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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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αναγνώριση τοΰ Πατριάρχη ώς εθνάρχη, στην πρόσληψη της ’Ορθοδοξίας 
άπό τό Ίσλάμ καί στις εξαρτήσεις καί συναλλαγές τού Πατριαρχείου μέ 
τήν οθωμανική εξουσία.

’Αναλυτικότερα, στό κεφάλαιο «Τό τουρκικό φακιόλι καί ή λατινική κα- 
λύπτρα» (σσ. 29-40) ή συγγραφέας διερευνά τήν άντιπαράθεση ’Ορθόδοξης 
καί Δυτικής ’Εκκλησίας ώς ουσιαστικού παράγοντα γιά τήν τελική πτώση 
τοΰ Βυζαντίου, ενώ στα κεφάλαια «’Εκκλησίαν έχειν καί βασιλέα ούκ έ- 
χειν» (σσ. 41-50) καί «Τα προνόμια» (σσ. 91-97) προβαίνει στήν ανασκευή 
τής άποψης ότι τά προνόμια είναι συνυφασμένα μέ τήν υπόσταση τοΰ Οι
κουμενικού Πατριαρχείου ώς θεσμού τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τά 
προνόμια άναγράφονταν σέ ένα μπεράτι, τό όποιο ό Σουλτάνος παρέδιδε 
στον Πατριάρχη. Προορίζονταν γιά αυτόν προσωπικά καί όχι γιά τήν Με
γάλη ’Εκκλησία, ή όποια υπήρχε χάριν τής κεφαλής της. ’Επίσης, στό κεφά
λαιο «Τό Ίσλάμ καί ή ’Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη» (σσ. 51-61) ή Ε. Ζαχα- 
ριάδου συσχετίζει τήν άναγνώριση τής ’Ορθόδοξης Εκκλησίας άπό τό οθω
μανικό κράτος τόσο μέ τις αρχές τού ίσλαμικοΰ δόγματος όσο καί μέ τούς 
στρατηγικούς καί πολιτικούς στόχους των ’Οθωμανών. Οί επεμβάσεις χρι
στιανών κοσμικών αρχόντων σέ υποθέσεις τής έκκλησιαστικής διοίκησης 
εξετάζονται στό κεφάλαιο «Οί ισχυροί υπόδουλοι» (σσ. 63-77). Αυτή ή 
σφαίρα επιρροής περί τόν Οικουμενικό Θρόνο αποτελούσε συνάρτηση τών 
οικονομικών υποχρεώσεων καί οφειλών τού Πατριάρχη προς τό οθωμα
νικό δημόσιο καί τών συναλλαγών του μέ οικονομικούς παράγοντες (Γιά 
τά ζητήματα αύτά μάς κατατοπίζουν έπίσης τά κεφάλαια «Τό χαράτζι: ή 
δύναμη τών Μουσουλμάνων», σσ. 79-89 καί «Τά έσοδα τού ιερατείου», σσ. 
99-107). Τό τελευταίο κεφάλαιο «Οί έδρες τών μητροπόλεων» (σσ. 109-144) 
παρέχει στον αναγνώστη μια εικόνα γιά τή δημογραφική κατάσταση τών 
’Ορθοδόξων υπηκόων τής οθωμανικής έπικράτειας κατά τή χρονική περίο
δο 1483-1525, άλλά καί τή δυνατότητα μελέτης τής τότε διοικητικής όργά- 
νωσης τού Πατριαρχείου. Στό δεύτερο μέρος τής εργασίας δημοσιεύονται 
τά σχετικά (δέκα) όθωμανικά έγγραφα (σσ. 147-187).

Τό βιβλίο αυτό άποτελεί ένα ακόμη σημαντικό δείγμα τής μακρόχρονης 
ερευνητικής καί συγγραφικής συμβολής τής Ελισάβετ Ζαχαριάδου στον 
χώρο τής τουρκολογίας. Ελπίζω ότι θά έμπνεύσει καί θά ενθαρρύνει παρό
μοια εγχειρήματα καθ’ όσον τό αίτημα τής άνανέωσης τών πηγών παραμέ
νει καίριο ώς προς τήν έρευνα τής Τουρκοκρατίας.

ΣΤΑΥΡΟΣ Θ. ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

