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N. N. Ambraseys and C. F. Finkel, The Seismicity of Turkey and Adjacent Areas, 
A Historical Review, 1500-1800, Κωνσταντινούπολη, Eren, 1995, σσ. 240

Τυχαία γεγονότα δέν καθορίζουν απόλυτα τήν Ιστορική πορεία τών λαών. 
Τα φυσικά φαινόμενα, όπως είναι οί σεισμοί, τα όποια στα μάτια τού αν
θρώπου φαίνονται τυχαία, προκαλοϋν καταστροφές —καί κάποτε μάλιστα 
μεγάλες— πού τίς ξεπερνάει μέ άνεση μία κοινωνία, όταν βρίσκεται σε πε
ρίοδο εύρωστίας. ’Αντίθετα, όταν μία κοινωνία βρίσκεται σέ παρακμή, μία 
φυσική καταστροφή μπορεί να σφραγίσει τήν υπόστασή της. 'Οπωσδήποτε 
πάντως, ό Ιστορικός δέν μπορεί νά αγνοεί τίς φυσικές καταστροφές πού 
έπιτελέσθηκαν στήν χώρα πού μελετά. Γιά τον λόγο αυτό τό κρινόμενο βι
βλίο, προϊόν συνεργασίας ενός μηχανικοΰ-σεισμολόγου καί μιας ίστορικοΰ- 
όθωμανολόγου είναι ιδιαίτερα εύπρόσδεκτο καί μάλιστα επειδή διακρίνεται 
γιά τήν πληρότητά του ως προς τήν έρευνα τών πηγών καθώς καί γιά τήν 
συστηματικότητά του.

Εισαγωγικά εξετάζεται ό γεωγραφικός χώρος τής ’Οθωμανικής Αύτο- 
κρατορίας στήν ’Ασία, πού συμπίπτει λίγο πολύ μέ τήν σημερινή Τουρκία, 
οί κύριες πόλεις καί οί δρόμοι τού εμπορίου, από τούς οποίους διοχετεύ
ονταν αναγκαστικά καί οί πληροφορίες σχετικά μέ σεισμούς σέ μία χρονι
κή περίοδο μέ υποτυπώδη οργάνωση ώς προς τήν μετάδοση τών πληροφο
ριών.

Στο δυτικοευρωπαϊκό έπίπεδο ή κύρια γλώσσα τής πληροφόρησης ήταν 
άπό τα μέσα τού ΙΣΤ' αιώνα ή γαλλική, ή οποία διαδέχθηκε τήν ιταλική — 
φαινόμενο πού καθρεφτίζει τό πέρασμα τού εμπορίου άπό τα χέρια τών 
’Ιταλών στά χέρια τών Γάλλων ύστερα άπό τίς διομολογήσεις. ’Αργότερα, 
μέ τήν ίδρυση προξενείων σέ διάφορες πόλεις, οί πληροφορίες άρχισαν νά 
μεταδίδονται σέ διάφορες γλώσσες. Μέ τήν διείσδυση ’Αμερικανών ιεραπο
στόλων κατά τόν ΙΘ' αιώνα άρχισε νά χρησιμοποιείται ευρύτατα στήν κυ
κλοφορία τών ειδήσεων καί ή άγγλική. Στό οθωμανικό έπίπεδο οί γλώσσες 
τής πληροφόρησης ήταν ή τουρκική καθώς καί οί γλώσσες τών υπηκόων 
τού σουλτάνου, δηλαδή ή ελληνική, ή αρμένική, ή γεωργιανή καί άραβική 
καί τέλος ή γλώσσα τών όμορων Περσών.

Οί συγγραφείς συγκέντρωσαν τό υλικό τους άπό πηγές γραμμένες στις 
παραπάνω γλώσσες, δηλαδή άπό χρονικά καί ιστορίες, άπό ποικίλο αρχει
ακό υλικό —έκδεδομένο καί άνέκδοτο—, καί, άπό ένα χρονικό σημείο καί 
πέρα, άπό έφημερίδες καί περιοδικά. Άξιοποίησαν επίσης καταλόγους μέ 
σεισμούς τής Μέσης ’Ανατολής καί τής Τουρκίας, πού συνέταξαν προγενέ
στεροι μελετητές άπό τα χρόνια ήδη τής ’Αναγέννησης. Ή απαρίθμηση καί 
ανάλυση, πού οί συγγραφείς παραθέτουν (σσ. 23-32), αποτελούν σημαντική 
συμβολή γιά κάθε σχετική μελλοντική έρευνα.

Τό κύριο μέρος τού βιβλίου αποτελεί ή απαρίθμηση τών γνωστών σει
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σμών πού έγιναν ανάμεσα στα έτη 1500 καί 1798, τής όποιας προηγείται 
μία έκθεση τών αρχών μέ βάση τις όποιες οί συγγράφεις έργάσθηκαν. Δια- 
τρέχοντας τις σελίδες ό άναγνώστης διαπιστώνει πώς ορισμένοι σεισμοί 
δέν μπορεί παρά νά άνέκοψαν —τουλάχιστον σέ τοπικό επίπεδο κι ώς ένα 
σημείο— οικονομικές καί κοινωνικές εξελίξεις, όπως, γιά νά περιοριστώ 
στον ΙΗ' αιώνα, οί σεισμοί τού Μαρμαρά τό 1719 καί το 1766, τής Σμύρ
νης τού 1739 καί τού Έρζιντζάν τό 1784. Κατά τήν άπαρίθμηση τών σει
σμών άναφέρονται πολλές καταστροφές διαφόρων κτισμάτων καί τειχών 
καθώς καί οί επισκευές τους.

’Αρκετοί χάρτες (σσ. 8-9 καί 181-205) καί ένα γλωσσάρι (σ. 207) καθι
στούν εύχρηστο τό βιβλίο αύτό, πού θά βοηθήσει πολύ ιστορικούς καί άρ- 
χαιολόγους.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Δέκα τουρκικά έγγραφα γιά τήν Μεγάλη Εκκλη
σία (1483-1567), Αθήνα, ’Ινστιτούτο Βυζαντινών Έρευνών/Έθνικού 'Ιδρύ
ματος Ερευνών 1996, σσ. 206+15 πίνακες.

Ή διερεύνηση τών σχέσεων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου μέ τήν οθωμα
νική έξουσία άπό μελετητές τής έκκλησιαστικής ή τής θύραθεν ιστορίας πα
ρουσίασε, όχι σπάνια, γνωρίσματα μονομέρειας. Ή προσήλωση σέ πηγές 
πού προέρχονται άπό τον χώρο τής Εκκλησίας άναπαρήγαγε, εν πολλοις, 
άναλυτικές καί ερμηνευτικές προσεγγίσεις μέ επίκεντρο τήν ’Ορθόδοξη εκ
κλησιαστική καί πνευματική άρχηγεσία χωρίς τήν ίσοζυγή έποψη τού θεσμι
κού καί πολιτικού πλαισίου εντός τού όποιου αύτή ήταν εντεταλμένη νά 
διαχειρίζεται τό συλλογικό πεπρωμένο τών ’Ορθοδόξων υπηκόων. Ωστόσο, 
είναι γεγονός ότι ή άναγνώριση τού Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως ώς 
εθνάρχη (millet ba§i) τού γένους τών ’Ορθοδόξων (millet-i Rum) έγινε μέ βά
ση τις άρχές καί τήν παράδοση τού Ίσλάμ καί, βεβαίως, μέσα άπό τό πρί
σμα τών συμφερόντων τού οθωμανικού κράτους. Πλέον, ή άνανέωση τού 
θεωρητικού καί μεθοδολογικού προβληματισμού ώς προς τά ιστορικά ζητή
ματα πού άφοροΰν στήν Τουρκοκρατία άπαιτεϊ τήν διερεύνηση καί τής 
τουρκικής σκοπιάς, ή όποια καί συνεπάγεται τήν άναστροφή μέ οθωμα
νικές πηγές.

Αύτή άκριβώς είναι καί ή συμβολή τού παρόντος βιβλίου, τό όποιο στη
ρίζεται σέ δέκα όθωμανικά έγγραφα τής χρονικής περιόδου 1483-1567. 
Άξιοποιώντας τις πληροφορίες πού άντλεΐ άπό τις πηγές αύτές ή καθηγή- 
τρια Ελισάβετ Ζαχαριάδου άναδεικνύει ούσιαστικές πτυχές πού άφοροΰν 
σέ καίρια ζητήματα τής πρώιμης περιόδου τής Τουρκοκρατίας, όπως στήν
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