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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 έπιλέχθηκαν άπό ένα σύνολο 10.000 περίπου γραμμάτων, πού άποτελούν τήν άλληλογραφία τών Charles καί Leonora Marescoe καθώς καί τού Jacob David
—στους όποιους ανήκε εμπορική εταιρεία στο Λονδίνο— μέ τούς άντιπροσώπους 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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Skilliter επεξεργάζεται τήν έναρξη αύτών των σχέσεων, ό Roseveare άσχολεϊται με τις εμπορικές δραστηριότητες μιας άγγλικής εταιρείας πού δρδ
μέσα στον οθωμανικό χώρο άλλα έξω από τό πλαίσιο τής Levant Company,
πού ύφίσταται τούς περιορισμούς της καί προσπαθεί νά τούς παρακάμψει.
Επιπλέον σε όλες τίς επιστολές πού στέλνονται από τήν ’Ανατολή άναφέρονται τα προϊόντα, πού αποτελούσαν τό αντικείμενο εμπορίου ανάμεσα
στην ’Αγγλία καί τήν ’Οθωμανική αύτοκρατορία. Ή επιστολή άρ. 355 πού
στάλθηκε άπό τή Σμύρνη (3/6/1677) στόν David περιέχει έναν κατάλογο μέ
τά εμπορεύματα πού α) εξάγονται άπό τή Σμύρνη στήν ’Αγγλία καί β) είσάγονται άπό τήν ’Αγγλία στή Σμύρνη. ’Επίσης καί δύο καταλόγους, μάλλον
σπάνιους στό είδος τους, πού ταξινομούν άνάλογα μέ τήν ποσότητα καί τό
χρωματισμό, ό ένας είδος άγγλικοΰ ρουχισμού πού είχε ζήτηση στή Σμύρνη
(perpetuanas) καί ό άλλος γερμανικά ένδύματα, των όποιων μάλιστα δίνεται
καί ή τιμή. Σύμφωνα μέ τόν Roseveare υπάρχει μόνο ένας παρόμοιος κατά
λογος των προϊόντων πού έμπορευόταν ή Γερμανία στήν ’Ανατολή ό όποιος
έχει έκδοθεϊ στά 1917.
Τά προϊόντα πού διοχετεύονται στήν άγγλική άγορά άπό τήν ’Ανατολή
είναι κυρίως νήματα (βαμβακερά, μάλλινα, μεταξωτά), μεταξωτά υφάσματα
καθώς καί χρωστική ύλη χρήσιμη στήν υφαντουργία (galls).
Μπορεί κανείς νά διακρίνει διαφορές στό έμπόριο κάθε πόλης. Ζωηρό
τερη είναι ή κίνηση στή Σμύρνη, όπου είναι αισθητή ή παρουσία τού γαλλι
κού καί γερμανικού έμπορίου. Άπό τό λιμάνι της έξάγονται τάπητες, κερί,
σταφίδες καί φοινικόξυλο. Τό έμπόριο τής Κωνσταντινούπολης είχε σημει
ώσει πτώση στήν περίοδο τής βασιλείας τού Μεχμέτ Δ' (1648-1687), σύμφω
να μέ τίς πληροφορίες των πρακτόρων τού David, άλλά ή άπόφαση τού
σουλτάνου (1676) για μόνιμη έπανεγκατάσταση στό παλάτι τής Κωνσταντι
νούπολης έδινε έλπίδες γιά διπλασιασμό τής κατανάλωσης καί άνοδο των
τιμών.
Τό βάρος τού έξαγωγικοΰ έμπορίου τής ’Ανατολής προς τήν ’Αγγλία, σε
σχέση μέ τό τέλος τού προηγούμενου αιώνα, πέφτει στά νήματα, γεγονός πού
σχετίζεται μέ τήν άνάπτυξη τής άγγλικής ύφαντουργίας. Ή ’Αγγλία συνεχί
ζει νά έφοδιάζει τήν ’Οθωμανική αύτοκρατορία καί κυρίως τήν Κωνσταντι
νούπολη καί τή Σμύρνη μέ πρώτες ύλες (κασσίτερο, μόλυβδο, σίδηρο, σύρ
μα) καί μέ διάφορα εϊδη ένδυμάτων («Londons»), Λόγω τών πολλαπλών καί
μακροχρόνιων πολεμικών συγκρούσεων, οί απαιτήσεις τής τελευταίας σε
μεταλλουργικά προϊόντα παρέμεναν μεγάλες.
Μιά σαφής διαφοροποίηση άφορά τό έμπόριο τών μπαχαρικών. Τό μο
νοπώλιο πού άπέκτησε ή East India Company νά ταξιδεύει άπό τό άκρωτήριο τής Καλής ’Ελπίδας γιά τίς ’Ινδίες —δρόμος πιο σύντομος καί μέ λιγό
τερο κόστος άπό αύτόν μέσω τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας— τήν οδή
γησε σέ σύγκρουση μέ τή Levant Company ώς προς τό έμπόριο τών μπαχα
ρικών. Προϊόντα όπως ινδικό λουλάκι, πιπέρι, τζίντζερ, κανέλα, κανελογαρίφαλλο, μοσχοκάρυδο δέν έφταναν πλέον στήν ’Αγγλία άπό τά
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λιμάνια τής Αυτοκρατορίας άλλα άντίθετα ή πρώτη τα έπανεξήγε στην
’Ανατολή.
Τομείς πού έφερναν γρήγορο καί μεγάλο κέρδος —καί δέν ύφίσταντο τις
επιβαρύνσεις τής Levant Company— ήταν ή προερχόμενη άπό τον ισπανικό
νέο κόσμο κόκκινη βαφή (cochineal) καί κυρίως τά νομίσματα. 'Ο νομισμα
τικός πληθωρισμός στήν ’Οθωμανική αύτοκρατορία άφηνε κέρδος σε όποιον
ασχολούνταν μέ τό εμπόριο νομισμάτων άπό 5-14% (έπιστ. άρ. 236, 397). Δύο
τέτοιες άποστολές συνολικής άξίας 6.000 pesos Σεβίλλης πού στάλθηκαν
άπό τόν David (1674, 1676) κρίθηκαν επιτυχείς.
Ή κυκλοφορία πολλών ξένων νομισμάτων ευνόησε καί αύτή των κίβδη
λων. Ή Πύλη προσπάθησε νά περιορίσει τό φαινόμενο μέ μέτρα πού κάποτε
έθιξαν τό άγγλικό εμπόριο· τό 1676 κατασχέθηκαν 200.000 Lion dollars τής
Levant Company μέ τήν υποψία πώς είναι κίβδηλα. Παρόλο πού ό έλεγχος
απέδειξε πώς ήταν άληθινά, κατακρατήθηκαν υπέρ τού θησαυροφυλακίου
15.000 L.d., γεγονός πού άποθάρρυνε πολλούς, όπως τόν David, ν’ άσχοληθούν μέ τήν άγορά τής Κωνσταντινούπολης (έπιστ. άρ. 407).
Άπό τις επιστολές άντλοϋμε πληροφορίες για τίς μετρολογικές άντιστοιχίες καθώς καί τίς τιμές των έμπορευμάτων. Οί συνεργάτες τής αγγλικής
έταιρείας στήν ’Ανατολή ήταν ύποχρεωμένοι νά περιγράψουν μέ άκρίβεια
τά μέτρα καί τά σταθμά, πού διέφεραν άπό πόλη σέ πόλη, διότι δέν ήταν
γνωστό στήν εταιρεία μέ τί άντιστοιχοϋσαν τά έμπορεύματα πού έστελνε.
’Ιδιαίτερα γιά τίς τιμές των έμπορευμάτων μπορεί κανείς νά παρακολουθή
σει τίς διακυμάνσεις καί μέσα στό χρόνο (βλ. π.χ. τήν περίπτωση τής τιμής
τού βραζιλιάνικου ξύλου τό 1677, έπιστ. άρ. 355).
Σποραδικές πληροφορίες άλλά έξίσου σημαντικές άφοροΰν τόν τρόπο
διεξαγωγής τού εμπορίου- τί περιλαμβάνει καί μέ ποιές άντιστοιχίες γίνεται
ή άνταλλαγή έμπορευμάτων, ποιοι είναι οί όροι των πληρωμών (ένα μέρος
σέ χρήμα ένώ τό υπόλοιπο καλύπτονταν άπό τήν άνταλλαγή έμπορευμάτων).
Μπορεί κανείς, τέλος, νά πληροφορηθεϊ καί ζητήματα πού άφοροΰν τό γού
στο τών κατοίκων τής ’Ανατολής, όπως π.χ. τίς προτιμήσεις τους στά χρώ
ματα.
’Αναμφισβήτητα τό βιβλίο άποτελει μιά σημαντική συμβολή στήν ιστο
ρία τού έμπορίου. Ειδικότερα, οί δεκαοκτώ έπιστολές παρά τόν περιορισμέ
νο αριθμό τους, πού αντιστοιχεί άλλωστε στό σύντομης διάρκειας καί μι
κρής κλίμακας έμπόριο τής συγκεκριμένης άγγλικής εταιρείας στήν οθωμα
νική επικράτεια, προσθέτουν σημαντικά στοιχεία στις γνώσεις μας γιά τίς
εμπορικές άνταλλαγές άνάμεσα στήν ’Αγγλία καί τήν ’Ανατολή.
ΕΙΡΗΝΗ ΡΕΝΙΕΡΗ
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