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πνευματικόν τομέα αΰτη κατάρρευσις προηγήθη της εξωτερικής εις τον πολι- 
τικογεωγραφικόν τομέα παρακμής καί πτώσεως.

Τό έξόχως ενδιαφέρον βιβλίον του κλείει ό Η. Beck μέ τό κεφάλαιον «δ 
βυζαντινός διχασμός». Ένταΰθα γίνεται λόγος περί ωρισμένων εκδηλώσεων 
τοΰ βυζαντινοί) βίου, αί δποϊαι άντιστρατεύονται τάς κλασσικιστικάς τάσεις, 
περί τών οποίων ευρύς εγινε λόγος εις τά προηγούμενα κεφάλαια. "Ιδιαιτέ
ρως γίνεται λόγος περί τής άντιθέσεως ε!ς δ,τι αφόρα την γλώσσαν καί την 
λογοτεχνίαν. Παραλλήλως προς την γλώσσαν τών λογίων υπάρχει καί ή 
γλώσσα τοΰ πλήθους, δπως καί παρά την άττικίζουσαν λογοτεχνίαν υπάρχει 
καί ή τής δημώδους γλώσσης.

Παρ’ δλας τάς επί δευτερευόντων σημείοιν επιφυλάξεις μας τό βιβλίον 
τοΰ Hans-Georg Beck είναι σπουδαιοτάτη συμβολή διά την γνώσιν τοΰ 
βίου τοΰ βυζαντίου κατά την μετά τό 1300 περίοδον. Δίκαιος δθεν δ έπαι
νος ανήκει εις τον συγγραφέα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ. ΚΟΛΙΑΣ

Ernest Mamboury, Istanbul touristique. Edition frangaise 
mise ά jour ά fin mars 1951. 300 illustrations, plans, cartes, des- 
sins, vues panoramiques, etc. Galala-Istanbul, Cituri Biraderler 
Basimevi, 1951, 630 σελίδες.

Έν Κωνσταντινουπόλει έδημοσιεύθη υπό τοΰ Κ. Mamboury νέος Του
ριστικός 'Οδηγός (Guide touristique), σκοπός τοΰ οποίου είναι, κατά την 
δήλωσιν τοΰ συντάκτου του, νά συμπλήρωσή ένα κενόν. «Κατά την περίο
δον των τελευταίων ετών, γράφει εϊς την εισαγωγήν του (σελ. 3), ή 
Ίσταμπουλ ενρίσκετο εις συνεχή κίνησιν (δηλαδή εις συνεχή μεταμόρφω- 
σιν) και έ'κτοτε εξακολουθεί νά εϋρίσκεται εις εν διηνεκές γίγνεσθαι». 
Λόγιο τών δημοσιεύσεων, τών σχετικών προς την τοπογραφίαν, την ιστο
ρίαν καί την τέχνην τής Βυζαντινής Κωνσταντινουπόλεως, καί λόγφ τών 
επί διαφόρων σημείων τής πόλεως διενεργηθεισών άνασκαφών, τής ίδρύ- 
σεως νέων μουσείων, τής οίκοδομήσεως νέων κτηρίων, τής κατασκευής νέων 
συγκοινωνιακών δδών, «επέστη, παρατηρεί δ συντάκτης τοΰ ως άνω 'Οδη
γού, ή στιγμή, δπως προβώμεν εις την έκδοσιν έργου ανταξίου τής μεγάλης 
πόλεως» (σελ. 3). Τό έργον τοΰτο αποτελεί τό άντικείμενον τής κατωτέρω 
βιβλιοκρισίας.

Περιεχόμενα τοΰ 'Οδηγού : Τό έν λόγφ έργον διαιρείται εϊς εξ μέρη.
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Το πρώτον (σελ. 4—13) περιλαμβάνει τάς διά τούς περιηγητάς προο- 
ριζομένας απαραιτήτους πληροφορίας.

Τό δεύτερον (σελ. 14— 149) παρέχει συγκεφαλαιωτικήν έκθεσιν σχετικήν 
προς τήν γεωγραφίαν, τήν γεωλογίαν, τάς κλιματολογικάς συνθήκας, τήν βιο
μηχανίαν καί τό έμπόριον τής Κωνσταντινουπόλεως (σελ. 16-31) μέ εξ χάρτας 
τής Πόλεως, τοϋ Βοσπόρου καί των Πριγκηπονήσων. Ή ιστορική συγκεφα
λαίωσή (σελ. 31 - 58) άρχομένη από τής προβυζαντινής περιόδου, ήτοι από 
τής τρίτης π.Χ. χιλιετηρίδος, συνεχίζεται μέχρι τής εποχής τής καθιερώσεως 
τής πόλεως ως πρωτευοΰσης τής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τής Ανατολής 
καί εν συνεχείς τής Βυζαντινής. Ό συγγραφεύς άφηγείται έπειτα τάς μετα
πτώσεις, ας ύπέστη τό Βυζάντιον, συνεπεία τής εισβολής των Σταυροφόρων 
καί τής παρ’ αυτών κατακτήσεως τής πόλεως, τά περί τής άποκαταστάσεως 
τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, ως καί περί των προνομίων, τών άπονεμη- 
θέντων υπό τοϋ Μιχαήλ Παλαιολόγου εις τάς Ίταλικάς Δημοκρατίας, τούς 
’Ιουδαίους καί τούς Τούρκους ’Οθωμανούς. Έν συνεχείμ ποιείται μνείαν 
τής πολιορκίας καί τής άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως υπό τοϋ Μεχμέτ 
Β', τοϋ τερματισμού τοϋ Σουλτανάτου καί τής προκηρύξεως τοϋ δημοκρατι
κού πολιτεύματος.

’Ακολουθεί τοπογραφία τής Κωνσταντινουπόλεως (σελ. 58 — 96), εις τήν 
οποίαν γίνεται μνεία διαφόρων κατιρκημένων χώρων, οΐτινες προηγήθησαν τοϋ 
Βυζαντίου : τά Σέμιατρα (σελ. 59) εις τό βάθος τοϋ Κερατίου κόλπου μεταξύ 
τών δύο ποταμών Βορβύζου καί Κίδαρη.Έπεται ή περιγραφή τοϋ Λύγου(σελ. 
60) εις τό άκρωτήριον τοϋ Σεραΐου, καί τέλος ή τοϋ Βυζαντίου (σελ.60-61), 
περιλαμβάνουσα τήν πόλιν τοϋ Σεπτιμίου Σεβήρου (σελ. 61), τήν τοϋ Κων
σταντίνου καί τοϋ Θεοδοσίου Β' (σελ. 62 — 63). ’Επί τοϋ τελευταίου τούτου 
αύτοκράτορος απέκτησε τό Βυζάντιον τήν οριστικήν του έκτασιν. Τό σχεδιά
γραμμα έν σελίδι 64η δεικνύει τήν διάταξιν τών επτά λόφων, ως καί τάς 
δέκα τέσσαρας περιοχάς τής πόλεως (σελ 63 — 67). Γενικήν περιγραφήν τής 
πόλεως εύρίσκομεν εις τάς σελ. 67 — 77, συνοδευομένην ύφ’ ενός εκτενούς 
σχεδίου πόλεως, δπως αυτή θά ήτο κατά τήν βυζαντινήν εποχήν. 'Ο συν
τάκτης τοϋ Όδηγοΰ προσθέτει καί έτερον σχετικόν σχέδιον άναγόμενον εις 
τό έτος 1479.

Ή ιστορία καί ή περιγραφή τοϋ Πέραν (Γαλατά) κατά τήν εποχήν τών 
Γενουηνσίων (σελ. 77 — 96) συνοδεύεται υπό σχεδίου καταρτισθέντος υπό 
τοϋ συντάκτου τοϋ 'Οδηγού, υπό δευτέρου σχεδίου ανεκδότου τοϋ Buon- 
delmonti 1422 (σελ. 83) καί πολλών χαλκογραφιών.

Έν τή συγκεφαλαιωτική δημογραφική εκθέσει (σελ. 95—101) άναφέ- 
ρονται οί διάφοροι λαοί, οΐτινες ευθύς έξ αρχής κατιόκουν τήν περιοχήν τοϋ 
Βυζαντίου, ώς καί τά διάφορα λαϊκά στοιχεία, προς τά όποια δ Πορθητής 
άπηύθυνεν έκκλησιν, άποσκοποϋσαν τήν άνασυνοίκησιν τής νέας πρωτευού-
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σης. Ή βυζαντινή τέχνη (σελ. 101 — 113) και ή ’Οθωμανική αποτελούν το 
άντικείμενον δύο κεφαλαίων.

Έπεται χρονολογικός πίναξ των βυζαντινών αΰτοκρατόρων, από Κων
σταντίνου τού Α', τών Σουλτάνων, από τού Μεχμέτ Β', ώς καί των Προέ
δρων τής Δημοκρατίας (σελ. 125—137), εν φ αναγράφονται καί τά ονόματα 
τών μνημείων, τών άνεγερθέντων κατά τήν εποχήν τών ανωτέρω.

Τό δεύτερον μέρος τού Όδηγοϋ περιλαμβάνει τά κάτωθι κεφάλαια : 
τό τής συνόδου τής Κωνσταντινουπόλεως καί τής Χαλκηδόνος (σελ. 138 - 
139), τό τής πολιορκίας τής Κωνσταντινουπόλεως (σελ. 139—141) καί τού 
εις τήν πόλιν ταύτην ενσκήψαντος δριμυτάτου χειμώνος (σελ. 141-142), τό 
τών έν Κωνσταντινουπόλει έπισυμβάντων καταστρεπτικών σεισμών καί πυρ- 
καϊών (σελ. 142-147), τό περί τού Ελληνικού πυρός (σελ. 147—148) καί 
τέλος τό άφορών εις τήν περιγραφήν τού τρόπου, καθ’ δν ή ημερομηνία τής 
Έγείρας μετατρέπεται εις χριστιανικήν τοιαύτην.

Τό τρίτον μέρος τού 'Οδηγού (σελ. 150—192) υποδεικνύει εις τον 
περιηγητήν διάφορα δρομολόγια. Εκτενές σχέδιον τής σημερινής πόλεως 
επιτρέπει εις τον επισκέπτην νά εύρη ευκόλως τά μνημεία, διά τά όποια 
ένδιαφέρεται.

Τό τέταρτον μέρος (σελ. 193 — 535) είναι τό πλέον σημαντικόν. Τά διά
φορα εν αύτφ θέματα είναι διατεταγμένα κατ’ αλφαβητικήν σειράν καθώς 
εις εν εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν : Είναι δέ ταΰτα τά άφορώντα εις τά υδρα
γωγεία (σελ. 194-208), τά αγιάσματα τής Ζωοδόχου Πηγής καί τών Βλα- 
χερνών (σελ. 208 — 210), τά αμφιθέατρα τής Βυζαντινής περιόδου (σελ. 211), 
τάς αψίδας θριάμβου (σελ. 211 — 212), τά τουρκικά λουτρά (σελ. 212 — 215), 
τήν μεγάλην θολωτήν αγοράν (σελ. 215 — 218), τό κέντρον τής οποίας είναι 
βυζαντινής εποχής, τάς τουρκικάς βιβλιοθήκας (σελ. 218-221), αΐτινες 
περιέχουν χιλιάδας τουρκικών καί αραβικών χειρογράφων—(ή τού Σεραγίου 
περιλαμβάνει χειρόγραφα προερχόμενα έκ τών λαφύρων κατά τήν άλωσιν 
τής Κωνσταντινουπόλεως),—τά δύο γενουηνσιακά φρούρια τού Βοσπόρου 
(σελ. 221 — 224), τά τουρκικά φρούρια (σελ. 224 — 234), τό Έπταπύργιον 
(σελ. 234 — 246), τά χριστιανικά καί τά μουσουλμανικά νεκροταφεία (σελ. 
246-252), τάς κυριωτέρας βυζαντινός «κινστέρνας» (σελ. 252-260), τάς 
στήλας Κωνσταντίνου τού Α', τού Άρκαδίου, τού ’Ιουστινιανού, τών 
Γότθων, τού Μαρκιανού, ώς καί τήν εξ ορειχάλκου στήλην τήν μεταφερθεΐ- 
σαν εκ τών Δελφών (σελ. 260—270).

Οί βυζαντινοί ναοί (σελ. 273-339) τριάκοντα τον αριθμόν, περιγρά- 
φονται εις τον εν λόγψ 'Οδηγόν, οί πλεΐστοι δέ έξ αυτών συνοδεύονται υπό 
σχεδιαγραμμάτων καί χαλκογραφιών. Οΰτοι είναι : ό τής Παναγίας τής 
Μουχλιώτισσας (σελ. 277 — 279), ό τού 'Αγίου Γεωργίου έν τή Κυπαρίσσφ 
(σελ. 279), οί όποιοι μέχρι σήμερον ανήκουν εις τήν ’Ορθόδοξον Έκκλη-
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σίαν, δ ναός της 'Αγίας Ειρήνης, εις τών αρχαιότερων τοϋ Βυζαντίου, μετα
τροπείς εις αποθήκην οπλών, βραδΰτερον δέ εις στρατιωτικόν μουσεΐον, και 
οί εις «ζημιά μετατραπέντες ναοί, ήτοι ό τής μονής τοϋ Άκαταλήπιου 
(Καλενιέρ τζαμί) (σελ. 282-283), τό Ευκτήριον Βογδάν Σαράι (σελ. 283- 
284), τό παλαιόν όνομα τοϋ οποίου είναι άγνωστον, δ ναός τής μονής τοϋ 
Μυρελαίου (Μπουντρούμ τζαμί) (σελ. 284 — 285), χρονολογούμενος από τοϋ 
Η' αίώνος, δ ναός τής μονής τών Γαστρίων ή τα Γαστρία (Σαντζακτάρ 
Μεστζιδι) (σελ. 285), άνεγερθείς υπό τής Αγίας Ελένης άμα τή έπανόδφ 
αυτής εκ τής 'Ιερουσαλήμ" τό Μοναστήρ - Μετζιδί, μικρόν βυζαντινόν παρεκ- 
κλήσιον, τοϋ δποίου τό όνομα καί ή ημερομηνία άνεγέρσεως δεν είναι γνωστά, 
φαίνεται όμως ότι είναι οικοδόμημα τοϋ ΙΓ' αίώνος" δ τοϋ Άγιου Άνδρέου 
εν τή Κρίσει (Κοτζά Μουσταφδ Πασσά Μεστζιδι) (σελ. 286-287), άνεγερ
θείς υπό τής Αρκαδίας, αδελφής τοϋ Θεοδοσίου Β', δ ναός τής μονής τών 
Στουδίου (Ημραχόρ τζαμί) (σελ. 287 — 290), ή οποία κατέστη ένδοξος λόγψ 
τής Ιν αυτή διαμονής τοϋ Άγιου Θεοδώρου τοϋ Στουδίτου" ή μικρά εκκλη
σία τής μονής τοϋ Αγίου Ηωάννου τοϋ Βαπτιστοΰ εν τφ Τρούλλιρ (σελ. 
290 — 291), ή τής Παναγίας είς τά Χαλκοπρατεΐα (σελ. 291—292), ήδη εν 
καταστάσει έρειπιώδει, αί εκκλησίαι τής μονής τοϋ Λιβός καί τοϋ Αγίου 
Ίωάννου τοϋ Βαπτιστοΰ (Φεναρί Τσά Μεστζιδι) (σελ. 292-294), δύο συνε
χόμενοι εκκλησίαι, έπικοινωνοϋσαι προς άλλήλας δΓ ενός παρεκκλησίου, 
όπου έτάφησαν πλείστα μέλη τών Παλαιολόγων.

Έν συνεχείφ περιγράφεται δ ναός τών Αγίων Πέτρου καί Μάρκου 
(Κοτζά Μουσταφδ τζαμί) (σελ. 295), άνεγερθείς κατά τον Ε' αιώνα διά νά 
δεχθή τον χιτώνα τής Παναγίας, δ ναός τής μονής τής Χώρας, δστις έτιμδτο 
επ’ δνόματι τοϋ Σωτήρος Χριστοϋ (Καχριέ τζαμί) (σελ. 295-301) καί 
γνωστός διά τά περίφημα μωσαϊκά τά άπεικονίζοντα τον βίον τής Παναγίας 
καί τοϋ Σωτήρος, δ ναός τοϋ Σωτήρος Χριστοϋ τής μονής τοϋ Παντεπόπτου 
(ΈσκΙ Ίμαρέτ τζαμί) (σελ. 301—302) μέ τούς πέντε νάρθηκάς του, δ ναός 
τής μονής τοϋ Παντοκράτορος Χριστοϋ (Μολδ-Ζεϊρέκ τζαμί) (σελ. 302 — 
305) άποτελούμενος εκ τής συνενώσεως τριών οικοδομημάτων, δ ναός τών 
Αγίων Σέργιου καί Βάκχου (Κιουτσούκ 'Άγια Σόφιά) σελ. 305 — 307) 
άνεγερθείς υπό τοϋ Ίουστινιανοϋ, δ τής Άγιας Σοφίας (σελ. 307 — 326),—τό 
εγκαλλώπισμα τοϋ Βυζαντίου,—(διά τον δποίον καί μόνον αξίζει νά έπισκεφθή 
τις την Κωνσταντινούπολή), δ τής Αγίας Θεοδοσίας (Γκιούλ τζαμί, Τέμε
νος τών Ρόδων) (σελ. 326-327), εκ τοϋ δποίου την 28ην Μαΐου 1453 δ 
Κωνσταντίνος μετέβη πεζή είς τάς επάλξεις, άφ’ οΰ μετέλαβε τών άχράντων 
μυστηρίων έν τφ ναφ τής Αγίας Σοφίας, δ ναός τής Παμμακάριστου (Φετιέ 
τζαμί) (σελ. 327 — 330), όπου δ Γεννάδιος Σχολάριος μετέφερε τά Πατριαρ
χεία κατά τό έτος 1456. Τό παλαιόν όνομα τοϋ ναοΰ, τοϋ καλουμένου σή
μερον Ίσδ Καπί τζαμί ή Ίμπραΐμ Πασσά ΜεντρεσεσΙ (σελ. 330-331)
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είναι άγνωστον. Ίσα Καπί σημαίνει «Πύλη τοϋ Χριστού». Τό Κιλισσέ 
τζαμί (σελ. 331 - 333) φέρεται υπό τό όνομα τού ‘Αγίου Θεοδώρου τού Τή- 
ρωνος, αλλά δεν είναι βέβαιον, αν τό εν λόγιρ τέμενος ητο πράγματι 6 ναός 
τού ώς άνω 'Αγίου. Τό Κεφελί Μεστζιδί (σελ. 335) είναι πιθανώς η τραπε
ζαρία τής μονής τοϋ Μανουήλ. Τό Όνταλάρ Μεστζιδί (σελ. 336—337) είναι 
γνωστόν υπό τό ό'νομα ναός τής Παρθένου, τό όποιον έδόθη υπό τών Δομη- 
νικανών, δ'τε κατά τό έτος 1475, έγκατεστάθησαν εις την συνοικίαν ταΰτην.

Τρεις λατινικαΐ έκκλησίαι τοϋ Γαλατά (σελ. 341 — 342 καί σελ. 346 — 
348) τοϋ 'Αγίου Παύλου (Άράμπ τζαμί), τοϋ ‘Αγίου Γεωργίου καί τοϋ 
‘Αγίου Βενεδίκτου είναι βυζαντινής προελεύσεως.

Αί νϋν έν Κωνσταντινουπόλει ύφίστάμεναι έκκλησίαι ανέρχονται εις 
είκοσι τρεις τον αριθμόν (σελ. 350), μεταξύ τών οποίων ή τού Πατριαρχείου, 
αφιερωμένη εις τον "Αγιον Γεώργιον καί περιγραφομένη εν σελ. 349 — 350, 
ώς καί ή εκκλησία τής Περιβλέπτου (Σουλού Μαναστήρ) (σελ. 333-334), 
ήτις παρεχωρήθη εις τούς ’Αρμενίους υπό Μωάμεθ τοϋ Β'.

Έν τφ Όδηγφ προς τούτοις περιγράφονται τα ερείπια τεσσάρων ναών, 
άνακαλυφθέντων κατά τά τελευταία έτη. Οΰτοι είναι : Τό Μαρτύριον τής 
‘Αγίας Ευθυμίας έν τφ Ίπποδρομίφ (σελ. 337 — 338), δπου άνευρέθησαν, 
διατηρημένοι καλώς, δέκα τέσσαρες τοιχογραφίαι, άπεικονίζουσαι τό μαρτύ- 
ριον τής αγίας, ή εκκλησία τοϋ ‘Αγίου Γεωργίου τών Μαγγάνων (σελ. 338), 
οίκοδομηθεΐσα κατά τον αυτόν χρόνον μέ την μονήν τοϋ αύτοΰ ονόματος υπό 
τοϋ Κωνσταντίνου Θ' τοϋ Μονομάχου, ό ναός τής Παναγίας Όδηγητρίας 
(σελ. 338 — 339), άνεγερθείς υπό τής Πουλχερίας μετξαξύ τών ετών 450- 
453, ώς καί ό ναός Σωτήρος τοϋ Φιλανθριόπου (σελ. 339 — 340), οΰτινος 
μόνον οί θόλοι ύφίστανται.

Τά δύο ακολουθούντο κεφάλαια (σελ. 351 — 359) περιγράφουν τάς τουρ
κικός κρήνας τής Πόλεως καί τών περιχώρων, ώς καί τά «χάνια», θεμέλιά 
τινα τών οποίων ανάγονται εις τούς βυζαντινούς χρόνους,

Ή περιγραφή τοϋ Ίπποδρόμου (σελ. 362 — 370) στηρίζεται εις τάς 
άνασκαφάς, τάς άρξαμένας κατά τό έτος 1918, συνεχισθείσας τό 1927 — 28, 
εΐτα δέ κατά τό 1932 καί τέλος έν έτει 1950-51 έπ’ ευκαιρία τής οίκοδο- 
μήσεως τοϋ ’Ανακτόρου της Δικαιοσύνης.

At παλαιοί οίκίαι τοϋ Φαναριού (σελ. 370—371), χρονολογούμενοι 
άπο τοϋ ΙΖ' καί τών αρχών τοϋ ΙΗ' αίώνος, περί ών ό λόγος έν τφ ‘Οδηγφ, 
είναι ένδιαφέρουσαι κατά τούτο, οτι υπενθυμίζουν τάς οικίας τάς οίκοδομη- 
θείσας κατά τήν βυζαντινήν περίοδον. Οίκίαι τινές τοϋ αυτού ρυθμού καί 
τής ιδίας εποχής υπάρχουν επίσης καί εις τον Γαλατάν (σελ. 88).

Έν συνεχεία ό συντάκτης τοϋ ‘Οδηγού ποιείται μνείαν τουρκικών τινων 
παλαιών οικιών (σελ. 371 — 373) αί όποιοι, οίκοδομηθεΐσαι από ξύλα, είναι 
καταδικασμένοι νά έξαφανισθοΰν κατά τάς πυρκαϊάς ή συνεπείς παραμε-
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λήσεως. Ή περιγραφή τών τουρκικών τεμενών γίνεται εις τάς σελίδας 379 — 
425, αϊ δέ σελίδες 460 — 484 ασχολούνται μέ τα διάφορα αρχαιολογικά μου
σεία, κα'ι τέλος αί σελίδες 484- 488 μέ τους οβελίσκους τοϋ Θεοδοσίου Α' 
και τοϋ Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου. Ή εν λόγφ περιγραφή τερμα
τίζεται μέ τά βυζαντινά ανάκτορα τοϋ 'Ιπποδρόμου, τοϋ Βουκολέοντος, τών 
Βλαχερνών και τοϋ Κωνσταντίνου τοϋ Πορφυρογέννητου (σελ. 488—497). 
Τό άνάκτορον τοϋ Τόπ Κάπου, οίκοδομηθέν υπό τοϋ Πορθητοϋ, καί τά έν 
αϋτφ μουσεία περιγράφονται εις τάς σελίδας 497—528. Ό συντάκτης τοϋ 
Όδηγοϋ δμιλεΐ προς τοΰτοις (σελ. 532 — 535) περί τών βυζαντινών πύργων 
τοϋ Άνεμά, τοϋ Ίσαακίου ’Αγγέλου, τών Μαγγάνων, τοϋ μαρμάρινου 
πύργου τής Προποντίδος, τοϋ Γαλατά καί τοϋ «Λεάνδρου».

Τό πέμπτον μέρος τοϋ βιβλίου βοηθεΐ τον ταξιδεϋοντα εις τά περίχωρα 
τής Κωνσταντινουπόλεως, τον Βόσπορον μέχρι τής Μαύρης Θαλάσσης (σελ. 
536—554), τον Κεράτιον κόλπον μέχρι τοϋ Έγιουπ (σελ. 554-559), εις 
τήν ανατολικήν πλευράν τής Θαλάσσης τοϋ Μαρμαρά, τήν Χαλκηδόνα (Καν- 
τίκιοϊ), εις τό Πεντίχιον (σελ. 559-565), ως καί επί τής ευρωπαϊκής ακτής 
τοϋ' Μαρμαρά, εις τό δάσος τοϋ Βελιγραδιού καί τάς δεξαμενάς (Μπέντ) 
(σελ. 197 — 208 καί 573 — 579), εις ήν περιοχήν κεΐνται τά ερείπια τοϋ 
Εβδόμου (Μακρίκιοϊ) (σελ. 566 — 569).

Αί Πριγκιπόνησοι περιγράφονται εις τάς σελίδας 579 — 587. Μία άπο- 
■ψις τοϋ μικροϋ ναοϋ τής Θεοτόκου, συνοδεύει τήν περιγραφήν τής νήσου 
Χάλκης (σελ. 584), έν συνεχείς περιγράφεται ή περιοχή τοϋ Σκούταρη (Χρυ- 
σουπόλεως) καί τής Σίλε (τής αρχαίας Καλπέ) επί τοϋ Εύξείνου Πόντου.

Τέλος γίνεται λόγος διά τήν Γιάλοβαν (σελ. 598 - 605) τήν εις τήν είσο
δον τοϋ κόλπου τής Νικομήδειας κειμένην καί γνωστήν ήδη κατά τους 
παλαιοτάτους χρόνους διά τάς θερμάς της πηγάς, καί καταστάσαν ένδοξον 
διά τήν εκεί παραμονήν τής 'Αγίας Ελένης κατά τήν επάνοδόν της έξ 
'Ιερουσαλήμ.

Τό έ'κτον καί τελευταΐον μέρος τοϋ Όδηγοϋ (σελ. 607 — 630) περιέχει 
βιβλιογραφικόν σημείωμα τών κυριωτέρων έργων, τά όποια συνεβουλεύθη ό 
συγγραφεϋς διά τήν σύνταξιν τοϋ βιβλίου του, ως καί πίνακα τών εικόνων 
καί τών περιεχομένων·

Ό συντάκτης τοϋ Όδηγοϋ κύριος Έρνέστος Mamboury, Ελβετός τήν 
καταγωγήν, καθηγητής τοϋ λυκείου Γαλατά Σεράϊ, έγκατεστάθη εις τήν 
Κωνσταντινούπολιν περί τό έτος 1910. Μετά τινα έτη βραδύτερον άφιερώθη 
εις τήν σπουδήν τής βυζαντινής αρχαιολογίας, κατά δέ τά έτη 1917-1918 
συμμετέσχεν εις τάς άνασκαφάς, τάς διενεργηθείσας υπό τοϋ Wiegand εις τό 
γήπεδον τών μεγάλων βυζαντινών ανακτόρων τοϋ 'Ιπποδρόμου, ως καί εις 
τάς γενομένας εις τήν συνοικίαν τών Μαγγάνων, εις ας προέβη ό μακαρίτης 
Robert Demangel. Ό Mamboury έδημοσίευσε διάφορα άρθρα σχετικά μέ
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τάς προσωπικός του έρευνας καϊ συνέταξε διάφορα σχέδια βυζαντινών περιο
χών και βυζαντινών μνημείων· Εις την δξυδέρκειαν αυτοΰ δφείλομεν την 
γνώσιν, την οποίαν έχομεν σήμερον περί των επιχωμάτων, άτινα, κατά την 
διαμόρφωσιν τοΰ εδάφους τοϋ Βυζαντίου, προσέδιδον είς τά κτήρια επαρκή 
ορατότητα, καθώς ακριβώς καί τών κατωφερειών και κλιμάκων, αί όποΐαι 
διηυκόλυνον την συγκοινωνίαν από τής θαλάσσης μέχρι τής κορυφής τών 
επτά λόφων, επί τών οποίων έξηπλοΰτο ή αρχαία πόλις.

Έν έτει 1925 ό Ε. Μ. έξέδωκεν είς τον Γαλατάν παρά τφ εκδοτικά» 
Οΐκφ Rizzo & Son, 'Οδηγόν τής Κωνσταντινουπόλεως είς την γαλλικήν υπό 
τον τίτλον Constantinople, Guide touristique, μεταφρασθέντα εις την 
τουρκικήν, αγγλικήν καί γερμανικήν γλώσσαν. Δευτέρα εκδοσις τοΰ Όδηγοΰ 
τουτου έγένετο κατά τό έτος 1928. Έπηκολοΰθησε καί τρίτη εν έτει 1934, 
τοϋ τίτλου μετατραπέντος ως έπεται: Byzance - Constantinople - Istanbul, 
Guide touristique.

Ό νΰν δημοσιευθείς 'Οδηγός φέρει τον τίτλον «Istanbul, Guide tou
ristique».

Ούδέν έν τή εισαγωγή τοΰ τελευταίως δημοσιευθέντος έργου υπενθυμίζει 
τάς προγενεστέρας εκδόσεις του. Τουναντίον άναγινώσκει τις έν αυτή δτι 
ό συγγραφευς κατά τήν σύνταξιν τοΰ Όδηγοΰ ειχεν έκάστοτε προ δφθαλμών 
«l’interet sacre du pays» (τό ιερόν συμφέρον τής χώρας). Ή τοιαΰτη ομο
λογία, άτοπος δι’ ένα 'Οδηγόν, παραβλάπτει μοιραίως αυτά ταΰτα τά συμ
φέροντα τά όποια ό συγγραφευς εννοεί νά έξυπηρετήση. Ό αναγνώστης 
δικαιοΰται άλλως τε νά υπόθεση, δτι δ συγγραφευς οπωσδήποτε μεροληπτεί. 
Άναγινοόσκει τις μετά τίνος έκπλήξεως (σελ. 96 και 463) φράσεις, δπως είναι 
ή επομένη : «II appartenait [ά Mehmet II] de donner le dernier coup a 
I’antique Byzance». (Έπεφυλάσσετο εις Μωάμεθ τον Β'νά καταφέρη τό 
ύστατον πλήγμα εναντίον τοΰ αρχαίου Βυζαντίου).

Ή κριτική τοϋ έργου. Πιστός είς τό καθήκον τοΰ κριτικοΰ, θά υπο
δείξω ελλείψεις τινάς, χωρίς άλλως τε νά μειώσω τήν έγνωσμένην αξίαν τοΰ 
συντάκτου τοΰ έν λόγω Όδηγοΰ. Οι βυζαντινολόγοι θά έχουν μετ’ έμοϋ 
επιφυλάξεις τινάς, δσον αφορά εις τό έργον τοΰτο.

Τό Βυζάντιον δεν έμφανίζεται άναλόγως τής αρχαίας του δόξης καί τοΰ 
ρόλου, τον όποιον διεδραμάτισεν έν τφ κόσμφ καθ’ άπαντα τον μεσαίωνα.

Άφ’ ετέρου ή τοπογραφία τοΰ Βυζαντίου θά ωφελείτο, έάν ό συντά
κτης τοΰ ως άνω Όδηγοΰ έλάμβανεν ύπ’ δ'ψιν αυτοΰ τάς μελέτας, αί όποΐαι 
από τοΰ έτους 1934, ημερομηνίας τής τελευταίας έκδόσεως τοΰ βιβλίου του, 
έδημοσιευθησαν είς τά Echos d’Orient, τάς Etudes Byzantines καί εις τήν 
Revue des Etudes Byzantines.

Δεν δυνάμεθα ν’ άντιληφθώμεν καλώς κατά τίνα τρόπον «αί μεγαλειώ
δεις αναμνήσεις τών Χιττιτών» (σελ. 105) ήδυνήθησαν νά συμβάλουν είς
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την διαμόρφωσιν τής βυζαντινής τέχνης. Άντιθέτως εις την έκθεσιν τής 
τουρκο - οθωμανικής τέχνης (σελ. 113-124) ή μερις ή άνήκουσα εις τό 
Βυζάντιον είναι ύπερμέτρως ελαττωμένη.

Αι βυζαντινοί έκκλησίαι. Τό κεφάλαιον τοϋιο συνοδεύεται υπό πολυα
ρίθμων χαλκογραφιών καί 26 σχεδιαγραμμάτων εκκλησιών, έκ τών οποίων 
τα τέσσαρα, ήτοι τό τοϋ Τρίκλινου τής αύτοκρατείρας έν τή Άγίμ Σοφίμ 
(σελ. 309), τοΰ ναοϋ τής 'Αγίας Ευθυμίας εν τώ 'Ιπποδρομίορ (σελ. 337), 
τό τής Παναγίας Όδηγητρίας (σελ. 339), καί τοϋ ναοΰ τοΰ ‘Αγίου Παύλου 
έν Γαλατά (σελ. 347) οφείλονται εις τον Ε. Mamboury. Εις τά υπόλοιπα 
είκοσι δύο σχεδιαγράμματα δεν άναφέρονται τά σχετικά πρότυπα. Τά δέκα 
τρία (σελ. 281, 283, 284, 286, 287, 293, 295, 302, 303, 305, 327, 328 καί 
331) προέρχονται από τό έργον τοΰ J. Ebersolt καί A. Thiers, Les Sglises 
de Constantinople, Παρίσιοι, 1913, τά δέ λοιπά εννέα (σελ. 277, 283, 285, 
291, 296, 308, 330 καί 335) παρελήφθησαν από τό έργον Byzantin 
Churches τοΰ A. van Millingen.

Ό ναός τοΰ 'Αγίου Τωάννου τοΰ Βαπτιστοΰ έν τφ Τρούλλφ (σελ. 291) 
μετεβλήθη εις τέμενος υπό τοΰ Άχμέτ Πασσά καί όχι υπό τοΰ Μεχμέτ 
Πασσά.

Τό μωσαϊκόν άριθ- 35 τοΰ Καχριέ τζαμί (σελ. 301) απεικονίζει τον 
'Άγιον Ευστάθιον (Eustathius) καί όχι Eutadius.

Ό ναός τοΰ Αγίου Νικολάου (Κεφελί Μεστζιδί) (σελ. 335) ταυτιζόμε
νος μέ την μονήν τοΰ Μανουήλ, ως καί ή έκκλησία τής Παναγίας (Όδαλάρ 
τζαμί) (σελ. 336) δεν ειχον καταληφθή υπό τών έκ Καϊάφας μεταναστών, 
άλλ' υπό τών μεταναστών τής έν Κριμαία πόλεως Καφά. Ό ναός τής Πανα
γίας έκαλειτο υπό τών Τούρκων Όδαλάρ Μεστζιδί ή Κεμανκές Μουσταφά 
Πασσά τζαμί. 'Υπό την τελευταίαν ονομασίαν ταύτην ήδυνήΟημεν μετά τοΰ 
πατρός Ceslao Pera νά τον άνεύρωμεν κατά τό έτος 1915. Ό έν λόγω ναός 
δεν έδόθη έν έτει 1475 μετά τοΰ ναοΰ τοΰ Αγίου Νικολάου εϊς τούς Δομη- 
νικανούς τοΰ Αγίου Πέτρου καί Παύλου (σελ. 336), άλλ’ εις τούς μετανα- 
στεύσαντας έκ τής πόλεως Καφά μετά την άλωσίν της υπό τοΰ Γεντίκ 
Άχμέτ Πασσά.

Τό μικρόν έρειπωμένον τέμενος παρά το Όδαλάρ, γνωστόν υπό τό 
όνομα Κασΐμ Άγά τζαμισί, περιείχε μωσαϊκά, δπως ήδυνήθην νά έξακρι- 
βώσω άλλοτε. 'Η πρόσοψίς του, την οποίαν έφωτογράφησα τό 1916 κατε- 
στράφη κατά την μεγάλην πυρκαϊάν τοϋ έτους 1919.

'Όσον αφορά εις την εκκλησίαν τής Παναγίας Όδηγητρίας (σελ. 338), 
άναγινώσκει τις την εξής φράσιν : «La vie bien gardee de Dieu«, αντί 
«La ville bien gardee de Dieu».

Ή περιγραφή τοϋ ναοΰ τής Αγίας Ειρήνης (σελ. 279 — 282) συνοδεύε
ται υπό σχεδίου μή υπογεγραμμένου, συνταχθέντος υπό τοΰ A. Thiers.
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*0 συντάκτης τοϋ έν λόγφ 'Οδηγού φαίνεται άγνοών το έργον : The 
Church of Saint Eirene at Constantinople. (Περί αυτού βλ. κατωτέρω 
βιβλιογραφίαν).

"Οσον άφορρ εις τό μοναστήριον τού 'Αγίου Ίωάννου Στουδίτου (σελ. 
288), δέον να παρατηρήσωμεν, ότι ό "Αγιος Θεόδωρος δ Στουδίτης άπεβίωσεν 
εις τό μοναστήριον τούτο έν έτει 826, και ούχί κατά τό 1826.

'Ο ναός τής Θεοτόκου εις τά Χαλκοπρατεΐα (σελ. 291) δεν κεΐται εις 
άπόστασιν εκατόν χιλιομέτρων από τήν πλατείαν τής 'Αγίας Σοφίας, αλλά 
μόνον εκατόν μέτρων.

'Ως προς τό τέμενος τού Alaettin (σελ. 387), αντί τού έτους 1826 δέον 
νά γραφή 1326.

Σελ. 394 (προτελευταίος στίχος). Τό όνομα «Fatin» είναι εσφαλμένου. 
Πρέπει ν’ άντικατασταθή διά τού «Fatih».

Σελ. 399. Προκειμένου περί τού ναού τού 'Αγίου Γεωργίου, γράφει : 
«on percoit encore les soubassements». To ρήμα percevoir σημαίνει συγ
κομίζω και αντιλαμβάνομαι διά τών αίσιθήσεων, ώστε έπρεπε νά γραφή : 
«on apergoit encore les soubassements».

'0 F. Μ. αναφέρει, ότι (σελ. 495) ό Τσαάκιος ’Άγγελος ύπεδέχθη τούς 
Σταυροφόρους (1204) έν τφ παλατίφ τού «Hattit». Τοιούτο παλάτιον δεν 
υπήρξε ποτέ. 'Ο αύτοκράτωρ τούς ύπεδέχθη εις τό παλάτιον 'Υπερύψηλον, 
τό 'Υψηλόν (Haut Palais).

Τά οικοδομήματα τού Πατριαρχείου κατεστράφησαν κατά μίαν πυρ- 
καϊάν έπισυμβάσαν κατά τήν νύκτα τού Σαββάτου προς τήν Κυριακήν τής 
21 Σεπτεμβρίου 1941 κα'ι όχι κατά τό έτος 1940, ως άναφέρεται (σελ. 556) 
είς τον 'Οδηγόν.

'Η ΙΓ' 'Ρεγεών ήτοι τό Γαλατά. Καί εδώ θά περιορισθώ είς δλίγας 
μόνον παρατηρήσεις.

Μία γενική περιγραφή συνοδευομένη υπό σχεδίου τής ΙΓ' 'Ρεγεώνος 
κατά τήν αρχαιότητα καί τήν οποίαν ό F. Μ. ως φαίνεται δεν γνωρίζει, 
έδημοσιεύθη τό 1946 είς τήν Revue des Etudes Byzantines, τόμ. IV, 
σελ. 218-238 μεθ’ ενός σχεδίου τής περιοχής.

'Η συνοικία τού «Ίερείον», τήν οποίαν ό Ε. Μ. τοποθετεί έν Τοπανέ, 
εύρίσκετο άνωθεν τού Γαλατά. (Βλ REB, IV, 230, No 21).

Ό ποταμός «Pegae» (σελ. 555) είναι αυτός ούτος ό Μείζων Ποταμός. 
(Βλ. REB, IV, 220, No 4).

Συκαΐ (αί), τό άρχαΐον όνομα τού Γαλατά γράφεται : «Sycae» (σελ. 37), 
»Sycae» (σελ. 72 καί 625), καί «Sykae» (σελ. 127). Ή λατινική μετα
γραφή τού ονόματος τούτου είναι «Sykae».

Άντιθέτως προς δ,τι γράφει δ Ε. Μ. έν σελ. 79, ουδέποτε ύπήρξεν έν 
«έοη» τής παροικίας τών Γενουηνσίων είς τό Πέρα (Γαλατάν). Έξ άλλου

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:21:07 EEST - 3.236.241.27



318 Ευγενίου Δαλεζίου

ή λέξις «ecu» (θυρεός των 'Ιπποτών), ή άπαντώσα εις τον 'Οδηγόν, δεν 
είναι κατάλληλος. Τίθεται ενταύθα αντί τής λέξεως armoiries (οίκόσημον). 
Τό λεγόμενον «ecu» είναι ή βάσις ή τό σώμα επί τοϋ οποίου ζωγραφί
ζονται ή εγχαράσσονται τα εμβλήματα.

Είναι ό Μ. Delaunay εκείνος, δστις εις τό εργον αύτοΰ Notice sur les 
fortifications de Galata, τό δημοσιευθέν τό 1864 έν Κωνσταντινουπόλει 
καί βραδύτερον εις την μελέτην του υπό τον τίτλον Notice sur le vieux 
Galata καταχωρισθεΐσαν εις την L’Univers Revue Orientale έδωσε τό 
όνομα «οικόσημα της παροικίας τοϋ Πέρα» (σελ. 113 καί 232) καί διέκρινεν 
εις τά οικόσημα ταΰτα τον θυρεόν τών Παλαιολόγων, συνδεδυασμένον επί 
τών τειχόΓ)ν τοϋ Πέρα με τον ερυθρόν σταυρόν τής Γαληνοτάτης Δημοκρα
τίας τής Γενοόης (σελ. 106). Ό ’Άγγλος πάστωρ Covel (οΰτος παρέμεινεν εν 
Κωνσταντινουπόλει από τοΰ έτους 1669 μέχρι τοϋ 1677) έγραψε περίπου τά 
αυτά έν τφ ήμερολογίιρ του, αποσπάσματα τοΰ οποίου έδημοσίευσεν ό 
Hasluck έν έτει 1904- 1905 (έν B.S.A. XI, σελ. 52). Πράγματι έγραφεν 
ό J. Covel : «insignia sunt impii (imperii) Greci et Perse credo».

Εις έν έν προπαρασκευή εργον μου περί τοϋ αρχαίου Γαλατά διευκρι
νίζω, ότι τά περί ών ό λόγος οικόσημα, τά όποια έφαίνοντο άλλοτε επί τών 
πυλών τοϋ όχυροϋ τών Γενουηνσίων, είναι τών Παλαιολόγων, εις αυτά δε 
οικόσημα τής Γενοΰης δεν συμπεριλαμβάνονται οϋδαμώς.

"Οταν ό ’Ανδρόνικος Β', διά νά διασφάλιση τούς Γενουηνσίους, έ'δω- 
σεν είς αυτούς τό δικαίωμα νά περιφράξουν την παροικίαν των, ακάλυπτον 
λόγιο τής καταστροφής τών προηγουμένως υφισταμένων οχυρωμάτων, δΓ ενός 
υψηλού τείχους, έπέβαλεν εις τούς άποίκους, ως τεκμήριον τής επικυριαρχίας 
του έπί τοϋ είς αυτούς παρά τής Αυτοκρατορίας παραχωρηθέντος εδάφους, 
νά έντειχίσουν έπί τών πυλών τών νέων οχυρών τά ίδικά του οικόσημα. Ή 
έπικυριαρχία αϋτη έπεξετείνετο καί έπί τοϋ προσώπου τών άποίκων, οί οποίοι 
άνεγνώριζον εαυτούς ως δουλοπαροίκους τοϋ αύτοκράτορος.

Ή ιστορία τοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Παύλου (Άράπ τζαμί) (σελ. 87-88 
καί 347 — 349), έπρεπε, βασιζομένη έπί τών νέων έρευνών, ν’ απαλλαγή από 
τούς θρύλους, οϊτινες παρεισέφρησαν εις τον 'Οδηγόν. 'Ως προς τό κτήριον, 
ό Ε. Μ. ώφειλε νά συμβουλευθή τον J. Ebersolt, Mission archeolo- 
gique a Constantinople 1920, Παρίσιοι, 1921, σελ. 38 — 47 ως καί τάς 
χαλκογραφίας XXXIV-XXXIX, ως προς δε την ιστορίαν, Le Pietre 
sepolcrali di Arab-Giami (διά τό τελευταΐον τοΰτο εργον βλ. την βιβλιο
γραφίαν, ήτις άκολουίίεΐ). Συνεταύτισα τό τέμενος τούτο μέ την παλαιάν 
έκκλησίαν τής 'Αγίας Ειρήνης (REB, IV, 224, No 10). Τό κατώτερον μέρος 
τών τοίχων τοϋ κτηρίου (εξαιρούμενου τοΰ βορείου τοίχου, τουρκικής επο
χής), ανάγεται εις την βυζαντινήν περίοδον, ή δέ ύπεροικοδομή είς λατι
νικήν εποχήν. Αί έπάλξεις (παραπέτα) είς τό έσωτερικον τοϋ κτηρίου
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ανήκουν εις τό μεταξύ τοϋ Ε' και ΙΑ' αίώνος διάστημα. (Βλ. Ebersolt).
Ό ναός τοΰ 'Αγίου Βενεδίκτου (σελ. 341 — 343) ούδεμίαν δυσχέρειαν 

παρουσιάζει πλέον, δσον αφορά είς την ταύτισίν του. Ή έξέτασις τοΰ κεν
τρικού θόλου καί τών εΐσέτι όρθιων τοίχων τής άψΐδος μαρτυρούν την 
βυζαντινήν προέλευσίν του. Άντιθέτως προς τό υπό τοϋ Gyllius γραφέν 
(Topographia, έκδ. 1561, σελ. 228), ή εύρεΐα δεξαμενή, ήτις εύρίσκετο πλη
σίον τοΰ ναοΰ τούτου, δεν είχε στήλην, καθώς ακριβώς ύδαταποθήκαί τινες 
φέρουσαι σήμερον τό ό'νομα Τσουκούρ - Μποστάν είς τό εσωτερικόν τοΰ Βυ
ζαντίου (βλ. REB, IV, 232, No 2).

Ή σημερινή λατινική εκκλησία τοΰ 'Αγίου Γεωργίου καταλαμβάνει τον 
αυτόν χώρον, τον όποιον κατεΐχεν ή ομώνυμος βυζαντινή εκκλησία, ή άνα- 
φερομένη κατά τό 1303.

Ό Φραγκίσκος Roboly καί ό Meynard, ένταφιασθέντες είς τον έν 
λόγιρ ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, άναφέρονται είς τον 'Οδηγόν (σελ. 334) 
ως πρεσβευται τής Γαλλίας. Πράγματι ό πρώτος ήτο έμπορος είς τον Γαλα- 
τάν, κατά τήν άπουσίαν δέ τοΰ Γάλλου πρέσβεως, εντεταλμένος νά μερι
μνά περί τών υποθέσεων τής Γαλλικής παροικίας. 'Ο δεύτερος ωνομάζετο 
David Meynard καί ήτο δραγομάνος τής αυστριακής πρεσβείας.

Έν σελ. 89 άναφέρεται ότι τό Χάνι τοΰ Ρουστέμ πασσά φκοδομήθη 
μεταξύ τών ετών 1544 καί 1550 (ήμερομηνίαι άναφερόμεναι υπό τοΰ 
Schneider καί τοΰ Νομίδου), ένφ τό οικοδόμημα τοΰτο ανάγεται εις τό έτος 
1561, έν σελίδι δέ 361 είς τό 1560—1561.

Τά υπό τό όνομα «Cattanoo» (σελ. 51) καί «Bomellini» (σελ. 82) 
μνημονευόμενα πρόσωπα ουδέποτε έζησαν έν Βυζαντίφ. Έν Γαλατά υπήρ
ξαν οίκογένειαι «Cattaneo» καί «Bomellini».

Άντιθέτως προς ό,τι έγραψα άλλοτε έγώ ό ίδιος (Echos dOrient, 
τόμ. XXVI, 1927, σελ. 323) ό Άνδρέας Σενιέρος (Andre Chenier) δεν 
έγεννήθη είς τό Χάνι Άγιου Πέτρου, ως άναφέρεται είς τον 'Οδηγόν (σελ. 
81). Έπί τή βάσει σχετικών έγγράφων διεπίστωσα, ότι έν έτει 1762 ύπήρ- 
χον εις τήν θέσιν τοΰ Χανίου οίκίαι ξύλιναι, κατέχουσαι ολόκληρον τον χώ
ρον κατά μήκος τής όδοΰ Έσκί Μπάνκα, εις μίαν δέ τών οικιών τούτων 
έγεννήθη ό ποιητής.

Σελ· 130. Ή βασιλεία τοΰ Μπωδουΐνου Β' καί τοΰ Ίωάννου Βρυεν- 
νίου δέν έκτείνεται από τοΰ 1128 μέχρι τοΰ 1237, άλλ’ από τοΰ 1228 μέχρι 
τοΰ 1237.

Είς τούς πίνακας τοΰ κέντρου τής όμάδος «centres de groupement» 
Γαλατασεράϋ (σελ. 152) δέον ν’ άκολουθή τό σημεϊον G, 11 αντί 6, 1Γ τό 
τοΰ Κοί’λά τοΰ Γαλατά (σελ. 153) πρέπει νά είναι τό G, 9 αντί τοΰ 6, 9 καί 
τό τοΰ Άξαράϋ (σελ. 158) D, 5 αντί τοΰ Α, 8.

Ό Βόσπορο ς.—"Οσον αφορά εις τό Διπλοκιόνιον (Μπεσικτάς) τό
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σχετικόν κείμενον (σελ. 542, στίχ. 14—16) είναι άκατανόητον. Πρόκειται 
άναμφιβόλως περ'ι τοΰ στόλου όστις ήγκυροβόλει εκάστοτε προ τοΰ ανακτόρου.

Τό μέγαρον τής γαλλικής πρεσβείας εις τα Θεραπεία (σελ. 550), άλλοτε 
ιδιοκτησία των πριγκίπων .τής οικογένειας 'Υψηλάντη, δεν άπετεφρώθη 
κατά τό έτος 1923, αλλά κατά την πυρκαϊάν τοΰ Αύγουστου 1913. (Βλ. εφη- 
μερ. «Stamboul» τής 13 Αύγουστου 1913).

Τό χωρίον τοΰ Κιρετσμπουρνοϋ άναφέρεται εις τον 'Οδηγόν υπό τό 
όνομα (σελ. 550) Κλείδρα τοΰ Πόντου, αντί Κλείδα. Εις ολίγους στίχους 
κατωτέρω άναγινώσκομεν «Dionystus» αντί «Dionysius».

"Οσον αφορά εις τό Βέϊκοζ επί τής ασιατικής ακτής τοΰ Βοσπόρου (σελ. 
551, στίχ. 5 — 6), άναφέρεται, ότι τό χωρίον τοΰτο έκειτο εις την περιοχήν 
τής πρωτευοΰσης των «Bebryker». Κατωτέρω απαντάται ό τόπος «Bebri- 
ker» (στίχ. 10), καί εν συνεχείς (στίχ. 11) ή γραφή «Bebrykers». Τό όνομα 
τοΰτο έπανευρίσκομεν εις τον ενικόν αριθμόν εν σελ. 548, στίχ. 24, προκει- 
μένου περί τοΰ Τστινιγιέ, τοΰ Σωσθενίου των Βυζαντινών. Ό Γάλλος ανα
γνώστης θά πρέπη νά μαντεΰση, ότι τό όνομα τοΰτο, κατά διαφόρους τρό
πους δρθογραφοΰμενον, είναι τό όνομα των Βεβρύκων (Bebryces), λαοΰ, 
τον όποιον εύρίσκομεν άλλως τε άναφερόμενον υπό τό τελευταίου τοΰτο 
όνομα (εν σελ. 31, στίχ. 37).

'Ως προς τήν μάχην τοΰ Κωνσταντίνου κατά τοΰ Αικινίου, διεξαχάεΐσαν 
εις τήν Χρυσόπολιν (σελ. 534, στίχ. 36) αντί τοΰ «ίΐ fait la latte», δέον νά 
γραφή, συμφώνως προς τό ιστορικόν γεγονός τοΰτο : «ΪΙ faut la lutte».

Σελ. 573, στίχ. 3- «Βαθύς 'Ρΰαξ» πρέπει νά μεταφρασθή «Ruisseau 
Profond» καί όχι «Ruisseau enfonce».

Βιβλιογραφία. 'Ο βιβλιογραφικός πίναξ (σελ. 608 — 615) περιέχει, λέγει 
ό συγγραφεύς τά κυριώτερα έργα, τά όποια ειχεν ύπ’ όψιν του κατά τήν 
σύνταξιν τοΰ Όδηγοΰ. Πολυάριθμα έργα πρώτης γραμμής άναφερόμενα εις 
τήν ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου καί εις τά μνημεία του δεν μνημονεύονται, ούτε 
αύτή ακόμη ή Histoire des Croisades et du royaume franc τοΰ Rene 
Grousset. Ή υπό των Σταυροφόρων άλωσις τής Κωνσταντινουπόλεως έγέ- 
νετο τήν 12ην 'Απριλίου, (Grousset, III, 183) καί όχι τήν 13ηντοΰ μηνός 
τούτου, ώς λέγει ό Μ. (σελ. 42).

'Αντί μερικών «voyages pittoresques», άναφερομένων εις τήν βιβλιο
γραφίαν ταύτην, θά έπρεπε μάλλον νά εσημειοΰτο ή πασίγνωστος άφήγησις 
τοΰ Clavijo, Historia del Gran Tamerlan... Μαδρίτη, 1782 (’Αγγλική μετά- 
φρασις υπό τον τίτλον R. G. de Clavijo, Ambassy to Tamerlan 1403 — 
1406, έκδοσις The Brodway Travellers, Λονδΐνον, 1928). Εις τό έργον 
τοΰτο ό Clavijo περιγράφει τήν βυζαντινήν πόλιν καί τά οίκοδομήματά της 
Ιδίως δέ τούς ναούς καί τάς μονάς. Ούδ’ έπρεπε νά αγνοηθούν δύο βιβλία, 
σημειούμενα εις τήν πρώτην έκδοσιν (σελ. 524) : τοΰ Hammer, Constant!-
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nopolis und der Bosporus, 2 τόμοι, Πέστη, 1822, καί τοϋ A. Zanotti, 
Autour des murs de Constantinople, Παρίσιοι, 1911.

Ή Histoire du commerce dans le Levant au moyen age τοϋ W. 
Heyd, 2 τόμοι, Λειψία, 1923 καί τό έ'ργον τοϋ Τ. Bertele, II palazzo 
degli ambasciatori di Venezia a Constantinopoli, Βονωνία, 1932, έργα 
πλοιίσια είς παντοειδείς πληροφορίας, δεν αναγράφονται εις την βιβλιογρα
φίαν τοϋ 'Οδηγού.

Τά επιστημονικά περιοδικά τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής όμιλοϋν 
λίαν εύφήμως περί τού πεντατόμου συγγράμματος τού ακαδημαϊκού κ. Φαίδαι- 
νος Κουκουλέ υπό τον τίτλον «Βυζαντινών Βίος καί Πολιτισμός», Ικδοθέντος 
υπό τού Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών. 'Ο Μ. δεν έπρεπε νά τό αγνόηση 
είς μίαν βιβλιογραφίαν, εις’ την οποίαν άναφέρονται έργα πώρρω άπέχοντα 
τού νά δύνανται νά συγκριθοϋν προς τό εν λόγφ σύγγραμμα.

'Ο συντάκτης τοϋ 'Οδηγού ήγνόησεν επίσης την ολοκληρωτικήν μελέτην 
την σχετικήν προς την τοπογραφίαν τοϋ Γαλατά καί των περιχώρων κατά 
την αρχαιότητα, την δημοσιευθεΐσαν είς την Revue des Etudes Byzanti
nes, τόμ. IV (1946) σελ. 218 — 238, μετά σχεδίου τής μελετηθείσης περιοχής.

Ή άναδημοσίευσις (σελ. 83) τού σχεδίου τής Κωνσταντινουπόλεως υπό 
τού Buondelmonti έδει νά συνοδεύηται υπό τής αναγραφής τής ημερομη
νίας (1422) τής παραμονής έν ’Ανατολή τού φλωρεντινού ταξιδιώτου ως 
καί τοϋ έργου του : Riber Insularum Archipelagi έκδοθέντος υπό τοϋ 
Αιμίλιου Regrand υπό τον τίτλον Description des lies de l’Archipel, 
Παρίσιοι, 1897. Γνωρίζομεν μεγάλον αριθμόν τοιούτων σχεδίων : G. Gerola, 
Re vedute di Constantinopoli di Cristophoro Buondelmonti. Studi 
bizantini e neoellenici, III, 247 — 279. Τινά εξ αυτών έδημοσιεύθησαν.

Σελ. 609. 'Η πραγματεία κατά τον Dr Covel’s Notes on Galata δεν 
έγράφη υπό τοϋ Th. Bent, άλλ’ υπό τοϋ F. W. Hasluck, έξεδόθη δέ είς 
τό The Annual of the Britisch School at Athens, XI (1904-1905) σελ. 
50 — 62 μέ σχέδια καί είκονογράφησιν.

"Οσον αφορά είς τάς βυζαντινάς εκκλησίας τής Κωνσταντινουπόλεως, ό 
συγγραφεύς θά επρεπε νά είναι ενήμερος ^βασικών τινων μελετών. Διά τον 
ναόν τής 'Αγίας Ειρήνης π.χ. : The Church of Saint Eirene at Constan
tinople by Walter S. George Architect with an historical notice by 
Alexander van Millingen and an appendex of the monument of Por- 
phyrios by W. Woodward, A.J.B. Wace... Oxford University press, 
(άνευ ημερομηνίας, πιθανώς 1912 ή 1913), έργον διεξοδικόν σχημ. 4ου 
συνοδευόμενον υπό δύο εγχρώμων χαλκογραφιών τοϋ μωσαϊκού τής άψΐδος, 
39 σχεδίων, απόψεων τού ναοΰ, ως καί υπό επιγραφών επί κεράμων έν τφ 
κειμένφ καί 25 χαλκογραφιών έκτος κειμένου.

'Ως προς τον ναόν τής 'Αγίας Μαρίας (Όδαλάρ Μεστζιδί) δ εκδότης 
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Eros ΚΒ’ 21
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τοΰ όδηγοϋ έπρεπε νά γνωρίζη την προκαταρκτικήν έκθεσιν τών άνασκα- 
φών, τών διενεργηθεισών υπό τοΰ Ρ. Schazmann, Die Grabung an 
der Odalar Camii in Konstantinopel. Archaologischer Anzeiger, 1935, 
σελ. 513-519 καί Les fresques byzantines receminent decouvertes par 
l’auteur (P. Schazmann), S.B., VI, 2 (1940) σελ. 372-386.

'Ο κ. Μ. αγνοεί δτι ό ναός τοΰ 'Αγίου Παΰλου (Άράπ τζάμι) περιε- 
γράφη εις το εργον Le pietre sepolcrali di San Paolo a Galata. Soc. 
Dig. di Stor. Patr. per la Liguria (N.S. [LXIX] 1942). Ό τόμος ουτος 
περιέχει υπέρ τάς 110 εικόνας και πανομοιότυπα επιγραφών προερχόμε
νων εκ τοΰ ναού τοΰτου. Ό J. Ebersolt περιέγραψεν εις την Mission 
arclieologique de Constantinople, 1920, Παρίσιοι, 1921, τάς ύποικοδομή- 
σεις τοΰ ναοΰ τούτου και άνεδημοσίευσεν εις τας χαλκογραφίας XXXIV- 
XXXIX τά υπολείμματα τών τοιχογραφιών και τών λελαξευμένων επάλξεων 
(παραπέτων), χρονολογουμένων από τοΰ Ε' μέχρι τοΰ ΙΑ' α’ιώνος, τά όποια 
άνευρέθησαν εις τον είρημένον ναόν.

Οί ενδιαφερόμενοι διά την ϊδρυσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, και την 
στήλην τοΰ Κωνσταντίνου (Τσεμπερλίτας), θ’ άναγνώσουν μετ’ ενδιαφέροντος 
τό άξιοσημείωτον έ'ργον, δυστυχώς μή τελεί ωθέν, τοΰ Άσομψιονιστοΰ David 
Lathoud : La consecration et la dedicace de Constantinople, Echos 
d’Orient, XXIII (1924) σελ 284-314, καί XXIV (1925), σελ. 180-201. 
’Επίσης ελλείπουν από την εν λόγψ βιβλιογραφίαν αί εκθέσεις περί τών άνα- 
σκαφών τοΰ Μεγάλου Παλατιού καί τοΰ 'Ιπποδρόμου υπό τών S. Casson 
καί D. Τ. Reice.

Θά περιορισθώ εις όλίγας ακόμη παρατηρήσεις, διότι άλλως κινδυνεύω 
νά ύπερβώ τά δρια τής παρούσης βιβλιοκρισίας.

Σελ. 609 : Έν σχέσει προς τον Μ. Delaunay ό τίτλος τοΰ μνημονευο- 
μένου περιοδικοΰ δεν είναι Revue Orientale de l’Univers, αλλά L’Uni- 
vers, Revue Orientale. 'H Notice sur le vieux Galata εύρίσκεται εις τά 
τεύχη τών ετών 1874 — 1875, σελ. 25 — 30, 105—116, 170—178 καί 
225-233.

’Εν σελ. 610 άναγινώσκομεν : Von der Golz, Environs de Constanti
nople. Θά είναι δύσκολον διά τον αναγνώστην νά μαντεύση, δτι πρόκειται 
περί ενός χάρτου τιτλοφορουμένου Karte der Umgegend von Constantino- 
pel, (άνευ ημερομηνίας, εις κλίμακα 1 : 100.000), έκτυπωθέντος εν Βερολίνφ 
μετ’ επεξηγηματικής πραγματείας εξ 26 σελίδων.

Σελ. 611 αναγράφεται : De La Jonquiere, Histoire, de l’Empire 
Ottoman. ’Αντί τής εκδόσεως τοΰ 1897 έπρεπε νά μνημονευδή ή τελευ
ταία τοιαύτη εις δύο τόμους τοΰ 1914.

Σελ. 612 : άναγινώσκομεν : Kartes ton chersaion Teichon αντί «Χάρ
της τών χερσαίων τειχών» τοΰ σοφού Μ. Σ. Νομίδου, μέ τό «Brell. d. Corr.»
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πάλιν πρέπει νά έννοήσωμεν «Bulletin de Correspondance Hellenique».
Σελ. 613 : Εύρίσκομεν υπό δυο τίτλους διαφόρους χά ονόματα «Pappa- 

dopoulos» και «Papadopoulos Jean Β.» Συμφώνως προς τα αναγραφόμενα 
έργα, βλέπομεν δ'τι πρόκειται περί τοϋ πασίγνωστου βυζαντινολόγου καί φίλου 
Ίωάννου Παπαδοποΰλου, καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου, δστις διεκρίθη και 
εις την μελέτην τής τοπογραφίας τής Κωνσταντινουπόλεως.

Ήτο περιττόν νά προστίθεται εκάστοτε, ότι τοϋτο ή εκείνο to βιβλίον 
είναι συντεταγμένον εις την Ελληνικήν (σελ. 614), την ’Αγγλικήν, την Τουρ
κικήν (σελ. 612), εϊς τήν Γερμανικήν (σελ. 611 κ.έφ.) ή εις τήν ’Ιταλικήν, 
δεδομένου δτι οί αναγραφόμενοι τίτλοι άρκοΰν, δπως δείξουν εις ποιαν γλώσ
σαν έκαστον έργον έχει γραφή.

Σελ. 609 : Ή μνεία τοΰ Corpus scriptorum historiae byzantinae, 
έκδ. Βόννης, κακώς συνοδεύεται υπό τής φράσεως «en latin». Είναι γνω 
στον, δτι ή συλλογή αυτή περιέχει τά Ελληνικά κείμενα μετά μεταφράσεως 
ε’ις τήν Λατινικήν.

Σελ. 53 : αντί τοΰ «communite» δέον νά γραφή «communie».
Σελ. 598 : αντί τοΰ «Aganthonius» πρέπει νά γραφή «Arganthonius».
Σελ. 599, στίχ. 41 : τό «Plantes sulutaires» διορθωτέον «Plantes 

salutaires».
Είναι λυπηρόν τό δτι σχέδιά τινα διά τά όποια έχει ό συγγραφεύς ειδι

κότητα, άνεδημοσιεύθησαν εις υπερβαλλόντως μικράν κλίμακα εις τρόπον, ώστε 
νά καθίστανται ταΰτα σχεδόν άχρηστα (ιδίως τά σχέδια σελ. 64, 80 — 81, 
455 καί 536-537)

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΑΕΖΙΟΣ

Georg Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates.
Δευτέρα έ'κδοσις 1952, σελ. 496.

To 1940 έδημοσιεΰθη τό πρώτον ή 'Ιστορία τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους 
τοΰ διαπρεποΰς Ρώσσου καθηγητοΰ Γεωργίου Ostrogorsky, δστις είχεν έλθει 
εις Σερβίαν, δπου διδάσκει εις τό Πανεπιστήμιον τοΰ Βελιγραδιού. Τής 
πρώτης έκδόσεως έδημοσίευσα επαινετικήν άνάλυσιν είς τήν Νέαν Εστίαν 
(τ. 36, 1944, σ. 718), ή οποία, δυστυχώς, δεν έγινε προσιτή είς τον συγγρα
φέα. Καί εν γένει ή ελληνική βυζαντινολογική βιβλιογραφία δεν γίνεται 
εύκολα γνωστή είς τούς ξένους.

Ή αξία τοΰ έργου τοΰ Ostrogorsky φαίνεται καί εκ τούτου δτι είς 
διάστημα δώδεκα ετών, καί, παρά τάς δυσκολίας τών καιρών, έχρειάσθη νά 
γίνη καί δευτέρα έκδοσις. Κατά σύμπτωσιν καί άλλου μεγάλου Ρώσσου ίστο-
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