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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ





Ή Βυζαντινή Μικρά ’Ασία (6ος-12ος ai), Byzantine Asia Minor (6th- 12th 
cent.), Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών. Ινστιτούτο Βυζαντινών’Ερευνών. Διεθνή Συ
μπόσια 6. Κέντρο για τή μελέτη του Ελληνισμού «Σπόρος Βασίλειος Βρυώ- 
νης», Αρχαίος, Μεσαιωνικός, Νέος Ελληνισμός, τόμ. 27. ’Επιμέλεια έκδοσης: 
Στέλιος Λαμπάκης, Αθήνα 1998, 448 σελ.

Στον παρόντα τόμο συγκεντρώνονται οί γραπτές μορφές τών ανακοινώσεων 
ομότιτλου διεθνούς συμποσίου που διεξήχθη στην Αθήνα (8-11 Μα'ί'ου 1997). Οί 
συμμετέχοντες πραγματεύθηκαν ποικίλα θέματα τής μεσαιωνικής ιστορίας τής 
Μικρας Ασίας, ιδιαίτερα την πολιτική, κοινωνική, διοικητική καί οικονομική 
πλευρά της καθώς καί τήν ιστορική γεωγραφία τής περιοχής. Δημοσιεύονται 
εδώ 26 άρθρα διαφορετικής έκτασης σέ 4 γλώσσες. Λείπουν οί άνακοινώσεις 
άλλων 8 έρευνητών, τα ονόματα τών όποιων έμφανίζονται στο πρόγραμμα του 
συνεδρίου. Τον τόμο έπιμελήθηκε μέ πολλή φροντίδα ό Στέλιος Λαμπάκης, ό 
όποιος έλαβε ένεργά μέρος διερευνώντας τή χρήση του δρου «Μικρά» Άσία καί 
άλλων άντίστοιχων δρων στή Βυζαντινή γραμματεία (σσ. 215-223).

Ώς ήμερομηνίες-όρόσημα τής συμβαντολογικής ιστορίας εμφανίζονται ή κα
ταστροφή του Άμορίου άπό τους Άραβες το 838 καί ή μάχη του Μαντζικέρτ το 
1071. Στο τελευταίο γεγονός ό Σπόρος Βρυώνης (σσ. 225-244) αφιερώνει τή 
συνοπτική παρουσίαση τών πορισμάτων μιας διεξοδικής άνάλυσης καί άντιπα- 
ράθεσης διαφορετικών πηγών. Καταλήγει στήν άδιαμφισβήτητη υπεροχή τών 
βυζαντινών ιστοριογράφων καί δή του Μιχαήλ Άτταλειάτη, του μόνου αύτόπτη 
μάρτυρα τής μάχης, υπογραμμίζοντας τήν εξέλιξη σέ τρία στάδια: άπό τήν ιστο
ρία στους Βυζαντινούς, προς τήν άποϊστοριοποίηση στους Άραβες, καί τελικά 
στήν μυθοποίηση στους Πέρσες χρονογράφους. Τις παράλληλες πληροφορίες πού 
παραταϋτα εντοπίζονται ό Βρυώνης τίς έξηγει μέ τήν ύπαρξη ένός fatihname 
του Arp Aslan πού περιείχε αύθεντικές πληροφορίες οί όποιες άντανακλώνται 
πλέον μόνο άμυδρά στίς άρκετά μεταγενέστερες άναφορές. Βασιζόμενος καί σέ 
άραβικές πηγές καί στή λογική σκέψη ό Jean-Claude Cheynet (σσ. 39-50) 
εξιχνιάζει σημαντικά στοιχειά τά όποια μέχρι τώρα ήταν αμφιλεγόμενα. Αφο
ρούν τή θρυλική ιστορία τού Πέρση έπαναστάτη έναντίον τού χαλίφη καί πρό



370 ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

σφυγα στο Βυζάντιο, Θεοφόβου/Nasr. Διορθώνει έτσι τή λανθασμένη εικόνα 
των πραγμάτων δπως τήν παραθέτουν ακόμη πρόσφατες μελέτες (π. χ, 
Anthony Kaldellis, Genesios on the Reigns of the Emperors. Translation and 
Commentary, Καμπέρρα 1998, σσ. 45-47). Ό Cheynet επιχειρηματολογεί πει
στικά δτι ό άριθμός των δυνάμεων πού ό Θεόφοβος έφερε μαζί του άνήλθε σέ 
2000 άνδρες. Ή ανταρσία του Θεοφόβου καί των οπαδών του έναντίον του Θεο
φίλου χρονολογείται στο 838. Μπορεί να έρμηνευθει μέ τήν άνησυχία καί τον 
φόβο των Περσών προσφύγων έπειδή οί Άραβες πού πολιορκούσαν το Άμόριο, 
είχαν ζητήσει να έκδοθούν ό Θεόφοβος καί οΐ άντρες του. Μετά το θάνατο τού 
Θεοφόβου οί Πέρσες οργανώθηκαν σε μια τούρμα καί άναπτύχθηκαν στήν Καπ
παδοκία, δπου άργότερα μαρτυρούνται ακόμη οί τουρμάρχες των Περσών.

Μια άπό τίς σταθερές πού άποτελοΰν το υπόβαθρο περισσότερων άρθρων 
είναι ή έξέλιξη τών θεμάτων ως κεντρικών διοικητικών ενοτήτων καί το πέρα
σμα άπό το σύστημα τών πέντε θεμάτων στίς μεταγενέστερες μορφές. Ό Τη
λέμαχος Λουγγής (σσ. 51-58) διαφωτίζει τά αίτια για τούς άνταγωνισμούς άνά- 
μεσα στα διαφορετικά θέματα κατά τον 9ο-10ο αί. Τά θέματα Όψικίου καί 
Θρακησίου διαφοροποιούνταν άπό τά υπόλοιπα μικρασιατικά θέματα έπειδή έκεΐ 
δεν υπήρχαν τοπικοί μεγαλοκτηματίες/τοπική αριστοκρατία, ό έπαρχιακός 
αντίποδας τής κεντρικής έξουσίας. Τά δυο αύτά θέματα άποτελοΰσαν τήν ένδο- 
χώρα τής πρωτεύουσας μέ έγγεια ιδιοκτησία πού άνήκε στούς αύτοκρατορικούς 
άξιωματούχους. Βάση τής έρευνας γιά τήν εμφάνιση τών θεματικών δικαστών 
τής Βασιλικής Ν. Βλυσίδου (σσ. 59-66) άποτελεΐ ή διεισδυτική άνάλυση μιας 
έπιστολής τού πατριάρχη Νικολάου Α' Μυστικού. Γιά τον καλύτερο έλεγχο τής 
επαρχιακής διοίκησης καί τήν καταστολή τής κατάχρησης έξουσίας αλλά καί 
τήν πρόληψη έπαναστατικών κινημάτων οί αύτοκράτορες τής Μακεδονικής δυ
ναστείας (μέ πρώτο τον Λέοντα ΣΤ7) χορηγούσαν στούς θεματικούς δικαστές 
άρμοδιότητες οί όποιες μέ τήν πάροδο τού χρόνου παραγκώνισαν τή δύναμη τού 
στρατηγού τού θέματος. Ό Abshalom Laniado (σσ. 17-26), άναλύοντας τά 
λίγα τεκμήρια γιά τού άξίωμα τού «άνυτή» καταλήγει στο συμπέρασμα δτι 
πρόκειται γιά αύτοκρατορικό φορολογικό υπάλληλο πού πιθανόν νά άντιστοιχεΐ 
στο λατινικό vindex.

Ό Νίκος Οίκονομίδης (σσ. 67-72) διαφωτίζει τό έξωτερικό έμπόριο τού Βυ
ζαντίου τόν 10ο αί. Ή σημαντική διαφορά άνάμεσα στά κρατικά έσοδα άπό τούς 
δασμούς τής Τραπεζούντας καί τήςΆτταλείας (άναλογία 3:1) έξηγεΐται άπό τό 
γεγονός δτι στήν Τραπεζούντα έφτανε τό χερσαίο έμπόριο καί στήν Αττάλεια 
έκεΐνο πού μεταφερόταν διά θαλάσσης, ένώ ένα μεγάλο μέρος τού τελευταίου
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πήγαινε κατευθείαν στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή δασμολογείτο στην Άβυ- 
δο. Το τελευταίο γεγονός εξηγεί γιατί, σέ αντίθεση μέ την Άβυδο, το αντί
στοιχο κομμέρκιο στήν Ιερέα (στην άλλη είσοδο του Βοσπόρου) δεν αναπτύ
χθηκε σέ σημαντικό δασμολογικό σταθμό, αφού ή δασμολόγηση των προϊόντων 
άπό την Περσία κτλ. γινόταν ήδη στήν Τραπεζούντα. Μέ άφετηρία το Πρα
κτικό για το προάστειο κοντά στή Μίλητο που το 1073 παραχωρήθηκε στον 
Ανδρόνικο Δούκα (’Έγγραφα Πάτμου άρ. 50) ό Alan Harvey (σσ. 73-82) έπι- 
χειρεΐ τήν παρουσίαση των παραγωγικών συνθηκών τών παροίκων του κτήμα
τος αύτοΰ καί του μέσου αγρότη τής περιοχής καί ιδιαίτερα τών μέσων πρόλη
ψης που είχαν στή διάθεσή τους. 'Ένας σχετικά σίγουρος τρόπος για να άντι- 
σταθμίζει κανείς τον άπρόβλεπτο καιρικό παράγοντα ήταν ή καλλιέργεια πε
ρισσότερων ειδών δημητριακών, σε τόπους πού ήταν μακριά ό ένας άπό τον 
άλλον καί σε διαφορετικές έποχές του χρόνου. Τήν ιστορία τών σεισμών πού 
έ'πληξαν τήν περιοχή άπό τον 6ο έ'ως τον 12ο αιώνα παραθέτει ή Φλωρεντία 
Εύαγγελάτου-Νοταρά (σσ. 197-214).

Ή εχθρότητα έναντίων τών Παφλαγόνων πού παρατηρεΤται σέ πολλά κεί
μενα ερμηνεύεται άπό τον Paul Magdalino (σσ. 141-150) ως άποτέλεσμα τής 
πολιτικής επιρροής πού ασκούσαν οί εύνοΰχοι, ιδιαίτερα τούς 10ο-11ο αί., καί 
πάλι στο τέλος τού 12ου αί., έπειδή κατάγονταν κατά κύριο λόγο άπό τήν Πα- 
φλαγονία. Ή Ελεονόρα Κουντούρα-Γαλάκη (σσ. 27-38) έξηγεΐ τήν έξέχουσα 
θέση καί σημασία τής Άρμενικής άριστοκρατίας γιά τήν έσωτερική πολιτική 
τού Βυζαντίου τούς 9ο-10ο αί., μέ τούς στενούς δεσμούς τής Μακεδονικής δυ
ναστείας λόγω τής Άρμενικής καταγωγής τού ιδρυτή της. Ή μεγάλη έπιρροή 
τών Αρμενίων στά βυζαντινά πράγματα γίνεται σαφής άπό τό γεγονός ότι εκεί
νη τήν εποχή οι στρατηγοί τού θέματος τών Άρμενιακών, άλλά καί άλλων θε
μάτων είναι Αρμένιοι. Μέχρι τον 12ο αί. ή ένταξη μεμονωμένων Τούρκων στούς 
κύκλους τών Βυζαντινών άξιωματούχων διευκολύνθηκε, έπειδή ή έλλειψη κοι
νωνικών επαφών τούς καθιστούσε ιδιαίτερα άξιόπιστους στά μάτια τού αύτο- 
κράτορα. Ή άντιπαράθεση τού Μιχαήλ Δούκα μέ τον Ρωμανό Διογένη επιτά
χυνε τήν τουρκική κατάκτηση τής Ανατολής (Pedro Bàdenas, σσ. 179-188). 
Ή Vasilka Tapkova-Zaimova (σσ. 189-196) παρουσιάζοντας πρόσφατες 
έρευνες Βουλγάρων ιστορικών πραγματεύεται τή σχέση τών Βουλγάρων πού άπό 
τον 6ο αί., είχαν εγκατασταθεί στή Βαλκανική χερσόνησο μέ τήν παρουσία 
Βουλγάρων στή νοτιοανατολική Μικρά Άσία τον 11ο αί., όπως αύτή μαρτυ- 
ρεΐται σέ μεταγενέστερες τούρκικες πηγές καί τά ’ίχνη τής οποίας αντανα
κλώνται σέ διαφορετικά τοπωνύμια τής Μικράς Ασίας (π.χ. Bulgardag/ Bol-
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kardag). Ό David Jacoby (σσ. 83-95) αναλύει. τΙς πληροφορίες πού μας πα
ρέχουν εβραϊκά έγγραφα σέ μικτή γλώσσα τα όποια φυλάσσονται σήμερα στο 
Κάιρο. ’Ιδιαίτερα ένα γαμικό σύμφωνο μάς πληροφορεί για τή μικρή εβραϊκή 
κοινότητα τής Μάσταυρας στήν κοιλάδα τοΰ Μαιάνδρου (για τ'ις μειονότητες 
στή Μικρά Άσία βλ. τώρα καί τό συλλογικό τόμο Ρ. Herz-J. Kobes [έπιμ.], 
Ethnische und religiöse Minderheiten in Kleinasien. Von der hellenistischen 
Antike bis in das byzantinische Mittelalter, Wiesbaden 1998, καί εκεί ιδιαίτε
ρα τό άρθρο του G. Prinzing, «Zu den Minderheiten in der Mäander- 
Region während der Übergangsphase von der byzantinischen zur 
seldschukisch-türkischen Herrschaft [11. Jh.-Anfang 14. Jh.]», 153-177) 
καί τα τότε αντικείμενα πολυτελείας (π.χ. μεταξωτά υφάσματα - στο κείμε
νο τού συμφώνου έμφανίζονται οί ελληνικοί όροι σέ έβραϊκό άλφάβητο). Συν τοΐς 
άλλοις τα έγγραφα αύτά αντανακλούν μετακινήσεις έβραϊκών πληθυσμών άπό 
τή Μέση Ανατολή στή Μικρά Άσία πού προσελκύονταν άπό τήν εύημερούσα 
οικονομία στά νότια καί δυτικά παράλια τον 11ο αί. (άναφέρεται ή έξαγωγή 
τυριού, φαρμακευτικών βοτάνων καί ναρκωτικών άπό τή ΜικράΆσία στή Μέση 
Ανατολή).

Ή Άννα Άβραμέα (σσ. 285-302) παρουσιάζει τίς πληροφορίες πού μπορούν 
νά άντληθοΰν άπό έναν Πισανικό πορτολάνο τοΰ 12ου αιώνα ό όποιος έκδόθη- 
κε πρόσφατα, γιά τή Μικρασιατική τοπογραφία’ συγκεκριμένα απαντούν μέ
χρι τώρα άγνωστα τοπωνύμια λιμανιών σέ όλο τό μήκος τής Μικρασιατικής 
άκτής. Οί δρόμοι διά ξηράς άνιχνεύονται στή συμβολή τοΰ Klaus Belke (σσ. 
267-284), ό όποιος δείχνει οτι ήδη άπό τήν ύστερη άρχαιότητα ή χρήση τής 
άμαξας γιά τίς συγκοινωνίες τοΰ δημοσίου έγκαταλείφτηκε γιά χάρη τών άλο
γων καί μουλαριών. Ό Johannes Koder (σσ. 243-265) διαπιστώνει ότι ή «θε
ωρία τών κεντρικών τόπων» μπορεί νά έφαρμοστεΐ επικουρικά στήν ιστορική 
γεωγραφία μέ παράδειγμα τήν περιοχή τής κεντρικής Μικράς Ασίας (Όνωριάς, 
Παφλαγονία, Γαλατία Α, Γαλατία Σαλουταρία, Λυκαονία, Ίσαυρία).

Άνιχνεύοντας τήν πρόσληψη τοΰ χώρου τής Μικράς Ασίας στό βίο τού Πέ
τρου τήςΆτρώας (ψ 837) ή Αντωνία Κιουσοπούλου (σσ. 163-171) αναγνωρί
ζει στίς πολλές’μετακινήσεις τού άγιου μιά πολιτική διάσταση ή όποια συνί- 
σταται στήν υπογράμμιση τής βυζαντινής κυριαρχίας καί τής αποκατάστασης 
τής εικονολατρίας στον περιγραφόμενο χώρο. Σύμφωνα μέ τον Στέφανο Εύθυ- 
μιάδη (σσ. 151-161) ό χαρακτηριστικός άγιος τής μεσοβυζαντινής περιόδου 
έκανε μεγάλα ταξίδια καί σέ σύγκριση μέ τούς παλαιότερους άγιους εξελίχθη
κε άπό εύεργέτη τού κοινού σέ προσωπικό σύμβουλο. Ό Frank A. Trombley
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(σσ. 97-139) διερευνά τον κοινωνικό ρόλο τής θρησκείας κατά τούς διαφορετι
κούς πολέμους στο άνατολικό μέτωπο δπως αύτύς έμφανίζεται μέ την επι
στράτευση θρησκευτικών συμβόλων για τον πόλεμο, την παραχώρηση τής δι
οίκησης μεμονωμένων κάστρων σέ κληρικούς καί τήν έπέμβαση τού θείου στα 
πλευρά των πιστών (ύπό τη μορφή θαυμάτων κατά τή διάρκεια μάχης ή πο
λιορκίας). Ό συγγραφέας, ό όποιος βασίζεται μεταξύ άλλων σέ πλούσιο έπι- 
γραφικύ ύλικό, θεωρεί ως κύρια λειτουργία τής θρησκείας τήν άποκατάσταση 
τής πολιτισμικής καί κοινοτικής ταυτότητας πληθυσμιακών ομάδων μετά τις 
καταστροφικές συνέπειες τού πολέμου (οικονομική κατάρρευση, αιχμαλωσία, 
έρήμωση ολόκληρων περιοχών). Ό Όδυσσέας Λαμψίδης (σσ. 173-177) υπο
γραμμίζει τή στρατηγική σημασία τού άνατολικοΰ Πόντου, φυσικής διόδου για 
δσους ήθελαν να κατέβουν προς τή Θεοδοσιούπολη/Έρζερούμ καί νοτιότερα. 
Πολλά παραδείγματα άπό τή Ρωμαϊκή καί Βυζαντινή ιστορία πιστοποιούν δτι 
δποιος ήλεγχε τις δυο πλευρές τής διόδου ήταν ικανός να σταματήσει έπιδρομές 
προς αύτήν τήν κατεύθυνση.

Λεπτομέρειες για τήν οικιστική ιστορία τού Άμορίου, τής πρωτεύουσας τού 
θέματος τού Ανατολικού προκύπτουν άπό πρόσφατες άνασκαφές οι όποιες διε
ξάγονται στή σχεδόν άκατοίκητη σήμερα τοποθεσία. Στήν κάτω πόλη βρέθη
κε ό (μητροπολιτικός) ναός, μέ θεμέλια τού 5ου αΐ., ό όποιος καταστράφηκε μέν 
(μάλλον κατά τήν άραβική πολιορκία τού 838), άλλα έπανοικοδομήθηκε στήν 
επόμενη φάση. Επίσης άνακαλύφθηκε ενα στρατιωτικό συγκρότημα, ίσως τό 
γενικό διοικητήριο τού θέματος ή ό στρατώνας τών θεματικών στρατευμάτων 
(Chris S. Lightfoot, σσ. 301-320). Στις άρχαιολογικές άνασκαφές στήν πε
ριοχή τής Λυκίας βρίσκεται ένας μέχρι τώρα άγνωστος τύπος κεραμικής. Ή 
άποκατασταθεϊσα μορφή τών άγγείων αύτών (ή βάση τών οποίων άποκλείει 
τήν τοποθέτηση σέ τραπέζι ή άλλη έπίπεδη έπιφάνεια) άποτελεϊ τεκμήριο για 
τήν χρήση τους έκ μέρους νομαδικών πληθυσμών καί οδηγεί στό συμπέρασμα 
δτι οί Τουρκομάνοι/ Σελτζοΰκοι πού είχαν άρχίσεί νά εισβάλλουν στή Μικρά 
Άσία άπό τό 2ο μισό τού 11ου αιώνα ήταν παρόντες στήν περιοχή αύτή στα 
μέσα τού 13ου αιώνα καί νωρίτερα (Pamela Armstrong, σσ. 321-338). Πα
ρουσιάζοντας παλαιοχριστιανικά καί μεσοβυζαντινά άρχιτεκτονικά γλυπτά (κιο
νόκρανο καί έπιστύλιο) άπό τήν Άναία, ή Ναταλία Παύλου-Παπαδημητρίου 
(σσ. 339-383, μέ 33 εικόνες) έφιστά τήν προσοχή στις καλλιτεχνικές σχέσεις 
άνάμεσα στήν Άναία καί τά κοντινά νησιά, προπάντων τή Σάμο.

Μιά έξαντλητική παρουσίαση τού «επαρχιακού χαρακτήρα» τής Καππαδο
κίας οφείλουμε στήν ειδική έπί τού θέματος Nicole Thierry (σσ. 385-431). Σέ
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τρία κεφάλαια (ή καππαδοκική θρησκευτικότητα, ή θέση και ή σημασία του 
κλήρου, ή θέση καί ή σημασία τής άριστοκρατίας των γαιοκτημόνων καθώς καί 
των στρατιωτικών στήν μή στρατιωτική κοινωνία), ή έρευνήτρια εκθέτει τίς 
ιδιαιτερότητες τής περιοχής σέ σύγκριση μέ τα υπόλοιπα μέρη τής αύτοκρα- 
τορίας. Το ελάφι πού εμφανίζεται στον άγιο Εύστάθιο καί συμβολίζει τον Χρι
στό έ'χει τίς ρίζες του στήν απεικόνιση ενός Χιττιτικοΰ θεού καί ή χαρακτηρι
στική για την κοιλάδα του Göreme λατρεία του αγίου Ίέρωνα ή οποία προ- 
σείλκυε ισχυρούς κτίτορες δπως τούς Φωκάδες, άντανακλά την παλαιά θρη
σκευτικότητα πού συνδεόταν μέ τον Ούράνιο Δία. Κατά τή μεσοβυζαντινή πε
ρίοδο οί διάσημες οικογένειες των Αργυρών, Μαλεϊνών καί Φωκάδων προήλθαν 
άπό τήν Καππαδοκία.

Ό τόμος κλείνει μέ μια συνοπτική ματιά προς τούς νεότερους χρόνους τής 
Μικράς Ασίας. Τό άρθρο του Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη (σσ. 433-446) άφιε- 
ρώνεται στή μεταβυζαντινή παρουσία τού Βυζαντίου στήν περιοχή. Μετακινή
σεις έλληνικών πληθυσμών άπό τήν Ελληνική χερσόνησο καί τα νησιά τού 
Αιγαίου στή Δυτική Μικρά Ασία καί προπάντων στή Σμύρνη καί τήν Κων
σταντινούπολη κατά τον 16ο καί 18ο αί. μετέτρεψαν τίς δυο πόλεις σέ κέντρα 
τοϋ έλληνισμοΰ. Οί μετακινήσεις αύτές συνεχίστηκαν άκόμη καί μετά τον άπε- 
λευθερωτικό άγώνα τών Ελλήνων καί βρήκαν τό οριστικό τους τέλος στήν άνα- 
γκαστική άνταλλαγή τών πληθυσμών τού 1924. Σέ άντίθεση μέ αύτές τίς πλη- 
θυσμιακές ομάδες οί Έλληνες τής Καππαδοκίας καί τού Πόντου αποτελούσαν 
τούς άπευθείας άπογόνους τών Βυζαντινών αύτών τών περιοχών, ήταν οί συνε
χιστές τού Βυζαντίου. Ό Κιτρομηλίδης έπισημαίνει τίς απορίες πού γεννήθη
καν στούς Καππαδόκες καί Ποντίους πού ήρθαν σέ επαφή μέ τον έλληνικό πο
λιτισμό τής Κωνσταντινούπολης ή τής Αθήνας τόν 19ο αί., ιδίως ως πρός τή 
δική τους ταυτότητα. Αύτό είχε ώς άποτέλεσμα νά στραφούν πρός τήν ένα- 
σχόληση μέ τήν τοπική τους ιστορία καί νά συνειδητοποιήσουν τή Βυζαντινή 
κληρονομιά (τά εκκλησιαστικά μνημεία στό τοπίο, ανακάλυψη τού μυθιστορή
ματος τού Διγενή Ακρίτα, τά άκριτικά τραγούδια), τήν οποία πριν άπλώς βίω- 

ναν.
Ό κύριος σκοπός ένός έπιστημονικού συνεδρίου πρέπει νά είναι ή άνταλλαγή 

απόψεων. Αύτόν τόν σκοπό υπηρετούν καλύτερα καί άποτελεσματικότερα άπό 
τά μεγάλα συνέδρια συναντήσεις σάν καί αύτή γιά τή Βυζαντινή Μικρά Ασία. 
Μέ τή δημοσίευση τών άνακοινώσεων ό πλούτος τών γνώσεων πού συγκέ
ντρωσαν οί μετέχοντες γίνεται προσιτός σέ ενα ευρύτερο κοινό. Συχνά διαπι
στώνουμε ότι υπάρχουν άκόμη πολλά κενά στήν ιστορία τής μεσαιωνικής Μι-
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κρας Άσί<χ.ς, κενά τά όποια καμιά φορά τείνουμε να καλύψουμε με (άβάσιμες) 
εικασίες. Μέσα άπό το συνέδριο αύτό ή ελλιπής εικόνα συμπληρώνεται: δίνο
νται νέες έρμηνεΐες σέ γνωστά ζητήματα (π.χ. για τήν ιστορία του Θεόφοβου 
ή για τα διαφορετικά μεγέθη των δασμών στήν Αττάλεια καί τήν Τραπεζού- 
ντα), παρουσιάζονται, καινούρια στοιχεία (π.χ. για τήν έγκατάσταση των Σελ- 
τζούκων στη Λυκία) καί συγχρόνως έπιχειρεϊται ένας καινούριος τρόπος προ
σέγγισης ιστορικών φαινομένων (όπως π.χ. ή ψυχολογία του πολέμου). Δύσκο
λα θά κάλυπτε ένας ερευνητής μόνος του τό εύρος τών γνώσεων που εκτίθε
νται. Ιστορικοί τής τέχνης, τής οικονομίας καί τής διοίκησης, άνθρωπολόγοι, 
άρχαιολόγοι, φιλόλογοι, ιστορικοί του Βυζαντίου καί του Νεώτερου Ελληνισμού 
έδειξαν οτι οί συμβατικές διαχωριστικες γραμμές ανάμεσα στους κλάδους μπο
ρούν καί πρέπει να ξεπεραστοΰν καί συνέβαλαν σέ μια πετυχημένη σφαιρική 
παρουσίαση τών έξελίξεων τής ανθρώπινης ζωής σέ εναν συγκεκριμένο χώρο, 
τή Μικρά Άσία. Είναι προπάντων αύτή ή έπιστημονική «πολυφωνία» πού δί
νει στον παρόντα τόμο μια ιδιαίτερη βαρύτητα.

Λευκωσία MARTIN HINTERBERGER

Ε. Kountoura-Galake, St. Lampakes, T. Lounghis, A. Savvides, V. 
Vlyssidou, Ή Μικρά Άσία τών Θεμάτων. Έρευνες πάνω στη γεωγραφική 
φυσιογνωμία τών Βυζαντινών Θεμάτων τής Μικράς ’Ασίας (7ος-11ος ai.) 
Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών. ’Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών - Ερευνητική 
Βιβλιοθήκη, 1 - Asia Minor and its Themes. Studies on the Geography and 
Prosopography of the Byzantine Themes of Asia Minor (7!h- IIth century), 
The National Hellenic Research Foundation. Institute for Byzantine 
Research - Research Series 1. Athens 1998, 538 pp.

The origins of the themes, their way of development from the ancient 
provinciae and the possible influence of the early-Byzantine exarchats of 
Ravenna and Cartage, but also the etymology of the term thema itself and 
the date of its first appearance were for decades amongst the most 
important problems for those scholars who were dealing with the history of 
Byzantine administration. Already in the year 1899 H. GELZER had studied 
the subject {Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung, Leipzig); 
afterwards only very few phenomena of the Byzantine government were
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