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Klaus Belke - Norbert Mersich, Phrygien und Pisidien (Tabula Imperii 
Byzantini 7), Βιέννη 1990, σσ. 462, εικόνες 161 καί 2 χάρτες.

'Ο έβδομος τόμος τής σειράς Tabula Imperii Byzantini πού εκδίδει ή 
Αυστριακή ’Ακαδημία Επιστημών υπό τήν έποπτεία τού διαπρεπούς βυζαν- 
τινολόγου καί άκαδημαϊκού Herbert Hunger, παρουσιάζει δύο σημαντικές 
περιοχές τής Μικράς ’Ασίας, τή Φρυγία καί τήν Πισιδία. ’Εκτίθεται έδώ ή 
ιστορική γεωγραφία των περιοχών στή μακραίωνη βυζαντινή περίοδο μέ 
βάση τίς ιστορικές μαρτυρίες καί έξαντλητική έκμετάλλευση τών άρχαιο- 
λογικών καταλοίπων πού έχουν έπιβιώσει ως σήμερα.

Μετά άπό σύντομο πρόλογο άκολουθεΐ τό έπεξηγηματικό κεφάλαιο, 
όπου παρατίθενται καί σχολιάζονται τό σύστημα πού άκολουθήθηκε γιά τή 
μεταγραφή στό λατινικό άλφάβητο τών έλληνικών, τουρκικών καί άραβικών 
λέξεων, ό τρόπος δόμησης τών λημμάτων καί τά χαρτογραφικά σύμβολα. 
Παρατίθεται στή συνέχεια κατάλογος τών εικόνων καί οί βραχυγραφίες τής 
πλούσιας βιβλιογραφίας.

Άπό τή σ. 43 άρχίζει ή έκτενής εισαγωγή πού χωρίζεται σέ έπτά ένότη- 
τες καί κάθε ένότητα σέ έπιμέρους κεφάλαια. Στην πρώτη ένότητα (σσ. 
45-51) γίνεται άναδρομή στα ίστορικά-γεωγραφικά όρια τών περιοχών πού 
έξετάζονται καί έπισημαίνονται οί άλλαγές πού ύπέστησαν κατά καιρούς 
καθώς καί οί διαφορετικές όνομασίες πού πήραν. 'Ο διαμελισμός τών άρ- 
χαίων αύτών έπαρχιών μεταξύ τών νέων διοικητικών περιφερειών, τών θεμά
των, στή διάρκεια τού ογδόου αιώνα είχε άποτέλεσμα τήν εγκατάλειψη τών 
άρχαίων όνομασιών, οί όποιες πλέον σποραδικά μόνο άναφέρονται στις 
πηγές. ’Ακολουθεί (σ. 52 καί έξής) ό γεωγραφικός προσδιορισμός τών περι
οχών τής Φρυγίας καί Πισιδίας μέσα στά πλαίσια τού σημερινού τουρκικού 
κράτους. ’Εκτίθεται ή γεωφυσική μορφολογία τής περιοχής (ή διαμόρφωση 
τού έδάφους, τά βουνά, οί λίμνες, τά ποτάμια καί τό κλίμα). Στή συνέχεια (σ. 
62 καί έξής) συζητοΰνται οί πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες τής περιοχής 
πού έχουν άμεση σχέση μέ τή γεωγραφική μορφολογία καί τό κλίμα. Ή 
οικονομική κατάσταση κάθε περιοχής πού κυρίως είναι άγροκτηνοτροφική 
καί έμπορική καί έν μέρει μεταλλευτική έχει άμεση επίδραση στήν πυκνό
τητα τού πληθυσμού καί τήν κατανομή του σέ οικισμούς. Χρησιμοποιούνται 
γιά τήν οικονομική καί δημογραφική σκιαγράφηση οί γραπτές μαρτυρίες 
πού άναφέρονται σέ φημισμένα προϊόντα καί έμποροπανηγύρεις. Εξετάζον
ται οί αύξομειώσεις τού πληθυσμού έξ αιτίας φυσικών καταστροφών, λοιμών 
καί λιμών, καθώς καί οί περιστασιακές προσπάθειες τής κεντρικής έξουσίας 
γιά ένίσχυση τού άνθρώπινου δυναμικού μέ τή μετοίκιση πληθυσμών άπό τό 
βαλκανικό χώρο, κυρίως Σλάβων. Άπό τά μέσα τού ενδεκάτου αιώνα μεγάλα
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άστικά κέντρα τής Φρυγίας καί Πισιδίας καταστρέφονται άπό τις εισβολές 
τών Σελτζούκων καί σταδιακά άπό την εποχή αυτή αυξάνουν το τουρκικό 
στοιχείο.

Άπό τή σ. 71 άρχίζει ή αναδρομή στήν Ιστορία των περιοχών άπό τούς 
άρχαιοτάτους χρόνους μέχρι τήν οριστική πλέον επιβολή τής κυριαρχίας 
των Τούρκων τον δέκατο τρίτο αιώνα. Διερευνδται το πρόβλημα τής κατα
γωγής των λαών πού κατοίκησαν εδώ, ή διοικητική τους οργάνωση, ή σχέση 
μέ τούς πέριξ λαούς καί εκτίθενται τά γεγονότα πού διαδραματίστηκαν στήν 
περιοχή. Ή μελέτη χωρίζεται σέ ιστορικές ενότητες, οί όποιες όριοθετοΰν- 
ται άπό τήν εισβολή νέων λαών στήν περιοχή· τών Αράβων στα μέσα τού 
εβδόμου αιώνα καί τών Σελτζούκων Τούρκων πού θά κυριαρχήσουν στήν 
περιοχή μετά τή μάχη τού Ματζικέρτ τό 1071. Τέλος διερευνώνται οί άλλε- 
πάλληλες προσπάθειες τών Βυζαντινών γιά άνάκτηση ορισμένων περιοχών 
άπό τήν εποχή αύτή μέχρι τόν πρώιμο δέκατο τρίτο αιώνα πού κυριαρχούν 
οριστικά πλέον οί Τούρκοι.

Άπό τή σ. 125 άρχίζει ή εξέταση τής πορείας τού Χριστιανισμού στήν 
περιοχή καί ή εκκλησιαστική οργάνωσή της. ’Ιδιαίτερα διεξοδική είναι ή 
διαπραγμάτευση τής αίρεσης τού Μοντανισμοΰ, ό όποιος εμφανίστηκε στή 
Φρυγία τόν δεύτερο αιώνα καί είχε πλατιά έξάπλωση στή Μικρά ’Ασία. 
Αίρεση τήν όποια πολέμησε σκληρά ή εκκλησία σέ συνεργασία μέ τήν 
πολιτεία. ’Ακολουθεί ή μελέτη τής εκκλησιαστικής οργάνωσης τής περιο
χής μέχρι καί τόν δέκατο τέταρτο αιώνα.

Άπό τή σ. 139 καί εξής μελετάται τό οδικό σύστημα. Οί βασικές οδικές 
αρτηρίες τής ύστερης άρχαιότητας συνεχίζουν νά είναι σέ χρήση καί τό 
Μεσαίωνα. Στήν αποκατάσταση τού οδικού δικτύου χρησιμοποιούνται ή 
Tabula Pentingeriana καί άραβικό οδοιπορικό σέ συνδυασμό μέ τις ιστορι
κές μαρτυρίες καί τά λίγα αρχαιολογικά κατάλοιπα πού έπισημάνθηκαν.

Σέ τμήμα τής εισαγωγής εξετάζεται τό οχυρωματικό σύστημα τής περιο
χής. Τά κάστρα πού είναι γνωστά άπό τις πηγές καί τά λίγα τών όποιων 
σώζονται έρείπια.

Άπό τή σ. 167 άρχίζει τό κύριο μέρος τής μελέτης, ό λημματικός κατά
λογος τών ιστορικών πόλεων καί θέσεων τής περιοχής. Άναφέρονται μέ 
άλφαβητική σειρά οί έλληνικές ονομασίες τών θέσεων πού είναι γνωστές 
άπό τις πηγές ή έχουν ταυτισθεΐ μέ άκρίβεια. Παρατίθενται συνάμα καί οί 
σημερινές τουρκικές ονομασίες. Στις περιπτώσεις πού υπάρχουν άρχαιολο- 
γικά κατάλοιπα καί δεν είναι δυνατή ή ταύτιση μέ, άπό τις πηγές, γνωστό 
χώρο άναγράφεται τό σημερινό τουρκικό τοπωνύμιο. Προσδιορίζεται επα
κριβώς ή θέση μέ χιλιομετρικές άποστάσεις άπό παρακείμενα σημαντικά 
τοπωνύμια. Παρατίθενται έπιγραμματικά, όπου υπάρχουν, οί ιστορικές μαρ
τυρίες καί τά άρχαιολογικά κατάλοιπα πού έπισημάνθηκαν μέ τή σχετική 
βιβλιογραφία.

Τό βιβλίο κλείνει μέ δύο ευρετήρια- ένα γενικό ονομάτων καί πραγμάτων 
καί ένα τοπωνυμίων. Οί άναφορές σέ έπισημανθέντα άρχαιολογικά κατάλοι
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πα συμπληρώνονται σέ μεγάλο ποσοστό μέ 161 εικόνες καί δύο χάρτες. 
Συνολικά θεωρούμενο τό έργο διακρίνεται άπό τις άρετές τής σειράς στην 
όποια εντάσσεται, τήν άκριβολογία καί τήν έμβρίθεια, πού διακρίνουν τό 
γερμανικό επιστημονικό πνεύμα. Πρόκειται γιά μνημειώδες έργο άναφοράς 
γιά τις Μικρασιατικές επαρχίες τής Φρυγίας καί τής Πισιδίας καί απαραίτη
το βοήθημα γιά κάθε μελετητή τής ιστορίας, τής ιστορικής γεωγραφίας καί 
τής άρχαιολογίας των περιοχών αύτών.

Ν.Α. ΓΚΙΟΛΕΣ

Henry Roseveare, Markets and Merchants of the Late Seventeenth Cen
tury. The Marescoe - David Letters 1668-1680, Oxford: Oxford University 
Press, 1987, σσ. 668.

’Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τόν ερευνητή τής οικονομικής ιστορίας τής 
’Οθωμανικής αύτοκρατορίας παρουσιάζει τό παραπάνω βιβλίο, τό όποιο 
περιέχει 480 επιστολές μαζί μέ μια εισαγωγή τού συγγραφέα. Αυτές έπιλέ- 
χθηκαν άπό ένα σύνολο 10.000 περίπου γραμμάτων, πού άποτελούν τήν άλ- 
ληλογραφία τών Charles καί Leonora Marescoe καθώς καί τού Jacob David 
—στους όποιους ανήκε εμπορική εταιρεία στο Λονδίνο— μέ τούς άντιπρο- 
σώπους καί τούς συνεργάτες τους σέ διάφορες εύρωπαϊκές καί ασιατικές 
πόλεις. Άπό τις σαράντα τέσσερις επιστολές πού άφοροϋν στήν ’Ανατολή 
έχουν έκδοθεΐ μόνο οί δεκαοκτώ, γραμμένες άνάμεσα στα 1675-1678.

Οί άγγλο-όθωμανικές εμπορικές σχέσεις άποτελούν ένα θέμα στο όποιο 
δεν έχουν άφιερωθεΐ πολυάριθμες μελέτες. Ή πρώτη μονογραφία, ύστερα 
άπό τό βιβλίο τού Alf. Wood, A History of the Levant Company, ’Οξφόρδη 
1953, δημοσιεύεται μόλις τό 1977 άπό τήν Suzan Skilliter, William Harbor 
and the Trade with Turkey, 1578-1582, ’Οξφόρδη. Τό ενδιαφέρον τών δυτι
κών ερευνητών γιά τό συγκεκριμένο θέμα ήταν μικρότερο άπό αύτό τών 
τούρκων συναδέλφων τους. ’Αλλά τά λίγα τουρκικά άρθρα γιά τις εμπορικές 
σχέσεις τών δύο κρατών, έξαιτίας τής γλώσσας, έγιναν ελάχιστα γνωστά έξω 
άπό τή χώρα τους.

'Η έκδοση τής αλληλογραφίας άνάμεσα στήν άγγλική εταιρεία μέ έδρα 
τό Λονδίνο καί τούς πράκτορές της στήν ’Ανατολή (Χαλέπι, Σμύρνη, Κων
σταντινούπολη), συμβάλλει στή συμπλήρωση τής εικόνας τού μεταξύ τους 
εμπορίου άλλα καί θίγει μία πλευρά του όχι ιδιαίτερα γνωστή. ’Ενώ ό Wood 
μέ τό πρώιμο άλλά όχι ξεπερασμένο βιβλίο του μελετά τήν επίσημη πλευρά 
τών άγγλο-όθωμανικών εμπορικών σχέσεων, όπως εκφράζεται μέσα άπό τήν 
ιστορία τής εταιρείας πού κατείχε τό μονοπώλιο αύτοΰ τού εμπορίου, καί ή
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