
ΜΕΛΕΤΑΙ ΙΊΕΡΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ 
ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ *

'Η ιστορία τοϋ Ιπποδρόμου τού Βυζαντίου τυγχάνει, μέχρι σήμερον 
ακόμη, ελάχιστα γνωστή. Ενδεχόμενοι άνασκαφαί θά προσφέρουν, κατά 
πάσαν πιθανότητα, πολυτίμους πληροφορίας, ή πλήρης όμως καταστροφή τοϋ 
μνημείου καθιστά: άναγκαίαν την προσφυγήν εις τά κείμενα, τά όποια παρέ
χουν επίσης σημαντικός ενδείξεις.

Αί κατωτέρω μελέται αποτελούν συμβολήν εις πληρεστέραν γνώσιν τού 
έν λόγιο μνημείου, τό όποιον έπαιξε τόσον σημαντικόν ρόλον εις τήν ζωήν 
τής μεσαιωνικής Κωνσταντινουπόλεως.

.; ΡΛ . ' J

ΤΟ ΠΡΩΤΟΘΥΡΟΝ, ΤΟ ΔΙΪΠΠΙΟΝ, ΤΛ ΔΙΪΙΙΠΙΟΥ,
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΛ ΔΙΪΙΙΠΙΟΥ

Διά τήν τοπογραφίαν τού 'Ιπποδρόμου, ό καθορισμός τής θέσεως τού 
Πρωτοθύρου 1 έχει εξέχουσαν σημασίαν. Ή αναδρομή εις τά κείμενα είναι 
απαραίτητος. Δέον έν αρχή νά σημειωθή ότι οι "Ελληνες έσταυροκοποΰντο 
εκ δεξιών προς τά αριστερά : ή συνήθεια αϋτη θά πρέπη νά τούς ωδήγησεν, 
όλως φυσικά, νά αριθμήσουν τάς θυρας τού 'Ιπποδρόμου εκ δεξιών προς τά 
αριστερά διά τον παρατηρητήν τον ίστάμενον προ τής εισόδου τοϋ 'Ιπποδρό
μου. Έκτος τούτου ή εκκίνησις τών αρμάτων έγίνετο από τά δυτικά άρμα- 
τοστάσια διότι τά άρματα ήκολούθουν έν αρχή τήν δυτικήν ή δεξιάν πλευράν 
μέχρι τού καμπτοϋ τών Πρασίνων. Φαίνεται όθεν λογικόν νά θεωρηθή ότι 
αί πρώται κατά σειράν ήσαν αί δυτικαί θύραι.

Ό Γλύκας* 1 2 αναφέρει ότι τό ήμισυ τοϋ τμήματος τοϋ 'Ιπποδρόμου, τοϋ 
κειμένου έναντι τοϋ Καθίσματος ωνομάσθη Νεκρά, εις άνάμνησιν τοϋ γεγο

* Ή παρούσα μελέτη μετεφράσθη έκ τής Γαλλικής υπό τής κυρίας Ευρυδίκης 
Ζίζικα, υπό δέ τής κυρίας "Αννης Χατζηνικολάου ή έν τφ προηγούμενο.) τόμφ περί 
τής Χαλκής καί τών πέριξ αυτής δημοσιευθεΐσα διατριβή τοΰ αύτοϋ συγγραφέως.

1 Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,69,334' 70,341' 72,360 (Vogt, IT, 137. 
143,160). Εύρίσκομεν επίσης τούς όρους ή πρώτη ίΚιρα καί ή παραθΰρα.

2Μιχ. Γλύκας, 496.
ΕΠΕΓΗΡΙΕ ETAIPEIAE ΒΥΖΑΝΤΙΝΉΝ ΣΠΟΥΔΉΝ "Ετος Κ' 3
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34 R. Guilland

νότος ότι εκεί ειχον άποτεθή αί σοροι τών θυμάτων τής στάσεως τοΰ Νίκα.
Άπήχησιν τής σκοτεινής ταύτης λαϊκής παραδόσεως τής άναφερομένης 

υπό τοΰ Γλυκά άνευρίσκομεν και εις τα Πάτρια Άναφέρεται εκεί ότι ό 
αΰτοκράτωρ ’Ιουστινιανός διέταξε νά ταφοΰν τά θύματα υπό τάς βαθμίδας 
τοΰ 'Ιπποδρόμου και νά σφραγισθοΰν αί έν λόγιρ βαθμίδες από τοΰ Πρω- 
τοθύρου μέχρι τοΰ ύψους τοΰ Καθίσματος. Εις άνάμνησιν τοΰ μακάβριου 
αΰτοΰ γεγονότος, ό χώρος οΰτος φέρεται λαβών τό όνομα Νεκρά, ή Σαπρά 
κατά τινα άλλην εκδοχήν. Έκ τής συγκρίσεως των δυο τούτων κειμένων, τοΰ 
Γλυκά κα'ι των Πατρίων, άγεται τις νά τοποθέτηση τό Πρωτόθυρον προς 
βορράν τής δυτικής πλευράς τοΰ 'Ιπποδρόμου καί συνεπώς εις τό δυτικόν 
άκρον τής γραμμής τών Καγκέλλων.

Την παραμονήν τών ιπποδρομιών τής 11ης Μαΐου, οί ηνίοχοι ώφειλον 
νά περιαγάγουν τούς ίππους των έν μεγάλη πομπή εντός τοΰ στίβου. ’Ερχό
μενοι από τό Διΐππιον, εΐσήρχοντο εις τον 'Ιππόδρομον διά τοΰ Πρωτοθύ- 
ρου «διά τοΰ Διϊππίου και τοΰ Πρωτοθύρου» 1 2 3.

Τό Διΐππιον ή τά Διϊππίου, ήτο περιοχή τις, «τόπος», δνομασθεϊσα 
οΰτω λόγιρ δύο μαρμάρινων ίππων, ίδρυθέντων εκεί επί τετραγώνου λίθινου 
βάθρου υπό τοΰ αύτοκράτορος Φωκά, εις άνάμνησιν τής αίσιας άποδράσεώς 
του. ΕΙς σταθμός άναφέρεται εις την περιοχήν αυτήν" οΰτος ήτο ό πρώτος" 
ό δεύτερος εύρίσκετο προς τήν Χρυσήν Πύλην 8.

Ή θέσις τής συνοικίας ταύτης, ήτις φαίνεται ότι άρχικώς ωνομάζετο «τό 
Έξαΐππιον» 4 καθορίζεται υπό τοΰ ναοΰ τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου 
τοΰ Διϊππίου, κειμένου παρά τό σύμπλεγμα τών δύο ίππων καί τον σταθμόν.

Ό ναός οΰτος είχε κτισθή υπό τοΰ αύτοκράτορος Φωκά καί ειχεν όνο- 
μασθή άγιος Φωκάς" εύρίσκετο δέ επί τής Μέσης, ούχί μακράν τοΰ Μιλίου 
καί ολίγον προς βορράν τής γραμμής τών καγκέλλων «άνωθεν τών καγκέλ
λων τοΰ ιπποδρόμου». Ό ναός έπερατώθη υπό τοΰ 'Ηρακλείου, όστις, διά 
νά εξάλειψη καί αυτήν τήν μνήμην τοΰ αναξίου προκατόχου του, άφιέρωσεν 
αυτόν εις τόν άγιον Ίωάννην τόν Θεολόγον «μετονομάσας εις τό όνομα τοΰ 
αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου»5 * *. Κατά τά Πάτρια, Ρωμανός ό Α’ ό Λεκα-

1 Ρ r e g e r, Script. Orig., CP, 11,278.
2 ’Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,70,341 (Vogt, II, 137),
3 Ρ r e g e r, ”Βνθ’ άν., II, 169 καί σχόλια. Βλ. Κωδινόν, Περί τής σχη

ματογραφίας τής ΚΠ, 37. Βλ. Preger, ”Ενθ·’ άν., II, 187. Περί τοΰ Διϊππίου, 
βλ. R. Jan in, Constantinople byzantine, Paris 1950, 319 - 320.

4 Πασχάλιον Χρονικόν, 608. Μ α λ ά λ α ς, 394. Περί τοΰ Έξαίππίου, βλ. R.
J a n i η, “Ενθ·1 άν., 331.

5 Ρ r e g e r, Ένθ’άν., II, 168,169,170 καί σχόλια. Βλ. Κ ω δ ι ν ό ν, "Evil’ άν.,
37. Περί αυτής τής εκκλησίας βλέπε Σκ. Βυζαντίου, Ή Κωνσταντινούπολις,
Άθήναι, 1851, 1,450. G. Las kin. Remarques sur les antiquites de CP, Βυζ.
Χρον., 6, 1899, 132.
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Μελέται περί τοΰ 'Ιπποδρόμου τής Κωνσταντινουπόλεως 35

πηνός επεκύρωσε το δνομα όίγιος ’Ιωάννης δ Θεολόγος, μέχρι δέ τοϋ 11ου 
αίώνος δ ναός οΰτος ήτο ακόμη γνωστός υπό την επωνυμίαν αυτήν. 1 2 * 4 5Ητο 
προσκύνημα άπολαϋον μεγάλου σεβασμού' Την 26ην Σεπτεμβρίου, γενέθλιον 
τοϋ αγίου, οί αύτοκράτορες μετέβαινον εκεί εν μεγάλη πομπή1.

Ό Mordtman2 συγχέει τύν άγιον Ίωάννην τον Θεολόγον τοϋ Διϊπ- 
πίου μέ τον άγιον Ίωάννην τον Πρόδρομον τοϋ Ίλλου θεωρών, δτι πρόκει
ται περί μιας καί τής αυτής εκκλησίας, την δποίαν σημειώνει εις τό διά
γραμμά του υπό τό όνομα άγιος ’Ιωάννης Διΐππιον8. Πράγματι όμως, πρό
κειται περί δυο διακεκριμένων ναών διαφερόντων κατά τό όνομα, την θέσιν 
καί την χρονολογίαν τής κτίσεώς των. Ό πρώτος ήτο αφιερωμένος εις τον 
άγιον Ίωάννην τον Ευαγγελιστήν, ονομαζόμενος άγιος Ιωάννης δ Θεολόγος 
ή άγιος Ιωάννης ό ’Απόστολος' δ έτερος εις τον άγιον Ίωάννην τον Βαπτι
στήν, ονομαζόμενος άγιος Ιωάννης ό Πρόδρομος. Ό πρώτος έκειτο εις την 
συνοικίαν τοϋ Διϊππίου, ό δεύτερος εις τά Ίλλου. 'Ο πρώτος είχε κτι- 
σθή υπό τοϋ Φωκά κατά τάς άρχάς τοϋ 7ου αίώνος, δ δεύτερος χρονολογεί
ται πιθανώτατα από τής βασιλείας τοϋ Ζήνωνος (474-491).

Ή Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως καθορίζει την θέσιν τοϋ ναού τοϋ 
αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου επί τής Μέσης, μεταξύ τοϋ Μιλίου καί τοϋ 
Πραιτωρίου. Πράγματι, άφοϋ τά μέρη έχαιρέτιζον τον έπαρχον εις τό Μίλιον, 
έχαιρέτιζον αυτόν εκ δευτέρου προ τοϋ αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου, καί 
ειτα, έκ τρίτου, εις τό Πραιτώριον4. Έφ’ όσον, ΐνα τις μεταβή από τής 
Μέσης εις τον Ιππόδρομον 5 έδει νά διάσχιση την συνοικίαν τοϋ Διϊππίου, 
ή θέσις τής συνοικίας ταύτης, τοϋ συμπλέγματος τών ίππων καί τοϋ ναοΰ εις 
την νοτίαν πλευράν τής Μέσης, φαίνεται λίαν πιθανή.

Ό ναός τοϋ αγίου Ίωάννου τά ’Ίλλου αν .φέρεται υπό τών Πατρίων6 7, 
ως μέρος ενός συγκροτήματος κτηρίων, ευρισκομένων άναμφισβητήτως προς 
βορράν τής Μέσης, όπως δ άγιος Θεόδωρος τά Σφορακίου, τό ’Οκτάγωνον 
καί ή Παναγία τών Χαλκοπρατείων. Τά Πάτρια1 αναφέρουν επίσης παρά

1 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 2,13,562.
2 Mordtman, Esquisse topogr. de CP, § 119.
8 Ό Mordtman αναφέρει άγιον Ίωάννην Βαπτιστήν Διΐππιον καί άγιον Ίωάν

νην τόν Ίλλου. Πρόκειται βεβαίως περί μιας καί τής αυτής εκκλησίας τοΰ άγιου 
Ίωάννου τοϋ Βαπτιστοΰ, αυτή όμιος δέν εδρίσκετο εις τήν συνοικίαν τοΰ Διϊππίου.

4 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,79,376 (Vogt, Π, 177).Έξ άλλου ή δεξίω- 
σις εις τόν άγιον Ίωάννην τόν Θεολόγον τοΰ Διϊππίου δέν ήτο έκτακτος, δοΟείσης 
τής γειτνιάσεως τής εκκλησίας μετά τοΰ Μιλίου.

5 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,70,341 (Vogt, II, 137).
6 Preger, Έν»’ αν., II, 225,226,227. Βλ. Κωδινόν, 82,83.
7 Preger, ”Ενθ' άν., II, 281. Βλ. Κωδινόν, 126 καί 'Ελληνικά Μηνολό

για (PG, 117, στήλ. 159) τής 14ης Νοεμβρίου, εορτής τοΰ αγίου 'Υπατίου.
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τον ναόν τούτον την ύπαρξιν δημοσίου τίνος κτηρίου, τοΰ ταμείου τοϋ βασι
λικού -θησαυρού, «το ταμεΐον βασιλικόν», το όποιον φαίνεται ότι θά πρέπη 
να ταυτισθη μέ την ’Άρχαν, περί της οποίας όμιλεΐ το Πασχάλιον Χρονι
κόν1, προκειμένου περί μιας πυρκαϊάς ητις κατέστρεψε την Μέσην «από τού 
Λαύσου έως τής ’Άρχας, αντίκρυ τού φόρου Κωνσταντίνου». Έν τοιαΰτη 
περιπτώσει 6 ναός τού αγίου Ίοιάννου τα ’Ίλλου εύρίσκετο εις ικανήν άπό- 
στασιν από τού 'Ιπποδρόμου καί έξω τής οδού τής άγούσης από τής Μέσης 
εις τον 'Ιππόδρομον1 2. ’Άλλως είχε το πράγμα ό'σον αφορά εις τον άγιον 
Ίωάννην τον Θεολόγον, ό όποιος εύρίσκετο εις τινα άπόστασιν προς δυσμάς 
τοΰ Μιλίου, και συνεπώς, κατ’ ανάγκην, πρύς βορράν τής γραμμής των καγ- 
κέλλων και σχεδόν παρά τον άξονα τού δυτικού άκρου τής έν λόγφ γραμμής. 
Έφ’ όσον ή διακλάδωσις τής Μέσης, ή οποία ήρχιζε από τον άγιον Ίωάν
νην τον Θεολόγον Διΐππιον μέ κατεύθυνσιν προς νότον, ήτοι προς τον Ιππό
δρομον, κατέληγε πλησίον τοΰ Πρωτοθΰρου, τούτο κατά συνέπειαν εύρίσκετο 
εις τό δυτικόν άκρον τής γραμμής των καγκέλλων.

Αί πομπαί, κατά πάσαν πιθανότητα, ήκολοΰθουν ως επί τό πλεΐστον, 
την αυτήν οδόν, ήν και οί ηνίοχοι διά νά είσέλθουν εις τον Ιππόδρομον. 
Κατά τάς μακελλαρικάς λεγομένας ιπποδρομίας τάς όνομαζομένας και Λου- 
πέρκαλ, οί δήμοι, δοθέντος τού συνθήματος, άνεχώρουν εις δύο τμήματα από 
τό Διΐππιον, εισήρχοντο εις τον στίβον, καί, διατρέχοντες τήν δυτικήν πλευ
ράν αυτού μέχρι τού καμπτού των Πρασίνων, παρέκαμπτον τούτον καί άνήρ- 
χοντο μέχρι τοΰ Στόματος3. Καί τό μέν κείμενον δεν αναφέρει από ποιαν 
θΰραν διήρχοντο οί δήμοι, εφ’ όσον όμως ήρχοντο ούτοι από τό Διΐππιον 
καί ήκολοΰθουν κατά πρώτον τήν δυτικήν πλευράν, δΰναταί τις βασίμως νά 
ίσχυρισθή ότι είσήρχοντο εις τον Ιππόδρομον διά τοΰ Πρωτοθΰρου.

Τά πάντα πείθουν επίσης ότι καί οί κατάδικοι διά τοΰ Πρωτοθΰρου 
είσήρχοντο εις τον Ιππόδρομον, ί'να πομπευθοΰν. Ή διαδρομή αύτη φαίνε
ται ότι έτηρείτο τρόπον τινά εκ παραδόσεως. Εξαγόμενοι από τήν φυλακήν 
τοΰ Πραιτωρίου, ούτοι ωδηγούντο διά τής Μέσης μέχρι τού Διϊππίου, εκεί- 
θεν δέ, διά τής προαναφερθείσης διακλαδώσεως, μετέβαινον εις τον Ιππό
δρομον, τού οποίου διέτρεχον τήν δυτικήν πλευράν, εκτιθέμενοι εις τάς 
ύβρεις τών μερών, καθημένων εις τά εδώλιά των. Φθάνοντες εις τον καμπτόν 
τών Πρασίνων, παρέκαμπτον αυτόν, διά νά διατρέξουν τό πέλμα μέχρι τού 
Στόματος, εκεί δέ εζήτουν δημοσία συγγνώμην προ τής αύτοκρατορικής εξέ

1 Πασχάλιον Χρονικόν, 695.
5 Περί άγιου Ίωάννου Βαπτιστοΰ τά "Ιλλου, βλέπε R. Jan in, Les eglises 

byzantines du Precurseur a CP, Echos d’Orient, XXXVII, 1938, 333 - 334.
3 "Εκθεσις της βασιλείου τά'ξεως, 1,73,366,367 (Vogt, II, 165,166).
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δρας. Την πορείαν αυτήν ήκολοόθησε, κατά τον Θεοφάνη ‘, την 7ην "Οκτω
βρίου 766 επί Κωνσταντίνου Ε' καί ό πατριάρχης Κωνσταντίνος. Καθήμε- 
νος επί δνου άναστρόφως σεσαγμένου, ό άτυχης ιεράρχης ωδηγήθη «διά τοϋ 
Διϊππίου εις τδ 'Ιπποδρόμων». Κατά την διέλευσίν του προ των δήμων «εν 
τοίς δήμοις», ύπέστη βιαίαν έπίθεσιν από τά μέρη, φθάσας δέ τέλος «εις τδ 
στάμα» έρρίφθη χαμαί ποδοπατηθείς. Έκεΐ έξηναγκάσθη νά λάβη θέσιν 
έναντι των μερών, εκτεθειμένος εις τούς προπηλακισμούς καθ’ δλην την διάρ
κειαν των ιπποδρομιών.

Ερχόμενος έκ τοϋ Διϊππίου, ό πατριάρχης Κωνσταντίνος διήλθε, κατά 
πάσαν πιθανότητα, εκ τοϋ Πρωτοθυρου, εφ’ δσον επρόκειτο νά άκολουθήση 
την δυτικήν πλευράν τοϋ στίβου. ’Ολίγα έτη προ αύτοϋ ό πατριάρχης ’Ανα
στάσιος ειχεν επίσης όδηγηθή διά τοϋ Διϊππίου εις τον 'Ιππόδρομον, ϊνα 
πομπευθή κατά διαταγήν τού ίδιου αύτοκράτορος1 2. Προ δεκαπέντε ετών δ 
πατριάρχης Γερμανός φαίνεται δτι είχε προείπει εις τον διάδοχόν του τήν 
ταπεινωτικήν αυτήν παρέλασιν, ως έξης: «Μή σπεΰδε' τδ Διΐππιον εκδέ- 
χεταί σε» 3.

Οΰτω τδ Διΐππιον φαίνεται δτι ήτο δ πρώτος σταθμός, δπόθεν διήρ- 
χοντο οί κατάδικοι, προτοΰ εϊσέλθουν εις τον 'Ιππόδρομον. Τδ Πρωτόθυρον 
πρέπει νά ήτο δ δεύτερος σταθμός. Δι’ αυτόν ίσως τον λόγον είχε διαρρυ- 
θμισθή εις τδ εσωτερικόν τοϋ εν λόγιο Πρωτοθυρου τδ άφιερωμένον εις τήν 
Θεοτόκον, μικρόν εύκτήριον, ϊνα έχουν τουλάχιστον οί κατάδικοι τήν παρα
μυθίαν νά επικαλούνται τήν εύσπλαγχνίαν της.

Αί διάφοροι πομπαί, αΐτινες, κατά τάς ημέρας τών ιπποδρομιών παρή- 
λαυνον εντός τοϋ 'Ιπποδρόμου, διήρχοντο πιθανώτατα επίσης διά τοϋ Πρω
τοπόρου, τδ οποίον, μή χρησιμεΰον ώς άρματοστάσιον, δεν έκλείετο διά φρά
γματος. 'Όσον αφορά εις τάς θριαμβευτικός πομπάς, αύται ήκολουθουν τήν 
Μέσην άπδ τής Χρυσής Πόλης μέχρι τοϋ Μιλίου καί από τοϋ Μιλίου μέχρι 
τής Χάλκης. Συνεπώς, προς τον 'Ιππόδρομον διηυθύνοντο έκ τής Χάλκης, 
εισερχόμενοι εντός αύτοϋ διά τών βορείων θυρών, ίσως τών εις τδ μέσον 
ευρισκομένων.

Ό ιστορικός Νικήτας4 παρέχει πολυτίμους τινάς πληροφορίας περί τής 
θέσεως τοϋ αγίου Ίωάννου τοϋ Θεολόγου τοϋ Διϊππίου, άναφερόμενος εις 
τήν στάσιν τοϋ Καίσαρος Ίωάννου Κομνηνοϋ (δνομα, δπερ έλαβεν δ Renier

1 Θεοφάνης, 682. Βλ. A. Lombard, Constantin V, empereur des 
Romains, Paris, 1902, 148.

2 Θεοφάνης, 648. Βλ. K ε δ ρ η ν ό ν, 1,798 καί Ζ ω ν α ρ α ν, 3,268.
3 Κεδρηνός, ”Ενθ’ άν. Βλ. Ζ ω ν α ρ ά ν, ’Ένθ ’ άν.
4 Νικήτας, 305 -308. Βλ. Ευστάθιον, 386 - 387 (εν τή συνεχεία; Λέοντος 

τοϋ Γραμματικού).
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de Montferrat, τελευταίος υιός τοΰ Μαρκησίου Γουλιέλμου τοϋ 3ου, δτε 
ενυμφεύθη τφ 1180 μετά της Μαρίας, θυγατρός τοΰ Μανουήλ 1ου τοΰ Κο- 
μνηνοΰ) κατά τής Αΰτοκρατείρας τής ’Αντιόχειας και τοΰ ευνοούμενου της 
πρωτοσεβαστοΰ ’Αλεξίου.

Οί οπαδοί τοΰ καίσαρος Ίωάννου, κατά τάς άρχός Μαΐου τοΰ 1182, 
ειχον έγκαταστήσει τό στρατηγεΐόν των εις την αγίαν Σοφίαν και κατεΐχον 
τό Αΰγουσταΐον. Διά τοΰ Μιλίου καί τοΰ παρεκκλησίου τοΰ αγίου ’Αλεξίου 
εδέσποζον τής Μέσης προς τον φόρον τοΰ Κωνσταντίνου καί προς την Χαλ- 
κήν, ενφ συγχρόνως διετήρουν την επαφήν μετά τής πόλεως, τής οποίας οί 
κάτοικοι ήσαν ευνοϊκοί προς αΰτούς. Έγκεκλεισμένοι εντός τοΰ Μεγάλου 
Παλατιού, οί αΰτοκρατορικοί δεν ήδΰναντο ούτε καν να διανοηθοΰν δ'τι θά 
επετίθεντο κατά των έπαναστών έξερχόμενοι από τήν Χαλκήν εις τήν Μεσην, 
ήτοι εις τον τομέα τον εκτεινόμενον από τήν Μεσην μέχρι τοΰ Μιλίου. Ή 
τοιαΰτη τακτική θά άπέβαινε καταστρεπτική, διότι θά κατέλιπεν ακάλυπτους 
τούς επιτιθεμένους καί εκτεθειμένους εις τά βέλη των αντιπάλων των, εγκα
τεστημένων επί τοΰ Μιλίου. Ένεργήσαντες δθεν κυκλωτικήν κίνησιν, επέτυ- 
χον νά καταλάβουν τόν ναόν τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου τοΰ Διϊπ- 
πίου «ό τοΰ Θεολόγου Ίωάννου ναός, φ τό έπίκλην Διίππιον»1. Προς τοΰτο 
οί αΰτοκρατορικοί πρέπει κατ’ ανάγκην νά εξήλθον από τό Μέγα Παλάτιον 
είς τόν Ιππόδρομον' έξελθόντες δέ διά τών βορείων θυρών αΰτοΰ, πρέπει 
νά ήκολουθησαν τήν οδόν, ή οποία συνήντα τήν Μεσην παρά τόν άγιον 
Ίωάννην τόν Θεολόγον1 2. Κύριοι τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεολόγου Διϊπ- 
πίου, δστις έδέσποζεν έκ τοΰ σύνεγγυς τοΰ Μιλίου, οί αΰτοκρατορικοί, διά 
τών τοξευμάτων των, κατέστησαν κρίσιμον κατ’ άρχάς, καί ειτα άφόρητον, 
τήν θέσιν τών καισαρικών. Επωφελούμενοι τής τοιαύτης υπεροχής των, απώ
θησαν τούς αντιπάλους των καί τούς εξηνάγκασαν νά καταφύγουν εις τό 
Αΰγουσταΐον. Οί καισαρικοί ΰπεχρεώθησαν νά εκκενώσουν τό Μίλιον καί 
τόν άγιον ’Αλέξιον, τά όποια περιήλθον είς χεΐρας τών αΰτοκρατορικών. 
Οΰτοι, θραύσαντες διά τών πελέκεων τάς θύρας τοΰ Αΰγουσταίου, εξεδίωξαν 
τούς στασιαστάς, οΐτινες καί ήναγκάσθησαν νά αναζητήσουν άσυλον είς τό 
εσωτερικόν τής αγίας Σοφίας. Κατά πάσαν πιθανότητα ή επίθεσις ελαβε 
χώραν εκ δυσμών μέ αντικειμενικόν σκοπόν τό Μίλιον. Συνεπώς ό άγιος 
Ιωάννης ό Θεολόγος Διίππιον έκειτο προς δυσμάς τοΰ Μιλίου καί εις ακτίνα 
δράσεως βέλους.

1 Νικήτας, 307.
2 Mordtman, ”Ενθ’ άν., § 7. Ουτος, σχολιάζων τό κείμενον τοΰ Νικήτα, 

γράφει" «Οί αΰτοκρατορικοί κατώρθωσαν, χάρις είς μίαν κυκλωτικήν κίνησιν, έξελ
θόντες πιθανώς έκ τοϋ Καθίσματος, νά καταλάβουν τόν ναόν τοΰ αγίου Ίωάννου τοϋ 
’Αποστόλου, δθεν έδέσποζον τοΰ Μιλίου». *0 Mordtman τοποθετεί τό Κάθισμα έπί 
τής βόρειας πλευράς τοΰ Ιπποδρόμου.
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Ή θέσις τοΰ Μιλίου εκτός τοΰ Αΰγουσταίου, προς δυσμάς δέ και πλη- 
σιέστατα αΰτοΰ, είς την είσοδον τοϋ Τμήματος τής Μέσης τοΰ έχοντος κατεύ- 
θυνσιν προς τον φόρον τοϋ Κωνσταντίνου, είναι αναμφισβήτητος ‘. Ή διή- 
γησις τοΰ Νικήτα καθορίζει σαφώς την θέσιν τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεο
λόγου τοΰ Διϊππίου προς δυσμάς τοΰ Μιλίου, επ’ αυτής τής Μέσης. Πράγματι, 
διά νά είναι αποτελεσματική ή βολή των αΰτοκρατορικών έπρεπε να μήν 
παρεμποδίζεται από τήν παρουσίαν παρεμβαλλομένων κτηρίων.

Ό Mordtman έχει πλήρως άντιληφθή τον ελιγμόν των αΰτοκρατορι
κών. 'Ο Labarte αντιθέτους* 2, συνεσόύρευσε λάθη επί λαθών. Οΰτος τοπο
θετεί έσφαλμένως τό Μίλιον εις τό κέντρον τοΰ Αΰγουσταίου, και ταυτίζει, 
συνεπεία παρεξηγήσεως δυσκόλως εννοούμενης, τύν ναόν τοΰ αγίου Ίωάννου 
τοΰ Θεολόγου τοΰ Διϊππίου μετά τοΰ ευκτήριου τοΰ αγίου Ίωάννου τοΰ Θεο
λόγου, τοΰ κτισθέντος υπό Βασιλείου τοΰ Α’ εντός τοΰ περιβόλου αΰτοΰ τοΰ 
Μεγάλου Παλατιού και πλησίον τοΰ Φάρου, κατά τήν μαρτυρίαν τοΰ Συνεχι- 
στοΰ τοΰ Θεοφάνους 3.’Έτι περισσότερον, ό Labarte τοποθετεί άδιστάκτως τό 
εΰκτήριον τοΰτο εντός τοΰ Αΰγουσταίου, άνατολικώς τοΰ Μιλίου. Έπ'ι πλέον 
θεωρεί δτι οί αΰτοκρατορικο! έξήλθον τοΰ Μεγάλου Παλατιού διά τής Χαλ- 
κής, ήτις, κατ’ αΰτόν, έβλεπε προς τό Αΰγουσταϊον. Στηριζόμενα είς τοιαΰτα 
τοπογραφικά δεδομένα, τά σχόλια τοΰ Labarte είναι κατ’ ανάγκην ανακριβή.

Ούτως ή διήγησις τοΰ Νικήτα επιβεβαιώνει τήν θέσιν τοΰ αγίου Ίωάν
νου τοΰ Θεολόγου τοΰ Διϊππίου. Τό δέ Πρωτόθυρον τοΰ Ίπποδρόμου, ευρι
σκόμενον προς αυτήν τήν πλευράν, δεν ήδΰνατο νά είναι ή ή δυτικωτέρα θΰρα 
τής βόρειας όψεως τοΰ Ίπποδρόμου.

ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ό Θεόδωρος Βαλσαμών βεβαιώνει, δτι κατά τους χρόνους του, ήτοι 
κατά τά τέλη τοΰ 12ου αΐώνος, τά μέρη έξηκολοΰθουν νά έχουν ίδιους χώρους 
συγκεντρώσεων, ίδιους ίππους καί στάβλους καί ιδίας προσόδους4, «ως εχόν- 
των οίκους καί ίππους καί ίππώνας και μέχρι καί νΰν περισωζομένους καί 
προσόδους». 'Ως ίππικαί έταιρειαι, τά μέρη, κατά πάσαν πιθανότητα, ειχον

’ Περί τής Ο-εσεως τοϋ Μιλίου, βλ. Mordtman, Esquisse, § 5 καί σχε
διάγραμμα. V. Μ ill ingen, Byzantine CP, σχεδιάγραμμα. J. Ebersolt, Le 
grand Palais, 16.

2 Labarte, Le palais imperial de CP, Paris, 1861, 35 καί 47.
3 Οί συνεχίζοντες τον Θεοφάνη, 336, βλ. J. Ebersolt, ’Ένθ·’ 

άν., 140.
4 Παρατηρήσεις είς τόν Θεοφάνην, II, 418.
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εις την κυριότητα αυτών τούς ίππους, τούς οποίους έχρησιμοποίουν εις τούς 
αγώνας υπό τα χρώματά των. Ή κυριότης αύτη φαίνεται προκΰπτουσα εκ 
διαφόρων χωρίων της Έκθέσεως τής βασιλείου τάξεως.

Μετά τούς αγώνας μεταλλαγής, ό νικητής ηνίοχος παρουσιάζετο προ τοΰ 
μέρους τοΰ οποίου τον ίππον είχε χρησιμοποιήσει1 «απέρχονται εις τον 
δήμον δθεν είσίν οί ίπποι».

Εις ωρισμένας ιπποδρομίας, έκαστον μέρος ώφειλε νά προμηθεύση ένα 
ίππον1 2 * «από Βενέτου ίππον ενα, από Πρασίνου ίππον ενα». Τό πρώτον 
καθήκον τοΰ δημάρχου, άρτι προβληθέντος, ήτο νά μεταβή μέ τούς υφιστα
μένους του εις τον στάβλον τοΰ μέρους του ΐνα επιθεώρηση τούς ίππους5. 
«... καί απέρχεται μέχρι τοΰ στάβλου τοΰ μέρους καί θεωρεί τούς ίππους 
αύτοΰ». 'Ο Συνεχιστής τοΰ Θεοφάνους υπαινίσσεται τούς ίππους τούς ανή
κοντας εις έκαστον μέρος4. Τέλος εις τινα κρίσιμον στιγμήν, βλέπομεν τον 
Βελισσάριον νά Ιπιτάσση ολους τούς ίππους τής πόλεως, ήτοι τούς τοΰ αύτο- 
κράτορος, τούς τοΰ 'Ιπποδρόμου, τούς τών μοναστηρίων καί τούς τών ιδιω
τών5. Γράφων περί ίππων τοΰ 'Ιπποδρόμου ό χρονογράφος θέλει ασφαλώς 
νά δηλώση τούς ίππους τών μερών.

'Έκαστον μέρος, ιδιοκτήτης τών ίππων του, ώφειλεν ως εικός, νά φρον- 
τίζη διά την συντήρησίν των. Πράγματι έκ τής έκθέσεως τής βασιλείου τάξεως 
μανθάνομεν δτι ό Θεσσάριος, δτε έπεσκέπτετο τούς στάβλους τών Βενέτων 
καί τών Πρασίνιον, ελάμβανεν ως άποζημίωσιν μετακινήσεως τρία μέτρα κρι- 
θής καί τρία δέματα σανού6. Τά μέρη ειχον συνεπώς τό δικαίωμα νά διαθέ
τουν ποσότητα χόρτου εκ τοΰ προοριζομένου διά την διατροφήν τών ίππων. 
Οί ιπποκόμοι, οί ύπηρέται τών στάβλων καί άλλοι υπάλληλοι εμισθοδο- 
τοϋντο επίσης από τά μέρη καί προσελαμβάνοντο υπό τά χρώματά των7.

Τά μέρη ώς κύριοι τών ίππων, έδει επίσης νά έχουν ιδιαιτέρους στά
βλους διά τήν στέγασιν αυτών. Έπί τοΰ σημείου τούτου ή Έκθεσις τής 
βασιλείου τάξεως είναι κατηγορηματική. Τήν παραμονήν τών ίπποδρομιώιν, 
έκαστος δήμαρχος ώφειλε νά μεταβή μετά τών ύπ’ αυτόν εις τον ιδιαίτερον 
στάβλον τον άνήκοντα εις τό μέρος του «έκαστος εις τον ίδιον στάβλον» 8. Ό

1 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,69,337 (Vogt, II, 139).
5 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,69,338 (Vogt, II, 140).
8 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,55,271 (Vogt, II, 78).
1 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 640" «οί ίπποι άμφστέρων τών

μερών».
5 Θεοφάνης, 361.
6 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,69,311 (Vogt, II, 119).
7 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, "Ενθ1 άν.
8 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,70,348 (Vogt, II, 149).
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δέ Θεσσάριος, άφοΰ έπεσκέπτετο τον στάβλον τοΰ Βενέτου, μετέβαινεν εις τον 
τοΰ Πρασίνου. «... εις τον τοΰ Πρασίνου στάβλον»1.

Οί στάβλοι τών μερών εύρίσκοντο είς την συνοικίαν τοΰ Διϊππίου, πλη- 
σιέστατα δηλαδή προς την βορείαν πλευράν τοΰ 'Ιπποδρόμου, όπως φαίνεται 
από την Έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως. Πράγματι, εάν ίππος τις έπληγώ- 
νετο εντός τοΰ στίβου, έπρεπε νά όδηγηθή «... επί τό Διΐππιον είς τον στά
βλον» 1 2 *. Έφ’ δσον τό κείμενον δεν καθορίζει τον δήμον εις τον όποιον άνή- 
κεν ό ίππος, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν δτι τά μέρη ειχον τούς στάβλους 
των είς την αυτήν συνοικίαν. Βλέπομεν πράγματι τούς ίππους των μερών 
έκκινοΰντας συγχρόνως έκ τοΰ Διϊππίου, ΐνα εΐσέλθουν εις τον στίβον διά 
τοΰ Πρωτοθΰρου", προφανώς δέ ή Έκθεσις τή^ βασιλείου τάξεως χαρακτη
ρίζει συλλήβδην τούς στάβλους των μερών «τά Διΐππια»4 διά τον λόγον 
ακριβώς δτι έγειτόνευον. Τό γεγονός δτι οί στάβλοι έγειτόνευον φαίνεται 
βέβαιον καθ’ δσον βλέπομεν τον Θεσσάριον μεταβαίνοντα αμέσως από τοΰ 
στάβλου τοΰ Βενέτου είς τον τοΰ Πρασίνου5. Έν τοΰτοις, χωρίον τι των 
Πατρίων φαίνεται ύποδηλοΰν δτι τά μέρη ειχον ίσως καί στάβλους είς δια
φόρους συνοικίας6 *. Έν πάση περιπτώσει, μόνον τά πρωτεύοντα μέρη ειχον 
ειδικούς στάβλους. Οί Λευκοί και οί Ροΰσιοι δεν ήσαν ή οί αστικοί τομείς 
των μεγάλων μερών, ύπέκειντο δέ είς τούς αυτούς αρχηγούς καί ειχον τά αυτά 
συμφέροντα.

Έμπροσθεν έκάστου στάβλου έξετείνετο αυλή, «τό έξάερον» περιέχουσα 
μίαν φιάλην’. Την παραμονήν τών ιπποδρομιών τής 11ης Μαΐου, έκαστον 
μέρος εξέθετεν εντός τής φιάλης του «έν τή ιδία αύτοΰ φιάλη» τούς ίππους 
του κεκαλυμμένους διά χρυσοποίκιλτων επιστρωμάτων καί πλουσίων έφιπ- 
πίων, προτοΰ όδηγήση αυτούς διά τοΰ Διϊππίου καί τοΰ Πρωτοθΰρου εντός 
τοΰ στίβου8.

Οί συνεχισταί τοΰ Θεοφάνους9, συνεπεία μιας παραδόξου παρεξηγή-

1 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,69,311 (Vogt, II, 119).
3 ’Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,69,339 (Vogt, II, 142).
8 ’Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,70,341 (Vogt, II, 143).
4 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,71,362 (Vogt, II, 153).
5 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,69,311 (Vogt, II, 119).
6 Preget, Script. Origin., CP, II, 239 : τά λεγάμενα Πράσινα, διότι έκεϊ 

στάβλος τών Πρασίνων.
1 ’Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,70,348 (Vogt, II, 149).
s "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,70,341 (Vogt, II, 143). Φιάλην ώνόμαζον

μίαν κρήνην μετά λεκάνης, άλλα, κατ’ έπέκτασιν, έδιδον τό ονομα Φιάλη καί εις 
υπαίθριον τοποθεσίαν κοσμουμένην διά κρήνης.

9 Ο ι συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 640 (Συμεών μάγιστρος), 806 
(Γεώργιος μοναχός). Βλ. Λέοντα Γραμματικόν, 225: Φιάλη έν ή γίνεται τό 
σαξιμοδέξιμον τών ίππων άμφοτέρων τών μερών διερχομένων μετά χρυσών σαγισμά-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:30:05 EEST - 3.236.241.27



42 R. Guilland

σεως, μετέφερον εις to Μέγα Παλάτιον καί εντός τής Φιάλης ιοΰ Τρικόγχου, 
την τελετήν, την διεξαγομένην εντός τών φιαλών τοΰ Διϊππίου. Οι ίπποι 
ουδέποτε είσήρχοντο εις την Φιάλην τοΰ Τρικόγχου, ούτε εις τάς έν τφ Πα- 
λατίφ Φιάλας τών μερών. Ή Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως ουδέποτε υπαι
νίσσεται την παρουσίαν των. Εις τον βίον τοΰ Θεοφίλου ', δ'που γίνεται 
πολύς λόγος περί τής Φιάλης τοΰ Τρικόγχου καί τών έν αυτή έκτυλισσομένων 
τελετών, οΰδεμία μνεία γίνεται περί εκθέσεων ίππων.

Οί στάβλοι τών μερών έκειντο πιθανώς πλησίον τοΰ άλλαγίου τοΰ άνα- 
φερομένου υπό τών Πατρίων* 1 2, εις την συνοικίαν τοΰ Διϊππίου. Δεν έ'βλεπον 
εις αυτήν την Μέσην, άλλα πιθανώς εις την διακλάδωσιν αυτής την διασχί- 
ζουσαν την συνοικίαν τοΰ Διϊππίου καί καταλήγουσαν έναντι σχεδόν τοΰ Πρω- 
τοθΰρου. Δεν συνείχοντο μέν μετά τής βόρειας πλευράς τοΰ Ιπποδρόμου, 
άλλ’ εΰρίσκοντο πλησιέστατα αυτής.

Συνήθως ή θέσις3τών στάβλων τών μερών τοποθετείται εγγύς τών 
Καγκέλλων, επί τής βόρειας πλευράς τοΰ Ιπποδρόμου. Ό Kabarte4 5 επί 
πλέον συνεσώρευσεν εις την βορείαν πλευράν τοΰ Ιπποδρόμου καί διαφό
ρους άλλας παρασιτικάς οικοδομάς, αί δποΐαι ουδόλως φαίνονται χρήσιμοι. 
Φαντάζεται τήν ΰπαρξιν δυο αυλών υπό τό όνομα Μαγγάνων, περί τάς οποίας 
εΰρίσκοντο, κατ’ αυτόν, όλα τά παραρτήματα τοΰ Ιπποδρόμου. Αί αύλαί 
αύται όμως ούδαμοΰ άναφέρονται. Ύπό τό όνομα τών Μαγγάνων, ως εΐδο- 
μεν, οί Βυζαντινοί έδήλουν μόνον τήν γραμμήν τών Καγκέλλων.

Ή πορεία άλλωστε, ήν ήκολοΰθει 6 άρτι προβληθείς δήμαρχος, ϊνα 
μεταβή από τής Χαλκής εις τον στάβλον τοΰ μέρους του6 άποδεικνΰει ότι δ 
στάβλος δέον νά άναζητηθή περί τήν Μέσην καί όχι προς τό μέρος τών Καγ
κέλλων. Ό δήμαρχος, πράγματι, άφοΰ διήρχετο διά τοΰ Μιλίου, έπρεπε νά 
διάσχιση τήν Μέσην προς τον Φόρον τοΰ Κωνσταντίνου μέχρι τοΰ αγίου 
Ίωάννου τοΰ Θεολόγου τοΰ Διϊππίου. Έάν δ στάβλος εΰρίσκετο προς τό 
μέρος τών Καγκέλλων, δ δήμαρχος, έκκινών έκ τής Χαλκής, δεν θά διηυθΰ- 
νετο προς βορράν προς τό Μίλιον, αλλά προς νότον προς τά Νούμερα, δθεν 
ακολουθών κατά μήκος τό Ζεΰξιππον θά έφθανε εις τήν γραμμήν τών Καγ
κέλλων6.

των. Βλ. Έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως, 1,70,341 (Vogt, II, 143) : ίππους φοροΰν- 
τας χρυσοσήμεντα σαγίσματα.

1 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 142.
2 Preger, Ένθ’ άν., II, 169,187.
3 A. Rambaud, Ένθ’ άν., 22. Barth, Constantinople, 98.
4 Lab arte, Ένθ’ άν., 45 καί σχεδίασμα.
5 ’'Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,55,271 (Vogt, II, 75-76).
6 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, παράρτ. 507. (Είναι ή πορεία τοΰ Θεο

φίλου).
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ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

'Ως εΐπομεν ήδη, ή βορεία πλευρά τοΰ 'Ιπποδρόμου άπετελεΐτο έκ μιας 
μακράς, εύθυγράμμου και συμπαγούς οικοδομής διαπερωμένης υπό εύρειών 
σηράγγων, αΐτινες Ιχρησίμευον ως υπόστεγα μέν διά τά άρματα κατά τάς 
ημέρας των ιπποδρομιών, ως διαβάσεις δέ κατά τάς άλλας ημέρας. Εις τό 
κέντρον της πλευράς αυτής ύψοΰτο υψηλός πύργος φέρων εις την κορυφήν 
του άρμα. Εκατέρωθεν τοΰ πύργου, επί τοΰ ύπεράνω των θυρών εκτεινόμε
νου δώματος ύπήρχον αΐθουσαι χρησιμεύουσαι ως αποδυτήρια των ηνιόχων, 
ως τόποι συγκεντρώσεως τών αντιπροσώπων των μερών και ως έξέδραι διά 
τό προσωπικόν. Αί αΐθουσαι αύται φαίνεται δτι μετετράπησαν άργότερον εις 
θεωρεία διά τάς κυρίας τής αυλής.

Θεωμένη από τοΰ στίβου, ή βορεία πλευρά τοΰ 'Ιπποδρόμου έφαίνετο 
ως πελώριον τείχος διανοιγόμενον κάτω μέν ύπό τών αψίδων, άνω δέ υπό 
παραθύρων. Ό Buondelmonti χαρακτηρίζει αυτήν ακριβέστατα ως «κατα
πληκτικόν τοίχον μέ αναρίθμητα παράθυρα» καί ό Clavijo ως «μεγάλην οι
κίαν μέ θύρας».

Ύπήρχον 10 ή 12 θύραι ήριθμημέναι εκ δεξιών προς τά αριστερά. Ή 
μέν πρώτη κατείχε την δυτικήν, ή δέ 10η ή 12η την ανατολικήν άκραν τής 
πλευράς.

Μικρόν εύκτήριον, άφιερωμένον εις τήν Θεοτόκον, εύρίσκετο εις τό εσω
τερικόν τοΰ Πρωτοθύρου. Έσωτερικαί δέ κλΐναι έπέτρεπον τήν άνάβασιν έκ 
τών θυρών εις τον εξώστην.

Ή βορεία πλευρά τοΰ Ίπποδρόμου συνεδέετο διά τής ανατολικής άκρας 
αυτής μεθ’ ενός σημαντικοΰ οικοδομήματος: τ<ών Νουμέριον ή Πρανδιάρας 
ή Χαλκής τοΰ Ίπποδρόμου. Τό οικοδόμημα τοΰτο άπετέλει προεξοχήν τοΰ 
Μεγάλου Παλατιού, εξ ου καί έξηρτάτο.

Μεταξύ τής βόρειας πλευράς τοΰ Ίπποδρόμου καί τής νοτίας πλευράς 
τών Θερμών τοΰ Ζευξίππου διήρχετο ή Μέση, ερχομένη από τής Χαλκής. 
"Εναντι τοΰ Πρωτοθύρου, ήρχιζε από τήν Μέσην διακλάδωσίς τις, ήτις 
κατηυθύνετο προς βορράν, μέχρις δτου συνήντα εκ νέου τήν Μέσην παρά τον 
άγιον Ίωάννην τον Θεολόγον τοΰ Διϊππίου άφοΰ προηγουμένως διέσχιζε 
τήν συνοικίαν τοΰ Διϊππίου δπου εΰρίσκοντο οι στάβλοι τών μερών.

Κατά τούς τελευταίους αιώνας τής αυτοκρατορίας φαίνεται δτι, πλησίον 
τής βόρειας πλευράς τοΰ Ίπποδρόμου, εκτίσθησαν μία εκκλησία καί εν μο- 
ναστήριον. Ή έν λόγιρ εκκλησία δέν ήτο ό άγιος Στέφανος τοΰ Ίπποδρόμου. 
Έκτος τοΰ Πύργου μετά τοΰ τεθρίππου καί τών αποδυτηρίων τών Βενέτων 
καί τών Πρασίνων ούδεμία άλλη οικοδομή άναφέρεται άνωθεν τής γραμμής 
τών Καγκέλλων.
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Προς το μέρος τής Μέσης, ή βορεία πλευρά τοΰ 'Ιπποδρόμου, όπως δλα 
τά μεγάλα οικοδομήματα τοΰ Βυζαντίου, θά πρέπη να έπλαισιοϋτο υπό 
στοών. Αΰται έπανειλημμένως έκάησαν μεταδόσασαι τό πΰρ εις τάς θύρας 
τοΰ 'Ιπποδρόμου.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ. ΤΟ ΛΟΓΕΙΟΝ, ΤΑ ΣΤΗΘΑΙΑ

Εις τούς ίπποδρόμους τής άρχαιότητος, αί βαθμίδες, δι’ ευνόητους λό
γους, δεν κατήρχοντο μέχρι τοΰ επιπέδου τοΰ στίβου, άλλα κατέληγον μερικά 
μέτρα άνωθεν τοΰ εδάφους εις δώμα ή εξώστην όνομαζόμενον πόδιον (po
dium), τό όποιον έδέσποζε τοΰ στίβου καί έχωρίζετο άπ’ αύτοΰ δι’ ενός 
τοίχου" ό έξάίστης ούτος έφράσσετο υπό κιγκλιδώματος, δπερ έχρησίμευεν ως 
στήριγμα. Ούτως ειχον τά πράγματα και εις τον 'Ιππόδρομον τοΰ Βυ
ζαντίου.

Τό λογίον (γρ. λογεΐον), περί τοΰ οποίου συχνάκις γίνεται λόγος εις την 
Έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως, δεν είναι άλλο ή τό πόδιον.'Ο Heisenberg 1 
όρθώς διεΐδεν δτι ή λέξις λογίον ήτο παραφθορά τής λέξεως λογεΐον, δεν 
έξήγαγεν όμως εκ τούτου τά άπορρέοντα συμπεράσματα.

Την παραμονήν τών ιπποδρομιών τής 11ης Μαΐου οί ήνίοχοι περιήγον 
τούς 'ίππους των εντός τοΰ στίβου" δτε διήρχοντο προ τών σταθμών τών με
ρών των, οί φύλακες τών μερών καί εν συνεχεία «οί τοΰ λογείου» έπευφή- 
μουν τον αύτοκράτορα1 2. «Οί τοΰ λογείου» Ιπίσης, κατά τάς αύτάς ιπποδρο
μίας, άφοΰ επεράτουν τό έργον των, παρέδιδον τούς κλάδους δάφνης εις τούς 
δημότας, οί όποιοι κατήρχοντο εκ τών δήμων των διά να χαιρετίσουν εντός 
τοΰ στίβου τούς νικητάς ηνιόχους3.

Ή έκφρασις «οί τοΰ λογείου» πολύ έδυσχέρανε τον μεταφραστήν τής 
Βυζαντίδος τής Βόννης, ό όποιος την άπέδωκε διά τοΰ «rationales». 'Ο 
Reiske, έξ άλλου γράφει είλικρινώς4 «fateor hoc in loco, ut in multis 
aliis Davum me esse, non CEdipum». Ό Heisenberg ερμηνεύει την 
έκφρασιν ταύτην ως «Platz der Possenreiszer», θέσιν προοριζομένην διά 
τούς μίμους. Ή μετάφρασις τοΰ Reiske προέρχεται προφανώς εκ συσχετί- 
σεως μετά τής λέξεως λογιστής. 'Η ερμηνεία τοΰ Heisenberg, υίοθετηθεΐσα

1 A. Heisenberg, Nikolaos Mesarites. Die Palastrevolution des Johan
nes Komnenos, Wiirtzburg, 1907, 23 καί 60-61 σημειώσεις.

2 "Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,70,341 (Vogt, II, 143).
8 Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,70,345 (Vogt, II, 146).
4 Reiske, Υπόμνημα, 340.
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καί υπό τοΰ Vogt \ στηρίζεται εις την ερμηνείαν ενός σχολίου τοΰ χειρο
γράφου της Έκθέσεως της βασιλείου τάξεως «μιμολο», τό οποίον είναι 
πιθανώτατα βραχυλογία τοΰ μιμολόγοι η μιμολόγιον. Ό σχολιαστής, έπιθυ- 
μών να έξηγήση την λέξιν λόγιον, υπενθυμίζει οτι τοΰτο είναι ή θέσις, δπου, 
εντός των αρχαίων θεάτρων, ισταντο οί μίμοι και άπήγγελλον. Κατ’ αυτόν, 
τό λόγιον ή μιμολόγιον δεν είναι άλλο τι ή τό λογεϊον. Ή λέξις δμως λο- 
γείον δεν Ισήμαινε, προκειμένου περί 'Ιπποδρόμου, τό αυτό δπερ έσήμαινε 
προκειμένου περί θεάτρου. Προκειμένου περί 'Ιπποδρόμου, τό λογεϊον αντι
στοιχεί προς τό πόδιον, ενφ περί θεάτρου, τό λογεϊον φαίνεται αντίστοιχον 
προς τό προσκήνιον, τό σημεΐον δηλαδή τής σκηνής τό πλησιέστερον προς 
τούς θεατάς, δπου οΐ ηθοποιοί, οί μίμοι, ισταντο διά ν’ απαγγείλουν ή νά 
παίξουν,—δθεν τό σχόλιον. Εντός τοΰ 'Ιπποδρόμου, κατ’ αναλογίαν, τό 
λογεϊον άντεστοίχει προς τό σημεΐον τό πλησιέστερον προς τον στίβον, ήτοι 
προς την εξέδραν την κειμένην είς τό κατοίτερον μέρος των βαθμιδών καί 
περιοριζομένην προς τό μέρος τοΰ στίβου διά τοΰ κιγκλιδώματος τοΰ λογείου.

Είς την Ρώμην φαίνεται δτι ετοποθέτουν επί τοΰ ποδίου τά κινητά 
καθίσματα τών συγκλητικών καί των σημαινόντων προσώπων. Τοΰτο είς τό 
Βυζάντιον δεν συνέβαινε. Τό λογεϊον φαίνεται δτι προωρίζετο είδικυίτερον 
δι’ ωρισμένην κατηγορίαν θεατών, ασφαλώς διά τινας υπαλλήλους τοΰ 'Ιπ
ποδρόμου, οί όποιοι ισταντο εκεί διά νά μη εμποδίζουν εντός τοΰ στίβου 
κατά τάς ιπποδρομίας. Είναι έξ άλλου πιθανώτατον, δτι διάφορα δευτερεΰ- 
οντα πρόσωπα τοΰ 'Ιπποδρόμου, ήτοι μίμοι, χορευταί, θαυματοποιοί, άκρο- 
βάται καί άλλοι, είχον επίσης την άδειαν νά άναβαίνουν είς τό λογεϊον δτε 
δεν εξετέλουν τά γυμνάσματά των. Δεν φαίνεται δμως δτι πρέπει μέ την 
εκφρασιν «οί τοΰ λογείου» νά νοήσωμεν είδικώς τούς μίμιους. Τό κάτωθι 
γεγονός φαίνεται πράγματι δτι αποκρούει μίαν τοιαΰτην ερμηνείαν. 'Όταν 
οί τοΰ νικητοΰ ηνιόχου δημόται κατήρχοντο έκ τών δήμων των—οί όποιοι 
κατεΐχον τάς ύψηλάς βαθμίδας—είς τον στίβον, παρελάμβανον κατά την διά- 
βασίν των έκ τοΰ λογείου κλάδους δάφνης. ’Ασφαλώς τούς κλάδους αυτούς 
έκράτουν εις την διάθεσίν των ειδικοί υπάλληλοι, καί δχι οί διάφοροι ύπο- 
κριταί τοΰ 'Ιπποδρόμου.’Άλλωστε, πριν φθάσουν οί δημόται είς τον στίβον, 
διέσχιζον άναγκαστικώς την εξέδραν «τό λογεϊον» εύρισκομένην είς τό κάτω 
μέρος τών βαθμιδών.

Τό λογεϊον, δεσπόζον τοΰ στίβου, έπροστατεύετο έμπροσθεν υπό κιγκλι- 
δώμιατος, «στηθαίων»1 2. Ή Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως δεν αναφέρει

1 Ό A. Vogt μεταφράζει καί είς τά δύο χωρία «οί τοΰ λογίου» «les mimes* 
καί δικαιολογεί τήν μιετάφρασίν του είς τά σχόλια, II, 160.

2 Ή λέξις στήθος χρησιμοποιείται συνεχώς από τούς βυζαντινούς συγγραφείς 
διά κάθε είδους κικγκλίδωμα, κάγκελλον ή φράγμα έχον ύψος μέχρι τοΰ στη-
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κιγκλιδώματα τοΰ λογείου, άλλοι δ'μως συγγραφείς κάμνουν μνείαν αυτών. 
Ήρων δ Βυζάντιος 1 εις τό 4ον πρόβλημά του, λαβών εν σημεϊον εις την 
βάσιν των κιγκλιδωμάτων «επί της των στηθαίων βάσεως», φέρει ευθείαν 
γραμμήν έναντι των βαθμιδών εις την βάσιν των έμπροσθεν ευρισκομένων 
κιγκλιδωμάτων καί λέγει' «καί διάγω ευθείαν καταντικρύ τής των βαθμιδών 
άναβάθρας—ως επι τδ έδαφος των προεστώτων στηθαίων».Έξ άλλου τα Πά
τρια * 2 αναφέρουν επίσης τα κιγκλιδώματα τοΰ 'Ιπποδρόμου μετά τοΰ θριγγοΰ 
των. Είναι αληθές ότι δεν καθορίζεται ή θέσις αυτών, καί φαίνεται δτι πρό
κειται μάλλον περί τών κιγκλιδωμάτων τών δήμων ή εξεδρών τών μερών, 
διότι, κατά την μαρτυρίαν τών ιστορικών3 υπήρχον κιγκλιδώματα εις 
ωρισμένα σημεία τοΰ 'Ιπποδρόμου.

'Η υπαρξις δμως τοΰ λογείου έπιβεβαιοΰται υπό τοΰ Άμμιανοΰ Μαρ- 
κελλίνου, άναφέροντος τό δυστύχημα συνεπεία τοΰ οποίου ευρε τον θάνατον 
Άμφιλόχιός τις κατά τάς έν Αντιόχεια ιπποδρομίας4. «Την επαύριον, γρά
φει ό Άμμιανός Μαρκελλΐνος, αυτός ό ίδιος άνθρωπος (ό Άμφιλόχιός) 
παρηκολουθει τά αγωνίσματα τοΰ 'Ιπποδρόμου καί είχε τοποθετηθή, κατά 
την συνήθειάν του, έναντι τοΰ αΰτοκράτορος. Τό κιγκλίδωμα έφ’ ου έστηρί- 
ζετο δμοΰ μετά σημαντικού αριθμού θεατών, έθραυσθη (diffractis caneellis 
quibus una cum pluribus incumbebat), καί οί πάντες κατεκρημνίσθησαν 
εις τό κενόν. 'Ορισμένοι δεν επληγώθησαν εΐ μη ελαφρώς, ό Άμφιλόχιός 
δμως τοΰ οποίου ή σπονδυλική στήλη έθραυσθη, εύρέθη νεκρός επι τόπου». 
Τά κάγκελα περί τών οποίων γίνεται λόγος είναι προφανώς τά κιγκλιδάιματα 
τοΰ λογείου. Ό 'Ιππόδρομος τής Αντιόχειας εΐχεν ασφαλώς κτισθή επί τοΰ 
ιδίου σχεδίου με τον 'Ιππόδρομον τοΰ Βυζαντίου, τό δε δυστύχημα τής 
Αντιόχειας5 ήτο έξ ίσου δυνατόν νά συμβή εντός τοΰ 'Ιπποδρόμου τής 
πρωτευουσης. Ό Άμφιλόχιός ήτο είς έκ τών θεατών τοΰ λογείου, κατά την 
έκφρασιν τής Έκθέσεως τής βασιλείου τάξεως.

Εντός τοΰ 'Ιπποδρόμου τοΰ Βυζαντίου, δπως εις τά ιπποδρόμια τής

θους. Βλ. “Εκθεσιν τής βασιλείου τάξεως, 1,1,17 καί άλλαχοΰ. Reiske, ‘Υπό
μνημα, 112. J. Ebersolt, Le grand Palais de Constantinople, 101. A. H el
se n b e r g, ”EvO·’άν., 61. Βλ. επίσης Du Cange, Glossar. λήμμ. στήθος, στή- 
θεα, pectoralia.

* Th. H. Martin, Ένθ’ άν.
2 Ρ r e g e r, Script. Orig., CP, II, 191: καί τών στηθαίων καί συστεμάτων 

αύτών.
3 Οί συνεχίζοντες τόν Θεοφάνη, 431,748. Κεδρηνός, 2,319. 

Λέων Γραμματικός, 325.
4 Άμμιανός Μαρκελλΐνος, XXI, 6.
5 Τό δυστύχημα συνέβη, πράγματι, εϊς τήν ’Αντιόχειαν καί όχι είς τήν Κων

σταντινούπολην, δπως έσφαλμένως λέει ό Banduri (Imp. Orient., 665).
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εποχής μας, ύπήρχον επίσης θέσεις όρθιων. Οΰτω τά δύο χωρία τής Έκθέ- 
σεως τής βασιλείου τάξεως δυνατόν νά θεωρηθούν ως εξηγηθέντα καί μή 
παρουσιάζοντα πλέον δυσκολίας.

ΑΙ ΘΥΡΑΙ, ΤΑ ΣΚΑΛΙΑ

Εις τά αρχαία θέατρα, θύραι ή διασφαγαί άνοιγόμεναι εις τινα άπό- 
στασιν ή μία τής άλλης επέτρεπον την άνοδον εις τάς κλίμακας τάς όδηγού- 
σας εις τάς ύψηλοτέρας βαθμίδας. Τό αυτό συνέβαινεν εις τά ιπποδρόμια, 
όπου ή πληθώρα κλιμάκων καί εξόδων άποσυμφορήσεως ήτο αναγκαία.

Εις τον Ιππόδρομον τοΰ Βυζαντίου τθΰραι διηνοιγμέναι εις τον τοίχον 
τοϋ υποβάθρου τοϋ λογείου ώδήγουν εις κλίμακας φεροΰσας εις αυτό, συνε- 
χιζομένας δέ μέχρι τής κορυφής των βαθμιδών. Ή ’Έκθεσις τής βασιλείου 
τάξεως παρουσιάζει, ως εΐδομεν1, τους δημότας κατερχομένους από τους εις 
την κορυφήν τοϋ 'Ιπποδρόμου ευρισκομένους δήμους των, καί σταματώντας 
είς τό λογείον, ΐνα παραλάβουν τούς κλάδους δάφνης πριν υπάγουν προς 
συνάντησιν των ηνιόχων εντός τοΰ στίβου. Οί έν λόγιο δημόται κατήρχοντο 
πιθανώτατα δι’ ειδικής κλίμακος ΐνα μή ενοχλήσουν τούς επί των βαθμιδών 
καθημένους θεατάς. Διά νά κατέλθουν από τοΰ λογείου εις τον στίβον ώφει- 
λον επίσης νά χρησιμοποιήσουν κλίμακα. ’Άλλωστε ή εις τήν περιοχήν των 
βαθμιδών ϋπαρξις θυρών άνοιγομένων απ’ ευθείας είς τον στίβον έπιβε- 
βαιοϋται από τήν Έκθεσιν τής βασιλείου τάξεως. Κατά τάς ιπποδρομίας, 
είδικώτερον δέ κατά τούς αγώνας δρόμου, φύλακες καί υπάλληλοι διάφοροι 
ήσαν τοποθετημένοι κλιμακηδόν κατά μήκος τοΰ 'Ιπποδρόμου καί προ τών 
προς τον στίβον θυρών ΐνα παρεμποδίσουν ένδεχομένην έξοδον θεατών, ήτις 
θά διεσάλευε τήν τάξιν καθ’ όσον θά παρεκώλυε τά αγωνίσματα τών 
αθλητών8.

Είς τό αυτό χωρίον τής Έκθέσεως τής βασιλείου τάξεως εύρίσκεται καί 
ή λέξις «ή κύφη», ή οποία εις ούδέν άλλο σημεΐον τοΰ έργου συναντάται. 
Ό Rambaud ερμηνεύει τήν λέξιν ώς καθορίζουσαν τήν Σφενδόνην καί με
ταφράζει ή «κύφη» διά τοΰ «la coupe», «τό κΰφος», πράγμα τό όποιον 
φαίνεται παρακεκινδυνευμένον8. Τό ημικύκλιον τμήμα τοΰ'Ιπποδρόμου ονο
μάζεται πάντοτε καί υπό πάντων τών συγγραφέων «ή Σφενδόνη», ώς εκ τοΰ 
σχήματός του. Ή Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, τήν αναφέρει πάντοτε υπό 1 2 3 *

1 ’Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,70,345 (Vogt, 11,146). Βλ. άνωτ. σ. 44.
2 “Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,72,363 (Vogt, II, 162 - 163).
3 Rambaud, Rtudes sur l’histoire byzantine, 30: «Ή ήμικυκλική πλευ

ρά ώνομάξετο διά τοΰ όντως γραφικοί ονόματος ή Σφενδόνη ή ή Κΰφη».
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τό όνομα αυτό. Εις τό εν λόγιρ χωρίον ουδόλως εννοείται διατί ή περιοχή 
τής Σφενδόνης θά έφυλάσσετο ιδιαιτέρως, εφ’ ό'σον ή εισβολή των ιθεατών 
εντός τοΰ στίβου ήδΰνατο νά γίνη έξ ίσου δι* άλλου σημείου.

Ό A. Vogt, εξηγεί κατά παράδοξον τρόπον τό χωρίον «Τας θύρας τάς 
έξαγουσας από τής κυφής» 1 διά τοΰ «εις τάς θυρας αί όποΐαι έδιδον εις τόν 
στίβον». Ή λέξις κύφη, φαίνεται νά είναι μετάφρασις τοΰ λατινικού cavea, 
τό όποιον έχρησίμευεν, ινα δηλώση τάς βαθμίδας αμφιθεάτρου. 'Ο Μαρκελ- 
λΐνος1 2 3 αποδίδει άλλωστε τήν έκφρασιν theatri cavea εις τό συνολον των 
βαθμιδών τοΰ 'Ιπποδρόμου. "Οθεν ή κυφή φαίνεται νά προσδιορίζη μάλλον 
τάς βαθμίδας έν τφ συνόλιρ των. Έν τοιαύτη περιπτώσει ή μετάφρασις τοΰ 
A. Vogt πρέπει νά διορθωθή ως εξής : «εις τάς θυρας τής εξόδου από τάς 
βαθμίδας».

Μολονότι ή Έκθεσις τής βασιλείου τάξεως άφίνει νά έννοηθή ότι 
ΰπήρχον είδικαί κλίμακες όδηγοΰσαι από τό λογεΐον εις τό ύψηλότερον τμήμα 
των βαθμιδών, δεν κάμνει δ'μως άμεσον υπαινιγμόν. Έν τοΰτοις είναι δυνα
τόν νά πρόκειται διά τάς έν λόγιο βαθμίδας εις τό κεφάλαιον 72®, όπου δια- 
τάσσονται «οί δέκανοί» νά εκδιώκουν από τόν στίβον τούς Σλάβους όργανο- 
παίκτας καί νά τούς οδηγούν εις τάς κλίμακας, «άνάγειν αυτούς εις τά σκα- 
λία». Είναι πολύ ολίγον πιθανόν δτι οί διά τήν περίστασιν προσληφθέντες 
μουσικοί είχον τήν άδειαν νά λάβουν θέσιν εις τάς βαθμίδας, είναι όμως 
δυνατόν νά δεχθώμεν δτι ή θέσις των κατά τάς ιπποδρομίας ήτο επί των 
κλιμάκων, πλησίον τοΰ λογείου, όπου ϊσταντο οί υπάλληλοι τοΰ 'Ιππο
δρόμου.

Έξ άλλου αί εκφράσεις «ή τών βαθμιδών άναβάθρα» 4 * καί ή «άναβά- 
θρα τοΰ ιππικού» 6 φαίνεται νά άναφέρωνται μάλλον εις τό συνολον των εν 
εΐδει κλίμακος τοποθετημένων βαθμιδών, ή εις είδικάς κλίμακας.

Έπι τοΰ «’Αναγλύφου τοΰ Πορφυρίου» ό 'Ιππόδρομος, είκονίζεται δια 
τριών σειρών βαθμιδών, μόνον δέ ή άνωτάτη βαθμίς κοσμείται διά κιονί
σκων. Ή άνοδος τελείται διά κλίμακος έκ πέντε ή έξ σκαλιών6. Τέλος τά 
Πάτρια7, υπό τό όνομα άναβάθρα φαίνεται νά δηλοΰν τάς βαθμίδας καί όχι 
τάς κλίμακας τοΰ 'Ιπποδρόμου.

Ή ΰπαρξις κλιμάκων εσωτερικών καί πλαγίων όδηγουσών εις τάς 
βαθμίδας είναι λίαν πιθανή, αν μή βεβαία.

1 Vogt, II, 163.
2 Μαρκελλΐνος, σημ. 501.
3 “Εκθεσις τής βασιλείου τάξεως, 1,72,363 (Vogt, II, 163).
4 "Ηρων, 4ον πρόβλημα.
s Πασχάλιον Χρονικόν, 570 καί Μαλάλας, 474.
6 J. Ebersolt, L,e relief de Porphyrios, Revue archeol., 1911.
7 Preger, Script. Grig., CP, II, 191,278.
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Οι διάδρομοι και αί κλίμακες ήσαν πολυπληθείς ώστε νά επιτρέ
πουν την ταχεΐαν έκκένωσιν τών βαθμιδών εις κανονικάς περιστάσεις, έν 
ώρα: δμως πανικού τα δυστυχήματα ήσαν αναπόφευκτα. Έπί Νικηφόρου Β' 
Φωκά π.χ. (963 - 969) κατόπιν μιας στρατιωτικής έπιδείξεως εντός τού 'Ιπ
ποδρόμου, ό λαός φοβηθείς ώρμησε προς τάς εξόδους διά μέσου τών κατη
φορικών καί ολισθηρών διαδρόμων «έπί τάς εξόδους κρημνώδεις δσον καί 
σφαλεράς». Πολλοί εκ τών θεατών ευρον εκεί τον θάνατον συντριβέντες καί 
ποδοπατηθέντες *.

ΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

Ό Σεπτίμιος Σεβήρος είχεν επιστεγάσει την κορυφήν τών βαθμιδών 
διά σειράς «στοών», οι δέ υπό Κωνσταντίνου 1 2 3 τού Μεγάλου κτισθέντες περί
πατοι, άπετέλεσαν απλώς τήν προέκτασιν τών στοών τούτων.

Κατά τον Rabarte \ μία στοά κεκαλλωπισμένη διά κιόνων έξετείνετο 
άνωθεν τών βαθμιδών καί εχρησίμευεν ώς περίπατος εις τούς θεατάς τών 
αγώνων. Άφ’ ετέρου ό Rambaud γράφει: «’Άνωθεν τών βαθμιδών έξετεί
νετο ευρύχωρος περίπατος κεκοσμημένος διά στοών, υπό τάς οποίας έστεγά- 
ζετο ολόκληρος κόσμος αγαλμάτων. Έκεΐ οί αργόσχολοι τού Βυζαντίου, έν 
αναμονή τών αγώνων, μετέβαινον νά απολαύσουν τήν θέαν τού 'Ιπποδρόμου 
ή τό πανόραμα τής πρωτευούσης. Πρέπει νά προσθέσωμεν δτι ολόκληρος ή 
μία πλευρά τού 'Ιπποδρόμου μέ τάς βαθμίδας της τον περίπατόν της, τάς 
στοάς καί τά άγάλματά της άνήκεν άποκλειστικώς εις τούς Βενέτους, ενώ οί 
αντίπαλοί των έλάμβανον θέσιν ή περιεπάτουν εις τήν αντίθετον πλευράν» 4. 
Δεν αποκλείεται πράγματι, κατά τούς πρώτους αιώνας τού Βυζαντίου, καί 
ιδιαιτέρως κατά τον 6ον αιώνα, οί οπαδοί τών μερών νά έτοποθετοΰντο άνα- 
λόγως τού χρώματός των άνά τάς εις τάς δύο πλευράς τού 'Ιπποδρόμου κει- 
μένας βαβμίδας δπως μάς έπιτρέπει νά πιστεύωμεν χωρίον τού Προκοπίου 
τού Καισαρέως5. Ό ισχυρισμός δμως τού Rambaud έν μέρει μόνον είναι

1 Κεδρηνός, 2,370-371. Ζωναράς, 3,511,512.
2 Preger, Script. Orig., CP, II, 145. Γλύκας, 468.
3 Lab arte, Le palais imperial de CP, Paris, 1861, 45.
4 Rambaud, EJtudes sur Phistoire byzantine. L’hippodrome a By- 

zance, 30-31.
3 Προκόπιος, Περί τοϋ Περσικού πολέμου, 119. «Ού πολύς δέ χρόνος έξ 

οδ (οί δήμοι) τούτων τε τών ονομάτων καί τών βάθρων (βαφών ;) ένεκα οίς δή θεώ- 
μενοι έφεστήκασι... μάχονται δέ πρός τούς αντικαθιστάμενους». Ή τελευταία αυτή 
λέξις δύναται βεβαίως νά ληφθή κατά κυριολεξίαν, ώς επίσης μεταφορικώς καί νά 
άναφέρεται είτε εις τούς αντιπάλους είτε είς τούς θεατάς τούς καθημένους είς τήν 
αντίθετον πλευράν.
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ’ 4
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ακριβής. Τμήμα μόνον τοϋ 'Ιπποδρόμου ήτο προωρισμένον διά χά μέρη. 
'Υπό τό όνομα «δ περίπατος των δύο μερών» τα Πάτρια 1 υπαινίσσονται 
απλώς τό μέρος τοϋ περιπάτου, τό όποιον επλαισίωνε τούς δήμους των Βένε
των και τών Πρασίνων.

Εντός .αυτής τής περιορισμένης περιοχής ειχον ίδρυθή έφιπποι άδριάν- 
τες τοϋ Γρατιανοϋ, τοϋ Βαλεντινιανοΰ, τοϋ Θεοδοσίου τοϋ Β', καθώς καί εν 
κωμικόν άγαλμα χωλοΰ τίνος, όνομαζομένου Φιρμιλιανοΰ. Μεταξύ δύο ιππο
δρομιών οί έκ τών δήμων θεαταί, ειχον ασφαλώς την άδειαν να περιπατούν 
εΐς τό τμήμα τοϋ λογείου, τό όποιον άντεστοίχει ε’ις τάς εξέδρας των.

Τά Πάτρια ομιλούν Ιπαινετικώς διά τάς «καμάρας» τών περιπάτων 
αυτών, αί όποΐαι ύπεστηρίζοντο υπό κιόνων τοποθετημένων επί βάρθρων, 
ποδίσκων, και έπιστεφομένων υπό κιονοκράνων. «κεφαλαίων» 1 2. Καί πάλιν 
κατά τά Πάτρια, οί περίπατοι ήσαν εστρωμένοι διά μωσαϊκών3.

Οί περίπατοι καθ’ όλον τό μήκος των περιεβάλλοντο υπό κιγκλιδώμα
τος μετά θριγγοΰ «μετά συγκοπής» 4, προφύλαξις πράγματι απαραίτητος. Δύο 
ήσαν οί περίπατοι οΰτοι, ό εις εις τό δυτικόν μέρος τοϋ 'Ιπποδρόμου, ό έτε
ρος εϊς τό ανατολικόν.

Οί περίπατοι δεν πρέπει νά συγχέωνται μέ τό λογεϊον, τό όποιον ήτο 
ασκεπές ϊνα μή έμποδίζη τούς θεατάς νά βλέπουν τά εντός τοϋ στίβου θεά
ματα καί εις τό όποιον δεν έπετρέπετο ή κυκλοφορία, τουλάχιστον κατά τό 
διάστημα τών ιπποδρομιών. Οί περίπατοι είναι επίσης διάφοροι τών δήμων 
ή εξεδρών τών μερών. Τά Πάτρια άλλωστε κάμνουν ρητήν διάκρισιν5. Δυ
στυχώς οί βυζαντινοί συγγραφείς μεταχειρίζονται κάποτε άορίστως τον όρον 
«στοαί» διά νά δηλοόσουν είτε τούς περιπάτους είτε τούς δήμους καί δίδουν 
λαβήν εις παρερμηνείας. Γράφων ό Προκόπιος6 7 ότι ό Βελισσάριος έπροχώ- 
ρησεν εντός τοϋ 'Ιπποδρόμου καί έφθασεν εις «τήν Βενέτειον στοάν», κειμέ- 
νην έναντι καί ολίγον προς τά δεξιά τοϋ Καθίσματος, είναι φανερόν ότι 
εννοεί τον δήμον τών Βενέτων όπως εμφαίνει ή άναφερομένη θέσις. 'Ομοίως 
όταν ό Ζώσιμος’ γράφη ότι τά αγάλματα τών Διοσκούρων μετεφέρθησαν

1 Prefer, ”Ενθ’ άν., II, 190. Πρβλ. I, 32 καί II, 207. Τό τελευταΐον αυτό 
κείμενον δίδει μόνον «έν τφ περιπάτφ».

5 Preger, "Ενθ·1 άν., II, 145. Πρβλ. αυτόθι 19Τ «καί τών περιπάτων οί 
κίονες μετά τών κεφαλαίων καί ποδίσκων αυτών».

3 Preger, ”Ενθ’ άν., II, 145. Έν τούτοις είναι αρκετά δύσκολον νά άντι- 
ληφθώμεν εάν τό κείμενον κάμνη υπαινιγμόν είς τούς περιπάτους τοΰ 'Ιπποδρόμου ή 
είς τούς τής πόλεως.

4 Preger, ”Ενθ’ άν., II, 191.
6 Preger, “EvO’ άν., II, 145.
6 Προκόπιος, Περί τοΰ Περσικού πολέμου, 428,
7 Ζώσιμος, 97,
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«επί των τοΰ 'Ιπποδρόμου στοών» έχει προφανώς ύπ’ δψιν του τους περι
πάτους, διότι είναι πιθανόν νά έτοποθετοϋντο αγάλματα εις τάς εξέδρας τών 
μερών. Άλλ’ δταν τό Πασχάλιον Χρονικόν 1 αναφέρει δτι τό έτος 407 δ 
Άρκάδιος διέταξεν νά άναστηλωθή «ή άναβάθρα τοΰ ιππικού ή επί την 
στοάν», εΰρισκόμεθα εις αμηχανίαν ως προς τον καθορισμόν τής θέσεως. 
Έν πάση περιπτώσει ή άναστήλωσις αΰτη ύπήρξεν σημασίας τίνος δια νά 
άναφέρεται.

Παρά τούς διισχυρισμούς τοΰ Eabarte καί τοΰ Rambaud, δεν είναι 
δυνατόν «οί περίπατοι» νά εύρίσκοντο είς τό ύψηλότερον σημεΐον τοΰ Ιππο
δρόμου, τό όποιον κατεΐχετο υπό τών δήμων, δπως ούτε εις τό κατώ
τερον μέρος τών βαθμιδών, διότι θά άπέκρυπτεν ούτως από τούς θεα
τός την θέαν τοΰ στίβου. Φαίνεται λοιπόν δτι «οί περίπατοι» ήσαν αί κατώ
τεροι στοαί, εις τό αυτό επίπεδον με τον στίβον εύρισκόμεναι αΐτινες έπλαι 
σίωναν τον 'Ιππόδρομον. Ύπήρχον, φυσικφ τφ λόγφ, δύο στοαί, μία πλαι- 
σιώνουσα την ανατολικήν πλευράν τοΰ 'Ιπποδρόμου, έτέρα δέ την δυτικήν. 
Ή ύπαρξις στοών αί δποΐαι περιέβαλλον τον στίβον καθ’ δλην την περίμε
τρόν του, είναι σύμφωνος μέ τάς βυζαντινός παραδόσεις. Εις τό Βυζάντιον 
πράγματι δλα τά μεγάλα κτήρια, αί οδοί, αί πλατεΐαι, τά ανάκτορα (παλά
τια) επλαισιώνοντο από στοάς, αί όποΐαι, άναλόγως τών περιστάσεων, έφε- 
ρον διάφορα ονόματα «στοά, έμβολος, περίδρομος, πόρτηξ, τροπική, φίνα, 
περίπατος». 'Όπως δλαι αί ηλιόλουστοι πόλεις, τό Βυζάντιον ήτο ή πόλις 
τών στοών1 2. Είναι λοιπόν πιθανώτατον δτι ό 'Ιππόδρομος δεν θά άπετέλει 
εξαίρεσιν εις την αρχιτεκτονικήν αυτήν παράδοσιν τήν γενικώς παραδε- 
δεγμένην.

’Άλλωστε γενικής φύσεως συνθήκαι καί -ά κείμενα άποδεικνύουν τήν 
ύπαρξιν στοών πέριξ τοΰ στίβου. Διά νά φθά οη εις τάς βαθμίδας δ λαός δεν 
έχρειάζετο νά διάσχιση τον στίβον, αλλά ήκολούθει απλώς τήν σειράν τών 
στοών μέχρι τών θυρών καί τών κλιμάκων αί δποΐαι έφερον προς τούς 
περιπάτους.

Έπί πλέον δ 'Ιππόδρομος εχρησίμευεν είς τάς συνήθεις περιστάσεις ως 
δίοδος διά τής δποίας ή πόλις συνεκοινώνει μέ τό Μέγα Παλάτιον καί πρέ
πει νά ύποθέσωμεν δτι οί αναρίθμητοι υπάλληλοι καί άλλα πρόσωπα έχοντα 
υποθέσεις εις τό Μέγα Παλάτιον ήκολούθουν διά νά φθάσουν εκεί δχι τον 
στίβον αλλά τάς στοάς δπου ήσαν προφυλαγμένοι από τον ήλιον καί τήν βρο
χήν. Είναι πιθανόν τέλος δτι «οί περίπατοι» τοΰ 'Ιπποδρόμου ήσαν διά τούς

1 Πασχάλιον Χρονικόν, 570.
2 Μανουήλ Χρυσολωράς: «έώ σκεπαστούς καί φρακτούς δρόμους διά 

πάσης τότε τής πόλεως, δεικνυμένους ώστε έξεϊναι άνευ πηλού καί άκτΐνος πάσαν 
διϊέναι». Πρβλ. Du Cange, CP, Christ. II, 109.
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βυζαντινούς άεργους ένδεδειγμένος τόπος περιπα'του, όπως γίνεται πιθανόν 
από έ'να χωρίον τοΰ Νικολάου Μεσαρίτου‘, το όποιον χαρακτηρίζει τούς 
«περιπάτους» τοΰ 'Ιπποδρόμου ώς μέρος εντελώς μυστηριώδες καί σκοτεινόν 
«μυχαίτατοι καί άφεγγεΐς τόποι», καταφύγιου τών ασώτων καί τών εγκλη
ματιών.

Ή ύπαρξις στοών, αί όποΐαι έπλαισίωνον την περίμετρον τοΰ 'Ιππο
δρόμου έπιβεβαιοΰται καί υπό άλλων τινών, κείμενων, δυστυχώς μάλλον λα
κωνικών. Τό Πασχάλιον Χρονικόν1 2 μας πληροφορεί δτι τφ 498, επί ’Ανα
στασίου Α', οί Πράσινοι, στασιάσαντες, έ'θεσαν πϋρ εις την Χαλπην τοΰ 
'Ιπποδρόμου καί δτι ό περίβολος τοΰ 'Ιπποδρόμου έκάη μέχρι τοΰ Καθίσμα
τος. Ή πυρκαϊά εξηπλώθη διά τών δημοσίων στοών, μέ κατεύθυνσιν προς 
τον Φόρον τοΰ Κωνσταντίνου. Ό Μαλάλας3 άναφέρων τό γεγονός αντικα
θιστά την λέξιν «περίβολος» διά της άκριβεστέρας λέξεως «εμβολος». Είναι 
εύκολον νά παρακολουθήσω μεν την πορείαν τής πυρκαϊας. ’Από την Χαλκήν 
τοΰ Ίπποδρόμου τό πϋρ μετεδόθη εις τάς στοάς, αί όποΐαι περιεβαλον την 
ανατολικήν πλευράν τοΰ Ίπποδρόμου, εσταμάτησε δέ μόνον προ τοΰ αύτο- 
κρατορικοΰ θεωρείου, τοΰ Καθίσματος. Ό «περίβολος» τοΰ Πασχαλίου Χρο
νικού καί ό «εμβολος» τοΰ Μαλάλα φαίνεται νά ταυτίζωνται μέ τούς «περι
πάτους» τών Πατρίων. Ό Ιωάννης Άντιοχεύς4 φαίνεται νά υπαινίσσεται 
την πυρκαϊάν τοΰ 498 δταν γράφη: «πϋρ ένιέντες τφ τάς θύρας τής ιππο
δρομίας έχοντι τόπφ, έξ οΰπερ καί αί προσπαρακείμεναι στοαί διεφθείροντο 
ραδίως».

Ό χρονογράφος μεταχειρίζεται την λέξιν «στοαί» όμιλών διά τάς στοάς 
τοΰ Ίπποδρόμου ως καί διά τάς εύρισκομένας προς βορραν αύτοϋ επί τής 
δημοσίας όδοΰ. Ή πυρκαϊά αυτή τοΰ 498 παρουσιάζει πολλάς αναλογίας μέ 
τήν πυρκαϊάν τοΰ 406 επί Άρκαδίου, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας έκάη- 
σαν ή Πρανδιάρα, αί θύραι τοΰ Ίπποδρόμου καί αί συνεχόμεναι στοαί5. Αί 
άναφερόμεναι εις τά έν λόγφ κείμενα στοαί δεν φαίνεται δυνατόν νά ήσαν 
άλλαι από τάς τοΰ Ίπποδρόμου καί τάς τής Μέσης προς βορραν αύτοϋ.

Ό Μαρκελλΐνος6 έξ άλλου υπαινίσσεται τάς στοάς τοΰ Ίπποδρόμου καί

1 A, Heisenberg, Nikolaos Mesarites. Die Palastrevolution des Johan
nes Komnenos, Wiirtzburg, 1907, 24.

3 Πασχάλιον Χρονικόν, 608 : «ό δήμος στενώσεις έβαλεν πϋρ έν τή λεγομένη 
Χάλκη τοΰ 'Ιππικού καί ό περίβολος δλος έκαύθη έως τοΰ Έξαϊππίου καί έως τοΰ 
φόρου Κωνσταντίνου δλως παυθείς κατηνέχθη».

* Μαλάλας, 394.
4 ’Ιωάννης ’Αντιόχειας (Miiller, FHG, V, 29).
5 Πασχάλιον Χρονικόν, 569 : «έκάησαν αί θύραι τοΰ ίππικοΰ σΰν τή Πρανδιάρα 

καί οί προσπαρακείμενοι έμβολοι».
8 Μαρκελλΐνος, σημ. 501.
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διηγείται δτι οί Πράσινοι εις μίαν στάσιν, εμοίραζον, υπό τάς στοάς τοΰ 
'Ιπποδρόμου «Sub tbeatri porticu», εις τούς οπαδούς των δπλα κρυμμένα 
εις καλάθια πλήρη οσπρίων.

Άλλα κα'ι τοΰ Νικολάου Μεσαρίτου ή άφήγησις περί τοΰ πραξικοπήμα
τος τοΰ καίσαρος Ίωάννου Κομνηνοϋ παρέχει πολυτίμους πληροφορίας περί 
των «περιπάτων» \ Μη τολμών νά προσβάλη τό Μέγα Παλάτιον από την 
Χαλκήν ό καϊσαρ ’Ιωάννης, μεταβαίνει εις τον 'Ιππόδρομον και διευθύνεται 
προς την θύραν Καρέαν, άνατολικομεσημβρινήν θύραν, άνοιγομένην εις τον 
στίβον παρά τά Σκύλα. Διά νά φθάση εκεί ακολουθεί τάς στοάς, αί όποΐαι 
έπλαισίωνον την ανατολικήν πλευράν τοΰ 'Ιπποδρόμου. Τό κείμενον τοΰ Νι
κολάου Μεσαρίτου δεν άφίνει αμφιβολίας. ‘Ο καϊσαρ ’Ιωάννης καί οί οπα
δοί του, άφοΰ έφθασαν εις τόν 'Ιππόδρομον μέ την πρόθεσιν νά έπιτεθοΰν 
αιφνιδιαστικώς κατά τοΰ Μεγάλου Παλατιού, αποφεύγουν νά διασχίσουν τόν 
στίβον καί εισέρχονται υπό τάς στοάς, αί όποΐαι τόν περιβάλλουν, διά νά μη 
επισύρουν την προσοχήν' ακολουθούν οΰτω την σειράν των στοών μέχρι τής 
θύρας Καρέας. Συνεπώς καθ’ δλον τό μήκος τής ανατολικής πλευράς τοΰ 
‘Ιπποδρόμου εξετείνετο απέραντος στοά εις τό αυτό επίπεδον μέ τόν στίβον. 
Παρομοία στοά ύπήρχεν επίσης, κατά πάσαν πιθανότητα, κατά μήκος τής 
δυτικής πλεΐ'ράς τοΰ 'Ιπποδρόμου. Εις τάς στοάς αυτός ιύρίσκονται αί θύραι 
καί αί κλίμακες αί όδηγοΰσαι εις τάς βαθμίδας.

’Από τόν δυτικόν «περίπατον» ή θέα εξετείνετο εις τόν στίβον καί την 
πόλιν, αλλά δεν είναι πιθανόν δτι από τόν ανατολικόν έφαίνετο τό τόσον 
γειτονεΰον Μέγα Παλάτιον. Οί αύτοκράτορες δεν θά ήνείχοντο βεβαίως νά 
δύναται ό λαός από τοΰ ύψους τοΰ περιπάτου τοΰ 'Ιπποδρόμου νά ρίπτη 
αδιάκριτα βλέμματα εις την ίεράν κατοικίαν των καί νά άποθαυμάζη τάς 
τελετάς αί όποΐαι έλάμβανον χώραν εκεί. Ό ανατολικός περίπατος φαίνεται 
νά ήτο ανοικτός μόνον προς τό μέρος τοΰ στίβου.

Τό αρκετά ασαφές κείμενον τών Πατρίων, εις τό όποιον έχομεν καί 
ανωτέρω άναφερθή 8, φαίνεται νά ύποδεικνύη την ύπαρξιν καί ενός περιπά
του ύψηλότερον κειμένου πλησίον τής Σφενδόνης. Ούδέν κείμενον κάμνει 
ρητήν μνείαν «περιπάτου» έπιστέφοντος τάς σειράς τών βαθμιδών. Ή 
ύπαρξις περιπάτου εις τό άνω μέρος τής ανατολικής πλευράς τοΰ 'Ιπποδρό
μου δέν δύναται νά νοηθή πρώτον διότι, ως έλέχθη, οί αύτοκράτορες δέν θά 
ήσαν πολύ διατεθειμένοι νά εκθέσουν εις τά ό'μματα τοΰ λαοΰ τήν κατοικίαν 1 2

1 Νικόλαος Μεσαρίτης, "Ένθ" άν., 24 : «είχε μέν οΰν τοΰτον από τοΰ 
ιππικοί) επι τας συμπαρακειμένας τούτω σκοτεινώδεις στοάς, παρεκνεύσαντα ή επί τό 
μέγα τής βασιλείας παλάτιον άπάγουσα πρόοδος, Όυροκρουστοΰντα τήν πύλην, ή Κα- 
ρέα κατονομάζεται».

2 Preger, *Ένδ·’ άν., II, 191.
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των, είτα δε διότι τό Παλάτιον τοΰ Καθίσματος κατελάμβανε μέρος της ανα
τολικής πλευράς τοΰ 'Ιπποδρόμου.

Εις τό άνω μέρος τής δυτικής πλευράς τοΰ 'Ιπποδρόμου ή ύπαρξις περι
πάτου πολύ ολίγον θά έδικαιολογεΐτο, δεδομένου ότι ο! δήμοι κατελάμβανον 
ολόκληρον την ύψηλοτέραν περιοχήν, έναντι τής Άκάνθης. Άντιθέτως, προς 
τό μέρος τής Σφενδόνης ή ύπαρξις υψηλότερου «περιπάτου» ήτο σκόπιμος. 
Ήτο πολύτιμον παρατηρητήριον από τό όποιον θά άπελάμβανε κάνεις την 
θαυμασίαν θέαν τής θαλάσσης καί τής πόλεως. Άναμφιβόλως ένα μέρος των 
κτηρίων τοΰ Μεγάλου Παλατιού θά ήτο επίσης ορατόν, αλλά διά τούς αύτο- 
κράτορας τό άτοπον αυτό ήτο μικράς σημασίας διότι έπρόκειτο κατ’ ουσίαν, 
περί περιωρισμένης μόνον κατόψεως λοξής καί αρκετά άπομεμακρυσμένης.

'Ο υψηλότερος περίπατος τής Σφενδόνης άπετέλει, ως εΐρηται, θαυμά- 
σιον παρατηρητήριον προς την θάλασσαν. Εκεί, κατά πάσαν πιθανότητα, 
ήλθεν ό ’Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος νά έπισκοπήση τούς ελιγμούς τοΰ Ένε- 
τικοΰ στόλου προσπαθοΰντος νά καταλάβη αίφνιδιαστικώς την πρωτεύουσαν ’.

Πιθανόν επίσης έκεΐθεν οί Έλληνες την 20ήν ’Απριλίου 1453 νά 
παρευρέθησαν μετ’ ελπίδος άναμένοντες την άφιξιν των ερχομένων εις βοή- 
θειάν των πλοίων1 2.

Όσάκις εις τό Μέγα Παλάτιον συνέβαινε σπουδαΐόν τι γεγονός, βλέπο- 
μεν τό πλήθος νά κατευθύνεται προς την Σφενδόνην. Κατά την δολοφονίαν 
τοΰ Νικηφόρου Β' Φωκά (969), ό αδελφός του Λέων έσπευσε μετά τινων 
πιστών προς την Σφενδόνην διά νά άναμετρήση την κατάστασιν 3. 'Ομοίως 
ό όχλος διαδηλώνει την εναντίον τής αύτοκρατείρας Μαρίας τής ’Αντιόχειας 
καί τοΰ έραστοΰ της πρωτοσεβαστοΰ ’Αλεξίου εχθρότητα από τοΰ ύψους τοΰ 
Μιλίου καί τής Σφενδόνης, διότι από τά δύο αυτά δεσπόζοντα σημεία ήτο 
ορατόν τό Μέγα Παλάτιον «άφορώντες εις τά ανάκτορα» 4 *. Κατά τό πραξικό
πημα τοΰ καίσαρος Ίωάννου Κομνηνοΰ τφ 1201, ό Νικόλαος Μεσαρίτης 
ήλθε νά συναντήση τούς φίλους του εις την Σφενδόνην, όπόθεν παρευρέθη 
εις την κατάληψιν τοΰ Μεγάλου Παλατιού6. Τέλος, μετά την δολοφονίαν τοΰ 
Άποκαύκου (1345), ό όχλος είσέβαλεν εις τον 'Ιππόδρομον καί άνέβη πιθα

1 Παχυμέρης, 2,237 : «έν τή τοΰ ‘Ιπποδρόμου Σφενδόνη ίστάμενος».
2 Pusculus κατά τον G. Schlumberger, L,e siege de CP, 129. Δέν 

είναι αδύνατον, κατά τόν 13ον αιώνα κατά τήν φραγκοκρατίαν αί βαθμίδες τής 
Σφενδόνη; νά άφηρέδησαν έν μέρει καί νά άφήκαν γυμνήν τήν κιονοστοιχίαν.

3 Κεδρηνός, 2,377.
1 Νικήτας, 305 - 306.
' Νικόλαος Μεσαρίτης, 27. Φάάσα; ε’ις τήν Σφενδόνην ό Μεσαρίτης

ασφαλώς άνήλθεν εις τόν ύψηλότερον περίπατον, έφ’ δσον οί σύντροφοι αύτοϋ τοΰ 
λέγουν : «τί δράσεις ; εί καταβήση διά τούτων! τών βαθμιδών».
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νώτατα εις την Σφενδόνην διά νά βλέπη τούς αιχμαλώτους περιπλανωμένους 
άνά τα ερείπια τοΰ Μεγάλου Παλατιού

Βεβαίως τάνωτέρω προαναφερθέντα κείμενα δεν κάμνουν σαφή μνείαν 
περί «περιπάτου», άλλ’ ούτε αποκλείουν ρητώς την ύπαρξίν του. Οί κίονες 
τής Σφενδόνης περί των οποίων ομιλούν τά Πάτρια1 2 μέ τον θριγγόν καί το 
κιγκλίδωμά των έσφζοντο είσέτι τον 15ον καί τόν 16ον αιώνα. Ό Clavijo, 
εις τάς άρχάς τοΰ 15ου αίώνος γράφει: «Ό 'Ιππόδρομος περιεφράσσετο 
προς το μέρος τής θαλάσσης ύπδ 37 μαρμάρινων λευκών κιόνων, συνδεδεμέ- 
νων διά τόξων καί σχηματιζόντων στοάν τής οποίας τό ύψηλότερον μέρος 
έκοσμεΐτο διά κιγκλιδωμάτων»3. Ό Buondelmonti τούς αναφέρει επίσης4. 
Μία υπό ανώνυμου περιγραφή τής Κωνσταντινουπόλεως κατά τό πρώτον 
ήμισυ τοΰ 15ου αίώνος, αναφέρει εντός τοΰ 'Ιπποδρόμου 30 μεγάλους κίο
νας «τών οποίων αί κορυφαί συνεδέοντο διά λίθινου επιστυλίου από τής 
πρώτης μέχρι τής τελευταίας» 5. Ό Πέτρος Gyllius ήδυνήθη επίσης νά τούς 
άποθαυμάση6 καί εις τό σχεδίασμα τοΰ Panvini απεικονίζονται έπιστεφό- 
μενοι υπό τοΰ θριγγοΰ των. Αυτή ή άλλη σειρά τών κιόνων άνωθεν τής με
γάλης ήμικυκλικής στοάς δεν είναι δυνατόν νά εϊκονίζη παρά τούς κίονας 
μιας ύψηλότερον κείμενης στοάς7.

'Η σειρά τών περιπάτων διεκόπτετο αρά γε, εις τό σημεΐον οπού ειχον 
άνοιχθή θυραι εις την ανατολικήν καί δυτικήν πλευράν τοΰ 'Ιπποδρόμου ; 
Τούτο ουδόλως έπιβεβαιοΰται. Δυνατόν δμως είναι, ή σειρά τών περιπάτων 
νά έξηκολούθει ύπεράνω τών μεγάλων εξόδων τοΰ 'Ιπποδρόμου προς τήν 
πόλιν καί τό Μέγα Παλάτιον.

R. GUILLAND
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1 Ν ι κ η φ ό ρ ος Γρήγορα ς, 2,735..
2 Preger, ’Ένθ’ άν., II, 191.
8 Clavijo. Οδτοι άναφέρονται καί υπό τοΰ J. Ε b e r s ο 11, Les voyageurs du 

Levant, 50.
4 Buondelmonti, Descriptio CP.
8 B. de Khitrowo, Itineraires russes, 237.
6 P. Gy 11 i, Topographia CP, II, XIII: supra harum columnaram exsta- 

bat alter ordo columnarum.
7 Περί τών περιπάτων πρβλ. S. C as sen, Preliminary Report upon the 

Excavations carried out in the .Hippodrome of Constantinople in 1927 London, 
1928, 18-20. Τεμάχια τινα κιόνων έχουν άνευρεθή έκ τών άνηκόντων είς τόν ΰψη- 
λότερον κείμενον περίπατον.
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