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τουργικά κείμενα μελετάς, ή συγγραφή αυτή θά διανοίξη πραγματικώς
νέους, αγνώστους τέως εις αυτούς, ορίζοντας. Άλλα καί εις τούς ένδιατρίψαντας είς τά κείμενα ταϋτα αί φιλολογικά! παρατηρήσεις τής συγγραφέως θ’ άποκαλύψωσι νέον πεδίον, τδ όποιον ή θεολογική κα! ιστο
ρική και λειτουργική διαπραγμάτευσις άφήκε κατά μέγα μέρος ανεξε
ρεύνητου, κα! τό όποιον έγκρύπτει νέους θησαυρούς, οϊτινες φανερούμενοι
παρουσιάζουσι τά κείμενα τών λειτουργιών μας μνημεία πολυτιμότατα.
Κα! τό πεδίον τούτο θ’ άποκαλυφθή ού μόνον εις εκείνους έκ τών περί
τάς ορθοδόξους Έλλην. λειτουργίας άσχοληθέντων, οϊτινες δεν έχουσι
μητρικήν τήν Ελληνικήν γλώσσαν, αλλά κα! εις αυτούς τούς εν Έλλαδι γεννηθέντας.
Δεν δυσκολεύομαι νά ομολογήσω, δτι διά ταιν περί τού λεξιλογίου
κα! ύφους κεφαλαίων τής μετά χεΐρας συγγραφής ταύτης ή περί ής ό
λόγος άποκάλυψις έγένετο εν ίκανφ μέτρψ κα! είς εμέ.
Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ

Le Quartier des Manganes et la Premiere Regions de Constantinople.
Σχήματ, μεγάλον 4ου, σελίδες 171, εικόνες 212, πίνακες 14, Paris
Ε. de Boccard id. 1939.
"Οτε τά συμμαχικά στρατεύματα, μετά τήν λήξιν τού μεγάλου πολέ
μου, είσήλθυν είς Κ/πολιν, τό γαλλικόν σαηια κατοχής κατηυλίσθη έν τή
περιοχή τών Μαγγάνων. Ή περιοχή αύτη εΰρίσκεται παρά τό ΣεράϊΜπουρνοΰ μεταξύ τών παλαιών Σουλτανικών ανακτόρων καί τοΰ ναού
τής αγίας Ειρήνης άφ’ ενός και τής Προποντίδος άφ’ ετέρου, κατέχουσα
σχεδόν ολόκληρον τον προς άνατολάς τής Άκροπόλεως τοΰ Βυζαντίου χοί
ρον τής πρώτης Ρεγιώνος.
Τήν προσοχήν τών Γάλλων ευθύς εξ αρχής έκίνησαν τά έν τή περιο
χή ταύτη. πολυπληθή ερείπια κα! όσα κεϊνται έν τφ έμφανεΐ κα! όσα συνήντα ή σκαπάνη είς έκαστον πλήγμα της έν τή έκτελέσει διαφόρων έργων
χάριν τών αναγκών τοΰ έκεΐσε κατηυλισμένου στρατεύματος. 'Ο δέ λό
γιος κα! φιλομουσότατος αρχηγός τοΰ Γαλλικού τάγματος κατοχής Στρα
τηγός Charpy1 άμέριστον έστρεψε τήν προσοχήν του ευθύς έξ αρχής προς

1 Μεταξύ άλλων διωργάνωσε καί αρχαιολογικής έκδρομάς καί διαλέξεις χά
ριν τοΰ στρατεύματος, έξ ιον τρεις εΤχον άνατεθή είς εμέ.
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τά έρείπεια ταΰτα. ’Εντεύθεν έπηκολούθησαν έρευναι συστηματικαί καί
μελέται επί τε τοΰ αρχαιολογικού καί τοΰ φιλολογικοί εδάφους, καρπός
τών οποίων είναι τό ως άνω σύγγραμμα, τό όποιον μάς παρουσιάζει σή
μερον ό διαπρεπής καθηγητής τής αρχαίας ελληνικής εν τφ πανεπιστημίψ
τής Γρενόβλης καί Διευθυντής τής Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής’Αθη
νών κ. R. Demangel1 εν συνεργασία μετά τοΰ κ. Ε. Mamboury, εις δν
κυρίως οφείλονται τά σχεδιαγράμματα καί οι λαμπροί πίνακες.
Έν τφ προότφ κεφαλαίφ τοΰ συγγράμματος εκτίθεται διά μακρών τό
ιστορικόν τών άνασκαφών' εν τφ δευτέρφ κεφαλαία.) περιγράφεται τό
παράλιον όπλοστάσιον τών Βυζαντινών, ήτοι τά Μάγγανα (1’arsenal), τά
όποια έδωσαν τό όνομά των εις ολόκληρον τήν περιοχήν καί δή εις τήν
παρακειμένην μονήν, ής ή περιγραφή επακολουθεί έν τφ τρίτφ κεφαλαίφ
μετά τής τοΰ ναοϋ τοΰ αγίου Γεωργίου, τον όποιον άλλεπαλλήλως εκτισε
καί έκρήμνισε καί έπανέκτισε Κα>νσταντΐνος Θ', ό Μονομάχος (1042-1054)
διά νά καταστήση αυτόν περικαλλέστατον καί άπαράμιλλον, ώς ίσχυρίζετο
ό ί'διος, διά νά έχη αφορμήν νά συναντάται συχνότερον μετά τής Σκλήραινας 31 ως
* έλεγον οί εχθροί του.Έν τφ τετάρτφ κεφαλαίφ εκτίθεται παν τό
σχετικόν προς τό υπό Βασιλείου Α'. τοΰ Μακεδόνος (807-886) οΐκοδομηθέν
άνάκτορον «τό κατά τήν μονήν τών Μαγγάνων», έν φ άπέθανεν ’Αλέ
ξιος Α'. ό Κομνηνός τφ 1118, καί τό όποιον ή θυγάτηρ του ’Άννα ονο
μάζει έν τή Άλεξιάδι «τό πεντώροφον οίκημα». Έν τφ πέμπτη) κεφαλαίφ
γίνεται λόγος περί τοΰ αγιάσματος τοΰ Σωτήρος Χριστοΰ επί τοΰ όποιου
φκοδομήθη τό σουλτανικόν περίπτερον Ίντζιλή-Κιόσκ. Τό άγιασμα τοΰτο
ό Σουλτάν Μουράτ τφ 1.818 έσεβάσθη καί έπέτρεψεν εις τούς Χριστια
νούς νά προσέρχωνται εις προσκύνημα τή 6η Αύγουστου, οπότε τοΰτο
ήγε τήν εορτήν του. Έν τφ έ'κτφ τέλος καί τελευταία) κεφαλαίφ εκτίθεν
ται τά τής μονής τών οδηγών.
Τό έ'ργον συμπληροΰται διά δύο παραρτημάτων. Καίέν μεν τφ πρά>τφ δίδεται έξόχως ένδιαφέρουσα καί λεπτομερής περιγραφή μετά τών
σχετικών φωτογραφιών απάντων τών ευρημάτων ήτοι: τών συντριμμά
των αναγλύφων καί κεραμοπλαστικής ώς καί τών επιγραφών, έν τφ
δευτέραρ ό κ. Demangel άσχολεΐται μετά τής ιδιαζούσης αύτφ έμβριθείας
εις τό κατά τάς άνασκαφάς άνευρεθέν θαυμάσιον μαρμάρινον άνάγλυ-

1 *0 κ. Demangel δέν είναι γνωστότατος μόνον εις τό Ελληνικόν δημόσιον
έν μέσφ τοΰ οποίου ζή από εικοσαετίας, άλλα καί παρά τφ διεθνεΐ έπιστημονικφ
κόσμιρ λόγιρ τών σοψωτάτων συγγραμμάτων του, μεταξύ τών οποίων ίδίρ διακρίνεται τό υπό τόν τίτλον «La Frise Ioniqu e».
3 Πριν βέβαια έγκαταστήση ταύτην όριστικώς έν τοϊς άνακτόροις.
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φον της Βλαχερνιτίσσης, γνωστόν έκτοτε υπό τήν επωνυμίαν L’orante de
Ghiul-Hane.
\
Διακόσιαι δώδεκα εικόνες κοσμοΰσι κα'ι διασαφοϋσι τό κείμενον, με
ταξύ των οποίων έξέχουσαν θέσιν κατέχει ή τοϋ αναγλύφου τής Βλα
χερνιτίσσης, ήτις είναι ή ωραιότερα τών όσων έξεδόθησαν μέχρι τής
σιμιερον, ως καί δεκατέσσαρες έν τελεί αριστοτεχνικοί πίνακες, ών ό εις
έγχρωμος.
Αί «άνασκαφαί του Γκιούλ-Χανέ», ώς ωνομάσθησαναί έν τή περιοχή
τών Μαγγάνων αρχαιολογικοί έρευναι, ανέκαθεν έφείλκυσαν την προσο
χήν καί τό ενδιαφέρον ολοκλήρου τοΰ επιστημονικού κόσμου. Είναι δέ
ευνόητος ή ανυπομονησία καί τό ζωηρόν ενδιαφέρον μεθ’ ών άνεμένετο ή
δημοσίευσις τών πορισμάτων των.
Άλλ’ έν τούτη) μόνη) δεν έγκειται τό ενδιαφέρον τό όποιον παρου
σιάζει τό νέον σύγγραμμα' πρέπει προσέτι νά έξαρθή ή ευσυνείδητος
προσπάθεια δια τήν ταύτισιν τών μνημείων τα όποια έκόσμουν άλλοτε
τό τμήμα τοϋτο τοΰ Βυζαντίου προς τά οίκτρά ερείπια, τα όποια κεΐνται νΰν άμορφα επί τής γής ή ύπ’ αυτήν. Προς τον σκοπόν τούτον έμελετήθησαν πηγαί ποικίλης φύσεως: ίστορίαι, χρονογραφίαι, αλληλογρα
φίας περιηγήσεις Ρώσσων προσκυνητών κ.τ.λ. χάρις δ’ εις τάς πληρο
φορίας, αϊτινες ήντλήθησαν εκ τών πηγών τούτων, ολοζώντανοι καί ολό
φωτοι παρουσιάζονται προ τών όμμάτων τής φαντασίας μας αί εικόνες
τών μνημείων τών οποίων μόνον πανάθλια λείψανα ύφίστανται έν τή
πραγματικότητά
Θα έπρεπεν έν τούτοις, ίσως, νά έξατασθή, έάν ύφίσταται σχέσις τις
μεταξύ τοΰ αναγλύφου τής «Orante de Ghiul Hane» καί τοΰ έξαιρετικοΰ
σεβασμοΰ τον όποιον έτρεφε προς τήν Βλαχερνίτισσαν Κωνσταντίνος Θ''
ό Μονομάχος, όστις μάλιστα καί ιδιαίτερον νόμισμα έκοψε φέρον τήν εικό
να της, κατ’ ούδέν διαφέρουσαν τοΰ τύπου τής έπί τοΰ αναγλύφου τοϋ
Γκιούλ-Χανέ παραστάσεως αυτής. Τό έν λόγφ νόμισμα, περί τήν εικόνα
τοΰ οποίου ρητώς άναφέρεται ή έπωνυμία τής Βλαχερνιτίσσης, έξεδόθη τό
πρώτον υπό τοΰ J. Sabatier έν «Description generale des Monnaies
Byzantines, 1862, pi. XLIX, 12.
To μετά χεΐρας σύγγραμμα είναι τό δεύτερον τό όποιον μετά τής
αυτής πάντοτε επιτυχίας έμφανίζεται έντή σειρά τών Recherches frangaises en Turquie», υπό τήν πεπνυμένην διεύθυνσιν τοΰ κ. Demangel.
Πρώτον υπήρξε τό τοΰ αύτοΰ συγγραφέως «Le Tumulus dit de Protesilas».
I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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