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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ;

Αρχίζουμε	με	το	πιο	επίμαχο	ίσως	ζήτημα	με	το	οποίο	έρχον	ται	
αν	τιμέτωποι	όσοι	μελετούν	την	αρχαία	Φοινίκη:	ποιοι	ήταν,	λοι-
πόν,	οι	«Φοίνικες»;	Αν	και	μπορεί	να	φαίνεται	ένα	ερώτημα	σχε-
τικά	απλό	και	ευθύ,	για	να	δώσουμε	μια	επαρκώς	ικανοποιητική	
απάν	τηση	θα	πρέπει	να	λάβουμε	υπόψη	μας	αρκετές	περίπλοκες	
θεωρίες	και	μον	τέλα.	Η	αλήθεια	είναι	ότι	το	συγκεκριμένο	ζή-
τημα	έχει	αποδειχτεί	τόσο	αμφιλεγόμενο,	ώστε	κάποιοι	μελε-
τητές	έχουν	φτάσει	να	αμφισβητήσουν	την	ίδια	την	ύπαρξη	ενός	
«φοινικικού»	πολιτισμού	(θέση	που	προκαλεί	έκπληξη,	δεδομέ-
νου	ότι	πρόθεση	του	παρόν	τος	βιβλίου	είναι	να	αποτελέσει	μια	
εισαγωγή	σ’	αυτόν	ακριβώς	τον	λαό).1	Ίσως	η	καλύτερη	εξήγη-
ση	για	το	γεγονός	ότι	δεν	υπάρχει	εύκολη	απάν	τηση	σ’	ένα	κατά	
τα	φαινόμενα	ευθύ	ερώτημα	είναι	ότι	η	ταυτότητα	και	η	ιστορία	
των	«Φοινίκων»	ορίζον	ταν	για	αιώνες	από	άλλους	(κυρίως	από	
τους	Αιγύπτιους,	τους	Ισραηλίτες	και	τους	Έλληνες).

Η	πρώτη	εμφάνιση	λέξης	που	έστω	και	κατά	προσέγγιση	να	
μοιάζει	με	τον	σημερινό	όρο	«Φοίνικας»	είναι	η	αρχαιοελληνική	

1	 Για	παράδειγμα,	E.	van	Dongen,	«“Phoenicia”:	naming	and	defining	a	re-
gion	in	Syria-Palestine»,	στο	R.	Rollinger	κ.ά.	(επιμ.),	Interkulturalitätin 
der Alten Welt: Vorderasien, Hellas, Ägyptenund die vielfältigen Ebenen des 
Kontakts, Βησμπάν	τεν:	Harrassowitz,	2010,	τόμ.	34,	σ.	471–488.
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Φοινίκη,	στην	Ιλιάδα	(γραμμένη	στα	τέλη	του	8ου	ή	στις	αρχές	
του	7ου	π.Χ.	αιώνα).	Ο	δημιουργός	του	ποιήματος,	ο	Όμηρος,	
δεν	χρησιμοποιεί	το	όνομα	Φοίνιξ	ως	δηλωτικό	της	εθνότητας,	
όπως	ίσως	θα	περίμενε	κανείς,	αλλά	ως	όρο	που	δηλώνει	εκεί-
νους	 που	 κατάγον	ταν	 από	 κάποια	 παράκτια	 πόλη	 της	 Συρο-
παλαιστίνης	 όταν	 ταξίδευαν	 μακριά	 από	 την	 πατρίδα	 τους.	
Στους	επιτάφιους	αγώνες	προς	τιμήν	του	Πάτροκλου,	για	πα-
ράδειγμα,	 το	βραβείο	για	 τον	 νικητή	του	αγώνα	δρόμου	ήταν	
ένας	περίτεχνος	ασημένιος	λέβητας,	που	λεγόταν	ότι	τον	είχαν	
φτιάξει	Σιδώνιοι	τεχνίτες	και	τον	είχαν	μεταφέρει	στην	Ελλάδα	
Φοίνικες	 (Ιλιάδα,	Ψ	743–744).	Είναι	 ενδεικτικό	ότι	οι	 τεχνίτες	
που	είχαν	φτιάξει	τον	λέβητα	ορίζον	ται	με	βάση	την	πόλη	τους,	
ενώ	οι	άνδρες	που	τον	 έφεραν	στην	Ελλάδα	δηλώνον	ται	με	το	
γενικό	όνομα	«Φοίνικες».	Όμοια	και	ο	Οδυσσέας,	όταν	μεταμ-
φιέζεται	για	να	μπορέσει	να	φύγει	από	το	νησί	των	Φαιάκων,	
θυμάται	ότι	είχε	πληρώσει	κάποιους	«Φοίνικες	άρχον	τες»	για	
να	τον	πάνε	μέχρι	την	Ιθάκη,	οι	οποίοι	στη	συνέχεια	επέστρε-
ψαν	στην	πατρίδα	τους,	την	«ωραιόκτιστη»	Σιδώνα	(Οδύσσεια, 
ν	271–286).	Το	συμπέρασμα	από	τα	δύο	αυτά	χωρία	είναι	ότι	
άνθρωποι	από	τη	Σιδώνα	μπορούσαν	να	ονομαστούν	είτε	«Φοί-
νικες»	είτε	«Σιδώνιοι»,	ανάλογα	με	το	πλαίσιο	στο	οποίο	τους	
συναν	τάμε	(το	πρώτο	χρησιμοποιείται	όταν	ταξιδεύουν	στη	θά-
λασσα	ή,	γενικά,	όταν	βρίσκον	ται	μακριά	από	την	πατρίδα	τους,	
ενώ	το	δεύτερο	όταν	είναι	στην	πατρίδα	τους).

Το	 ίδιο	 ισχύει	και	για	ανθρώπους	από	τις	άλλες	παράκτιες	
πόλεις	 της	 Συροπαλαιστίνης·	 για	 παράδειγμα,	 κάποιος	 από	
την	Τύρο	 ονομαζόταν	 «Φοίνικας»	 όταν	 βρισκόταν	μακριά	 και	
«Τύ	ριος»	όταν	ήταν	στην	πατρίδα	του.	Πρόσφατη	μελέτη	για	
τη	χρήση	του	όρου	Φοίνιξ	από	τους	Έλληνες	και	τους	Ρω	μαίους	
συγγραφείς	 έδειξε	 ότι	 χρησιμοποιούν	ταν	 σχεδόν	 αποκλειστι-
κά	για	 να	 δηλώσει	 τους	 ανθρώπους	 από	 κάποια	 από	 τις	 παρ-
ά	κτιες	 πόλεις	 της	 Συροπαλαιστίνης	 όταν	 ταξίδευαν	 μακριά	
από	την	πατρίδα	τους,	και	σπανίως	ως	όνομα	που	δήλωνε	την	 
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εθνότητα.2	Παρότι	είχαν	επίγνωση	του	γεγονότος	ότι	οι	παρά-
κτιες	αυτές	πόλεις	είχαν	σημαν	τικά	διαφορετική	κουλτούρα	η	
καθεμία	 και	 ήταν	 πολιτικά	 ανεξάρτητες	 μεταξύ	 τους,	 οι	 Έλ-
ληνες,	 και	 ακολούθως	 και	 οι	 Ρωμαίοι,	 μπορούσαν	 να	 δικαιο-
λογήσουν	την	ομαδοποίηση	όλων	εκείνων	των	πληθυσμών	υπό	
τη	γενική	ονομασία	«Φοίνικες»	λόγω	της	διακριτής	σημιτικής	
διαλέκτου	που	θεωρούν	ταν	ότι	μιλούσαν	όλοι	 (αν	και	καθεμιά	
από	τις	πόλεις-κράτη	είχε	ελαφρώς	διαφορετικό	ιδίωμα	—βλ.	
Κεφάλαιο	2—,	σ’	 έναν	 εξωτερικό	παρατηρητή	πρέπει	 όλα	 να	
ακούγον	ταν	σχεδόν	ίδια).	Ενώ	λοιπόν	τον	όρο	Φοίνιξ	τον	χρησι-
μοποιούσαν	ευρέως	Έλληνες	και	Ρωμαίοι	συγγραφείς,	ποτέ	δεν	
τον	χρησιμοποιούσαν	οι	ίδιοι	οι	«Φοίνικες»	ως	άτομα	ή	ομάδες	
για	τον	αυτοπροσδιορισμό	τους.

Η	άλλη	ονομασία	που	συνήθως	συνδέεται	με	τους	Φοίνικες	
είναι	«Χαναναίοι»,	που,	όπως	και	το	Φοίνικες,	φαίνεται	να	τους	
δόθηκε	από	άλλους	λαούς,	πρώτα	από	τους	Αιγύπτιους	και	έπει-
τα	από	τους	Ισραηλίτες.	Η	πιο	πρώιμη	αναφορά	στους	Χανα-
ναίους,	από	τον	18ο	π.Χ.	αιώνα,	σε	 επιστολή	του	βασιλιά	της	
πόλης	Μάρι	(Συρία)	σ’	έναν	στρατηγό	του,	μας	δίνει	απλώς	την	
πληροφορία	ότι	μια	ομάδα	ανθρώπων	τους	οποίους	αποκαλού-
σαν	 Χαναναίους	 ζούσαν	 σε	 μια	 περιοχή	 (ή	 πόλη)	 γνωστή	 ως	
Ραχισούμ.	Η	αναφορά	είναι	τόσο	λιτή	που	δεν	μας	δίνει	τη	δυ-
νατότητα	 να	 προσδιορίσουμε	 αν	 ο	 όρος	 χρησιμοποιούν	ταν	ως	
εθνωνύμιο	ή	ως	δηλωτικός	μιας	κοινωνικής	ή	επαγγελματικής	
ομάδας.	 Από	 τον	 16ο	 έως	 τον	 12ο	 π.Χ.	 αιώνα	 ο	 όρος	Χαναάν 
χρησιμοποιούν	ταν	για	να	δηλώσει	μια	μεγάλη	γεωγραφική	πε-
ριοχή	της	Συροπαλαιστίνης	την	οποία	ήλεγχε	η	Αίγυπτος·	τα	
ακριβή	όρια	της	περιοχής	αυτής	δεν	είναι	γνωστά,	πρέπει	όμως	
να	μεταβάλλον	ταν	ανάλογα	με	τις	πολιτικές	και	στρατιωτικές	
τύχες	της	Αιγύπτου.	Μολονότι	είναι	ακόμη	ασαφές	εάν	ο	όρος	

2	 Για	μια	σφαιρική	εξέταση	του	θέματος	αυτού,	βλ.	J.	Quinn,	In Search of 
the Phoenicians, Πρίνστον,	Νιου	Τζέρσυ:	Princeton	University	Press,	2017.
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αφορούσε	 κάποια	 επίσημη	 αιγυπτιακή	 επαρχία	 ή	 διοικητική	
περιφέρεια,	δεν	χωρά	αμφιβολία	ότι	είχε	και	πολιτικές	συνδη-
λώσεις,	όπως	μαρτυρεί	η	χρήση	του	στις	Επιστολές	της	Αμάρ-
να.	Και	για	να	γίνουν	τα	πράγματα	ακόμη	πιο	περίπλοκα,	ο	όρος	
κατά	την	περίοδο	αυτή	χρησιμοποιείται	περιστασιακά	και	ως	
κοινωνικός	ή	επαγγελματικός	χαρακτηρισμός.

Ύστερα	 από	 την	 αποχώρηση	 της	 Αιγύπτου	 από	 τη	 Συρο-
παλαιστίνη	στα	τέλη	της	Εποχής	του	Χαλκού,	οι	όροι	Χαναάν 
και	Χαναναίος	εξαφανίστηκαν	εν	τελώς	από	τις	ιστορικές	κατα-
γραφές,	και	επανεμφανίστηκαν	μόνο	στο	πλαίσιο	της	Παλαιάς	
Διαθήκης.	Στην	Παλαιά	Διαθήκη,	με	τον	όρο	Χαναάν	δηλώνε-
ται	η	μεγάλη	περιοχή	δυτικά	του	ποταμού	Ιορδάνη	όπου	όλοι	
οι	κάτοικοι	μιλούσαν	βορειοδυτικές	σημιτικές	διαλέκτους,	ενώ	
Χαναναίος	 μπορούσε	 να	σημαίνει	 απλώς	«έμπορος».3	Η	βιβλι-
κή	Χαναάν,	αν	και	περιλάμβανε	τις	φοινικικές	πόλεις,	δεν	πε-
ριοριζόταν	 στα	 παράλια,	 αλλά	 περιέκλειε	 ποικίλες	 φυλές	 και	
έθνη,	 όπως	 ήταν	 οι	Χετταίοι,	 οι	Γεργεσαίοι,	 οι	Αμορραίοι,	 οι	
Χαναναίοι,	οι	Φερεζαίοι,	οι	Ευαίοι	και	οι	Ιεβουσαίοι	(μόνο	στην	
Ύστερη	Κλασική	 και	 στις	 αρχές	 της	 Ελληνιστικής	Περιόδου	
ο	 όρος	 άρχισε	 να	 δηλώνει	 αποκλειστικά	 τις	 πόλεις	 που	 τώρα	
ονομάζουμε	«φοινικικές»).	Επιπλέον,	ενώ	κατά	την	Εποχή	του	
Χαλκού	οι	όροι	Χαναάν	και	Χαναναίος	ήταν	δηλωτικοί	πολιτικής	
ή	κοινωνικής	θέσης,	τώρα	απέκτησαν	θεολογικές	ή	ιδεολογικές	
συνδηλώσεις	(για	παράδειγμα,	οι	Ισραηλίτες	συχνά	και	με	ευ-
κολία	ονόμαζαν	Χαναναίους	τους	θρησκευτικά	ή	κοινωνικά	«άλ-
λους»).	Συνεπώς,	 απαιτείται	προσοχή	ώστε	 να	μη	συγχέουμε	
τη	«Χαναάν»	της	Ύστερης	Εποχής	του	Χαλκού	με	τη	Χαναάν	
που	βρίσκουμε	στην	Παλαιά	Διαθήκη,	διότι	υπάρχουν	σημαν-

3	 O.	 Tammuz,	 «Canaan	 –	 a	 land	 without	 limits»,	 Ugarit-Forschungen 33 
(2001),	σ.	501–543·	N.	Na’Aman,	«Four	notes	on	the	size	of	Late	Bronze	
Age	 Canaan»,	 Bulletin of the American Schools of Oriental Research 313 
(1999),	σ.	31–37·	του	ίδιου,	«The	Canaanites	and	their	land:	A	rejoinder»,	
Ugarit-Forschungen 26	(1994),	σ.	397–418.
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τικές	διαφορές	μεταξύ	των	δύο.	Κυρίως,	καθώς	το	Χανα ναίος, 
όπως	και	το	ελληνικό	Φοίνιξ,	δεν	ήταν	ούτε	δηλωτικό	της	εθνό-
τητας	ούτε	ενδημικό	στις	πόλεις-κράτη	της	Συροπαλαιστίνης,	
η	υπόθεση	ότι	οι	«Φοίνικες»	αυτοπροσδιορίζον	ταν	με	τον	συγ-
κεκριμένο	όρο	μπορεί	να	αποκλειστεί.

Πώς	 λοιπόν	 ονόμαζαν	 οι	 «Φοίνικες»	 τον	 εαυτό	 τους;	 Δεν	
υπάρχουν	 σαφείς	 ενδείξεις	 ότι	 οι	 κάτοικοι	 των	 πόλεων	 στις	
ακτές	 της	Συροπαλαιστίνης	 θεωρούσαν	ποτέ	 ότι	 συνιστούσαν	
πολιτισμική	 ή	 πολιτική	 συλλογικότητα,	 κι	 επομένως	 οι	 πλη-
θυσμοί	τους	οποίους	άλλοι	αποκαλούσαν	«Φοίνικες»	ή	«Χανα-
ναίους»	 αυτοπροσδιορίζον	ταν	 με	 βάση	 τους	 δεσμούς	 τους	 με	
τις	πόλεις	ή	με	ομάδες	οικογενειών.	Λόγου	χάρη,	επιγραφικές	
πηγές	της	περιοχής	αποκαλύπτουν	ότι	οι	Φοίνικες	θεωρούσαν	
τις	πόλεις	τους	φυσικούς	χώρους	περισσότερο	παρά	κοινότητες,	
οπότε	οι	άνθρωποι	κανονικά	χρησιμοποιούσαν	τοπωνύμια	πιο	
πολύ	παρά	εθνωνύμια	για	τον	αυτοπροσδιορισμό	τους	 (π.χ.	οι	
πολίτες	της	Σιδώνας	συνήθως	καταγράφουν	ότι	είναι	«από	την	
πόλη	της	Σιδώνας»	αν	τί	να	αυτοαποκαλούν	ται	«Σιδώνιοι»).	Ο	
συγκεκριμένος	τρόπος	αυτοπροσδιορισμού	είναι	πολύ	πιθανό	να	
προέρχεται	από	τη	βασιλική	πρακτική	της	κυριαρχίας	επί	μιας	
πόλης	παρά	επί	μιας	συγκεκριμένης	ομάδας	ή	λαού	(π.χ.	χρησι-
μοποιείται	ο	τίτλος	«Βασιλιάς	της	Βύβλου»	αν	τί	«Βασιλιάς	των	
Βυβλίων»).

Ακόμη,	σε	αν	τίθεση	με	την	Ελλάδα,	όπου	η	ταυτότητα	με	
βάση	 την	πόλη	μπορούσε	 να	 υπάγεται	 σε	 ευρύτερες	 τοπικές	
ταυτότητες	(λόγου	χάρη,	οι	πολίτες	της	Αθήνας	μπορούσαν	να	
αυτοπροσδιοριστούν	με	βάση	τον	δήμο	τους,	την	πόλη	ή	την	
εθνικότητα	—	π.χ.	Αχαρνεύς,	Αθηναίος,	Έλληνας),	στη	Φοι-
νίκη	δεν	υπήρχε	η	αν	τίληψη	μιας	κεν	τρικής	ή	κοινής	ταυτότη-
τας	πάνω	από	το	επίπεδο	της	πόλης-κράτους.	Ως	εκ	τούτου,	οι	
Φοίνικες,	αν	τί	να	αναπτύξουν	οποιαδήποτε	ιδέα	εθνικής	ταυ-
τότητας,	διατήρησαν	 ισχυρό	αίσθημα	ανεξαρτησίας	και	ατο-
μικότητας,	και	αυτό	τους	έκανε	απρόθυμους	να	συνεργάζον	ται	
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ή	να	ενώνον	ται	ως	μία	πολιτική	ον	τότητα.	Την	ανεξαρτησία	
αυτή	 περιγράφει	 με	 πολύ	 μεγάλη	 έμφαση	 ο	Ηρόδοτος	 στην	
ιστορία	 των	Περσικών	Πολέμων.	Παρότι	 υπογραμμίζει	 την	
ισχύ	και	την	ανωτερότητα	των	φοινικικών	πολεμικών	πλοίων	
εν	τός	του	περσικού	ναυτικού,	ο	Ηρόδοτος	αναφέρει	ότι	καθε-
μιά	από	τις	πόλεις-κράτη	έστελνε	δικό	της	απόσπασμα	πλοίων	
και	τον	δικό	της	διοικητή.	Συνεπώς,	ο	λεγόμενος	«φοινικικός	
στόλος»	δεν	εκπροσωπούσε	κάποιο	συλλογικό	εγχείρημα	αλλά	
μάλλον	το	σύνολο	των	ξεχωριστών	συνεισφορών	κάθε	πόλης-
κράτους.	Η	απουσία	εθνικής	ταυτότητας	σήμαινε	επίσης	ότι	
οι	Φοίνικες	 απέδιδαν	 πολύ	 μεγαλύτερη	 σημασία	 στην	 κατα-
γωγή,	με	αποτέλεσμα	συχνά	να	παραθέτουν	πολλές	γενεές	της	
άμεσης	ή	ευρύτερης	οικογένειάς	τους	προκειμένου	να	ορίσουν	
την	ταυτότητά	τους	(συνήθως	σε	επιτύμβιες	στήλες).	

Έτσι,	για	να	απαν	τήσουμε	στο	ερώτημα	που	τέθηκε	προη-
γουμένως,	καθώς	οι	Φοίνικες	ποτέ	δεν	θεώρησαν	ότι	μοιράζον-
ταν	 κοινή	 εθνική	 ταυτότητα,	 τυπικά	 αυτοπροσδιορίζον	ταν	 με	
βάση	 την	 πόλη-κράτος	 της	 οποίας	 ήταν	 πολίτες	 (π.χ.	 «Είμαι	
άνδρας	από	τη	Βύβλο»	ή	«Είμαι	από	την	Τύρο»	και	όχι	«Είμαι	
Φοίνικας»	ή	«Είμαι	Χαναναίος»,	για	τα	οποία	δεν	υπάρχουν	αν-
τιστοιχίες	στη	φοινικική	γλώσσα).	

Φοινικική εθνότητα

Εάν	λοιπόν	οι	Φοίνικες	αυτοπροσδιορίζον	ταν	με	βάση	τους	δε-
σμούς	τους	με	τις	πόλεις,	και	οι	εν	λόγω	πόλεις-κράτη	ποτέ	δεν	
κατόρθωσαν	αλλά	ούτε	και	επιδίωξαν	να	αποκτήσουν	πολιτική	
ενότητα,	 τότε	 γιατί	 τους	 μελετάμε	 ως	 ενιαίο	 αν	τικείμενο;	 Η	
απάν	τηση	βρίσκεται	στην	πεποίθηση	ότι	οι	πολίτες	αυτών	των	
πόλεων-κρατών	είχαν	εθνοτικές	ομοιότητες.	Η	εθνότητα	δημι-
ουργείται	 από	 την	 απόδοση	 εμφανών	πολιτισμικών	 χαρακτη-
ριστικών	σε	μια	συγκεκριμένη	ομάδα,	και	μπορεί	να	προκύψει	
ως	 αποτέλεσμα	 αυτοπροσδιορισμού	 είτε	 προσδιορισμού	 από	
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άλλους.	Στα	πολιτισμικά	αυτά	χαρακτηριστικά	συγκαταλέγον-
ται	η	γλώσσα	(γραπτή	και	προφορική),	τα	τελετουργικά	ήθη,	οι	
ταφικές	πρακτικές,	τα	φυσικά	χαρακτηριστικά,	οι	διατροφικές	
προτιμήσεις	και	συνήθειες,	καθώς	και	διάφορες	όψεις	του	υλι-
κού	 πολιτισμού,	 όπως	 κατασκευαστικές	 τεχνικές,	 αρχιτεκτο-
νικές	 μορφές,	 καλλιτεχνικές	 παραδόσεις	 και	 ενδυματολογικές	
προτιμήσεις.4	Είναι	προφανές	 ότι	 οι	Έλληνες,	 οι	Ρωμαίοι	 και	
οι	 Ισραηλίτες	 συγγραφείς	 της	Παλαιάς	 Διαθήκης	 θεωρούσαν	
ότι	οι	πόλεις-κράτη	μεταξύ	της	Ακκό	(Άκρα)	και	της	Αρουάν	τ	
(Άραδος)	μοιράζον	ταν	ορισμένα	από	τα	παραπάνω	πολιτισμι-
κά	χαρακτηριστικά	(αν	και	συχνά	δεν	είναι	σαφές	ποια	ακριβώς	
ήταν	αυτά).	Η	συγκεκριμένη	οπτική	επηρέασε	βαθιά	τους	μελε-
τητές,	τόσο	που	το	1646	ο	Σαμυέλ	Μποσάρ	(Γάλλος	μελετητής	
της	Βίβλου)	υιοθέτησε	πλήρως	την	ιδέα	ότι	οι	φοινικικές	πόλεις	
μοιράζον	ταν	μια	κοινή	εθνότητα	—	συμπέρασμα	που	εξηγείται	
ευθέως	από	το	γεγονός	ότι	ο	Μποσάρ	στηρίχτηκε	μόνο	στα	κλα-
σικά	και	τα	βιβλικά	κείμενα	για	να	συνθέσει	την	ιστορία	του.

Το	 έργο	 του	 Μποσάρ	 δεν	 ήταν	 το	 πρώτο	 που	 βασίστηκε	
αποκλειστικά	 στις	 εν	 λόγω	 πηγές,	 οπωσδήποτε	 όμως	 ήταν	
εκείνο	 που	 άσκησε	 τη	 μεγαλύτερη	 επιρροή.	 Έτσι,	 όταν	 στα	
μέσα	 του	 19ου	 αιώνα	 έγιναν	 του	 συρμού	 οι	 γλωσσολογικές,	
αρχαιολογικές,	 ιστορικές	και	ανθρωπολογικές	έρευνες	για	τη	
Συροπαλαιστίνη	και	τη	Βόρεια	Αφρική,	είχαν	ήδη	προηγηθεί	
αρκετοί		αιώνες	ακαδημαϊκών	μελετών	αφιερωμένων	στη	«Φοι-
νίκη»	και	στους	«Φοίνικες».	Ως	εκ	τούτου,	και	παρά	το	γεγο-
νός	ότι	χρησιμοποιούσαν	νέα	επαναστατικά	μον	τέλα,	μεθόδους	
και	 θεω	ρίες,	 οι	 ακαδημαϊκές	 εργασίες	 που	 εκπονήθηκαν	 την	
εποχή	αυτή	 θεμελιώθηκαν	 σε	 εδραιωμένες	 και	 καθιερωμένες	

4	 I.	Finkelstein,	«Pots	and	people	revised:	Ethnic	boundaries	in	the	Iron	Age	
I»,	στο	N.	A.	Silberman	&	D.	B.	Smalls	(επιμ.),	The Archaeology of Israel: 
Constructing the Past, Interpreting the Present, Σέφιλν	τ:	 Sheffield	 Aca-
demic	Press,	1997,	σ.	216–237.
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από	 πολύ	 καιρό	 λόγιες	 παραδόσεις,	 και	 έτσι	ως	 επί	 το	 πλεί-
στον	προσπαθούσαν	να	επαληθεύσουν	παρά	να	αμφισβητήσουν	
προϋ	πάρχουσες	 απόψεις	 σχετικά	 με	 τον	 χαρακτήρα	 και	 την	
εθνότητα	των	«Φοινίκων».	Κατά	συνέπεια,	οι	περισσότεροι	λό-
γιοι	του	19ου	αιώνα	πρόθυμα	αποδέχτηκαν	ότι	οι	«Φοίνικες»	
μοιράζον	ταν	κοινή	εθνότητα,	και	αυτό	δικαιολογούσε	τη	μελέ-
τη	των	διαφόρων	«φοινικικών»	πόλεων	με	τρόπο	συνδυαστικό	
μεταξύ	τους.	

Μόλις	 τη	 δεκαετία	 του	1980	 οι	 μελετητές	 άρχισαν	 να	ανα-
ρωτιούν	ται	 σε	ποιον	 βαθμό	 ίσχυε	 το	παραπάνω	συμπέρασμα.	
Το	 1983	 ο	 Βόλφγκανγκ	 Ρέλλιχ	 έθιξε	 την	 ασάφεια	 του	 όρου	
«Φοίνικας»	και	διερωτήθηκε	εάν	ήταν	ορθό	να	χρησιμοποιείται	
προκειμένου	να	δηλώσει	μια	υποθετική	εθνοτική	ομάδα.5	Επρό-
κειτο	για	άποψη	την	οποία	υποστήριξε	και	ο	καταξιωμένος	Ιτα-
λός	αρχαιολόγος	Σαμπατίνο	Μοσκάτι,	ο	οποίος	κατέληξε	στο	
συμ	πέρασμα	ότι	 λόγω	της	απουσίας	αναγνωρισμένης	 επικρά-
τειας,	γλωσσικής	ομοιογένειας	και	κοινών	ιστορικών	και	πολι-
τισμικών	παραδόσεων	 οι	Φοίνικες	 δεν	μπορούν	 να	 θεωρηθούν	
εθνοτική	ομάδα.6	Ύστερα	από	τις	εργασίες	των	Ρέλλιχ	και	Μο-
σκάτι	πλέον	έχει	γίνει	σύνηθες	να	αναγνωρίζον	ται	οι	δεσμοί	που	
συνέδεαν	τους	Φοίνικες	με	την	πόλη	τους,	ενώ	επισημαίνον	ται	
με	έμφαση	αρκετά	συνυπάρχον	τα	πολιτισμικά	χαρακτηριστικά	
τα	οποία	διέκριναν	τον	πολιτισμό	τους	από	εκείνον	των	γειτονι-
κών	τους	λαών	(αν	και	θα	πρέπει	να	σημειώσουμε	ότι	τα	κοινά	
αυτά	πολιτισμικά	χαρακτηριστικά	δεν	συνιστούν	απόδειξη	ότι	
οι	«Φοίνικες»	θεωρούσαν	ποτέ	οι ίδιοι πως είχαν	κοινή	 εθνική	
καταγωγή).	Στα	πρόσφατα	χρόνια,	ωστόσο,	ακόμη	και	η	ιδέα	
των	 κοινών	 πολιτισμικών	 γνωρισμάτων	 αμφισβητήθηκε,	 κα-
θώς	 πολλά	 από	 τα	 υποτιθέμενα	 «φοινικικά»	 χαρακτηριστικά	

5	 W.	Röllig,	«On	the	origins	of	the	Phoenicians»,	Berytus 31	(1983),	σ.	79–93.
6	 S.	Moscati,	 «Who	 were	 the	 Phoenicians?»,	 στο	 S.	Moscati	 (επιμ.),	The 

Phoenicians, Λονδίνο:	I.	B.Tauris,	2001,	σ.	17–19.
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αποδείχτηκε	ότι	περιορίζον	ταν	σε	μία	ή	δύο	πόλεις-κράτη,	είτε	
ήταν	κοινά	με	άλλες	ομάδες	ή	άλλους	λαούς	(για	παράδειγμα,	τα	
λεγόμενα	«φοινικικά»	δίχρωμα	αγγεία	είναι		πλέον	γνωστό	ότι	
κατασκευάζον	ταν	σε	πόλεις	κατά	μήκος	όλων	των	ακτών	της	
Συροπαλαιστίνης,	τόσο	στη	Φοινίκη	όσο	και	στην	Παλαιστίνη,	
όπως	και	στην	Κύπρο).	

Άρα,	πού	καταλήγουμε;	Στο	ανά	χείρας	βιβλίο	ο	όρος	«φοι-
νικικός»	θα	χρησιμοποιείται	ως	σύν	τομος	τρόπος	για	να	δηλώ-
νεται	ένα	συγ	κεκριμένο	σύνολο	πόλεων-κρατών	της	Συροπαλαι-
στίνης	που	συν	δέον	ταν	λόγω	της	γεωγραφικής	τους	θέσης,	είχαν	
κοινό	ενδιαφέρον	για	τη	ναυσιπλοΐα	και	το	θαλάσσιο	εμπόριο,	
και	μοιράζον	ταν	ορισμένα	κοινά	πολιτισμικά	χαρακτηριστικά.	
Θα	χρησιμοποιείται	με	φειδώ,	και	μόνο	στις	περιπτώσεις	εκεί-
νες	όπου	κρίνεται	κατάλληλο	να	μιλάμε	με	γενικούς	όρους	παρά	
να	προσδιορίζουμε	μια	συγκεκριμένη	πόλη	ή	μια	ομάδα	πό	λεων.	
Επιπρόσθετα,	ο	όρος	«Φοινίκη»	θα	χρησιμοποιείται	για	να	δη-
λώνεται	η	συνολική	περιοχή	που	ελέγχεται	ή	διοικείται	από	τις	
διάφορες	«φοινικικές»	πόλεις-κράτη.	

Ορίζον τας τη Φοινίκη

Υπάρχει	μια	γενική	συναίνεση	όσον	αφορά	τα	κατά	προσέγγιση	
γεωγραφικά	όρια	της	φοινικικής	κοιτίδας,	τόσο	στις	κλασικές	
πηγές	όσο	και	στις	σύγχρονες	ιστορίες	της	Φοινίκης.	Είναι	επο-
μένως	ευρέως	αποδεκτό	ότι	η	φοινικική	κοιτίδα	(δηλαδή	το	έδα-
φος	όπου	πρωτοδημιουργήθηκαν	ή	ξεχώρισαν	ως	ον	τότητες	οι	
φοινικικές	πόλεις)	αν	τιστοιχούσε	χον	τρικά	στη	στενή	παράκτια	
λωρίδα	που	απλώνεται	από	το	βόρειο	Ισραήλ,	διέρχεται	τον	Λί-
βανο	και	φτάνει	μέχρι	τη	νότια	Συρία.	Επρόκειτο	για	μια	περιο-
χή	στριμωγμένη	ανάμεσα	στη	Μεσόγειο,	στα	δυτικά,	και	τη	με-
γαλοπρεπή	Οροσειρά	του	Λιβάνου,	στα	ανατολικά,	θέση	η	οποία	
περιόριζε	τις	ευκαιρίες	για	πολιτιστική	και	πολιτική	επέκταση,	
και	υπήρξε	καθοριστική	για	τη	στροφή	των	κατοίκων	προς	τη	
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θάλασσα	(βλ.	Χάρτη	1,	σ.	xxvii–xxix).	Παρότι	οι	μελετητές	συμ-
φωνούν	γενικά	όσον	αφορά	τα	βορειότερα	όρια	της	Φοινίκης	(με	
τους	 περισσότερους	 να	 θεωρούν	 βορειότερο	 άκρο	 την	 Άραδο,	
νησί	που	βρίσκεται	πολύ	κον	τά	στις	ακτές	της	δυτικής	Συρίας),	
υπάρχει	μια	μικρή	απόκλιση	απόψεων	αναφορικά	με	τον	ορισμό	
των	νότιων	συνόρων	της	περιοχής	(έχουν	προταθεί	η	Τύρος	στον	
νότιο	Λίβανο,	η	Ακκό	και	το	όρος	Κάρμηλος	στο	βόρειο	Ισραήλ,	
ακόμη	και	η	Ασκελόν,	κον	τά	στα	βόρεια	σύνορα	της	Λωρίδας	
της	Γάζας).	Οι	αν	τικρουόμενες	αυτές	απόψεις	προκύπτουν	από	
τη	διαφορετική	σημασία	που	αποδίδει	καθένας	στα	κειμενικά	
και	στα	αρχαιολογικά	τεκμήρια.	Εκείνοι	που	υποστηρίζουν	τις	
πιο	νότιες	τοποθεσίες	δέχον	ται	γενικά	τη	γνώμη	των	κλασικών	
συγγραφέων,	ότι	δηλαδή	οι	Φοίνικες	κατείχαν	σχεδόν	το	σύνο-
λο	των	ακτών	της	Συροπαλαιστίνης.	Αν	τίθετα,	όσοι	τάσσον	ται	
υπέρ	ενός	πιο	βόρειου	συνόρου	αποδίδουν	πολύ	μεγαλύτερο	βά-
ρος	στα	αρχαιολογικά	τεκμήρια,	που	υποδεικνύουν	ότι	οι	πόλεις	
με	κυρίαρχα	«φοινικικό»	υλικό	πολιτισμό	βρίσκον	ταν	ως	επί	το	
πλείστον	βόρεια	της	Ακκό.

Στην	παρούσα	μελέτη,	προκειμένου	να	αποφύγουμε	τη	σύγ-
χυση	ή	τη	διαμάχη,	θα	υιοθετήσουμε	τη	θέση	ότι	η	φοινικική	
κοιτίδα	 περιλάμβανε	 ένα	 στενό	 παράκτιο	 τμήμα	 κατά	 μήκος	
των	ακτών	της	Συροπαλαιστίνης,	από	την	Ακκό	στον	νότο	μέ-
χρι	την	Άραδο	στον	βορρά.	Αν	και	αποδεχόμαστε	ότι	η	έκτα-
ση	των	συγκεκριμένων	συνόρων	μπορεί	να	αυξομειώνεται	(για	
παράδειγμα,	η	Τύρος	συστηματικά	 επιχειρούσε	 να	 επεκτείνει	
προς	τον	νότο	τη	σφαίρα	επιρροής	της),	θεωρούμε	ότι	ο	πυρήνας	
της	φοινικικής	κοιτίδας	βρίσκεται	στα	εδάφη	μεταξύ	της	Ακκό	
και	της	Αράδου.	Το	βιβλίο,	λοιπόν,	θα	επικεν	τρωθεί	πρωτίστως	
στις	πόλεις	Αρουάν	τ	(ή	Άραδο),	Βηρυτό	(ή	Μπαϊρούτ),	Βύβλο	
(ή	Τζεμπάιλ,	Τζεμπέιλ,	Τζουμπάιλ,	Γεβάλ),	Σάραπτα,	Σιδώ-
να	 (ή	Σάυν	τα)	 και	Τύρο.	Αν	τίθετα	 με	 προηγούμενες	 μελέτες,	
που	είχαν	την	τάση	να	κάνουν	μια	αυθαίρετη	διάκριση	ανάμεσα	
στους	κατοίκους	της	περιοχής	αυτής	πριν	και	μετά	το	1200	π.Χ.	
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(οι	πρώτοι	ήταν	γνωστοί	ως	«Χαναναίοι»,	 ενώ	οι	δεύτεροι	ως	
«Φοίνικες»),	το	βιβλίο	αναφέρεται	στους	κατοίκους	των	παρα-
πάνω	πόλεων	συνολικά	ως	«Φοίνικες».	Την	απόφαση	αυτή	την	
πήραμε	για	δύο	λόγους:	πρώτον,	βοηθά	να	αποφύγουμε	άσκοπη	

γεωγραφική ορολογία
Οι	 ιστορικοί	χρησιμοποιούν	μια	ασαφή	ορολογία	για	 να	
περιγράψουν	 διαφορετικές	 περιοχές	 της	 αρχαίας	 Εγγύς	
Ανατολής.	Οι	όροι	που	απαν	τούν	συχνότερα	είναι	οι	εξής:

Συροπαλαιστίνη:	γεωγραφικός	όρος	που	δηλώνει	μια	με-
γάλη	περιοχή	της	Μέσης	Ανατολής,	η	οποία	περιλαμβάνει	
το	Ισραήλ,	τον	Λίβανο,	τμήματα	της	Συρίας	και	τη	δυτι-
κή	Ιορδανία.	Ορίζεται	από	την	Οροσειρά	του	Ταύρου	στα	
βόρεια,	τα	όρη	του	Ζάγρου	στα	ανατολικά,	τη	Χερσόνησο	
του	Σινά	στον	νότο	και	τη	Μεσόγειο	Θάλασσα	στα	δυτικά.

Χαναάν (ή Καναάν):	περιοχή	που	περιλαμβάνει	τα	εδάφη	
μεταξύ	του	ποταμού	Ιορδάνη	και	της	Μεσογείου,	καθώς	
και	μεγάλο	μέρος	του	σημερινού	Λιβάνου,	το	Ισραήλ,	την	
Παλαιστίνη,	την	Ιορδανία	και	τμήματα	της	δυτικής	Συ-
ρίας	(στο	κείμενο	της	Βίβλου,	το	όνομα	αναφερόταν	στην	
περιοχή	δυτικά	του	ποταμού	Ιορδάνη).

Φοινίκη:	από	το	1200	π.Χ.	συνηθιζόταν	να	διακρίνον	ται	οι	
κάτοικοι	της	Χαναάν	από	εκείνους	που	ζούσαν	βαθύτερα	
στην	ενδοχώρα.	Συνεπώς,	από	την	εποχή	αυτή	το	στενό	
παράκτιο	κομμάτι	που	απλώνεται	από	το	βόρειο	Ισραήλ,	
μέσω	του	Λιβάνου,	ώς	τη	Συρία	γίνεται	γνωστό	ως	Φοι-
νίκη.	

Μεσοποταμία:	ονομασία	της	περιοχής	του	ποτάμιου	συ-
στήματος	Τίγρη–Ευφράτη,	που	χον	τρικά	αν	τιστοιχεί	στο	
σημερινό	 Ιράκ,	 το	 Κουβέιτ,	 το	 βορειοανατολικό	 τμήμα	
της	Συρίας	 και	 τις	περιοχές	 της	 νοτιοανατολικής	Τουρ-
κίας	και	του	νοτιοδυτικού	Ιράν.
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σύγχυση	και,	δεύτερον,	ούτε	οι	κειμενικές	αλλά	ούτε	και	οι	αρ-
χαιολογικές	 μαρτυρίες	 υποδεικνύουν	 ότι	 οι	 πολιτισμικές	 και	
κοινωνικές	μεταβολές	που	επήλθαν	στα	τέλη	της	Εποχής	του	
Χαλκού	 υπήρξαν	 τόσο	 σημαν	τικές	 ώστε	 να	 δικαιολογούν	 μια	
τέτοια	διάκριση.

ΦΟΙΝΙΚΗ : ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ

Τα	παλαιοπεριβαλλον	τικά	στοιχεία	που	προσφέρουν	οι	πυρήνες	
γύρης	και	η	δενδροκλιματολογική	ανάλυση	(μελέτη	των	δακτυ-
λίων	των	κορμών	των	δένδρων)	υποδεικνύουν	ότι	το	κλίμα	της	
αρχαίας	Φοινίκης	ήταν	εν	πολλοίς	συγκρίσιμο	με	του	σύγχρονου	
Λιβάνου.	Η	θερμοκρασία	και	οι	καιρικές	συνθήκες	της	περιοχής	
καθορίζον	ται	από	τη	θέση	της,	ανάμεσα	στην	υποτροπική	ξηρα-
σία	της	αφρικανικής	ηπείρου	και	την	υποτροπική	υγρασία	της	
περιοχής	της	Ανατολικής	Μεσογείου.	Η	Φοινίκη	θεωρείται	λοι-
πόν	πως	είχε	εύκρατο	μεσογειακό	κλίμα,	με	χαρακτηριστικό	του	
τα	μακρά	θερμά	καλοκαίρια	(Ιούνιο	με	Σεπτέμβριο),	στη	διάρ-
κεια	των	οποίων	δεν	έβρεχε	σχεδόν	καθόλου,	και	τους	δροσερούς	
και	υγρούς	χειμώνες	(Δεκέμβριο	με	Μάρτιο),	κατά	τους	οποίους	
σημειωνόταν	περίπου	το	60%	των	ετήσιων	βροχοπτώσεων	της	
περιοχής.	Το	φθινόπωρο	(Οκτώβριο	με	Νοέμβριο)	ήταν	μετα-
βατική	 εποχή,	με	βαθμιαία	πτώση	των	θερμοκρασιών	και	 λί-
γες	βροχές,	ενώ	την	άνοιξη	(Απρίλιο	με	Μάιο)	σταματούσαν	οι	
χειμερινές	βροχοπτώσεις	και	άρχιζε	η	καλλιεργητική	περίοδος.	
Όπως	συμβαίνει	και	σήμερα,	οι	βροχοπτώσεις	κυμαίνον	ταν	σε	
διαφορετικά	ύψη	από	 έτος	σε	 έτος	και	 ο	 υετός	συχνά	συγκεν-
τρωνόταν	 σε	 ισχυρές	 καταιγίδες	 που	 προκαλούσαν	 διάβρωση	
του	 εδάφους	και	πλημμύρες,	 ιδίως	κατά	τους	χειμερινούς	μή-
νες.	Η	μέση	θερμοκρασία	στις	παράκτιες	πεδιάδες	ήταν	περί-
που	27˚C	 το	 καλοκαίρι	 και	10˚C	 τον	 χειμώνα.	Ο	 ψυχρότερος	
μήνας	πρέπει	να	ήταν	ο	Ιανουάριος,	με	μέση	θερμοκρασία	τους	
7–8˚C,	 ενώ	ο	θερμότερος	ο	Αύγουστος,	με	μέση	θερμοκρασία	
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γύρω	στους	28˚C	 (όταν	φυσούσε	σιρόκος	—ζεστός	και	 ξηρός	
νότιος	άνεμος—,	οι	θερμοκρασίες	μπορεί	να	έφταναν	ακόμη	και	
πάνω	από	40˚C).7	Ωστόσο,	η	επίδραση	της	Μεσογείου,	η	διαφο-
ροποίηση	στην	τοπογραφία	της	περιοχής,	καθώς	και	η	Συριακή	
Έρημος	στον	βορρά	συνέβαλλαν	στη	διαμόρφωση	ποικίλων	μι-
κροκλιμάτων	μέσα	στα	σύνορα	της	αρχαίας	Φοινίκης,	κι	 έτσι	
είναι	δυνατόν	να	προσδιορίσουμε	τέσσερις	ξεχωριστές	τοπογρα-
φικές	/	κλιματικές	ζώνες:8

Μια στενή παράκτια πεδιάδα:	επρόκειτο	για	μια	μικρή	λωρίδα	
γης	(μόλις	6,5	χιλιόμετρα	στο	πιο	πλατύ	σημείο	της)	ανάμεσα	
στη	Μεσόγειο	στα	δυτικά	και	στα	βουνά	στα	ανατολικά.	Οι	πε-
ρισσότερες	από	τις	πιο	μεγάλες	φοινικικές	πόλεις,	όπως	η	Βη-
ρυτός,	η	Βύβλος,	η	Σιδώνα,	η	Τύρος,	η	Σάραπτα	και	η	Άραδος,	
ιδρύθηκαν	σ’	αυτή	την	περιοχή	κι	έτσι	από	τον	10ο	αιώνα	εκεί	
ζούσε	η	πλειονότητα	του	πληθυσμού	της	Φοινίκης.	Η	περιοχή	
είχε	τυπικό	μεσογειακό	κλίμα	και	ήταν	προικισμένη	με	γόνιμο	
έδαφος,	το	οποίο	εμπλούτιζαν	τα	μεταλλικά	στοιχεία	και	οι	θρε-
πτικές	ουσίες	που	κυλούσαν	με	τα	νερά	από	τα	βουνά.	

Η Οροσειρά του Λιβάνου:	παρακείμενη	στη	στενή	παράκτια	
πεδιάδα	ήταν	η	οροσειρά	που	σήμερα	ονομάζεται	Όρος	Λίβα-
νος,	η	οποία	εκτεινόταν	παράλληλα	με	τη	θάλασσα	από	βορρά	
προς	νότο	και	το	υψόμετρό	της	έφτανε	πάνω	από	3.000	στο	υψη-
λότερο	σημείο	 της	 (βλ.	Χάρτη	4,	 σ.	14).	Η	απόσταση	μεταξύ	
της	οροσειράς	και	της	ακτής	ήταν	κατά	μέσο	όρο	30	χιλιόμετρα.	
Η	περιοχή	αυτή	είχε	τυπικό	αλπικό	κλίμα,	με	πολύ	χιόνι	και	
θερμοκρασίες	υπό	το	μηδέν	στις	κορυφές	κατά	τη	διάρκεια	του	

7	 Cedar	Lake	Ventures:	διαθέσιμο	στο	<https://weatherspark.com/averages/ 
32849/Beirut-Mt-Lebanon>	(προσπελάστηκε	στις	12	Ιανουαρίου	2017).

8	 M.	Suriano,	«Historical	geography	of	the	Ancient	Levant»,	στο	M.	Steiner	
&	A.	Killebrew	(επιμ.),	The Oxford Handbook of the Archaeology of the Le-
vant, Οξφόρδη:	Oxford	University	Press,	σ.	9–23·	C.	N.	Raphael,	«Geogra-
phy	and	the	Bible»	(Παλαιστίνη),	στο	D.	N.	Freeman	(επιμ.),	The Anchor 
Bible Dictionary,	τόμ.	2,	Νέα	Υόρκη:	Doubleday,	1992,	σ.	964–977.
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χειμώνα.	Την	άνοιξη,	με	το	λιώσιμο	του	χιονιού	δημιουργούν	ταν	
ποτάμια	μεγάλης	ροής,	που	προσέφεραν	στους	Φοίνικες	πόσιμο	
νερό,	η	ποιότητα	του	οποίου	ήταν	από	τις	καλύτερες	στην	αρχαία	
Εγγύς	Ανατολή.	Οι	περίφημοι	κέδροι	φύον	ταν	ψηλά	στα	βουνά,	
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Χαρτησ 4: Γεωφυσικός χάρτης της περιοχής της Φοινίκης στα όρια του σύγ-
χρονου Λιβάνου.
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ενώ	οι	πιο	χαμηλές	πλαγιές	ήταν	ιδεώδεις	για	να	καλλιεργούν	ται	
εκεί	αμπέλια,	συκιές,	ελαιόδεν	τρα,	ακόμη	και	κριθάρι.

Η Κοιλάδα Μπεκάα:	 κοιλάδα	 στην	 ενδοχώρα,	 σε	 υψόμετρο	
1.000, 30	χιλιόμετρα	ανατολικά	της	Βηρυτού.	Στην	Αρχαιότητα	
η	περιοχή	αυτή	είχε	λιγότερες	βροχοπτώσεις	από	την	υπόλοιπη	
Φοινίκη	και	πολύ	έν	τονες	κλιματικές	μεταβολές:	τα	καλοκαίρια	
ήταν	ιδιαίτερα	ζεστά	και	ξηρά,	ενώ	οι	χειμώνες	πάρα	πολύ	ψυ-
χροί.	Ωστόσο,	καθώς	η	Κοιλάδα	Μπεκάα	διαρρεόταν	από	δύο	
ποταμούς	 (τον	 Ορόν	τη	 και	 τον	 Λιτάνη),	 αποτελούσε	 ιδεώδη	
τόπο	για	καλλιέργειες	και	την	εποφθαλμιούσαν	πολλές	από	τις	
φοινικικές	πόλεις.

Η Οροσειρά του Αν τιλιβάνου:	αποτελούσε	την	ανατολικότερη	
τοπογραφική	ζώνη	της	Φοινίκης,	εκτεινόμενη	από	βορρά	προς	
νότο	παράλληλα	προς	την	Κοιλάδα	Μπεκάα.	Με	υψηλότερη	κο-
ρυφή	της	το	Όρος	Ερμών,	με	υψόμετρο	2.814,	η	οροσειρά	συνι-
στούσε	 αδιάβατο	 εμπόδιο	 για	 τους	 επίδοξους	 εισβολείς	 αλλά	
και	 το	φυσικό	σύνορο	με	τη	γειτονική	Συρία.	Οι	κορυφές	του	
Αν	τιλιβάνου,	 όπως	και	 της	Οροσειράς	 του	Λιβάνου,	 ήταν	 κα-
λυμμένες	με	χιόνι	για	μεγάλο	μέρος	του	έτους.	Ο	Αν	τιλίβανος	
ωστόσο	ήταν	πολύ	πιο	άνυδρος,	ιδίως	στα	βόρεια	τμήματά	του,	
κι	έτσι	το	έδαφος	ήταν	λιγότερο	παραγωγικό	και	η	περιοχή	πιο	
αραιοκατοικημένη.

Η	Φοινίκη,	παρά	τη	μικρή	της	έκταση,	χαρακτηριζόταν	από	
μεγάλη	γεωγραφική	ποικιλομορφία.	Το	ορεινό	της	τοπίο,	που	
στη	μισή	τουλάχιστον	έκτασή	του	είχε	υψόμετρο	άνω	των	900, 
ήταν	ιδιαίτερα	περίπλοκο	και	διαφοροποιημένο,	με	γεωμορφές,	
εδάφη	και	χλωρίδα	που	ποίκιλλαν	σημαν	τικά	ακόμη	και	μεταξύ	
κον	τινών	αποστάσεων.	Παρότι	η	ακτογραμμή	ήταν	απότομη,	
βραχώδης	και	χωρίς	βαθιές	 εκβολές,	τα	ήρεμα	νερά	της	Ανα-
τολικής	Μεσογείου	σε	συνδυασμό	με	τις	ήπιες	γενικά	και	προ-
βλέψιμες	καιρικές	συνθήκες	και	τα	άφθονα	φυσικά	λιμάνια	την	
καθιστούσαν	 κατάλληλη	 για	 εμπορική	 ναυτιλία.	 Οι	 Φοίνικες,	
ιδρύον	τας	τις	πόλεις	τους	είτε	στις	ακτές	είτε	σε	πλαγιές	που	
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σχημάτιζαν	ακρωτήρια	και	δέσποζαν	σε	κάποιον	κόλπο,	σε	μι-
κρούς	φυσικούς	όρμους,	ή	καμιά	φορά	σε	νησιά	που	βρίσκον	ταν	
σε	μικρή	απόσταση	από	τις	ακτές	(Τύρος,	Άραδος),	μπορούσαν	
να	ελέγχουν	τους	πιο	προσοδοφόρους	θαλάσσιους	δρόμους	μετα-
ξύ	της	Ανατολικής	και	της	Δυτικής	Μεσογείου·	οι	πόλεις	έγιναν	
έτσι	σημαν	τικά	κέν	τρα	εμπορίου.	Προκειμένου	να	προστατεύ-
σουν	και	να	επεκτείνουν	τα	θαλάσσια	συμφέρον	τά	τους	που	γνώ-
ριζαν	άνθηση,	πολλές	από	τις	φοινικικές	πόλεις	(ιδίως	η	Σιδώ-
να,	η	Τύρος,	η	Βύβλος	και	η	Άραδος)	επιδίωξαν	να	αναδειχτούν	
σε	περιφερειακές	θαλασσοκράτειρες,	κι	 έτσι	επένδυσαν	πολλά	
στο	ναυτικό	τους.	Τα	κέρδη	από	το	θαλάσσιο	 εμπόριο	βοήθη-
σαν	επίσης	τις	φοινικικές	πόλεις	να	εξασφαλίζουν	τη	διατήρηση	
κάποιου	βαθμού	 εμπορικής	και	πολιτικής	ανεξαρτησίας,	ακό-
μη	και	όταν	καθυποτάσσον	ταν	σε	 ισχυρότερες	αυτοκρατορίες,	
όπως	η	Αίγυπτος,	η	Ασσυρία	και	η	Βαβυλώνα.	Εφόσον	μπορού-
σαν	να	αν	τεπεξέλθουν	στην	καταβολή	υψηλών	φόρων,	οι	περισ-
σότερες	αυτοκρατορίες	θεωρούσαν	προτιμότερο	να	επιτρέπουν	
στις	 φοινικικές	 πόλεις	 να	 διατηρούν	 ένα	 επίπεδο	 αυτονομίας,	
ώστε	να	μη	διαταράσσον	ται	οι	κερδοφόρες	εμπορικές	τους	δρα-
στηριότητες,	που	μπορούσαν	να	φορολογηθούν	βαριά.	Έτσι,	εί-
ναι	φανερό	ότι	η	παράκτια	θέση	των	μεγαλύτερων	φοινικικών	
πόλεων	καθόρισε	όχι	μόνο	την	οικονομική	τους	ευημερία	αλλά	
και	την	πολιτική	τους	ισχύ,	το	κύρος	και	την	επιρροή	τους,	για	
μεγάλο	μέρος	της	1ης	π.Χ.	χιλιετίας.	Χάρη	στην	παραθαλάσ-
σια	τοποθεσία	των	πόλεών	τους,	εξάλλου,	οι	Φοίνικες	είχαν	τη	
δυνατότητα	να	εκμεταλλεύον	ται	ποικίλους	θαλάσσιους	πόρους,	
όπως	διάφορα	αλιεύματα,	οστρακοειδή	και	αλάτι.

Οι	παράκτιες	πόλεις	είχαν	επίσης	θέση	τέτοια	που	να	εξυπη-
ρετεί	 την	 εκμετάλλευση	των	 εύφορων	πεδινών	αγροτικών	πε-
ριοχών,	οι	οποίες	βρίσκον	ταν	προς	την	ενδοχώρα.	Χάρη	στους	
πολυάριθμους	χειμάρρους	και	 στα	ποτάμια	που	 διέτρεχαν	 τις	
παράκτιες	πεδιάδες,	το	 έδαφος	ήταν	πλούσιο	σε	θρεπτικά	συ-
στατικά	 και	 καλά	 αρδευόμενο,	 κατάλληλο	 επομένως	 για	 την	
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καλλιέργεια	 σιταριού,	 αμπελιών,	 οπωροφόρων	 (όπως	 συκιές)	
και	ελαιόδεν	τρων.	Πρέπει	να	σημειωθεί	ότι,	αν	και	οι	συγκεκρι-
μένες	περιοχές	διέθεταν	άφθονα	υδάτινα	ρεύματα,	κανένα	τους	
δεν	ήταν	πλωτό,	και	δεν	μπορούσε	επομένως	να	αξιοποιηθεί	για	
μετακινήσεις.	Επιπλέον,	επειδή	ακριβώς	τα	ποτάμια	και	οι	χεί-
μαρροι	αυτοί	είχαν	τόσο	απότομες	κλίσεις,	που	σημαίνει	ότι	η	
ροή	τους	ήταν	ιδιαίτερα	γρήγορη,	έτειναν	να	διαβρώνουν	το	έδα-
φος	παρά	να	αποθέτουν	υλικά,	και	έτσι	χάρασσαν	το	τοπίο	και	
το	έτεμναν	σε	διακριτά	μέρη.	Οι	πρόποδες	και	τα	παρακλάδια	
της	Οροσειράς	του	Λιβάνου,	που	διαιρούσε	περαιτέρω	το	τοπίο,	
προσέφεραν	στις	φοινικικές	πόλεις	αρκετούς	ακόμη	πολύτιμους	
πόρους,	με	σημαν	τικότερους	τα	τεράστια	δάση	με	κέδρους,	πεύ-
κα	και	κυπαρίσσια.	Λόγω	της	έλλειψης	δασών	σε	μεγάλο	μέρος	
της	υπόλοιπης	Εγγύς	Ανατολής	υπήρχε	πολύ	μεγάλη	ζήτηση	
για	 τη	 φοινικική	 ξυλεία,	 που	 ήταν	 ιδανική	 για	 δόμηση	 αλλά	
και	για	τη	ναυπηγική.	Οι	περίφημοι	κέδροι	του	Λιβάνου,	ένας	
από	τους	οποίους	αποτυπώνεται	και	στη	σημαία	του	σύγχρονου	
κράτους	του	Λιβάνου,	ήταν	περιζήτητοι	και	μπορούσαν	έτσι	να	
πουληθούν	σε	υψηλές	τιμές.	Στα	δάση	αυτά	ζούσαν	και	πολλά	
άγρια	 ζώα,	 πάνθηρες,	 αρκούδες,	 ύαινες,	 λύκοι	 και	 τσακάλια,	
που	όλα	αποτελούσαν	εξαιρετική	πηγή	κρέατος.	

Οι	Οροσειρές	 του	Λιβάνου	 και	 του	Αν	τιλιβάνου	προσέφε-
ραν	 επίσης	 στους	 Φοίνικες	 και	 μια	 σειρά	 ορυκτούς	 πόρους,	
αν	 και	 σε	περιορισμένες	ποσότητες.	Πρόσφατες	 αρχαιολογι-
κές	 ανασκαφές	 απέδειξαν	 ότι	 οι	 φοινικικές	 τεχνικές	 εξόρυ-
ξης	 ήταν	 εν	τυπωσιακά	 προηγμένες,	 και	 τους	 επέτρεπαν	 να	
εξορύσσουν	πολλά	πολύτιμα	ορυκτά,	όπως	σίδηρος,	λιγνίτης,	
μάρμαρο,	ασβεστόλιθος	και	λεπτόκοκκη	άμμος	την	οποία	χρη-
σιμοποιούσαν	για	την	κατασκευή	υψηλής	ποιότητας	γυαλιού.	
Όπως	 και	 οι	 παραθαλάσσιες	 πεδιάδες,	 η	 Κοιλάδα	 Μπεκάα,	
που	βρίσκεται	ανάμεσα	στις	Οροσειρές	 του	Λιβάνου	και	 του	
Αν	τιλιβάνου,	 είχε	 εύκρατο	 κλίμα,	 ιδανικό	 για	 καλλιέργειες.	
Από	τον	1ο	π.Χ.	αιώνα	η	περιοχή,	που	είχε	ενσωματωθεί	στη	
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Ρωμαϊκή	 Αυτοκρατορία,	 αποτέλεσε	 πηγή	 σιτηρών	 για	 τις	
ρωμαϊκές	επαρχίες	της	Συροπαλαιστίνης.	Το	νότιο	ήμισυ	της	
κοιλάδας,	που	αρδεύεται	από	τους	ποταμούς	Ορόν	τη	και	Λι-
τάνη,	μπορούσε	 να	 υποστηρίξει	ποικίλες	καλλιέργειες,	 όπως	
σιτάρι,	καλαμπόκι,	λαχανικά	και	φρούτα,	ενώ	το	βόρειο	ήμισυ,	
που	δεχόταν	μικρότερη	ετήσια	βροχόπτωση	και	είχε	λιγότερο	
γόνιμο	έδαφος,	το	αξιοποιούσαν	κυρίως	ως	βοσκότοπο	νομά-
δες	βοσκοί.	Στο	σύνολό	της,	η	περιοχή	της	Φοινίκης	παρείχε	
στους	κατοίκους	εξαίρετους	πόρους.

Παρ’	όλα	αυτά,	η	γεωγραφική	ποικιλομορφία	και	η	τοπο-
γραφία	της	περιοχής	θα	μπορούσαν	επίσης	να	αποτελέσουν	και	
εμπόδιο.	Για	παράδειγμα,	αν	και	η	Φοινίκη	ήταν	μία	από	τις	
ευφορότερες	περιοχές	της	Συροπαλαιστίνης,	το	μέρος	της	καλ-
λιεργήσιμης	 γης	 που	 μπορούσε	 να	 υποστηρίξει	 καλλιέργειες	
υψηλής	απόδοσης,	 όπως	σιτάρι	 ή	κριθάρι,	 ήταν	μικρό.	Έτσι,	
καθώς	ο	πληθυσμός	της	Φοινίκης	αυξανόταν,	γρήγορα	η	ζήτη-
ση	ξεπέρασε	την	παραγωγή	και	συνεπώς	οι	Φοίνικες	ποτέ	δεν	
μπόρεσαν	 να	 είναι	 διατροφικά	αυτάρκεις.	Επιπλέον,	 οι	πολυ-
άριθμοι	χείμαρροι	και	τα	ποτάμια,	που	ήταν	τόσο	σημαν	τικά	
για	την	άρδευση	της	γης,	καθώς	και	τα	πολυάριθμα	βραχώδη	
παρακλάδια	 της	 Οροσειράς	 του	 Λιβάνου	 δημιουργούσαν	 ένα	
διαιρεμένο	 και	 κατακερματισμένο	 τοπίο.	Η	 τοπογραφία	 της	
Φοινίκης,	 επομένως,	 ευνόησε	 τον	 πολιτικό	 ατομικισμό	 και	
την	 πολιτική	 απομόνωση,	 και	 ενθάρρυνε	 την	 εμφάνιση	 αν-
ταγωνιστικών	μεταξύ	 τους	 	πόλεων-κρατών,	 αν	τί	 του	 	ενιαίου	
κράτους.	Ένα	ακόμη	εμπόδιο	στην	πολιτική	ενοποίηση	ήταν	η	
έν	τονη	εμπορική	αν	τιπαλότητα,	που	απέρρεε	από	την	κοινή	για	
όλους	εξάρτηση	από	το	διαπεριφερειακό	εμπόριο	προκειμένου	
να	 εξασφαλίζον	ται	 τα	 τόσο	 αναγκαία	 τρόφιμα,	 ορυκτά	 και	
έσοδα.	Έτσι,	όπως	έχουμε	ήδη	αναφέρει,	οι	Φοίνικες	σπανίως	
επιδίωξαν	την	πολιτική	ενότητα,	και	αν	τιστάθηκαν	σθεναρά	σε	
όποιες	κινήσεις	έγιναν	προς	την	κατεύθυνση	της	δημιουργίας	
ενοποιημένου	κράτους.	
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ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΦΟΙΝΙΚΗΣ

Προτού	 εξετάσουμε	 την	 ιστορία	 και	 τον	 πολιτισμό	 (τους	 πο-
λιτισμούς;)	 της	 αρχαίας	 Φοινίκης,	 αξίζει	 να	 σχολιάσουμε	 με	
συν	τομία	 τις	πηγές	που	 έχουν	 στη	 διάθεσή	 τους	 οι	 ιστορικοί.	
Οποιαδήποτε	 μελέτη	 του	 αρχαίου	 παρελθόν	τος	 παρεμποδίζε-
ται	από	το	γεγονός	ότι	τα	σωζόμενα	στοιχεία	είναι	αποσπασμα-
τικά,	και	οι	πολιτισμικές	παραδοχές	τις	οποίες	μοιράζον	ταν	οι	
υπό	μελέτη	λαοί	έχουν	προ	πολλού	εξαφανιστεί.	Η	απώλεια	των	
πολιτισμικών	 παραδοχών	 είναι	 ιδιαίτερα	 απογοητευτική,	 κα-
θώς	αυτές	νοηματοδοτούν	οτιδήποτε	είπε	ή	σκέφτηκε	κάποιος:	
χωρίς	λεπτομερή	γνώση	τους,	το	εγχείρημα	της	ανασύνθεσης	
οποιασδήποτε	 αρχαίας	 κοινωνίας	 καθίσταται	 απείρως	 δυσκο-
λότερο.	Έτσι,	 δίχως	 να	γνωρίζουν	τις	πολιτισμικές	αξίες	που	
καθιστούσαν	σημαν	τικό	ένα	κείμενο	ή	ένα	τέχνεργο,	οι	ιστορι-
κοί	συχνά	αδυνατούν	να	κατανοήσουν	πλήρως	το	νόημα	και	την	
αξία	του.9 

Η	 πρόκληση	 την	 οποία	 αν	τιμετωπίζουν	 οι	 ιστορικοί	 που	
μελετούν	 την	 αρχαία	Φοινίκη	 είναι	 τρομακτική,	 καθώς,	 πέρα	
από	έναν	μικρό	αριθμό	επιγραφών,	ελάχιστα	σώζον	ται	από	τη	
γραπτή	παράδοση	της	ίδιας	της	Φοινίκης.	Οι	σπουδαίες	βιβλιο-
θήκες	της Συροπαλαιστίνης	έχουν	προ	πολλού	χαθεί,	και	μαζί	
τους	χάθηκαν	οι	πολυάριθμες	ιστορίες	και	μυθολογίες	που	είχαν	
επιμελώς	καταγραφεί	σε	ρολά	παπύρου	(όπως	βεβαιώνεται	στη	
Διήγηση του Ουένα μουν, 5	και	40,	και	στην	Ιουδαϊκή Αρχαιολογία 
του	Φλάβιου	Ιώσηπου,	1.107–108),	μοίρα	κοινή	για	τη	μεγάλη	
πλειονότητα	του	επιγραφικού	υλικού	της	περιοχής.	Οι	μελετη-
τές,	επομένως,	για	να	ανασυνθέσουν	την	ιστορία	της	Φοινίκης,	

9	 J.	Elayi	&	J.	Sapin,	Beyond the River: New Perspectives on Trans-euphratene, 
Σέφιλν	τ:	Sheffield	Academic	Press,	1998,	σ.	97–109·	N.	Morley,	Writing 
Ancient History, Νέα	 Υόρκη:	 Cornell	 University	 Press,	 1999,	 σ.	 53–96·	 
K.	L.	Noll,	Canaan and Israel in Antiquity: A Textbook on History and Reli-
gion, Λονδίνο:	Bloomsbury,	2013,	σ.	23–33.
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εξαρτών	ται	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	 από	 τις	 διάσπαρτες	 μαρτυρίες	
που	παρέχουν	άλλοι	πολιτισμοί,	και	από	τα	ευρήματα	των	αρ-
χαιολογικών	ερευνών	που	έρχον	ται	στο	φως	με	αργούς	ρυθμούς.	
Στις	ενότητες	που	ακολουθούν	παρουσιάζουμε	μια	επισκόπηση	
των	θετικών	και	αρνητικών	σημείων	κάθε	τύπου	στοιχείων	και	
μια	αξιολόγηση	της	χρησιμότητάς	τους	στη	μελέτη	της		αρχαίας	
Φοινίκης.	Έχον	τας	πάν	τοτε	κατά	νου	τις	επιφυλάξεις	που	πε-
ριγράφουμε	παρακάτω,	στο	βιβλίο	αυτό	θα	χρησιμοποιήσουμε	
κάθε	 διαθέσιμο	 στοιχείο	 προκειμένου	 να	 παρουσιάσουμε	 μια	
όσο	το	δυνατόν	περιεκτική	και	πλήρη	εισαγωγή	στη	φοινικική	
ιστορία,	στον	φοινικικό	πολιτισμό	και	στη	φοινικική	κοινωνία.	

Γραπτές πηγές: επισκόπηση 

Γενικά	υπάρχουν	τέσσερις	κύριες	κατηγορίες	κειμένων	τα	οποία	
χρησιμοποιούν	οι	επιστήμονες	όταν	μελετούν	την	αρχαία	Φοινί-
κη:	οι	κλασικές	πηγές	(κείμενα	Ελλήνων	και	Ρωμαίων	συγγρα-
φέων)·	τα	βιβλικά	κείμενα·	η	κειμενική	παραγωγή	κοινωνιών	
της	 ίδιας	 εποχής,	 όπως	 της	Αιγύπτου,	 της	Ασσυρίας	 και	 της	
Ουγκαρίτ·	και	η	πενιχρή	επιγραφική	παράδοση	των	ίδιων	των	
Φοινίκων.	Πέρα	από	τον	μικρό	αριθμό	φοινικικών	επιγραφών,	
οι	περισσότερες	πηγές	χρονολογούν	ται	 είτε	 νωρίτερα	 είτε	αρ-
γότερα	από	την	παραδοσιακή	περίοδο	της	φοινικικής	ιστορίας	
(όπως	τα	ουγκαριτικά	αρχεία	του	1400–1200	π.Χ.	περίπου,	ή	
τα	γραπτά	του	Ιώσηπου,	που	χρονολογούν	ται	στα	τέλη	του	1ου	
μ.Χ.	αιώνα),	ή	είναι	γραμμένες	από	μη	Φοίνικες	συγγραφείς	και	
ως	εκ	τούτου	παρουσιάζουν	την	οπτική	ενός	ξένου	για	τη	φοινι-
κική	 ιστορία	και	τον	φοινικικό	πολιτισμό	 (όπως	συμβαίνει	με	
την	Παλαιά	Διαθήκη	ή	με	τα	κλασικά	κείμενα).	

Παρότι	τα	κείμενα	που	δεν	είναι	σύγχρονα	και	δεν	προέρχον-
ται	από	συγγραφείς	της	περιοχής	αποτελούν	πολύ	σημαν	τική	
πηγή	στοιχείων,	πρέπει	να	χρησιμοποιούν	ται	με	προσοχή.	Στην	
πρώτη	 περίπτωση,	 αν	 και	 είναι	 δελεαστικό	 να	 μεταθέτουμε	
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δεδομένα	 που	 δεν	 χρονολογούν	ται	 στην	 υπό	 εξέταση	 εποχή	
προκειμένου	να	συμ	πληρώνουμε	τα	εκτεταμένα	κενά	στις	γνώ-
σεις	μας,	όταν	το	κάνουμε	είναι	πολύ	σημαν	τικό	να	λαμβάνουμε	
υπόψη	 τις	 πολιτισμικές,	 πολιτικές	 και	 οικονομικές	 συνθήκες	
που	γνώρισαν	οι	Φοίνικες	στη	διάρκεια	της	 ιστορίας	τους	και	
που,	φυσικά,	διαφοροποιούν	ταν	στο	πέρασμα	του	χρόνου.	Από	
την	άλλη,	οι	εξωγενείς	πηγές	συχνά	χαρακτηρίζον	ται	από	με-
ροληψία	 και	 προκαταλήψεις	 που	 οφείλον	ται	 σε	 πολιτικές	 αν-
τιπαλότητες,	θρησκευτική	μισαλλοδοξία,	ιδεολογικές	συγκρού-
σεις	ή	απλώς	ελλιπή	κατανόηση	των	πολιτισμικών	διαφορών.	
Θα	πρέπει	επίσης	να	έχουμε	κατά	νου	πως	η	λογοτεχνία	ήταν	
υπόθεση	αποκλειστικά	μιας	μικρής	ομάδας	ανδρών	της	άρχου-
σας	τάξης,	με	υψηλή	μόρφωση.	Γραφείς,	ιερείς	και	μερικοί	αρι-
στοκράτες	ήταν	τόσο	οι	παραγωγοί	όσο	και	το	ακροατήριο-στό-
χος	του	μεγαλύτερου	μέρους	της	αρχαίας	λογοτεχνίας,	με	απο-
τέλεσμα	οι	πηγές	να	αν	τικατοπτρίζουν	τις	αξίες	και	τις	απόψεις	
μόνο	 μιας	 πολύ	 στενής	 «διατομής»	 των	 κοινωνιών	 μέσα	 στις	
οποίες	παράγον	ταν.	Ακόμη	κι	έτσι,	η	σημασία	των	λογοτεχνι-
κών	αυτών	πηγών	παραμένει	μεγάλη,	αρκεί	να	αν	τιμετωπίζον-
ται	με	κριτικό	πνεύμα.	

Τα κλασικά κείμενα 

Τα	κλασικά	κείμενα	αποτελούν	εδώ	και	πάρα	πολλά	χρόνια	την	
πηγή	 πληροφοριών	 που	 προτιμούν	 οι	 μελετητές	 στην	 προσ-
πάθειά	 τους	 να	 ανασυνθέσουν	 την	 ιστορία	 και	 τον	 πολιτισμό	
της	αρ	χαίας	Φοινίκης.	Πρόκειται	για	μια	τάση	που	διακρίνε-
ται	ξεκάθαρα	στο	έργο	του	Τζωρτζ	Ρώλινσον,	Άγγλου	λόγιου	
του	19ου	αιώνα,	ιστορικού	και	χριστιανού	θεολόγου,	που	χρη-
σιμοποίησε	 κλασικά	 κείμενα	 για	 να	 ανασυνθέσει	 τη	 φοινικι-
κή	ιστορία	στο	βιβλίο	του	The History of Phoenicia	(1889).	Αν	
και	έχει	περάσει	περισσότερο	από	ένας	αιώνας	επιστημονικής	
έρευνας	μετά	τον	Ρώλινσον,	τα	κλασικά	κείμενα	εξακολουθούν	


