η δημογραφική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της κοινότητας Κάστρου στα 
τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα

14.40

15 Τα  αίτια του φόνου του Γεώργη Ψαριανού στη Θάσο (1908) 14.41
16 Φαινόμενα του οικονομικού και κοινωνικού βίου στη Θάσο του 19ου αιώνα. Η 

περίπτωση του Χατζησταμάτη Χατζηιωάννου
16.11

17 Σημαντικά θέματα των κατοίκων της Θάσου μέσα από την καβαλιώτικη εφημερίδα 
«Κήρυξ» (1926-1933

16.16

18 Παρουσία Ηπειρωτών στη Θάσο 16.18
19 Εράνισμα από τις περιηγητικές μαρτυρίες για τη Θάσο του Henry Tozer (1889) 16.23
20 Καταγραφή των λεπρών στη Θάσο στις αρχές του 20ου αιώνα 16.28
21 Σκοπελίτες στη Θάσο μετά την επανάσταση του 1821 16.40
22 Πένθη 17.15
23 Όψεις της καθημερινότητας της Θάσου της δεκαετίας του   ’20. 18.2
24 Ενδεικτικές περιπτώσεις  λόγων διαζυγίων  επί Τουρκοκρατίας  στη Θάσο το 19ο 

αιώνα.
18.18

25 Η αντιμετώπιση των ασθενειών και του θανάτου στη θασιακή κοινωνία, μέσα από 
την επιστολογραφία του δασκάλου Κυπάρισσου Γεωργιάδη.

18.31

26 Πτυχές της ανθρώπινης κατάστασης ανακύπτουν από οστεολογικά αποτυπώματα 
κρανιο- μετακρανιακών χειρουργικών επεμβάσεων και θεραπευτικών αγωγών από 
το Παλιόκαστρο Ραχωνίου της Θάσου κατά την Πρωτοβυζαντινή περίοδο

20.2

27 Το καταστατικό του φιλοπτώχου ταμείου της Ιεράς Μητροπόλεως Θάσου 20.9

28 Λέπρα και λεπροί στη Θάσο, στα τέλη του 19ου αιώνα – Ο Διονύσης, ο Δημήτρης 
και οι διαπιστώσεις του Ζαμπακού πασά

20.18

29 Λοιμώδεις ασθένειες στη Θάσο στα τέλη του 19ου και στις αρχές 20ου αιώνα. 
Σύντομη αναδρομή της κατάστασης από τις πηγές.

21.15

30 Κοινωνικο – οικονομικές και πολιτικές πτυχές της Θάσου στον μεσοπόλεμο 21.22



31 Μελετώντας κοινωνιολογικά και ιστορικά τη ζωή των κατοίκων της Θάσου στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας και το ιδιότυπο συγκυριαρχικό καθεστώς της, από το 
1813 ως την απελευθέρωσή της το 1912

21.16


