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πτο», σσ. 119-147). Μάλιστα μέχρι καί τον 6ο μ.Χ. αιώνα υπήρχε ακμαία 
ποιητική δημιουργία στην Αίγυπτο, πού αντλούσε τήν έμπνευσή της άπό 
τούς παγανιστικούς μύθους. Στο τελευταίο κεφάλαιο («Ελληνισμός καί 
Ίσλάμ», σσ. 149-171) ό συγγραφέας παρουσιάζει εντυπωσιακές μαρτυρίες 
(όπως οί ελληνικοί πάπυροι τής Νεσσάνας τού 7ου μ.Χ. αί. καί τά ψηφι
δωτά τής Ούμ έρ-Ρεσάς τού ύστερου 8ου μ.Χ. αί.) για τούς ποικίλους τρό
πους πού ή ελληνική γλώσσα, σκέψη καί τέχνη επηρέασαν τό Ίσλάμ στην 
κρίσιμη περίοδο τής διαμόρφωσής του.

Μέ τό νέο του βιβλίου ô Bowersock πετυχαίνει να δείξει ότι ή ύστερη 
αρχαιότητα δέν θά πρέπει να θεωρείται τό λυκόφως τού ελληνισμού, αλλά 
μια εποχή στήν οποία ελληνικός παγανισμός καί χριστιανισμός επικοινω
νούν καί άλληλοεπηρεάζονται, ή ελληνική γλώσσα διατηρεί καί έπεκτείνει 
τη σημασία της ώς γλώσσα επικοινωνίας —όχι μόνο στις αστικές περιοχές, 
άλλα καί στήν ύπαθρο—, καί οί τοπικές παγανιστικές παραδόσεις στή Μι
κρά ’Ασία, τήν Αίγυπτο καί τήν Εγγύς ’Ανατολή πετυχαίνουν νά έπιβιώ- 
σουν μέ έντυπωσιακή προσαρμοστικότητα.

’Αξίζουν συγχαρητήρια στό ΜΙΕΤ γιά τήν πρωτοβουλία νά γίνει τό ση
μαντικό αύτό βιβλίο προσιτό στό εύρύτερο άναγνωστικό κοινό, στή μετα
φράστρια γιά μιά έπιτυχημένη μετάφραση πού δέν προδίδει τή γλαφυρότη- 
τα τού πρωτοτύπου καί στήν έπιμελήτρια γιά τήν όλη προσεγμένη έκδοση 
καί τήν έξαιρετική εικονογράφηση.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝ1ΩΤΗΣ

Klaus Belke, Paphlagonien und Honorias (Tabula Imperii Byzantini 9), Βιέννη 
1996, σσ. 327+131 είκ.+ 1 χάρτης.

Ό ένατος τόμος τής σειράς Tabula Imperii Byzantini πού έκδίδει ή Αύ- 
στριακή ’Ακαδημία Επιστημών υπό τήν έποπτεία τού διαπρεπούς βυζαν- 
τινολόγου καί ακαδημαϊκού Herbert Hunger παρουσιάζει δύο κεντρικές πε
ριοχές τών άκτων τού Εύξείνου Πόντου, τήν Παφλαγονία καί τήν Όνω- 
ριάδα. Περιοχές πού παρουσιάζουν ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιατί είναι ό 
ένδιάμεσος σταθμός έπικοινωνίας τής Βασιλεύουσας μέ τις άπομακρυσμέ- 
νες έπαρχίες τής Άνατολίας, τού Καυκάσου καί τής Κεντρικής Μικράς 
’Ασίας. Ή ιστορική γεωγραφία τών περιοχών αύτών βασίζεται, όπως καί 
στούς άλλους τόμους τής σειράς, κατά κύριο λόγο στις ιστορικές μαρτυ
ρίες τών πηγών καί τά λίγα δυστυχώς αρχαιολογικά κατάλοιπα.

Μετά άπό σύντομο πρόλογο άκολουθεΐ τό επεξηγηματικό κεφάλαιο, 
όπου παρατίθεται καί σχολιάζεται τό σύστημα πού άκολουθήθηκε γιά τή 
μεταγραφή στό λατινικό άλφάβητο τών ελληνικών, τουρκικών καί άραβι-
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κών λέξεων, ô τρόπος δόμησης των λημμάτων καί τά χαρτογραφικά σύμ
βολα. Παρατίθεται στή συνέχεια κατάλογος τών εικόνων πού συμπληρώ
νουν τό κείμενο, τών βραχυγραφιών λέξεων καί της βιβλιογραφίας.

Άπό τή σ. 41 αρχίζει ή διεξοδική εισαγωγή πού συνθέτει τό υλικό τού 
λημματικοϋ καταλόγου. Αυτή διακρίνεται σέ επτά ενότητες καί κάθε ενότη
τα σε έπιμέρους κεφάλαια. Στήν πρώτη ενότητα γίνεται αναδρομή στα 
ίστορικά-γεωγραφικά όρια τών περιοχών πού εξετάζονται καί έπιοημαί- 
νονται οί αλλαγές πού ύπέστησαν κατά καιρούς καί κυρίως άπό τόν 8ο 
αιώνα πού έντάχθηκαν στον στρατιωτικό-διοικητικό βυζαντινό θεσμό τών 
θεμάτων.

’Ακολουθεί (σσ. 48-56) ή διαπραγμάτευση τής θέσης τών παλαιών αυτών 
περιοχών μέσα στά πλαίσια τού σημερινού διοικητικού συστήματος τής 
Τουρκίας πού εκτείνεται σέ 46.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα καί αριθμεί 
2.428.000 κατοίκους. Εκτίθεται ή γεωφυσική μορφολογία τής περιοχής (ή 
διαμόρφωση τού εδάφους, τά βουνά, ή εκτενής άκτή, οί λίγες λίμνες καί 
λιμνοθάλασσες, τά ποτάμια καί τό κλίμα.)

Άπό τή σ. 57 καί έξής άρχίζει ή ιστορική αναδρομή καί ή διοικητική 
εξέλιξη τής περιοχής τών δύο βυζαντινών επαρχιών άπό τών άρχαιοτάτων 
ιστορικών χρόνων μέχρι τήν "Αλωση. Ή Παφλαγονία είναι ήδη άπό τά 
'Ομηρικά Έπη γνωστή. 'Η Όνωριάς ιδρύθηκε στις αρχές τού 5ου αιώνα 
άπό τόν αύτοκράτορα Θεοδόσιο FT (408-450) προς τιμή τού θείου του 
Όνωρίου, αύτοκράτορα τού Δυτικού Ρωμαϊκού κράτους (395-423), άπο- 
σπώντας τμήμα άπό τήν ανατολική Βιθυνία καθώς καί άπό τή δυτική Πα
φλαγονία. Πρωτεύουσά της υπήρξε ή Κλαυδιούπολη, ενώ τής Παφλαγο- 
νίας ή Γάγγρα. Ή μικρή επαρχία τής Όνωριάδας μέ τήν πάροδο τού χρό
νου καί τήν εμφάνιση τού θεσμού τών θεμάτων ούσιαστικά άφομοιώνεται 
μέ τήν Παφλαγονία ή οποία άναδεικνύεται άπό τις αρχές τού 9ου αί. σέ 
θέμα. Μόνον σποραδικά άναφέρεται μέχρι τήν οριστική κατάληψη τής πε
ριοχής τό 1459 άπό τούς Τούρκους.

Άπό τή σ. 103 καί έξής εκτίθεται ή εκκλησιαστική ιστορία τής περιο
χής, ή όποια αρχίζει άπό τό τελευταίο τέταρτο τού 2ου αιώνα πού εν
τοπίζεται επισκοπή στήν Παφλαγονία. Τής Παφλαγονίας ό μητροπολίτης 
εδρεύει στή Γάγγρα, ενώ τής Όνωριάδος στήν Κλαυδιούπολη. Σέ κάθε μη
τρόπολη υπάγονται άπό πέντε επισκοπές. Αύτή ή εκκλησιαστική διαίρεση 
τής περιοχής παρέμενε καί μετά τήν άπορρόφηση τής περιοχής στον νέο 
διοικητικό θεσμό τών θεμάτων καί τήν τουρκική κατάκτηση. Άπό τις ση
μαντικότερες άγιες μορφές πού έζησαν στήν περιοχή είναι ό στυλίτης 
άγιος Άλύπιος (έκοιμήθη επί Ηρακλείου) πού 'ίδρυσε δύο μοναστήρια, ένα 
κοντά στό άλλο, τό ένα ανδρικό καί τό άλλο γυναικείο, τών όποιων 
προΐστατο. Είσάγεται έτσι ό θεσμός τών διπλών μονών πού θά καταργηθεΐ 
τελικά γύρω στό 814 μέ διαταγή τού πατριάρχη Νικηφόρου. Στά μεσοβυ- 
ζαντινά χρόνια ακμάζουν τά μοναστικά κέντρα τού Κύμινά καί τής Χρυ
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σής Πέτρας. Το πρώτο, μέ τήν ίδρυση τής Λαύρας άπό τον Μιχαήλ Μα- 
λεϊνό, απέκτησε ιδιαίτερη σημασία. Έδώ έχάρη μοναχός ό όσιος ’Αθανά
σιος ό ’Αθωνίτης περί τό 952, ό Ιδρυτής τής Μεγίστης Λαύρας στο "Αγιο 
Όρος.

Άπό τή σ. 116 καί εξής μελετάται τό οδικό σύστημα. Οί βασικές οδικές 
αρτηρίες τής ύστερης αρχαιότητας συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σ’ ολό
κληρη τή βυζαντινή περίοδο μέχρι καί σήμερα. Στήν αποκατάσταση τού 
οδικού δικτύου βοηθούν τά λίγα αρχαιολογικά κατάλοιπα, ταξιδιωτικά κεί
μενα σέ συνδυασμό μέ τις Ιστορικές μαρτυρίες. Ένώ τό χερσαίο οδικό δί
κτυο είναι αρκετά πυκνό, άντίθετα ή περιοχή διαθέτει ελάχιστα φυσικά καί 
άσφαλή λιμάνια στή Μαύρη Θάλασσα, κυρίως τής Ηράκλειας καί τής "Αμα- 
στης.

Άπό τή σ. 138 καί εξής εξετάζονται οί πηγές πλούτου τής περιοχής. 
Προέρχονται άπό τις γεωργικές καλλιέργειες καί κυρίως τά δασικά προϊ
όντα άπό τά πλούσια δάση. ’Ιδιαίτερα γνωστή είναι ή ξυλεία γιά τή ναυ
πήγηση πλοίων. Ή κτηνοτροφία πάλι καθώς καί ή άλιεία είναι σημαντική 
πρόσοδος γιά τούς κατοίκους τής περιοχής. ’Αξιόλογες είναι καί οί ιαμα
τικές πηγές τής Κλαυδιούπολης, γνωστές ήδη άπό τήν άρχαιότητα. Τό εμ
πόριο, ώς συνήθως τόν Μεσαίωνα, στις παραλιακές χώρες διεξάγεται γιά 
λόγους άσφαλείας μέσφ θαλάσσης καί οί έμπορικές συναλλαγές γίνονται 
κατά κύριο λόγο μέ τις παρευξείνιες περιοχές. ’Ιδιαίτερα σημαντική είναι ή 
έμποροπανήγυρη τού 'Αγίου Γεωργίου πού τιμάται ιδιαίτερα στήν Παφλα- 
γονία.

Άπό τή σ. 155 καί εξής άρχίζει ό λημματικός κατάλογος τών ιστορικών 
πόλεων καί θέσεων τής περιοχής. Άναφέρονται μέ άλφαβητική σειρά οί 
ελληνικές όνομασίες πού είναι γνωστές άπό τις πηγές ή έχουν ταυτισθεί 
άπό άρχαιολογικά κατάλοιπα. ’Αναγράφονται παράλληλα καί οί σημερινές 
τουρκικές όνομασίες καί προσδιορίζεται γεωγραφικά τό στίγμα τους. Στις 
περιπτώσεις πού υπάρχουν υλικά κατάλοιπα καί δέν είναι δυνατή ή ταύτι
ση τού χώρου μέ γραπτή μαρτυρία άναγράφεται μόνον τό σημερινό τοπω
νύμιο. Περιγράφονται τά άρχαιολογικά ευρήματα, όπου υπάρχουν, παρατί
θενται οί ιστορικές πηγές καί ή σχετική βιβλιογραφία.

Τό βιβλίο κλείνει μέ ευρετήριο ονομάτων καί πραγμάτων καί 131 εικό
νες άρχαιολογικών καταλοίπων, τά περισότερα άπό τά όποια παρουσιά
ζονται γιά πρώτη φορά καί δείχνουν δυστυχώς πόσο ελάχιστα δείγματα 
τού ελληνικού παρελθόντος έχουν άπομείνει στήν πλούσια καί πυκνοκα- 
τοικημένη κομβική αυτή περιοχή τού Βυζαντίου, καί τά όποια τό υποδειγ
ματικό αύτό βιβλίο έρχεται να παρουσιάσει καί νά διασώσει.

ΝΙΚΟΣ Α. ΓΚΙΟΛΕΣ
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