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384 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

χειρογράφων καί για έκδοτικά προβλήματα άλλά καί γιά δυσερμήνευτα χω
ρία τοϋ κειμένου. Όπως καί στο πρώτο μέρος ή συγγραφέας έχει συγκε
ντρώσει πλήθος πληροφοριών καί παραπομπών στις πηγές καί τη νεότερη 
βιβλιογραφία χωρίς να διογκώσει άδικαιολόγητα τις σημειώσεις.

Ή βιβλιογραφία, ένα χρονολογικό διάγραμμα, ένα γλωσσάρι τών δρων, 
δύο χάρτες (Βιθυνία καί Θράκη) καί ένα ευρετήριο όλοκληρώνουν το έργο 
τής Ελισάβετ Ζαχαριάδου. Μία χρήσιμη προσθήκη στο ευρετήριο θά ήταν 
ίσως ή παράλληλη παράθεση τουρκικών καί έλληνικών τοπωνυμίων, οπού ή 
ταύτιση είναι δυνατή.

Στο προλογικό της σημείωμα ή συγγραφέας μάς ενημερώνει γιά το ιστο
ρικό τής έκδοσης. Ή άπαρχή της βρίσκεται σ’ ένα πρόγραμμα τού Μ.Ι.Ε.Τ. 
υπό τήν αιγίδα τοΰ Νίκου Σβορώνου —στή μνήμη τοϋ όποιου είναι άφιερωμέ- 
νο τό βιβλίο— με στόχο τή σύνταξη συστηματικής βιβλιογραφίας γιά τις 
πηγές τής ιστορίας τοΰ νέου έλληνισμοϋ. Θά ήταν ευχής έργο να ύπάρξει 
συνέχεια στην έρευνητική άλλά καί στην έκδοτική προσπάθεια σ’ αυτό τό 
υψηλό έπίπεδο πού κάνει προσιτές καί τις τουρκικές πηγές τής μεσαιωνικής 
καί νεότερης ιστορίας μας στούς έρευνητές άλλά καί σέ έναν εύρύτερο κύ
κλο άναγνωστών.

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Süraiya Faroqhi, Herrscher über Mecca, Die Geschichte der Pilgerfahrt, Μό- 
ναχο-Ζυρίχη Εκδόσεις Artemis, 1990, 351 σσ.

’Από τό 1517, όπότε ό Σουλτάνος Σελήμ Α' κατέκτησε τήν Συρία καί τήν 
Αίγυπτο κι έγινε κύριος τής ’Αραβικής Χερσονήσου, οί 'Οθωμανοί έπωμί- 
σθηκαν τήν εύθύνη γιά τή διαφύλαξη τών δύο ίερών πόλεων τών Μουσουλμά
νων, τής Μέκκας καί τής Μεδίνας, κι άκόμα γιά τήν άσφάλεια τών δρόμων 
πού όδηγοΰν σ’ αυτές, καθώς, σύμφωνα μέ τό Κοράνι, ό κάθε Μουσουλμάνος 
όφείλει, τουλάχιστον μια φορά στή ζωή του, να ταξιδέψει έκεϊ γιά προσκύ
νημα. Ή όθωμανική δυναστεία έπωμίσθηκε ως τό τέλος αύτή τήν εύθύνη καί 
τό 1900, δταν έπεκτεινόταν τό σιδηροδρομικό δίκτυο μέσα στήν έπικράτειά 
της, ό Άβδούλ Χαμίτ Β' άποφάσισε τήν κατασκευή μιάς γραμμής μέ άφετη- 
ρία τήν Δαμασκό καί κατεύθυνση τήν Μεδίνα γιά τήν έξυπηρέτηση τών 
προσκυνητών. Τό έργο έντάσσεται στήν πανισλαμιστική πολιτική τοΰ 
σουλτάνου καί οί Μουσουλμάνοι δλου τοΰ κόσμου έδωσαν τόν όβολό τους 
γιά τήν όλοκλήρωσή του.

Μολονότι ή συγγραφέας μέ τήν έρευνά της καλύπτει όλόκληρη τήν πα
ραπάνω περίοδο —καί μάλιστα προτάσσει μία εισαγωγή σχετικά μέ τό προ
σκύνημα κατά τόν μεσαίωνα— έπικεντρώνει τήν προσοχή της στή χρονική
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περίοδο των ΙΣΤ' καί ΙΖ' αιώνων, στήν οποία έχει ήδη αφιερώσει πολλές καί 
εξαιρετικά σημαντικές μελέτες. Άξιοποιώντας άνέκδοτο ώς επί το πλεΐστον 
άρχειακό υλικό μελετά τα καραβάνια, τα όποια ξεκινούσαν κυρίως άπό δύο 
πόλεις, τό Κάιρο καί τήν Δαμασκό, καί τά όποια περιλάμβαναν, έκτος άπό 
τούς προσκυνητές, εμπόρους καί στρατιώτες. Οί προσκυνητές ήταν πλούσι
οι καί φτωχοί —άναλύονται καί περιπτώσεις VIPS τής εποχής— καί συχνά 
ξεκινούσαν άπό μακρινές χώρες, τήν ’Ινδία ή τήν Κεντρική ’Ασία. Ή μετα
κίνηση απαιτούσε πλοία καί κυρίως καμήλες καί γι’ αυτό ή συγγραφέας 
μελετά τήν οικονομική διάσταση τών καραβανιών, καθώς υπήρχαν έταιρεΐες 
πού τά διοργάνωναν.

Ή κυριότητα τής Μέκκας καί τής Μεδίνας προσέδιδε ξεχωριστό γόητρο 
στον σουλτάνο άπέναντι στούς άλλους μουσουλμάνους μονάρχες· παράλλη
λα όμως άποτελοΰσε τεράστια επιβάρυνση για τόν οθωμανικό προϋπολογι
σμό. Ή περιοχή ήταν μακριά άπό τά όθωμανικά άστικά κέντρα καί περι- 
βαλλόταν άπό έρημο. Ή ανέγερση μνημείων στις δύο πόλεις απαιτούσε 
τρομερά έξοδα για να έξασφαλισθοΰν τά υλικά οικοδομής. 'Υπήρχε σ’ αύτές 
έλλειψη εργατικών χεριών καί μάλιστα κάπως ειδικευμένων. Τρομερά ήταν 
έπίσης τά έξοδα γιά τήν άσφάλεια τών δρόμων, καθώς οί προσκυνητές κινδύ
νευαν άπό τούς Βεδουίνους, πού εύκολα μετατρέπονταν σέ ληστές. Τά έξοδα 
αύτά ελάχιστα καλύπτονταν άπό τό εμπόριο πού άναπτυσσόταν μέ τή διακί
νηση τών προσκυνητών — ένα άπό τά έμπορεύματα πού καταναλίσκονταν 
ιδιαίτερα ήταν ό καφές τής 'Υεμένης. Γιά νά καλύπτονται τά έξοδα τών 
φτωχών είχαν ιδρυθεί σέ διάφορα μέρη άπό έπιφανεΐς άνδρες, όπως π.χ. άπό 
τούς άπογόνους τού Έβρενόζ στήν περιοχή τής Θεσσαλονίκης, ιδρύματα, 
τά έσοδα τών όποιων πήγαιναν στις ιερές πόλεις.

Ή Süraiya Faroqhi είναι μία άναγνωρισμένη ιστορικός. Μέ τό τελευταίο 
της αυτό έργο πέτυχε κάτι άκόμα. Μάς έδωσε ένα βιβλίο πού, έκτος άπό τήν 
πρωτότυπη θεματολογία του καί έκτος άπό τήν υποδειγματική έπιστημονική 
έπεξεργασία τού άρχειακοΰ υλικού, είναι γραμμένο σέ ιδιαίτερα ευχάριστο 
ύφος, είναι πολύ καλαίσθητο σέ έμφάνιση καί, μέ δύο λόγια, γοητεύει τόν 
άναγνώστη του.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
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