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χρησιμοποίηση καί τινας ακόμη, αΐτινες θά τφ ήσαν χρήσιμοι κατά τήν δια
πραγμάτευσή των σχετικών κεφαλαίων καί αΐτινες εχουσι δημοσιευθή άλλαι
μέν εις ώρισμένους τόμους τής Έπετηρίδος τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπου
δών, άλλαι δε, ως τό περί ύποδέσεως τών Βυζαντινών καί περί λαϊκών θεα
μάτων και λαϊκών διασκεδάσεων, εις τους τόμους τής Έπετηρίδος τής Φιλο
σοφικής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, καί τέλος άλλαι εις τους τρεις
τόμους τοϋ έργου μου Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός, ως είναι τά κεφάλαια
περί προλήψεων, σχολείων, οικιακών σκευών καί επίπλων, φορεμάτων, επαγ
γελμάτων, περί ίπποδρόμου, οδών καί εμβόλων, τοϋ βίου μιας Βυζαντι
νής κ.λ.π.
Διά τοϋ περί Βυζαντινού πολιτισμού έργου του ό καθηγητής Brehier
συμπληρώνει κατά θαυμασμόν τρόπον τό τρίπτυχον τοϋ περί Βυζαντίου έρ
γου του, ήτοι τούς δύο προηγούμενους τόμους του περί τής ζωής καί τοϋ
θανάτου τοϋ Βυζαντίου καί τών Βυζαντινών θεσμών παρέχων εις την δημο
σιότητα εργον καί διά τούς πολλούς, τούς ενδιαφερομένους νά γνωρίσωσι τον
πολιτισμόν τών Βυζαντινών, αλλά καί τούς ολίγους, οΐτινες άναμφιβόλως
επί μακρόν θά χρησιμοποιώσι τά πλούσια αυτού διδάγματα.
ΦΑΙΔΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΕΣ

R. Ja η in, Constantinople byzantine. Developpement urbain et reper
toire topographique. Paris, 1950. pp. XXVIII - 483, με 15 ανεκδό
τους γεωγραφικούς χάρτας και σχέδια πόλεων.

Εις την συλλογήν «Archives de VOrient Chretien» (Άριθ. 4), εκδ.
τοϋ έν Παρισίοις Γαλλικού Ινστιτούτου Βυζαντινών Σπουδών, έδημοσιεύθη
τό εργον τοϋ αϊδεσίμου πατρός Raymond Janin περί τής Βυζαντινής Κων
σταντινουπόλεως. Τό εργον τούτο, ούτινος θά έπακολουθήση καί δεύτερος τό
μος, περιλαμβάνων τήν περιγραφήν εκκλησιαστικών μνημείων τής παλαιάς
πρωτευούσης, άπήτει ή πρόοδος τών βυζαντινών σπουδών ή πραγματοποιηθεϊσα ήδη από μιας πεντηκονταετίας, ήτις καθίστα άναγκαίαν μίαν νέαν περι
γραφήν, άνταποκρινομένην περισσότερον προς τήν φυσιογνωμίαν τής βασιλίδος τών πόλεων.
Ό α’ιδ. πατήρ R. Janin είναι εύφήμως γνωστός εις τούς βυζαντινολόγους
διά τά πολυάριθμα καί περισπούδαστα συγγράμματά του. Έξ άλλου είχε
τήν προνομιοϋχον ευκαιρίαν νά ζή εις τάς άκτάς τοϋ Βοσπόρου, δπου κατά
τήν διάρκειαν τριάκοντα περίπου ετών, άφιερώθη ιδιαιτέρως εις τήν μελέτην
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της τοπογραφίας τοϋ Βυζαντίου και των περιχώρων του. "Οθεν οΰδείς οίλλος,
πλήν αύτοΰ, ήτο καλύτερον παρεσκευασμένος, νά προβή εις μίαν νεαν περι
γραφήν τής βυζαντινής Κωνσταντινουπόλεως.
Έτέθη τό ζήτημα τοΰ τρόπου, κατά τον όποιον θά ήτο δυνατόν νά συνταχθή τό νέον αυτό περιγραφικόν έργον. Εις τό ζήτημα τοϋτο άπήντησεν ό
αίδ. πατήρ Vitalien Laurent, διευθυντής τοΰ ανωτέρω μνημονευθέντος
’Ινστιτούτού (βλ. ΕΟ, 38, 1939, 462). «L’oeuvre de Du Cange, έγραφε,
Merite d’etre reprise avec toutes les ressources de l’erudition moderne,
et c’est pourquoi notre Institut... se propose de reconstituer, dans
le cadre d’un nouvel Oriens Christianus la carte religieuse de Byzance». Και περαιτέρω : «Du Cange en avait emprunte les traits mul
tiples aux sources litteraires les plus variees, sans toutefois pouvoir
graphiquement lui composer un visage assorti».
’Ακριβώς τό «συνηρμοσμένον τοϋτο πρόσωπον» (ce visage assorti)
κατώρθωσε νά σκιαγραφήση ό αΐδ. πατήρ R. J.
Τό βιβλίον αρχίζει μέ πρόλογον συνταχθέντα υπό τοΰ αίδ. πατρός
Laurend (σελ. I - XIII). ’Ακολουθεί βιβλιογραφία, ό'που ό συγγραφεΰς πα
ρέχει τά ουσιωδέστερα στοιχεία, (σελ. XIV-XXIV), προ παντός τάς βυζαν
τινός πηγάς, παρατηρών τά κάτωθι : «Μολονότι αί άγιογραφίαι είναι συχνάκις πλήρεις θρύλων, έν τοΰτοις εμπεριέχουν πολυτίμους πληροφορίας περί
των μνημείων τής πόλεως» (σελ. XVIII). Είς τάς πηγάς ταΰτας προσετέθησαν αί περιγραφα! των περιηγητών τής Δύσεως, αί τών Τουρκοαράβων τοΰ
μεσαίωνος από τοΰ έτους 880 -1438, ως καί αί τών περιηγητών, οΐτινες
ήσχολήθησαν μέ βυζαντινά ζητήματα, από τοΰ Pierre Gy lies (1540) μέχρι
τοΰ Hammer (1822).
Μεταξύ τών έργων τών Βυζαντινολόγων, τών άσχοληθέντων μέ τήν
περιγραφήν τών μνημείων τής Κωνσταντινουπόλεως άναφέρονται αί συγγραφαί τοΰ πατριάρχου Κωνσταντίου, τοΰ Σκαρλάτου Βυζαντίου, τοΰ Μ. I.
Γεδεών καί τοΰ Α. Γ. Πασπάτη. 'Η παράγραφος IV τής έν λόγφ βιβλιογρα
φίας αφορά είς τά σχέδια τής Κωνσταντινουπόλεως.
Τό έργον διαιρείται είς δυο μέρη. Τό πρώτον περιλαμβάνει δέκα επτά
κεφάλαια, τών οποίων προηγείται σχετική εισαγωγή (σελ. 7 -14). Ή γεω
γραφική θέσις τής Κωνσταντινουπόλεως μελετάται έν τφ συνόλιρ της καί
λεπτομερώς: 'Η περιοχή τής χερσονήσου, επί τής οποίας κεΐται ή Κωνσταντινοΰπολις, ό χώρος τής πόλεως, τά δύο γεωγραφικά κέντρα της καί οί
γήλοφοί της.
Ή θεμελίωσις τής πρώτης θρακικής καί ελληνικής πόλεως αποτελεί άντικείμενον τοΰ πρώτου κεφαλαίου. 'Ο συγγραφεύς αναφέρει, κατά τον Πλίνιον,
τό όνομα Λόγος (Lygos), τό όποιον έφερεν ή πόλις πριν ή όνομασθή Βυ
ζάντιον. Οί Μεγαρεΐς, έγκατασθέντες είς τήν χερσόνησον κατά τό 658 π.Χ.,
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έκτισαν μίαν νέαν άκρόπολιν. Έδώ εγεννήθη ό θρΰλος τοΰ γάμου τοϋ Βΰζα
μετά τής Φιδαλείας, θυγατρός τοΰ Βαρβίζου, βασιλέως τής χώρας. Ό Μεγαρεύς αρχηγός εμφανίζεται με τον σύντροφον αύτοΰ Άντίαν. Τά δύο αυτά
ονόματα συγχωνευθέντα άπετέλεσαν τό όνομα «Βυζάντιον» (Τό όνομα Βύζας
φέρεται θρρκικόν (βλ. σελ. 17)). Τό κέντρον τής μεγαρικής πόλεως είναι ή
άκρόπολις, τά ερείπια τής οποίας άνευρέθησαν. Ή θέσις εις την οποίαν
εύρίσκετο, κατέχεται σήμερον από τό Σεράγιον. 'Η πόλις είχεν έπανοικοδομηθή υπό τοΰ Παυσανίου κατά τό έτος 479 π.Χ. (σελ. 19). Τό Βυζάντιον,
παρά τούς αλληλοδιαδόχους πολέμους, εις τους οποίους ήναγκάσθη νά συμμετάσχη, εγνώρισεν ευτυχείς καιρούς. Ό πληθυσμός του ηΰξάνετο καθημερι
νώς, πλήν όμως, λόγιο τών σχέσεων, τάς οποίας συνήψε μετά τοΰ ΙΙεσσενίου Νίγκρου (Pescenius Niger), κατεστράφη υπό τοΰ Σεπτίμου ΣεβήρουΟΰτος όμως δεν έβράδυνε νά τό έπανακτίση πέριξ ενός κέντρου, τής μεγά
λης ’Αγοράς ή Τετραστόου (σελ. 22) καί νά τό διακοσμήση με μεγαλοπρεπή
μνημεία, ως ήσαν αί θέρμαι τοΰ Ζευξίππου καί ό Ιππόδρομος. Έκάστη τών
τεσσάρων τούτων πόλεων—ή θρακική, ή τών Μεγαρέων, ή τοΰ Παυσανίου
καί ή τοΰ Σεπτίμου Σεβήρου—περιγράφονται λεπτομερέστατα (σελ. 17 - 26).
Τά πραγματικά πεπρωμένα τής Κωνσταντινουπόλεως αρχίζουν μέ τον
Κωνσταντίνον τον Μέγαν, δστις κατέστησε την πόλιν ταύτην πρωτεύουσαν
τοΰ Ρωμαϊκοΰ κόσμου. Ή προνομιοΰχος γεωγραφική θέσις της επέτρεψεν
εις τον Κωνσταντίνον ν’ αντιμετώπιση τάς έκ τοΰ Βορρά καί τής ’Ασίας
άπειλάς. Ό αίδ. πατήρ R. J. περιγράφει τήν θεμελίωσιν τής Νέας Ρώμης,
ήτις έκτοτε ωνομάσθη Κωνσταντινούπολή. Ή πόλις αύτη εκτίσθη μεταςυ
τών ετών 324 καί 336. «Ή χρονολογία τής νέας θεμελιώσεως, λέγει ό αΐδ.
πατήρ R. J., δέον νά καθορισθή κατά τό τέρμα τοΰ έτους 324 ή κατά τάς
άρχάς τοΰ 325» (σελ. 29). Ή νέα πόλις, λόγιρ τής εκτάσεώς της καί τών
υπέροχου τέχνης μνημείων της, ύπερέβαινε πάσας τάς προ αυτής κτισθείσας
πόλεις. Μετά πάροδον βραχυτέραν τοΰ αΐώνος, Θεοδόσιος ό Β' επεξέτεινε
τήν πόλιν ως καί τά οχυρά αυτής έν χιλιόμετρον εκεΐθεν τών τειχών τοΰ
Κωνσταντίνου. Τό έργον, άρξάμενον τό έτος 413, έτερματίσθη ταχύτατα. Ό
αίδ. πατήρ R. J. μάς οδηγεί διά μέσου τής πόλεως τοΰ Θεοδοσίου καί υπο
μιμνήσκει τό ύπέροχον μεγαλεΐον τής πόλεως. Ό συγγραφεΰς περιγράφει
τάς πλατείας της, διακεκοσμημένας μέ πολύτιμα έργα τέχνης, τάς λεωφόρους
της μετά τών μεγαλοπρεπών οικοδομημάτων των, τάς περιφήμους εκκλη
σίας της μέ τήν πλουσίαν διακόσμησίν των καί τάς εύρυχώρους μονάς. Εί
ναι γνωστόν, ό'τι ή Κωνσταντινούπολή διηρεϊτο εις δέκα τέσσαρας τομείς,
έξ ών δύο προάστια τό ιγ', αι Συκαϊ (Γαλατάς) καί τό ιδ' τό όποιον έπεξετείνετο επί τής κλιτύος τοΰ έκτου λόφου εκειθεν τών τειχών τοΰ Κων
σταντίνου.
Εις τά επακολουθοΰντα κεφάλαια ό συγγραφεΰς συνεχίζει λεπτομε
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ρώς την περιγραφήν των δημοσίων πλατειών (κεφ. V. σελ. 65-76), των
τιμητικών στηλών (κεφ. VI, σελ. 78-89), τών στοών, δπου εϊργάζοντο οί
διάφοροι επαγγελματίαι, ήτοι οί έπεξαργαζόμενοι τον ορείχαλκον, οί χρυσοχόοι, οί κατασκευασταΐ γουναρικών, οί αρτοποιοί, κ τ.λ. Δέκα πέντε μνη
μεία αποτελούν τό άντικείμενον ιδιαιτέρας περιγραφής λόγψ τής εξαιρετικής
σημασίας των. Εις τά μνημεία ταϋτα οφείλεται ή ονομασία τών περιοχών,
δπου εύρίσκοντο, και δΰνανται να χρησιμεύσουν ως σημεΐον διευκολύιον τον
προσανατολισμόν προς τούς διαφόρους ναούς καί τάς μονάς (κεφ. VII, σελ.
90-106). Τά κεφάλαια VIII-XI πραγματεύονται τό θέμα τών αύτοκρατορικών ενδιαιτημάτων (σελ. 107 -153). Περιγράφονται δέκα οκτώ ανάκτορα
τής πόλεως, ένδεκα τού ευρωπαϊκού τμήματος καί ένδεκα άλλα τών ασιατι
κών περιχώρων, τά οποία οί αύτοκράιορες καί τά μέλη τής οικογένειας των
διεμοιράζοντο συμφώνως προς τάς ώρας τού έτους ή άναλόγως τών περιστά
σεων. Μεταξύ τών δημοσίων κτηρίων άναφέρονται ή Σύγκλητος, ό Φό
ρος (Forum) τού Κωνσταντίνου, ή Σύγκλητος επί τής πλατείας τού Αύγουσταίου, καί αί στοαί, τό οκτάγωνον, οικοδόμημα με οκτώ στοάς δπου έκειτο
ή μεγαλυτέρα σχολή τής πόλεως, τήν οποίαν ώνόμαζον «Οικουμενικόν Διδασκαλεϊον» (σελ. 160). Πλησίον τής σχολής εύρίσκετο μία δημοσία βιβλιο
θήκη, ήτις ίδρυθεΐσα υπό τού Κωνσταντίου καί μεγεθυνθεϊσα υπό τών δια
δόχων του, κατεστράφη κατά μίαν πυρκαϊάν, ή οποία άπετέφρωσεν ολόκλη
ρον τήν συνοικίαν κατά τό έτος 475. Εκατόν είκοσι χιλιάδες χειρόγραφα
φέρονται γενόμενα παρανάλωμα τού πυρός (σελ. 161). Ή βιβλιοθήκη τού
Πατριαρχείου έκάη κατά τό έτος 791 (σελ. 162).
Μεταξύ τών δημοσίων κτηρίων άναφέρονται: τό Πραιτώριον, αί φυλακαί, τό Γενικόν, τό Ειδικόν, τό Καπιτώλιον, τό Πατριαρχεΐον κ.λ.π.
Τό κεφάλαιον XII (σελ. 177 - 191) άσχολεΐται μέ τήν περιγραφήν τού
'Ιπποδρόμου, τού έστεγασμένου Ιπποδρόμου, τού τής Ξυλοκέρκου, τού 'Ιπ
ποδρόμου τού αγίου Μάμαντος, τού Τζυκανιστηρίου, ώς καί τινων θεά
τρων. Τά υδραγωγεία, αί δεξαμεναί, οί λιμένες καί αί γέφυραι αποτελούν
τό άντικείμενον τών κεφαλαίων XIII καί XIV (σελ. 192-234). Τό επακο
λουθούν κεφάλαιον υπό τον τίτλον «Les colonies frcinques» (κεφ. XV,
σελ. 235-244), φαίνεται μή σχετιζόμενον μέ τό θέμα, ώς λέγει δμως ό συγγραφεύς, «έκεϊνο, τό οποίον μάς ενδιαφέρει, δεν είναι ή ιστορία των, άλλ’ ή
γεωγραφική των θέσις» (σελ. 236).
'Ολόκληρος ή περιγραφή αύτη τής Κωνσταντινουπόλεως διά μέσου τών
αιώνων τερματίζεται μέ τό πρώτον μέρος τού βιβλίου διά τής περιγραφής
τών χερσαίων καί θαλασσίων τειχών (κεφ. XVI καί XVII) (σελ. 245-282),
τά όποια ύπερήσπισαν καί έπροστάτευσαν τήν Πόλιν μέχρι τής μοιραίας στι
γμής τής άλώσεως.
Τώρα ας σταματήσωμεν ολίγον εΐς τάς φραγκικάς άποικίας.
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Καίτοι ή ϋπαρξις της συνοικίας των Άμαλφιτανών έν Κωνσταντινουπόλει διαπιστοϋται από την περιγραφήν τοΰ ταξιδιού τοΰ Gisulf, δουκός τοϋ
Σαλέρνου, κατά τό έτος 1062 καί 1066 (σελ. 236), έν τοΰτοις οί Άμαλφιτανοί εύρίσκοντο ήδη κατά τον δέκατον αιώνα εις την Πόλιν. Τοΰτο μαρτυρεί
ή έκθεσις τοϋ Liutprand (948 καί 968). Οΰτος όμιλε! κατά τρόπον ακριβή
περί τής ύπάρξεως των Άμαλφιτανών εμπόρων εις τό Βυζάντιον, δυνάμεθα
μάλιστα νά ίσχυρισθώμεν, δτι οί έμποροι ουτοι είχον έγκατασταθή καί προ
τής χρονολογίας ταΰτης εις την Πόλιν (βλ. Michail, un’autonomia periferica byzantina: Amalfi (secolo VI-X), S. B., V, 1, 29).
Είς την βιβλιογραφίαν την σχετικήν προς την ένετικήν παροικίαν θά
έπρεπε νά προστεθή τό εξής άρθρον: Μ. Roberti, «Ricerche intorno alle
colonie veneziane in Costantinopoli nel sec XII, Παδοϋη, 1925 (από
σπασμα εκ τοϋ «Miscellanea di studi storici in onore di Camillo Man-

froni».
"Οσον άφορρί εις τήν συνοικίαν τών ΓΙισαίων (σελ. 240), φρονοΰμεν δ'τι
είναι άξιον μνείας τό κάτωθι σημεΐον προσανατολισμού, τό άναφερόμενον
υπό τοϋ Anselme de Havelberg (Ήτο εις τήν Κωνσταντινοΰπολιν έν έτει
1135 ή 1136): «In vico qui dicitur Pisanorum juxta ecclesiam Agie
Irene» (βλ. Liber secundus Dialogi, P. L. CLXXXV, 1163).
'Ως προς τό ζήτημα τών Άγκωνιτανών ό αίδ. R. J. γράφει: «Κατά τό
τέρμα τοϋ ιβ' αίώνος [οί Άγκωνιτανοί] ειχον έ'να ναόν υπό τό ό'νομα άγιος
Στέφανος. Αΰτη είναι ή μόνη πληροφορία, τήν οποίαν έχομεν περί τής πα
ραμονής αυτών [είς τό Βυζάντιον]. ’Ίσως έξηναγκάσθησαν νά εγκαταλείπουν
τό λατινικόν κράτος τής Ανατολής, λόγφ τής εναντίον αυτών έχθρότητος τών
Ενετών» (σελ. 243). ’Εάν έξηναγκάσθησαν νά εγκαταλείπουν τον συνοικι
σμόν των, τοΰτο δεν έγινε παρά μόνον προσωρινώς. Έπανήλθον μετά τήν
άπελευθέρωσιν τής πρωτευοΰσης. Τούς βλέπομεν άσκοΰντας τό έμπόριόν των
κατά τό έτος 1322 (Βλ. Roberto Marcucci, un contrato di commenda in
Ancona 1322, Αγκώνα 1924).
Κατά τον ιε' αιώνα οί Άγκωνιτανοί εύρίσκοντο ακόμη πάντοτε εις τον
συνοικισμόν αυτών. Τήν 16 Αύγουστου 1422 γίνεται μνεία τοΰ προξένου
των καί έν έγγραφον υπό ημερομηνίαν 25 Φεβρουάριου 1437 αναφέρει
προνόμια, τά όποια άπελάμβανον έν Κωνσταντινουπόλει οί Ενετοί, οί Γενουήνσιοι, οί Καταλανοί καί οί Άγκωνιτανοί (βλ. Ν. Iorga, Notes et
Extraits, II, 195 καί 434). Εις άγκωνιτανικός οδηγός τών ναυτιλλομένων
(portulan) τών έτών 1435-1444 αναφέρει τά κάτο^θι: «Tutti li merchadanti che naviga in Chonstantinopoli sia tenuti e debia per ciascheduno cento de ciascheduna mercantia 3 carati per cento de perperi
per la chiexa de Santo Stefano, la quale stai nella cipta di Constantinopoli e per l’opera de concime de questa chiexa (N. Iorga, Notes
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Έτβ5 K'
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et Extraits, quatrieme serie (1453- 1476), Bucarest, 1915, σελ. 24-25).
"Οσον αφορά εις τούς Φλωρεντινούς (σελ. 244) θά έπρεπεν, ώς φρονοΰμεν, νά μνημονευθή το άρθρον τοΰ C. Marinescu, Contribution a Thistoire
des relations economiques entre Tempire byzantin, la Sicile et le
royaurae de Naples de 1419 a 1443, εν S. B, V, 1, 209-219), εϊς το
όποιον γίνεται λόγος περί τών διεκδικήσεων των Φλωρεντινών διά τον ναόν
των αγίων Πέτρου και Παύλου εναντίον τών Πισαίων.
Έκτος τών σχεδίων τής Κωνσταντινουπόλεα)ς, τών άναφερομένων είς
την βιβλιογραφίαν (σελ. XXIII-XXIV) μνημονεύει καί τό τοΰ Giuseppe

Rosaccio. 'Υπάρχει εν άλλο πολύ περισσότερον ενδιαφέρον. Τούτο εύρίσκεται εις την Κοσμογραφίαν τον Μννστερ (πρώτη Γαλλ. έκδ·. Βασιλεία, 1552,
σελ. 1162-1163). Τό εν λόγφ σχέδιον φέρει τον τίτλον: «L’effigie de la
ville de Constantinoble selon qu’elle est notre temps soubz le Turc».
Καίτοι τά βυζαντινά μνημεία, τ άπεικονιζόμενα είς τό σχέδιον τούτο,
είναι φανταστικής αρχιτεκτονικής, εν τούτοις 6 τοπογράφος δύναται νά συναγάγη μερικά συμπεράσματα περί τών μνημείων τά όποια έν αύτφ άναφέρονται· Κατά τό έτος 1908 έδημοσιεύθη έν Κωνσταντινουπόλει άντίγραφον μεγά
λης κλίμακος (58X60 εκ.) εκ τής ιταλικής έκδόσεως τής Κοσμογραφίας τον
Μννστερ υπό τον τίτλον «Ή Κωνσταντινούπολή έν έτει 1205 μ.Χ.», ('Η
έσφαλμένη χρονολογία οφείλεται είς κακήν άνάγνωσιν τού πρωτοτύπου).
Ύπό τό άντίγραφον τοΰ σχεδίου αναγράφεται ή διεύθυνσις τοΰ εκδότου :
«Κετσόγλου Χάν, άρ. 14, Γαλατά, Κωνσταντινούπολις».
Τό δεύτερον μέρος τού έργου τού αίδ. R. J. περιέχει τό εύρετήριον
τού βιβλίου. Τά οκτώ κεφάλαια, τά άποτελούντα τό σημαντικόν εύρετήριον
τούτο, καταλαμβάνουν τάς σελίδας 283 - 472. Κεφάλ. α Συνοικίαι καί μνη
μεία τής πόλεως. Κεφάλ. β' Θρμκικά περίχωρα τής πόλεως. Κεφάλ. γ' Κεράτιος κόλπος. Κεφάλ. δ' καί ε' Βόσπορος, δυτική καί ανατολική ακτή. Κε
φάλ. ς' Ασιατικά περίχωρα τής πόλεως. Κεφάλ. ζ' Πριγκηπόνησος. Κε
φάλ. η' Τοποθεσίαι καί μέρη άγνωστα. Τό βιβλίον τερματίζεται με ένα
αλφαβητικόν πίνακα τών ελληνικών ονομάτων (ελληνιστί, σελ. 473-482) ως
καί μ’ ένα πίνακα περιεχομένων (σελ. 483).
Είς τό δεύτερον τούτο μέρος ό συγγραφεύς μελετά συνοπτικώς τάς συνοι
κίας τής πόλεως καί τών περιχώρων, ως καί τάς περιοχάς τών ευρωπαϊκών
καί ασιατικών περιχώρων, καί αναφέρει συγχρόνως τά μνημεία, τά χρησιμοποιηθέντα ώς σημεΐον έκκινήσεως, κατά τρόπον ώστε νά παρουσιάζη ένα
σύνολον δσον τό δυνατόν συμπεπληρωμένον τής τοπογραφίας τής βυζαντινής
Κωνσταντινουπόλεως. Έκάστη τοποθεσία καί έκαστον μνημεΐον συνοδεύεται
ύπό τής σχετικής βιβλιογραφίας του.
"Ολα τά σχέδια καί οί χάρται αξίζει τον κόπον νά μνημονευθοΰν,
λόγφ τών έν αύτοΐς παρεχομένων νέων στοιχείων, θά. περιορισθώμεν δμως
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εις τά κυριώτερα έξ αυτών. Έν πρώτοις θ’ άναφέρωμεν τον χάρτην τής
βυζαντινής Κωνσταντινουπόλεως. Ό τελευταίος χάρτης κατηρτίσθη τον
Φεβρουάριον τοΰ 1936 υπό τοΰ Misn (Νομίδου). Ουδείς άλλος χάρτης
είχε μέχρι τότε δημοσιευθή μέ τόσην επιμέλειαν. Ό χάρτης ό εμπεριεχόμενος
εις τό εργον τοΰ αιδ. πατρός R. J. δστις έχει καταρτισθή βάσει των υποδεί
ξεων του, παρέχει ως προς την παλαιάν πρωτεύουσαν, λεπτομερέστερα τοπο
γραφικά στοιχεία, συγχρόνως δε άνασκευάζει τοπογραφικά τινα δεδομένα, τά
όποια εθεωροΰντο από μακροΰ χρόνου αναμφισβήτητα. Εις τον χάρτην τού
τον εύρίσκομεν τοπογραφικήν τινα έπανόρθωσιν των τειχών τοΰ Κωνσταντί
νου, τά ονόματα τών διαφόρων συνοικιών τής πόλεως, τό διάγραμμα τών
διαφόρων αρτηριών της, τούς φόρους (Forum), τά δημόσια κτήρια, τά πα
λάτια, τούς ναούς, τάς μονάς, τάς δεξαμενάς και τάς άκροπόλεις. Πλήν αυτών
άναφέρονται αί τοποθεσίαι πολυαρίθμων ερειπίων μνημονευόμενων υπό τοΰ
συγγραφέως άλλα τά όποια, ώς φαίνεται, δεν ήδυνήθη μέχρι τής στιγμής νά
καθορίση.
'Όσον άφορρί εις τήν συνοικίαν τών Γενουηνσίων, επί τής βορείου πλευ
ράς τοΰ Κερατίου κόλπου, την εις τό σημαντικόν προάσχιον τοΰ Γαλατά, ό
αιδ. πατήρ R. J. λέγει δτι θ’ άποτελέση τό άντικείμενον ιδιαιτέρας μελέτης
(σελ. 241, σημ. 4). Τοιουτοτρόπως δεν θεωρεί άναγκαίαν την αναγραφήν
λεπτομερειών σχετικών προς τό προάστιον τοΰτο.
Πάντα σχεδόν τά θρησκευτικά μνημεία τής έν λόγιρ περιοχής άπετέλεσαν ήδη άντικείμενον μελέτης δημοσιευθείσης εις τό περιοδικόν «Echos
d’Orient» άπό τοΰ έτους 1924. Πραγματεία περί τοΰ Γαλατά κατά την
άρχαιότητα, συνοδευομένη υπό χάρτου, έδημοσιεΰθη έν τφ περιοδικφ
«Revue des Etudes Byzantines» (τόμ. IV, σελ. 218-238) κατά τό έτος
1946, άλλά δεν έχρησιμοποιήθη υπό τοΰ συγγραφέως.’ Είναι ακριβώς
ή περιοχή αυτή τής Κωνσταντινουπόλεως, τήν οποίαν παρουσιάζει ό χάρ
της άρ. X καταρτισθείς υπό τοΰ Misn. Ό τελευταίος οΰτος, μέ τήν συνερ
γασίαν τοΰ Α. Μ. Schneider, είχε δημοσιεύσει τοπογραφίαν τοΰ Γαλατά,
συνοδευομένην υπό χάρτου μεγάλης κλίμακος, δπου σημειοΰνται τά τουρκικά
κτίρια καί τά θρησκευτικά χριστιανικά, τά νΰν σωζόμενα (Α. Μ. Schneider
und Μ. Is. Nomidis Galata topographisch - archaologischer Plan mit
erlauterndem Text, Istanbul, 1944). Εις τήν μελέτην ταύτην οί συγγρα
φείς συνεκέντρωσαν τάς γνώσεις, τάς μέχρι τότε άποκτηθείσας περί τής συνοι
κίας τών Γενουηνσίων. Εις τον χάρτην τοΰ Γαλατά, τον καταρτισθέντα ιδιαι

τέρως διά τό έργον τοΰ αιδ. πατρός R. J., άναφέρονται τά ονόματα μερικών
μνημείων καί τών έκκλησιών τής αγίας “Αννης, τής αγίας Κλάρας, τοΰ αγίου
Σεβαστιανού καί τοΰ αγίου Μιχαήλ, τήν ακριβή τοποθεσίαν τών οποίων ό
Schneider καί ό Νομίδης δεν ήδυνήθησαν νά καθορίσουν εις τήν άνωτέρω
μνημονευθεΐσαν μελέτην των,
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Ό χάρτης άρ. VIII τών ευρωπαϊκών περιχώρων τής Κωνσταντινουπό
λεως σημείο! μέγαν αριθμόν βυζαντινών συνοικιών, ως και τοποθεσίας πολ
λών ερειπίων.
Ό χάρτης τής Χαλκηδόνος και τής χερσονήσου 'Ιερίας (άρ. XII) δεν θά
έφελκΰση δλιγώτερον την προσοχήν τών τοπογράφων. Είναι γνωστόν, δ'τι,
εξαιρέσει άσημάντων τινών ερειπίων, δεν υπάρχει τίποτε πλέον έκ τής αρχαίας
πόλεως, ως και έκ τών μνημείων τής χερσονήσου Φενερμπακτσέ. Εις την
Χαλκηδόνα (Καντίκιοϊ), πλησίον τής Άλτιγιόλ, κεΐνται υπό γήλοφον ερείπια
σημειοΰμενα εις τον χάρτην υπό τό όνομα Παλάτια τοϋ Κωνσταντίνου Γ'.
Τα Ιρείπια μεγάλου βυζαντινού οικοδομήματος άνακαλυφθέντα εις τό Μόδι
(Moda) τό 1925 (βλ. ΕΟ, 29, 1926, σελ. 46, 47) καί σημειοΰμενα επί τοϋ
χάρτου έξηφανίσθησαν. ("Αμα τή ανακαλύψει των προέβην εις την φωτογράφησίν των). Έπί τοϋ άναφερομένου χάρτου σημειοϋται ή τοποθεσία τών δυο
λιμένων τής Χαλκηδόνος, οί όποιοι σήμερον είναι κεκαλυμμένοι.
Ό γεαιγραφικός χάρτης, άρ. XIII, δεικνύει τάς περιοχάς τάς έκτεινομένας από τής Χρυσοπόλεως μέχρι τοϋ Παντειχίου, με την τοποθεσίαν τών
μονών, αί όποΐαι άλλοτε εύρίσκοντο εκεί.
Ό χάρτης άρ. XIV αποτελεί συνέχειαν τοϋ προηγουμένου. Παρουσιά
ζει τάς περιοχάς τάς έκτεινομένας άπό τοϋ Παντειχίου μέχρι τοϋ Ριτζίου
(Ντάριτζα) εις την είσοδον τοϋ κόλπου τής Νικομήδειας. Σημειούνται αί χερ
σόνησοι τοϋ Παυλοπετρίου, τοϋ αγίου Τρΰφωνος καί τά άκρωτήρια ’Ακρίτας
καί Λευκάτης, ως καί ή τοποθεσία τών κυριωτέρων μονών, αί όποΐαι έ'κειντο
άλλοτε κατά μήκος τής άκτής.
"Εν βλέμμα εις την σειράν τών εν λόγφ δέκα πέντε άνεκδότων γεωγρα
φικών χαρτών καί σχεδίων πόλεων, τοποθετημένων είς τό τέλος τοϋ βιβλίου
εντός χαρτοφΰλα/ος, πείθει τον άναγνώστην περί τής έκτάσεως καί τής σπουδαιότητος τής νέας ταΰτης τοπογραφίας τής Κωνσταντινουπόλεως καί τών
περιχώρων. Ή εν λόγφ τοπογραφία παρουσιάζει ζωντανήν εικόνα τής ενδό
ξου βυζαντινής πόλεως.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΔΑΛΕΖΙΟΣ

’Αναστασίου Βρόντη, Ροδιακά λαογραφικά. Τόμος δεύτερος. Ρόδος 1950,
σελ. 120. Τοϋ αύτοΰ,

Παλιά σπίτια τής Ρόδον, λαογραφική μελέτη.

Ρόδος 1950, σελ. 41.

ΟΙ παλαιοί λαογραφικοί θησαυροί τών διαφόρων περιοχών τής Ελλά
δος, ίδίφ τών μακράν τών κέντρων κειμένων, ένεκα ξένων επιδράσεων, προϊόν
τος τοϋ χρόνου, λησμονοΰνται καί βαίνουσιν εξαφανιζόμενοι. Διά τοΰτο είναι
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