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Η Κωνσταντινούπολη (Εικ. 1) ιδρύθηκε στη θέση της αρχαίας πόλης 
Βυζάντιο1 (Βυζαντίς), που χρωστά το όνομά της στον μυθικό ιδρυτή της, 
Βύζαντα των Μεγαρέων, ο οποίος έπειτα από χρησμό του μαντείου των 
Δελφών προέβη σε αποικισμό κατά το 658 π.Χ. Ο χρησμός συμβούλευε 
τους νέους κατοίκους να εγκατασταθούν «απέναντι από την πολιτεία των 
τυφλών», υποδηλώνοντας τα ποικίλα πλεονεκτήματα της θέσης2. Πράγματι, 
η επιλογή της θέσης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η νέα αποικία χτί-
στηκε στις δύο πλευρές του Κεράτιου κόλπου, στη νότια είσοδο του πορ-
θμού του Βοσπόρου, ο οποίος συνδέει τη Μαύρη Θάλασσα στο βορρά με τη 
Θάλασσα του Μαρμαρά στο νότο. 

Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ξεκινά την πορεία της στο χρόνο και 
την ιστορία όταν ο Κωνσταντίνος, έχοντας νικήσει τον Λικίνιο, αποφασίζει 
να ιδρύσει ένα νέο διοικητικό κέντρο στη θέση του Βυζαντίου. Έχοντας εξα-
σφαλίσει στρατηγικά και εμπορικά πλεονεκτήματα που απέρρεαν από την 
ίδια τη γεωγραφική θέση της Κωνσταντινούπολης3, η περιοχή διέθετε και 
ένα επιπλέον πλεονέκτημα: ήταν επτάλοφος, όπως ακριβώς και η Ρώμη, γε-
γονός με μεγάλη συμβολική σημασία για την καθιέρωσή της ως πρωτεύου-
σας4. 

1. S. Bassett, The urban image of late antique Constantinople, Cambridge 2004, σ. 17. 
2. Αρ. Πασαδαίος, Η πόλη του Βοσπόρου. Σύντομος συστηματικός οδηγός, Αθήνα 1981, σ. 

9. 
3. Αν και τα παραπάνω είναι γενικά παραδεκτά, ο Mango διατυπώνει την άποψη ότι κατά 

τον 3ο και 4ο αιώνα η περιοχή του Βυζαντίου είχε πάψει να αποτελεί εμπορικό κέντρο και ότι 
ουσιαστικά ο Κωνσταντίνος ρίσκαρε σημαντικά με την επιλογή της τοποθεσίας της νέας του 
πρωτεύουσας: C. Mango, “The development of Constantinople as an urban center”, The 17th 
International Byzantine Congress. Main Papers, New Rochelle, New York 1986, και ανα-
τύπωση στο: C. Mango, Studies on Constantinople, Hampshire-Vermout 1993, σ. 119. 

4. D.T. Rice, Constantinople-Byzantium-Instanbul, London-Toronto 1965, σ. 18. J. 
Freely, Κωνσταντινούπολη. Από το Χριστιανισμό στο Ισλάμ, Αθήνα 2001, σ. 82-83. R. 
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Περιτριγυρισμένη από επτά λόφους λοιπόν η Κωνσταντινούπολη, όπως 
ακριβώς και η Ρώμη, διαιρέθηκε σε δεκατέσσερις περιοχές, τις ρεγεώνες 
(Εικ. 2)5. Από τις ρεγεώνες αυτές, οι δώδεκα βρίσκονταν στην περιοχή που 
περιέκλειε το τείχος του Κωνσταντίνου, η δέκατη τρίτη στην απέναντι ακτή 
του Κεράτιου κόλπου, στον σημερινό Γαλατά, ενώ η δέκατη τέταρτη 
ταυτίζεται με την περιοχή των Βλαχερνών. 

Η θεμελίωση της Κωνσταντινούπολης σημαδεύτηκε από την έναρξη ενός 
πολεοδομικού εγχειρήματος μεγάλης εμβέλειας6. Το πρόγραμμα αυτό περι-
λάμβανε πλήρη χωροταξικό σχεδιασμό7, με χάραξη δρόμων, πρόβλεψη για 
δημόσιους χώρους και κυρίως χώρους συγκεντρώσεως8, όπως και παλάτια. 
Το κέντρο του παλαιού Βυζαντίου, το Τετράστωον, μαζί με τον κοντινό Ιπ-
πόδρομο, επαναπροσδιορίστηκε αρχιτεκτονικά και μετονομάστηκε σε Αυ-
γουσταίο9 προς τιμή της μητέρας του Κωνσταντίνου. Συνδυάστηκε με τον 
νέο φόρο (αγορά) του Κωνσταντίνου, από τον οποίο διερχόταν η Μέση 
οδός10, ο κύριος οδικός άξονας της πόλης που οδηγούσε μέχρι τη Χρυσή 
Πύλη στα νότια και ως την πύλη της Αδριανούπολης στα βορειοδυτικά (στο 
μεταγενέστερο τείχος του Θεοδοσίου)11. Στη δυτική πλευρά του Αυγουσταί-
ου βρισκόταν ο ναός της Θείας Σοφίας, αφιερωμένος στην Αγία Σοφία12, και 
στα ανατολικά ανεγέρθηκε το πρώτο μέγαρο της Συγκλήτου. Ανατολικά του 

Ousterhout, “Constantinople and the Construction of a Medieval Urban Identity”, The 
Byzantine World, ed. Stephenson P., London 2010, σ. 335. 

5. Notitia Dignitatum Accedunt Notitia Urbis Constantinopolitanae et Lateruli 
Provinciarum, ed. Seeck O., Berolini 1876, σ. 229-243. R. Janin, “Note sur les Régions de 
Constantinople Byzantine”, (Revue des) Études Byzantines III (1945), σ. 28-42. R. Janin, 
Constantinople Byzantin. Dévelopment urbain et répertoire topographique, Paris 1964, σ. 43-
58. Mango, “The development”, ό.π., σ. 118. 

6. Bassett, The urban image, ό.π., σ. 17. P. Magdalino, «Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη: 
Κτισμένο περιβάλλον και αστική ανάπτυξη», Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου. Από τον 7ο 
έως τον 15ο αιώνα, Λαΐου Αγγ. Ε. (επιμ.), Αθήνα 2006, τ. Β΄, σ. 231. From Byzantium to 
Istanbul. 8000 years of a capital. June 5- September 4, 2010, Sabanci University, Sakip 
Sabanci Museum, ed. Durak K., Istanbul 2010, σ. 124. 

7. Bassett, The urban image, ό.π., σ. 17. From Byzantium to Istanbul, ό.π., σ. 125. Διαφω-
νίες έχουν διατυπωθεί ως προς το κατά πόσο ο σχεδιασμός της νέας πόλης είναι δημιούργημα 
των νέων οικητόρων ή έχει κληρονομηθεί από την προγενέστερη πόλη του Βυζαντίου: Al. 
Berger, “Streets and Public Spaces in Constantinople”, Dumbarton Oaks Papers 54 (2000), 
161-188. 

8. From Byzantium to Istanbul, ό.π., σ. 125. 
9. The Oxford Dictionary of Byzantium, vol. I-III, ed. Kazhdan A., New York 1991, 

λήμμα «Augustaion», σ. 232. 
10. Mango, “The development”, ό.π., σ. 123. 
11. Mango, στο ίδιο. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., χάρτης αριθ. V. 
12. From Byzantium to Istanbul, ό.π., σ. 127. 
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Ιππόδρομου βρισκόταν το Μέγα Παλάτιον13, το οποίο μέχρι τον 6ο αιώνα 
δεν υπέστη σημαντικές αλλαγές, και το Πραιτώριο. Ακόμα, μπορούσε κα-
νείς να δει λιμάνια14 και αποθήκες15, όπως και υδραγωγείο, κινστέρνες, δη-
μόσια λουτρά και κρήνες16. 

Σημαντική επέκταση της πόλης δρομολογήθηκε επί της αυτοκρατορίας 
του Θεοδόσιου Β΄, ο οποίος κατά τον πρώιμο 5ο αιώνα ύψωσε τα χερσαία 
τείχη17. Με τον τρόπο αυτό η συνολική έκταση της εντός των τειχών πε-
ριοχής της πρωτεύουσας σχεδόν διπλασιάστηκε. Κατά την αυτοκρατορία 
του Ιουστινιανού, η μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη έφθασε στη μεγαλύτερη 
ακμή της. Σε αυτή την περίοδο επιχειρήθηκε μια νέα αναδιοργάνωση του 
αστικού τοπίου της πρωτεύουσας, όπως άλλωστε απαιτούσαν οι συνθήκες, 
με δεδομένες τις εκτεταμένες καταστροφές που επέφεραν η πυρκαγιές του 
465 και του 532, οι σεισμοί του 447 και του 557, η βουβωνική πανώλη του 
542 και τα γεγονότα της Στάσης του Νίκα18. Στο νέο πολεοδομικό πρό-
γραμμα περιλαμβάνονταν ο επαναπροσδιορισμός των θέσεων και των έργων 
που παρουσίαζαν το πρόσωπο της εξουσίας και η αποτύπωση αρχιτε-
κτονικών χαρακτηριστικών που αναδείκνυαν την πόλη ως χριστιανική πρω-
τεύουσα της οικουμένης. Με λίγα λόγια, οι εκκλησίες πολλαπλασιάστηκαν 
και το σημαντικότερο είναι ότι με τα διαφόρων ειδών προσκτίσματά τους 
(γηροκομεία, νοσοκομεία, αυλές, στοές και αίθουσες, όπως και λουτρά19) 
αποτέλεσαν το κέντρο της κοινωνικής ζωής. 

Από τον 7ο ως τον 9ο αιώνα η Κωνσταντινούπολη βιώνει μια δραματική 
μείωση του πληθυσμού της, ενώ οι υποδομές της αρχίζουν να καταρρέουν20. 
Είναι η περίοδος που η Κωνσταντινούπολη εισέρχεται στη μεσαιωνική της 
φάση21. Η Βασιλεύουσα βγαίνει από τη βαθιά αυτή ύφεση με τη βασιλεία 
του Κωνσταντίνου Ε΄ και τα έργα που προωθεί. Ανακατασκευάζει τα 
χερσαία τείχη και το σύστημα ύδρευσης και επανεποικίζει την πόλη για να 

13. Magdalino, «Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη», ό.π., σ. 231. 
14. Mango, “The development”, ό.π., σ. 120-121. 
15. Ή αλλιώς horrea: M.M. Mango, “The Commercial Map of Constantinople”, 

Dumbarton Oaks Papers 54 (2000), 192-193. Συγκεκριμένα για τους σιτοβολώνες: Mango, 
“The development”, ό.π., σ. 121. 

16. Mango, “The development”, ό.π., σ. 122-123. J. Crow–J. Bardill–R. Bayliss, The 
Water Supply of Byzantine Constantinople, London 2008, σ. 9-10. 

17. Mango, “The development”, ό.π., σ. 118. From Byzantium to Istanbul, ό.π., σ. 126. 
18. Magdalino, «Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη», ό.π., σ. 233-134. Mango, “The 

development”, ό.π., σ. 125-126. 
19. Magdalino, «Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη», ό.π., σ. 232. 
20. Στο ίδιο, σ. 235. 
21. Mango, “The development”, ό.π., σ. 129-130. From Byzantium to Istanbul, ό.π., σ. 

130. 
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αντισταθμίσει τις απώλειες που είχε υποστεί από την καταστροφική επιδη-
μία πανώλης του 746-74722. Τις επεμβάσεις του επεκτείνουν και οι διάδοχοί 
του, οι οποίοι δραστηριοποιούνται και στην προσθήκη νέων οικοδομημά-
των23. 

Στο διάστημα που ακολουθεί ως την πρώτη άλωση τρία ήταν τα βασικά 
στοιχεία που διαμόρφωσαν την εικόνα της πόλης. Πρώτον, η μετακίνηση 
του κέντρου εξουσίας στα βορειοδυτικά με την επικράτηση του ανακτόρου 
των Βλαχερνών κατά τη βασιλεία του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού24. Δεύτερον, η 
αναζωογόνηση του Κεράτιου κόλπου, η οποία συνδέεται με το τρίτο βασικό 
στοιχείο, την εγκατάσταση των Λατίνων εμπόρων, γεγονός το οποίο, προ-
ϊόντος του χρόνου, αποκτά όλο και πιο βαρύνουσα σημασία στην ιστορική 
και πολεοδομική εξέλιξη της πόλης25. 

Το 1203, στα πλαίσια της Τέταρτης Σταυροφορίας, έλαβε χώρα μια από 
τις σημαντικότερες πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης, με σκοπό την 
αποκατάσταση του Ισαάκιου Β΄26 στο θρόνο. Στις 13 Απριλίου 1204 οι 
σταυροφόροι εισέβαλαν στην πόλη, η λεηλασία της οποίας διήρκεσε για 
αρκετά χρόνια και συνοδεύτηκε από τρεις καταστροφικές πυρκαγιές27. Νέος 
αυτοκράτορας εκλέχτηκε ο Βαλδουίνος της Φλάνδρας. Συνολικά, η περί-
οδος της εφήμερης εγκατάστασης της Λατινικής Αυτοκρατορίας (1204-61) 
χαρακτηρίζεται ως η πλέον καταστροφική στην ιστορία της Κωνσταντι-
νούπολης28. Ως αποτέλεσμα, το ελληνικό στοιχείο εγκατέλειψε την προ-

22. Magdalino, «Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη», ό.π., σ. 236. From Byzantium to 
Istanbul, ό.π., σ. 130.  

23. Αυτοκράτορες Ειρήνη, Θεόφιλος, Βασίλειος Α΄, Λέοντας Στ΄: Mango, “The develop-
ment”, ό.π., σ. 130-131. Magdalino, «Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη», ό.π., σ. 236. From 
Byzantium to Istanbul, ό.π., σ. 130. 

24. J.B. Papadopoulos, Le Palais et les Églises des Blachernes, Athénes 1928, σ. 143. 
Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 125-126. 

25. Mango, “The development”, ό.π., σ. 132. Mango, “The Commercial Map”, ό.π., σ. 
205. P. Magdalino, “The maritime neighborhoods of Constantinople: Commercial and 
residential functions, sixth to twelfth centuries”, Dumbarton Oaks Papers 54 (2000), 109, 
219.  

26. Freely, Κωνσταντινούπολη, ό.π., σ. 169. 
27. Στ. Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη. Από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα, Αθήνα 2006, σ. 

130. Η λεηλασία δεν περιορίστηκε στην κλοπή και τον εκπατρισμό πολύτιμων τεχνουρ-
γημάτων, αλλά επεκτάθηκε και στο λιώσιμο χυτών αγαλμάτων για κοπή νομισμάτων, ενώ 
μαρτυρείται επίσης ότι απογύμνωσαν τις μολύβδινες στέγες των ανακτόρων για να που-
λήσουν το μέταλλο: Magdalino, «Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη», ό.π., σ. 241. 

28. Εκτός από την απαράμιλλη λεηλασία και τις προαναφερθείσες πυρκαγιές, στην 
εικόνα παρακμής συνέτειναν επίσης δύο σεισμοί, του 1231 και του 1237, αλλά και η ευρεία 
επανάχρηση οικοδομικού υλικού: V. Kidonopoulos, “The urban physiognomy of Constan-
tinople from the Latin conquest through the Palaiologan era”, Byzantium: Faith and Power 
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αιώνια πρωτεύουσά του για τα δημιουργηθέντα ελληνικά κρατίδια, ενώ η 
ενετική συνοικία επεκτάθηκε, οχυρώθηκε και έλαβε το χαρακτήρα ξεχωρι-
στής υπερπόντιας αποικίας29. 

Το 1261 η Κωνσταντινούπολη επανακτήθηκε από τον Μιχαήλ Η΄ 
Παλαιολόγο και τις επόμενες δεκαετίες επιχειρήθηκε ένα νέο πρόγραμμα 
ανοικοδόμησης, σηματοδοτώντας μια στροφή στη διαμόρφωση του αστικού 
τοπίου30. Οι κυριότεροι χώροι εξουσίας και λατρείας αποκαταστάθηκαν και 
προωθήθηκαν ειδικά μέτρα για την επιστροφή του πληθυσμού από τα προ-
άστια και εν γένει υποστηρικτικές δράσεις για την αποκατάσταση της εικό-
νας της πόλης31. Προωθήθηκαν επίσης αμυντικά έργα, τα οποία κρίνονταν 
απαραίτητα, με δεδομένη την πολύ κακή κατάσταση στην οποία περιήλθαν 
τα τείχη της πόλης, ως αποτέλεσμα της έλλειψης φροντίδας κατά τα προη-
γούμενα έτη. Ο Μιχαήλ «δε λυπήθηκε ούτε κόπους ούτε έξοδα για να απο-
καταστήσει την πρωτεύουσά του»32, όμως ούτε και αυτό ήταν αρκετό για να 
αποτρέψει την ήδη προδιαγεγραμμένη μοίρα της Βασιλίδος των πόλεων. 

Μνημεία και αρχαιολογικά κατάλοιπα κατά ρεγεώνες 

Η εξέταση των σωζόμενων καταλοίπων θα γίνει κατά ρεγεώνες (Εικ. 
2)33. Οι ρεγεώνες ήταν ένας τρόπος διοικητικής διαίρεσης της Κωνσταντι-
νούπολης από την εποχή της βασιλείας του Θεοδοσίου Β΄, κατά το πρότυπο 
της Ρώμης. Στο σύνολό τους ήταν δεκατέσσερις και δεν αντιπροσωπεύονταν 
από κάποιο όνομα παρά από αριθμούς. Μας είναι γνωστές από την Notitia 
Urbis Constantinopolitanae34, η οποία αναφέρει τα περιεχόμενα της κάθε 
μιας σε επίπεδο κτηρίων και μνημείων. 

I. Πρώτη ρεγεώνα 

Η πρώτη ρεγεώνα περιλαμβάνει την έκταση στα νοτιοανατολικά του 
πρώτου λόφου35. Στα δυτικά ξεκινάει από το Μέγα Παλάτιον και φτάνει ως 

(1261-1557). Perspectives on Late Byzantine Art and Culture, ed. Brooks S.T., New Haven-
London 2006, σ. 100-101. 

29. Magdalino, “The maritime neighborhoods”, ό.π., σ. 223. 
30. K.–P. Matschke, “Builders and building in Late Byzantine Constantinople”, Byzantine 

Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life, ed. Necipoğlu N., Leiden 2001, 
σ. 315. 

31. From Byzantium to Istanbul, ό.π., σ. 133-135. 
32. Magdalino, «Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη», ό.π., σ. 241. 
33. Janin, “Note sur les Régions”, ό.π., passim. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 

43-58. 
34. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 229-243. 
35. Στο ίδιο, σ. 230. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 49.  
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τη θάλασσα, ενώ στα ανατολικά ανέρχεται ασύμμετρα φτάνοντας ως την 
περιοχή των Μαγγάνων, στα νότια του Degirmenkapi36. 

Το σημαντικότερο μνημείο της ρεγεώνας είναι το ίδιο το Μεγάλο Παλάτι 
(Εικ. 3)37. Το ανακτορικό συγκρότημα, που θεμελιώνεται επί Μεγάλου 
Κωνσταντίνου και εγκαταλείπεται τον 12ο αιώνα για αυτό των Βλαχερνών, 
αποτέλεσε τον κύριο τόπο κατοικίας των αυτοκρατόρων του βυζαντινού 
κράτους και συνάμα το μεγάλο διοικητικό κέντρο της αυτοκρατορίας. Το 
ανάκτορο, μέσα από διαδοχικές επεκτάσεις, έφτασε στον 10ο αιώνα να 
καταλαμβάνει όλη την περιοχή ανατολικά του Ιππόδρομου και βόρεια της 
Αγίας Σοφίας, καθώς και τις νότιες και ανατολικές ακτές της θάλασσας του 
Μαρμαρά. Καταστροφική για το μνημείο ήταν η περίοδος της Λατινο-
κρατίας, οπότε και απογυμνώθηκαν οι μολύβδινες στέγες του για την πώ-
ληση της πρώτης ύλης38. Με την ανακατάληψη της πόλης, παρά το γεγονός 
ότι ήταν πια ερειπωμένο, λειτούργησε ως ανακτορική κατοικία, καθώς η 
κατάσταση των Βλαχερνών ήταν ακόμα χειρότερη και επέτασσε άμεση 
ανακατασκευή39. Τα έτη 1348-1349 το αυτοκρατορικό παλάτι, παρ’ ότι 

36. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 49. 
37. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 230. J.H. Baxter, “The Secrets of Byzantium: I. A Find in 

the Great Palace”, The Times (26-28 October 1935), 1-8. The Great Palace of the Byzantine 
Emperors, ed. Rice D.T., Edinburgh 1958. D.T. Rice, “Excavations in the Great Palace of the 
Byzantine Emperors”, Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου (Θεσσα-
λονίκη, 12-19 Απριλίου 1953), Αθήνα 1955, τ. Α΄, σ. 468-474. S. Miranda, Les Palais des 
Empereurs Byzantines, Mexico 1965. D.T. Rice, “On the Date of the Mosaic Floor of the 
Great Palace of the Byzantine Emperors at Constantinople”, Χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ. 
Ορλάνδον, Αθήνα 1965, τ. Α΄, σ. 1-5. C. Mango, “Ancient Spolia in the Great Palace of 
Constantinople”, Byzantine East, Latin West. Art-Historical Studies in Honor of Kurt 
Weitzmann, ed. Moss Chr.–Kiefer K., Princeton, New Jersey 1995, σ. 645-649. E. Bolognesi 
Recchi Franceschini, “Das Palastareal in Byzantinischer und Osmanischer Zeit”, Palatia. 
Kaiserpaläste, ed. König M.–Bolognesi Recchi Franceschini E.–Riemer E., Trier 2003, σ. 60-
69. J.M. Featherstone, “De Cerimoniis and the Great Palace”, The Byzantine World, ed. 
Stephenson P., London 2010, σ. 162-174. Για τα γειτονικά κτίσματα που είχαν άμεση σχέση 
με τις δραστηριότητες του παλατιού: C. Mango, The Brazen House. A study of the vestibule of 
the Imperial Palace of Constantinople, København 1959, passim. W. Müller–Wiener, 
Bildlexikon zur Topographie Instanbuls: Byzantion-Konstantinupolis-Istanbul bis zum Beginn 
des 17. Jahrunderts, Tübingen 1977, σ. 229-327. 

38. St. Runciman, “Blachernae Palace and its Decoration”, Studies in Memory of David 
Talbot Rice, Edinburgh 1975, σ. 281. Ο Majeska αναφέρει τις στέγες ως χάλκινες και θεωρεί 
ότι το μέταλλο πουλήθηκε με σκοπό να κοπούν νομίσματα: G.Ρ. Majeska, “The sanctification 
of the First Region: Urban Reorientation in Palaiologan Constantinople”, Actes du XVe 
Congrès International D’Études Byzantines, Athènes-Septembre 1976, Athènes 1981, τ. ΙΙ, σ. 
359. 

39. A.–M. Talbot, “The Restoration of Constantinople under Michael VIII”, Dumbarton 
Oaks Papers 47 (1993), 250. 
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ακατοίκητο, εντυπωσιάζει τον περιηγητή Στέφανο του Νόβγκοροντ, ο οποί-
ος σημειώνει μάλιστα ότι τα τείχη του είναι πιο ψηλά απ’ αυτά της πόλης40. 
Σε όλο τον 14ο αιώνα όμως δεν μαρτυρείται κάποια ανακατασκευή, αλλά 
μάλλον έχει εγκαταλειφθεί και αφήνεται να καταρρεύσει41. Ενδεικτικό της 
ραγδαίας μετατροπής του σε ερειπιώνα είναι το γεγονός πως τόσο το κύριο 
κομμάτι των ανακτόρων όσο και το νοτιότερο και σημαντικότερο κομμάτι 
του κατώτερου παλατιού, το Παλάτι του Βουκολέοντος, μετατρέπονται κατά 
τους πρώτους αιώνες της οθωμανικής κατάκτησης σε οικιστική περιοχή42. 

Στην περιοχή του Μεγάλου Παλατίου πρέπει να τοποθετήσουμε και την 
αυτοκρατορική αυλή με το όνομα «Μεσοκήπιο»43. Πρόκειται για έναν κλει-
στό κήπο που περικλειόταν από δύο στοές, μια εκκλησία και ένα «τζυγκανι-
στήριο»44, δηλαδή γήπεδο για αθλοπαιδιές. Το μικρό αυτό πάρκο περιγράφε-
ται σαν επίγειος παράδεισος, με διαφόρων ειδών φυτά που αρδεύονταν από 
άφθονα νερά. Η αίσθηση που θα άφηνε στο θεατή θα πρέπει να ήταν αυτή 
του βυθισμένου κήπου, καθώς καταλάμβανε το κατώτερο επίπεδο της περιο-
χής του ανακτόρου45. Οι πηγές δεν αναφέρουν αν επιβίωσε της λατινικής 
κατάκτησης και διατηρήθηκε ως τον 14ο αιώνα. 

Την ίδια τύχη με το αυτοκρατορικό παλάτι μοιράζονται και πολλές εκ-
κλησίες της ίδιας ρεγεώνας, όπως η Θεοτόκος του Φάρου, η οποία δεν ανα-
φέρεται πια στις πηγές46. 

Αρκετά βορειότερα, στην περιοχή των Μαγγάνων, μεταφέρεται την περί-
οδο που εξετάζουμε το θρησκευτικό κέντρο της πρωτεύουσας, με τα περισ-
σότερα λείψανα να μεταφέρονται από τους ναούς της περιοχής του Μεγάλου 
Παλατίου σ’ αυτούς των Μαγγάνων47. Σημαντικότατο μοναστήρι της περιο-

40. G.P. Majeska, Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth 
centuries, Washington D.C. 1984, σ. 38. 

41. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 236. 
42. Στο ίδιο, σ. 227-228 
43. H. Maguire, “Gardens and Parks in Constantinople”, Dumbarton Oaks Papers 54 

(2000), 258. Γενικότερα για τους κήπους στο Βυζάντιο: M. Dolezal–M. Mavroudi, “Theodore 
Hyrtakenos’ Description of the Garden of St. Anna and the Ekphrasis of Gardens”, Byzantine 
Garden Culture, ed. Littlewood A.–Maguire H.–Wolschke-Bulmahn J., Washington D.C. 
2002, σ. 105-158. H. Maguire, “Paradise Withdrawn”, Byzantine Garden Culture, ed. 
Littlewood A.–Maguire H.–Wolschke-Bulmahn J., Washington D.C. 2002, σ. 23-35. 

44. Maguire, “Gardens and Parks”, ό.π., σ. 258-259. Για το λήμμα: Oxford Dictionary of 
Byzantium, ό.π., σ. 2137. 

45. Maguire, “Gardens and Parks”, ό.π., σ. 259. 
46. Majeska, “The sanctification”, ό.π., σ. 359-360. 
47. Στο ίδιο, σ. 361. 
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χής ήταν αυτό του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων (Εικ. 4)48. Η μονή χτί-
στηκε στα μέσα του 11ου αιώνα, από τον Κωνσταντίνο Θ΄ Μονομάχο, πάνω 
σε τεχνητό άνδηρο, βορείως του ανακτόρου των Μαγγάνων και δυτικά της 
γειτονικής μονής Χριστού Φιλανθρώπου. Το καθολικό κυριαρχούσε στο 
τοπίο, καθώς υψωνόταν πάνω από το θαλάσσιο τείχος, ενώ ταυτόχρονα είχε 
άμεση θέα στον Βόσπορο και την ασιατική ακτή. Η ιστορία της μονής είναι 
λαμπρή, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ανακήρυξη του Ιωάννη Β΄ 
Κομνηνού αυτοκράτορα στο χώρο αυτό, το 111849. Στα τέλη του 12ου αιώνα 
η μονή καλλωπίζεται και αποκτά πλούσια βιβλιοθήκη50. Από τον 14ο αιώνα 
στην κατοχή της βρίσκονται, όπως προαναφέρθηκε, και σημαντικά λείψανα, 
με αποτέλεσμα η αίγλη του μνημείου να θέλγει τους ξένους περιηγητές να 
την επισκεφθούν51. 

Γύρω από τη μονή αναπτυσσόταν και ο κήπος των Μαγγάνων52 που 
περιλάμβανε κρήνες, οπωροφόρα δέντρα και γήπεδο με γρασίδι κατάλληλο 
για ιππασία. Ο κήπος διατασσόταν σε δύο επίπεδα, με το ανώτερο να μοιάζει 
ότι είναι αναρτημένο στον αέρα. 

Η γειτονική μονή του Σωτήρος Χριστού του Φιλανθρώπου (Εικ. 4)53 α-
νεγείρεται στις αρχές του 14ου αιώνα, το 1308, από την Ειρήνη Χούμνου54. 

48. R.G. De Clavijo, Embassy to Tamerlane, 1403-1406, London 1928, σ. 77. R. 
Demangel–E. Mamboury, Le Quartier des Manganes et la Première Région de Constan-
tinople, Paris 1939, σ. 19-37. R. Janin, La géographie ecclésiastique de l’empire Byzantin, 
Première Partie, La Siège de Constantinople et le Patriarcat Oecuménique, tom. III, Les 
Églises et les Monastères, Paris 1969, σ. 70-76. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 136. 
Majeska, Russian Travelers, ό.π., σ. 366-371. V. Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, 
1204-1328. Verfall und Zestӧrung, Restaurierung, Umbau und Neubau von Profan- und 
Sakralbauten, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 1994, σ. 39-41. 

49. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 71. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 
136. 

50. Demangel–Mamboury, Le Quartier des Manganes, ό.π., σ. 21. Janin, La géographie 
ecclésiastique, ό.π., σ. 75. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 136. 

51. Στέφανος του Νόβγκοροντ: Majeska, Russian Travelers, ό.π., σ. 34. 
52. Maguire, “Gardens and Parks”, ό.π., σ. 260-262. 
53. Demangel–Mamboury, Le Quartier des Manganes, ό.π., σ. 49-68. R. Janin, “Les deux 

monastères du Christ Philanthrope”, (Revue des) Études Byzantines IV (1946), 151-162. 
Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 527-529. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 
109. Majeska, Russian Travelers, ό.π., σ. 371-374. Talbot, “The Restoration”, ό.π., σ. 257. 
Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., σ. 33-36. 

54. Ειρήνη Λασκαρίνα Παλαιολογίνα ή Χούμναινα, κόρη του Νικηφόρου Χούμνου: 
Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 527. Talbot, “The Restoration”, ό.π., σ. 257. 
Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., σ. 34. A.–M. Talbot, “Building Activity in 
Constantinople under Andronikos II: The Role of Women Patrons in the Construction and 
Restoration of Monasteries”, Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and 
Everyday Life, ed. Necipoğlu N., Leiden 2001, σ. 339. 
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Στην ουσία το μοναστήρι αποτελεί αποκατάσταση παλαιότερης μονής άγνω-
στης ονομασίας. Από το κτίσμα σώζονται τα θεμέλια και το μπροστινό ημι-
υπόγειο. Ως σημείο εορτασμού για την τοπική κοινωνία μαρτυρείται από 
προσκυνητές του 14ου-15ου αιώνα με την ονομασία Αγίασμα του Σωτήρος55. 

II. Δεύτερη ρεγεώνα 

Η δεύτερη ρεγεώνα είναι ουσιαστικά ο πρώτος λόφος της Κωνσταντινού-
πολης, η περιοχή της αρχαίας Ακρόπολης56. Στα δυτικά, τα σύνορά της είναι 
η προέκταση της ίδιας νοητής γραμμής που ορίζει την πρώτη ρεγεώνα, ενώ 
στα ανατολικά σχηματίζει τεταρτοκύκλιο που ξεκινά πίσω από το Αυγου-
σταίο και φτάνει ως την περιοχή Degirmenkapi. 

Καθώς το σημείο συνένωσης των τεσσάρων πρώτων ρεγεώνων αποτελεί 
το κέντρο της Κωνσταντινούπολης του Κωνσταντίνου, η Μεγάλη Εκκλησία 
ή Αγία Σοφία (Εικ. 5)57 είναι το κατ’ εξοχήν μνημείο από το οποίο πρέπει να 
ξεκινήσει η μελέτη της ρεγεώνας. Η ιουστινιάνεια Αγία Σοφία κτίζεται τα 
έτη 532-537 στον νέο ρυθμό που συνδυάζει αρμονικά τη βασιλική με το πε-
ρίκεντρο τρουλαίο οικοδόμημα. Αυτός ακριβώς ο τρούλος του ναού θα απο-
τελέσει και το μεγαλύτερο δομικό του πρόβλημα, καθώς καταρρέει τρεις 
φορές58. Οι σταυροφόροι που παίρνουν υπό την κυριαρχία τους το μνημείο 

55. Ρώσος Ανώνυμος: Majeska, Russian Travelers, ό.π., σ. 140. Διάκονος Ζωσιμάς: Στο 
ίδιο, σ. 182. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 529. Müller–Wiener, Bildlexikon, 
ό.π., σ. 109. 

56. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 231. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 49. 
57. M.D. Volonakis, Saint Sophia and Constantinople, London 1920, σ. 31-50. Ch. Diehl, 

Constantinople, Paris 1924, σ. 46-65. Π.Α. Μιχελή, Η Αγία Σοφία, Αθήνα 1976. T.F. 
Mathews, The Byzantine Churches of Istanbul. A Photographic Survey, United States of 
America 1976, σ. 262-268, όπου σύνοψη της βιβλιογραφίας της σχετικής με το μνημείο. G. 
Dagron, Constantinople Imaginaire. Études sur le Recueil des “Patria”, Paris 1984, σ. 191-
314. R.J. Mainstone, Hagia Sophia. Architecture, Stucture and Liturgy of Justinian’s Great 
Church, Hungary 1997. Santa Sophia di Constantinopoli. L’arredo marmoreo della grande 
chiesa Giustinianea, ed. Guidobaldi A.G–Barsanti, Roma 2004. R.S. Nelson, Hagia Sophia, 
1850-1950, Chicago-London 2004. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 84-96. Majeska, 
Russian Travelers, ό.π., σ. 199-236. Hagia Sophia. From the Age of Justinian to the Present, 
ed. Mark R.–Çakmak A.Ş., New York 1992. Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., σ. 
121-125. W.E. Kleinbauer–A. White–H. Matthews, Hagia Sophia, London 2004. Από τους 
περιηγητές αναλυτικά την περιγράφει ο Clavijo: De Clavijo, Embassy to Tamerlane, ό.π., σ. 
71-76. 

58. Πρώτη φορά το 557 και ανακατασκευάζεται το 562 από τον Ισίδωρο το Νεότερο. 
Δεύτερη φορά το 989 και ξανακτίζεται από τον Trad: Mathews, The Byzantine Churches, 
ό.π., σ. 264. S. Kirimtayif, Converted Byzantine Churches in Istanbul. Their Transformation 
into Mosques and Masjids, Istanbul 2001, σ. 9-10. 
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προσθέτουν το 1230 αντηρίδες και ένα κωδωνοστάσιο στη δυτική πλευρά59. 
Λίγα χρόνια αργότερα, ο Μιχαήλ Η΄, προετοιμάζοντας το ναό για τη στέψη 
του, προσπαθεί να επαναφέρει τον άμβωνα, τη σολέα και το Βήμα στην αρ-
χική τους θέση60 και κοσμεί το ναό με το ψηφιδωτό της Δέησης (Εικ. 6-7)61. 
Κατά τον 14ο αιώνα η Αγία Σοφία γνωρίζει δύο φάσεις επισκευών. Η πρώτη 
χρονολογείται στα 1327 και οφείλεται στη βούληση του αυτοκράτορα Αν-
δρονίκου Β΄. Τότε λαμβάνουν χώρα εκτεταμένες επισκευαστικές εργασίες 
με σημαντικότερη την προσθήκη αντηρίδων62. Λίγα χρόνια αργότερα ο σει-
σμός του 1346 προκαλεί σημαντικές φθορές στον τρούλο, τις οποίες επιδι-
ορθώνουν ο Γεώργιος Συναδινός Αστράς και ο Ιταλός Giovanni Peralta63. 
To 1394-1395, όταν ο μοναχός Αλέξανδρος επισκέφθηκε την εκκλησία64, η 
αίγλη της παρέμενε αδιαμφισβήτητη, καθώς όπως μας λέει ο ίδιος «είναι 
αδύνατο να περιγράψει κανείς την ομορφιά της»65. Τη μεγαλοσύνη της υπο-
γραμμίζει μισό αιώνα αργότερα και ο Pero Tafur που τη βλέπει να δεσπόζει 
σαν «μεγάλο βουνό»66. 

Λίγο νοτιότερα της Αγίας Σοφίας συναντάμε τις Θέρμες του Ζευξίππου 
(Εικ. 3, 8)67. Οι θέρμες κτίστηκαν κατά την ανακαίνιση του αρχαίου Βυζα-
ντίου από τον Σεπτίμιο Σεβήρο και επισκευάστηκαν από τον Κωνσταντίνο 
και τον Ιουστινιανό μετά την καταστροφή που είχαν υποστεί κατά τη Στάση 
του Νίκα. Το όνομά τους προέρχεται από την παραφθορά της φράσης «Ζευς 

59. From Byzantium to Istanbul, ό.π., σ. 133. 
60. Talbot, “The Restoration”, ό.π., σ. 251. 
61. Ο Whittemore περιγράφει το ψηφιδωτό αναλυτικά, το χρονολογεί όμως στην πρώιμη 

κομνήνεια περίοδο: Th. Whittemore, The Mosaics of Hagia Sophia at Istanbul, Fourth 
Preliminary Report, Work done in 1934-1938. The Deesis Panel of the South Gallery, Boston 
1952, σ. 10-31, κυρίως σ. 30-31. C. Mango, The Mosaics of St. Sophia at Istanbul, Washin-
gton D.C. 1962, σ. 29. O. Demus, “The Style of Kariye Djami and its Place in the Develop-
ment of Palaeologan Art”, The Karyie Djami, vol. IV, Studies in the Art of the Karyie Djami 
and its Intellectual Background, ed. Underwood P., London 1975, σ. 107-160, σ. 144-145. 
Nelson, Hagia Sophia, ό.π., σ. 22. Hagia Sophia, ό.π., σ. 77. Talbot, “The Restoration”, ό.π., 
σ. 252. S. Kalopissi–Verti, “Patronage and Artistic Production in Byzantium during the 
Palaiologan Period”, Byzantium: Faith and Power (1261-1557). Perspectives on Late 
Byzantine Art and Culture, ed. Brooks S.T., New Haven-London 2006, σ. 76. 

62. Kirimtayif, Converted Byzantine Churches, ό.π., σ. 10.  
63. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 91. Matschke, “Builders and building”, ό.π., σ. 

322. Kirimtayif, Converted Byzantine Churches, ό.π., σ. 10.  
64. Majeska, Russian Travelers, ό.π., σ. 156. 
65. Στο ίδιο, σ. 199. 
66. P. Tafur, Travels and Adventures, 1435-1439, ed. Letts M., London 1926, σ. 115. 
67. Mango, The Brazen House, ό.π., σ. 37-42. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 

222-224. Bassett, The urban image, ό.π., σ. 51-58. Crow–Bardill–Bayliss, The Water Supply, 
ό.π., σ. 10. 
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Ίππιος» που αντιπροσώπευε την ονομασία του ναού πάνω στον οποίο κτί-
στηκαν τα λουτρά. Οι δημόσιες αυτές θέρμες κάθε άλλο παρά στερούνταν 
πολυτέλειας. Ήταν διακοσμημένες με αγάλματα όλων των εποχών που 
απεικόνιζαν αρχαίους φιλόσοφους, ποιητές και στρατηγούς. Από τον 12ο ως 
τον 15ο αιώνα ακολουθούν την παρακμή που χαρακτηρίζει όλο το παλαιό 
κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Την περίοδο αυτή τμήμα των λουτρών 
λειτουργεί ως αποθέτης, ενώ αργότερα η περιοχή εποικοδομείται68. 

III. Τρίτη ρεγεώνα 

Η τρίτη ρεγεώνα είναι η περιοχή του Ιππόδρομου, η οποία καταλήγει στη 
θάλασσα συμπεριλαμβάνοντας το λιμένα του Ιουλιανού69. 

Ο Ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης (Εικ. 9-10)70, που είχε ως πρότυ-
πο το Circus Maximus της Ρώμης, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους. Η 
βυζαντινή του εκδοχή είχε μήκος περίπου τετρακοσίων ογδόντα μέτρων71. Η 
εκκίνηση γινόταν από τις «carceres» ή «μάγγανα» που ήταν αφετήριος μη-
χανισμός. Η απέναντι νοτιοδυτική άκρη ονομαζόταν «σφενδόνη» λόγω του 
σχήματός της και επιστεφόταν από κιονοστοιχία τριάντα επτά κολόνων, από 
τις οποίες ως τον 14ο αιώνα είχαν απομείνει οι είκοσι τέσσερις72. Ο στίβος 
χωριζόταν σε δύο διαύλους με τη «σπίνα» ή «εύριπο». Κατά μήκος του 
φράγματος αυτού ήταν τοποθετημένα διάφορα έργα τέχνης73, από τα οποία 

68. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 51. 
69. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 231-232. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 50. 
70. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 232. Diehl, Constantinople, ό.π., σ. 41-45. Janin, 

Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 183-194. R. Guilland, “Étude sur l’Hippodrome de Byzance: 
Les Spectacles de l’Hippodrome”, Byzantinoslavica XXVII/2 (1966), 289-307. R. Guilland, 
“Les Hippodromes de Byzance. L’Hippodrome de Severe et l’Hippodrome de Constantine le 
Grand”, Byzantinoslavica XXXI (1970), 182-188. R. Guilland, “Étude sur l’Hippodrome de 
Byzance: Les Dimensions de l’Hippodrome”, Byzantinoslavica XXXI (1970), 1-11. Müller–
Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 64-71. Α. Ιωαννίδης, «Ο Βυζαντινός Ιππόδρομος στην Κωνστα-
ντινούπολη», Αρχαιολογία 4 (Αύγουστος 1982), 39-47. Dagron, Constantinople Imaginaire, 
ό.π., σ. 161-190. Majeska, Russian Travelers, ό.π., σ. 250-258. J. Ebersolt, Constantinople 
Byzantine et les Voyageurs du Levant, London 1986, σ. 36-37. S.G. Bassett, “The Antiquities 
in the Hippodrome of Constantinople”, Dumbarton Oaks Papers 45 (1991), 87-96. 
Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., σ. 197-199. Bassett, The urban image, ό.π., σ. 
58-71, 85-89. Βλ. και το πρόσφατο: Hippodrom/Atmeydani: a stage for Istanbul’s history, ed. 
Pitarakis Br., vol. I-II, Istanbul 2010. 

71. Guilland, “Les Dimensions”, ό.π., σ. 1-3. 
72. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 68. 
73. Αναλυτικά: Bassett, “The Antiquities”, ό.π., σ. 87-96. Bassett, The urban image, ό.π., 

σ. 212-232. 
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σώζονται μεταξύ άλλων ο οβελίσκος του Μ. Θεοδόσιου74 και το δελφικό 
αφιέρωμα με τα ελισσόμενα κορμιά τριών φιδιών75. Στο μέσον περίπου της 
ανατολικής πλευράς, επάνω από τα καθίσματα, βρισκόταν το αυτοκρα-
τορικό θεωρείο, το «κάθισμα»76, το οποίο συνδεόταν με το Μεγάλο Παλάτιο 
που βρισκόταν πίσω από τον Ιππόδρομο, ενώ σε βάθρο πάνω απ’ αυτό ήταν 
τοποθετημένο το σύνταγμα των αλόγων που σήμερα κοσμεί την πρόσοψη 
του Αγίου Μάρκου77. Από την περίοδο της Λατινοκρατίας και έπειτα ο χώ-
ρος άρχισε να μεταβάλλεται σε ερείπια. Τον 14ο και τον 15ο αιώνα σπάνια 
χρησιμεύει πια ως χώρος συγκέντρωσης του πλήθους, μειώνεται σε διαστά-
σεις, ενώ από περιηγητές78 πληροφορούμαστε ότι κατά τη βασιλεία του 
Ανδρονίκου Γ΄ (1328-41) χρησιμοποιείται για διάφορες εκδηλώσεις, όπως 
αγώνες και ιπποδρομίες79. 

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η τρίτη ρεγεώνα απέληγε σε λιμάνι με την 
ονομασία λιμάνι του Ιουλιανού ή της Σοφίας (Εικ. 11)80. Το λιμάνι στην 
πρώτη του φάση είχε κτιστεί από τον Ιουλιανό πριν ξεκινήσει την εκστρα-
τεία του εναντίον των Περσών. Προβλήτες κατασκευάζει σ’ αυτό ο Αναστά-
σιος Α΄, ενώ με πρωτοβουλία της αυτοκράτειρας Σοφίας, στα χρόνια του 
Ιουστίνου Β΄, ο λιμένας εκβαθύνθηκε. Οι εγκαταστάσεις του ήταν σε 
λειτουργία καθ’ όλη τη βυζαντινή και υστεροβυζαντινή περίοδο. Από τον 
13ο αιώνα η ονομασία υπό την οποία είναι γνωστό είναι «λιμάνι του Κο-

74. Bassett, “The Antiquities”, ό.π., σ. 94. Περιγράφεται αναλυτικά μαζί με άλλα έργα 
τέχνης από τον Gilles κατά τη διαμονή του στην Κωνσταντινούπολη τον 16ο αιώνα: K. Byrd, 
“Pierre Gilles and the Topography of Constantinople”, Istanbul, Myth to Modernity 1, 
Selected Themes, ed. Başgelen N.–Johnson B., Annual Supplement of Arkeologive Sanat 
Magasine, Istanbul 2002, σ. 8-13. Bassett, The urban image, ό.π., σ. 85-87, 219-222. 

75. Ch. Buondelmonti, Description des Iles de l’Archipel, ed. Legrand É., Paris 1897, σ. 
87. Volonakis, Saint Sophia, ό.π., σ. 19. De Clavijo, Embassy to Tamerlane, ό.π., σ. 71. 
Bassett, “The Antiquities”, ό.π., σ. 90, 94. Bassett, The urban image, ό.π., σ. 65, 224-227.  

76. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 188. R. Guilland, “Études sur la topographie 
de l’Hippodrome de Constantinople Byzantine. L’escalier en colimaçon menant du Grand 
Palais à la tribune du Kathisma”, Δελτίο της Χριστιανολογικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, περ. 
Δ΄, τ. Δ΄ (1964-65), 281-291. 

77. Bassett, The urban image, ό.π., σ. 222-223. 
78. Buondelmonti, Description, ό.π., σ. 86. De Clavijo, Embassy to Tamerlane, ό.π., σ. 

69-71.  
79. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 185. 
80. Στο ίδιο, σ. 231-234. R. Guilland, Études de Topographie de Constantinople 

Byzantine, Berlin-Amsterdam 1969, τ. ΙΙ, σ. 80-91. Αλ. Σταυρίδου–Ζαφράκα, «Το Κοντοσκά-
λιο και το Επτάσκαλο. Συμβολή στη μελέτη των λιμανιών της Κωνσταντινούπολης κατά την 
ύστερη περίοδο», Βυζαντινά 13 (1985), τ. 2, σ. 1306. 

 



Μαρία Φωτούχου  291 

ντοσκαλίου»81, σύμφωνα με τη Σταυρίδου-Ζαφράκα. Η ερευνήτρια απέδειξε 
ότι το λιμάνι του Κοντοσκελίου82, που πήρε το όνομά του από τον τουρμάρ-
χη Αγαλλιανό Κοντοσκέλη, το Κοντοσκέλιο του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου83 
και το Κοντοσκάλιο του Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγου84 ταυτίζονται και μάλιστα 
είναι το ίδιο λιμάνι με αυτό της Σοφίας85. 

IV. Τέταρτη ρεγεώνα 

Η τέταρτη ρεγεώνα καταλαμβάνει την περιοχή ανάμεσα στον πρώτο και 
τον δεύτερο λόφο της Κωνσταντινούπολης86. Στα νότια ξεκινάει από το 
Μίλιον και καταλήγει στις ακτές του Κεράτιου κόλπου. Από τα κτίσματα 
της πρώτης περιόδου της Κωνσταντινούπολης τα σημαντικότερα είναι το 
Μίλιον και το Αυγουσταίον. 

Tο Αυγουσταίον (Εικ. 3, 5, 9)87 είναι η πλατεία που βρίσκεται νότια του 
ναού της Αγίας Σοφίας, η οποία ονομάστηκε έτσι προς τιμήν της μητέρας 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην οποία είχε απονεμηθεί ο τίτλος της Αυ-
γούστας. Στον ίδιο χώρο προϋπήρχε αγορά τροφίμων που στεγαζόταν σε 
οικοδόμημα με την ονομασία «Τετράστοο» από τα χρόνια του Σεπτιμίου 
Σεβήρου, έκταση του οποίου κατέλαβε κατά την ίδρυσή του το Αυγουσταίο. 
Λόγω της θέσης του και της γειτνίασής του με σημαντικά οικοδομήματα το 
Αυγουσταίο δεν έχασε την αίγλη του στο πέρασμα των αιώνων. Χρησιμο-
ποιείται κυρίως ως πλατεία–προθάλαμος της Αγίας Σοφίας σε ημέρες 
εορτών και κατά τη στέψη των αυτοκρατόρων. Από τον 13ο αιώνα μάλιστα 
συγκαταλέγεται στην ιδιοκτησία της Αγίας Σοφίας. Το 1316 σημειώνονται 
σ’ αυτό εκτεταμένες καταστροφές λόγω θύελλας, τις οποίες ο αυτοκράτορας 
Ανδρόνικος Β΄ σπεύδει να αποκαταστήσει διατάσσοντας ευρείας κλίμακας 
στερεωτικές και ανακαινιστικές εργασίες88. 

81. Με την ονομασία «Κονδοσκάλιν» περιγράφεται λιμένας πλησίον του Μεγάλου 
Παλατίου και από τον Buondelmonti: Buondelmonti, Description, σ. 85. 

82. Janin, Constantinople Byzantin, σ. 228. Σταυρίδου–Ζαφράκα, «Το Κοντοσκάλιο», 
ό.π., σ. 1328. 

83. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 228-229. W. Müller–Wiener, Die Häfen von 
Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul, Tübingen 1994, σ. 26. 

84. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 230-231. Müller–Wiener, Die Häfen, ό.π., σ. 
27. 

85. Σταυρίδου–Ζαφράκα, «Το Κοντοσκάλιο », ό.π., σ. 1308-1315, 1323-1328. 
86. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 232-233. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 51. 
87. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 232. Mango, The Brazen House, ό.π., σ. 42-47. Janin, 

Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 59-62. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 248-249. 
Ebersolt, Voyageurs du Levant, ό.π., σ. 261-262. Byrd, “Pierre Gilles”, ό.π., σ. 5-8. Bassett, 
The urban image, ό.π., σ. 89-92. 

88. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 248-249. 
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Το Μίλιον (Εικ. 3, 5)89 ήταν αρχικά μια απλή στήλη από την οποία ξεκι-
νούσε η Μέση Οδός, αποτελώντας ταυτόχρονα και το σημείο απ’ όπου ξεκι-
νούσε η μέτρηση των χιλιομετρικών αποστάσεων. Στα μέσα του 4ου αιώνα, ο 
Μ. Κωνσταντίνος στο χώρο της στήλης αυτής υψώνει τετράγωνο οικοδό-
μημα με θόλο που στηριζόταν σε μαρμάρινους κίονες. Το οικοδόμημα αυτό 
καίγεται στη μεγάλη πυρκαγιά που ξεσπά στην πόλη κατά την άλωση από 
τους σταυροφόρους και στο τέλος του 13ου αιώνα τα κατάλοιπά του, καθώς 
και ολόκληρη η περιοχή, περνά στη δικαιοδοσία της Αγίας Σοφίας90. Σώ-
ζεται ως τον 15ο αιώνα, οπότε και εξαφανίζεται με την ανοικοδόμηση που 
προωθούν οι Οθωμανοί. 

Η Μέση ή Ρηγία Οδός (Εικ. 12)91, όπως προαναφέρθηκε, ξεκινούσε από 
το Μίλιον. Ήταν η βασική οδική αρτηρία της πόλης και στην ουσία απο-
τελούσε το ανατολικό άκρο της ρωμαϊκής προέκτασης της Εγνατίας Οδού92. 
Στο σημείο του Καπιτωλίου του Κωνσταντίνου διακλαδιζόταν93, με τον ένα 
κλάδο να συνεχίζει βόρεια ως την πύλη του Χαρισίου ή της Αδριανούπολης 
και τον άλλο νότια ως τη Χρυσή Πύλη94. Βέβαια, η αρχική πρόθεση του 
Κωνσταντίνου ήταν να καλύψει την απόσταση από το Μεγάλο Παλάτι ως 
την Αγορά95, γεγονός το οποίο δικαιολογεί και την επιλογή του ονόματος, 
καθώς η Ρηγία οδός πραγματικά τέμνει στη μέση τη χερσόνησο. Η Μέση 
ήταν εξαρχής προορισμένη να αποτελέσει τον εμπορικό πυρήνα της πόλης 
και γι’ αυτό το λόγο εφοδιάστηκε με διώροφες στοές στις δύο πλευρές της. 
Επίσης, αποτελεί τον άξονα πάνω στον οποίο δομήθηκε το οδικό δίκτυο της 
πόλης96, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των δευτερευουσών οδών είναι κά-
θετες σ’ αυτή. Τέλος, λειτουργεί ως τα μέσα του 12ου αιώνα και ως Via Tri-
umphalis97, ενώ πολλά κτήρια που σχετίζονται με δημόσιες χρήσεις κτίζο-
νται εκατέρωθεν αυτής (Εικ. 13). Η οδός διατηρείται άθικτη ως τα μέσα του 

89. Mango, The Brazen House, ό.π., σ. 47-48. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 216-
218. Ebersolt, Voyageurs du Levant, ό.π., σ. 261-262. 

90. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 218. 
91. Mango, The Brazen House, ό.π., σ. 78-81. 
92. Berger, “Streets and public spaces”, ό.π., σ. 162. 
93. Mango, The Brazen House, ό.π., σ. 80. Berger, “Streets and public spaces”, ό.π., σ. 

162.  
94. Mango, The Brazen House, ό.π. Majeska, Russian Travelers, ό.π., σ. 34, υποσημ. 34. 

Κατά τον Majeska, η διακλάδωση γινόταν στο σημείο του Forum Amastrianum. 
95. Guilland, Études de Topographie, ό.π., σ. 69. 
96. Berger, “Streets and public spaces”, ό.π., σ. 163-171. 
97. C. Mango, “The Triumphal Way of Constantinople and the Golden Gate”, Dumbarton 

Oaks Papers 54 (2000), 173-186. 
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14ου αιώνα, όπως μας μαρτυρά ο Στέφανος του Νόβγκοροντ98, χωρίς όμως 
να διατηρεί την πρωτεύουσα θέση της ως εμπορικό κέντρο της πρωτεύου-
σας, καθώς το τελευταίο είχε μεταφερθεί βορειότερα στα παράλια του 
Κεράτιου, όπου δραστηριοποιούνταν οι Λατίνοι έμποροι99. 

Η Θεοτόκος των Χαλκοπρατείων (Εικ. 14)100 βρισκόταν βόρεια του Πα-
τριαρχείου και σε μικρή απόσταση από το συγκρότημα της Αγίας Σοφίας. Η 
αρχική φάση του ναού ανάγεται στην παλαιοχριστιανική περίοδο, περίπου 
στο 448, και αποδίδεται σε δύο κτήτορες: την Πουλχερία, αδελφή του Θεο-
δοσίου Β΄, και την αυτοκράτειρα Βερίνα, σύζυγο του Λέοντα Α΄101. Ο ναός 
πρωτοστάτησε στην ιστορία της πόλης, καθώς είχε διατελέσει πατριαρχικός 
ναός για μια πενταετία, κατά το 532-537102. Κατά τη Λατινοκρατία χρησιμο-
ποιήθηκε από τον λατινικό κλήρο. Ο ναός ανήκει στον τύπο της τρίκλιτης 
βασιλικής με μία τρίπλευρη αψίδα και νάρθηκα στα δυτικά. Κατά τη βασι-
λεία του Βασιλείου Α΄ προστέθηκε και τρούλος103. Επίσης, σε φιλολογικές 
πηγές μαρτυρούνται και τρία παρεκκλήσια: της Σωρού, του Χριστού και του 
Αγίου Ιακώβου104, ενώ στη βορειοδυτική γωνία υπήρχε ένα οκταγωνικό 
κτίσμα που έχει θεωρηθεί βαπτιστήριο105. Κατά τον 14ο αιώνα χρονολογού-
νται εργασίες ανακαίνισης106. 

V. Πέμπτη ρεγεωνα 

Η πέμπτη ρεγεώνα107 περιλαμβάνει την περιοχή που ξεκινά γειτονικά της 
Αγίας Σοφίας και φτάνει ως τον λιμένα Προσφόριο. Το σημαντικότερο κτή-
ριο που περιλαμβάνει είναι το Στρατήγιο. Κατά τον 14ο αιώνα δεν σημειώ-
νεται κάποια ουσιαστική οικοδόμηση ή ανακαίνιση στα εδαφικά όρια της 
παρούσας ρεγεώνας. 

98. Guilland, Études de Topographie, ό.π., σ. 75-76. Majeska, Russian Travelers, ό.π., σ. 
34. 

99. Mango, “The Commercial Map”, ό.π., σ. 205-207. 
100. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 237-242. Mathews, The Byzantine 

Churches, ό.π., σ. 319-321. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 76-78. Για τα παρεκκλήσια: 
C. Mango, “Notes on Byzantine Monuments”, Dumbarton Oaks Papers 23-24 (1969-1970), 
369-372. 

101. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 237. 
102. Στο ίδιο, σ. 239. 
103. Mathews, The Byzantine Churches, ό.π., σ. 319. 
104. Mango, “Notes on Byzantine Monuments”, ό.π., σ. 370. 
105. Ο Mango, βασιζόμενος κυρίως στη θεματολογία τού αποσπασματικά σωζόμενου 

ψηφιδωτού διακόσμου, το ταύτισε με το παρεκκλήσιο του Αγ. Ιακώβου: Mango, “Notes on 
Byzantine Monuments”, ό.π., σ. 370-371. 

106. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 77. 
107. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 233-234. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 51. 
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VI. Έκτη ρεγεώνα 

Η έκτη ρεγεώνα108 οριοθετείται από δύο οδούς∙ στα νότια τη Μέση και 
στα δυτικά από το Μακρό Έμβολο. Στα βόρεια φτάνει ως την ακτή περι-
κλείοντας το λιμένα του Νεωρίου και στα δυτικά ακολουθεί τη νοητή πορεία 
από το εν λόγω λιμάνι ως την Αγορά του Κωνσταντίνου. 

Ο λιμένας του Νεωρίου πιθανότατα ταυτίζεται με το ακμάζον κατά την 
υστεροβυζαντινή περίοδο νεώριο του Επτασκάλου (Εικ. 11)109. Η θέση του 
λιμανιού θεωρείται αβέβαιη, με μόνο σίγουρο στοιχείο ότι βρισκόταν στην 
ακτή του Κεράτιου. Το λιμάνι του Επτασκάλου, με πρωτοβουλία του αυτο-
κράτορα Ιωάννη Στ΄ Καντακουζηνού, επιδέχεται γενικευμένες εργασίες 
ανακατασκευής το 1351110, οι οποίες σχετίζονται με τις πολεμικές προετοι-
μασίες του αυτοκράτορα μπροστά στο ενδεχόμενο αναμέτρησης με τους 
Γενουάτες. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνουν χώρα ο καθαρισμός και η εκβά-
θυνση του λιμανιού, επισκευάζονται τα τείχη του Κεράτιου και κτίζεται 
τάφρος που περιτρέχει το τμήμα από την πύλη του Ευγενίου (Εικ. 34) ως 
την Ξύλινη. Το 1354 ο ίδιος αυτοκράτορας προσθέτει ακόμα μια σκάλα στο 
λιμάνι111. 

Γενικότερα, την περιοχή της έκτης ρεγεώνας μονοπωλούσαν οι εγκατα-
στάσεις των Αμαλφιτανών, Πισατών και Γενουατών εμπόρων (Εικ. 15)112. Η 
εγκατάσταση των Αμαλφιτανών ήταν η παλαιότερη στην Κωνσταντινού-
πολη113 και τοποθετείται στο δυτικότερο άκρο της έκτης ρεγεώνας, στην 
περιοχή της πύλης του Περάματος και εν μέσω των παροικιών της Βενετίας 
και της Πίζας114. Από την εγκατάσταση των Βενετών και έπειτα οι Αμαλ-
φιτανοί έχουν να αντιμετωπίσουν έναν εμπορικά πιο δυνατό αντίπαλο που 
τους καταφέρει καίρια πλήγματα. Από το 1088, σύμφωνα με χρυσόβουλο 
του Αλεξίου Α΄ και για κάθε χρόνο, οι Αμαλφιτανοί υποχρεούνται να κατα-

108. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 234-235. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 52. 
109. Guilland, Études de Topographie, ό.π., σ. 109-111. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., 

σ. 62. Σταυρίδου–Ζαφράκα, «Το Κοντοσκάλιο», ό.π., σ. 1315-1318, 1321-1323, 1328. 
110. Σταυρίδου–Ζαφράκα, στο ίδιο, σ. 1309, 1315. 
111. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 62. 
112. Mango, “The Commercial Map”, ό.π., σ. 250. Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη, ό.π., 

σ. 126-127. Αναλυτικά για το φαινόμενο των ξένων εμπόρων και των παροικιών τους: 
Magdalino, “The maritime neighborhoods”, ό.π., σ. 209-226. 

113. R. Janin, “Les Sanctuaires des Colonies Latines à Constantinople”, (Revue des) 
Études Byzantines IV (1946), 164. P. Magdalino, Studies on the History and Topography of 
Byzantine Constantinople, Hampshire-Burlington 2007, σ. 1-111, εδώ βλ. σ. 95. 

114. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 246.  
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βάλλουν τρία υπέρπυρα στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία115. 
Σταδιακά, ο ανταγωνισμός τους με μια υπερδύναμη της εποχής θα τους οδη-
γήσει στο μαρασμό. Εγκαταστάσεις Αμαλφιτανών116 στη Μεσόγειο μαρτυ-
ρούνται έως τα μέσα του 14ου αιώνα117, ενώ δεν ξέρουμε πότε εγκατέλειψαν 
την Κωνσταντινούπολη. Η εμπορική τους σκάλα θα πρέπει να τοποθετηθεί 
πλησίον αυτής των Πισατών και το οικιστικό κομμάτι118 της παροικίας 
κοντά στην πύλη του Νεωρίου. 

Οι τελευταίοι αποκτούν προνομιακή θέση το 1111-1112119 μετά από 
παραχώρηση μιας σκάλας, μιας εκκλησίας αφιερωμένης στον Άγιο Νικόλαο 
και του δικαιώματος να εγκατασταθούν δίπλα στους Αμαλφιτανούς. Τα 
παραπάνω εκχωρήθηκαν από τον Αλέξιο Α΄ μαζί με το σπουδαιότερο όλων: 
μειωμένους φόρους που ανέρχονταν μόλις στο τέσσερα τοις εκατό120. Τα 
διαφορετικού τύπου προνόμια και ο συνεχής ανταγωνισμός μεταξύ των 
ιταλικών πόλεων οδηγεί τους Πισάτες να επιτεθούν εναντίον των Γενου-
ατών, γεγονός το οποίο με τη σειρά του οδηγεί στην εκδίωξή τους από την 
πόλη ως το 1155121. Μέσα σε λιγότερο από τριάντα χρόνια από την επι-
στροφή τους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν ξανά την πόλη λόγω των 
γεγονότων του 1182122. Επιστρέφουν μετά από συμφωνία με τον Ισαάκιο Β΄, 
η οποία επικυρώνεται με χρυσόβουλο. Στο χρυσόβουλο123 ορίζονται επακρι-
βώς τα όρια της συνοικίας τους, από την πύλη Veteris Rectoris ως την πύλη 
του Νεωρίου, και αναφέρονται οι δρόμοι και όλα τα κτήρια που αυτή περι-
λαμβάνει. Επιπλέον, τους παραχωρούνται τρεις σκάλες, πάγκοι αργυραμοι-

115. Janin, “Les Sanctuaires”, ό.π., σ. 165. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 246. 
Κατά τον Magdalino, υποχρεώνονταν να καταβάλουν ένα νόμισμα το χρόνο: Magdalino, 
Constantinople Médiéval, ό.π., σ. 96. 

116. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 247. 
117. Janin, “Les Sanctuaires”, ό.π., σ. 165. 
118. Κατά τη διάρκεια της ακμής της παροικίας κτίστηκαν από τους Αμαλφιτανούς 

σημαντικά θρησκευτικά κέντρα τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και εκτός των συνόρων 
της: Janin, “Les Sanctuaires”, ό.π., σ. 165-166. Magdalino, Constantinople Médiéval, ό.π., σ. 
97-98. Magdalino, “The maritime neighborhoods”, ό.π., σ. 226. 

119. Για τη χρονολόγηση στο 1111: Magdalino, Constantinople Médiéval, ό.π., σ. 87. M. 
Angold, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1025 έως το 1204. Μια πολιτική ιστορία, Αθήνα 
1997, σ. 364. Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη, ό.π., σ. 127. Για τη χρονολόγηση στο 1112: 
Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 249. 

120. Ζ. Βάλτερ, Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο στον αιώνα των Κομνηνών (1081-1180), 
Αθήνα 1990, σ. 154.  

121. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 249. Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη, ό.π., σ. 
127. 

122. Πιο αναλυτικά στην επόμενη ρεγεώνα, όπου εξετάζονται και εγκαταστάσεις των 
Βενετών. 

123. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 250. 
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βών όπως και τα «ενοικικά» της μονής του Αγίου Αντωνίου και της σκάλας 
του, από την οποία άρχιζε και η συνοικία των Πισατών124. 

Τελευταία παροικία είναι αυτή των Γενουατών (Εικ. 15)125, η οποία το-
ποθετείται από την πύλη Veteris Rectoris ως την πύλη του Ευγενίου126. Ο 
Μανουήλ Α΄, το 1155127, τους παραχωρεί χώρο εγκατάστασης και μία εκ-
κλησία στην προσπάθειά του να περιορίσει τη δύναμη των Ενετών αυξά-
νοντας τον ανταγωνισμό. Τα αποτελέσματα όμως υπερέβαιναν τις προσδο-
κίες τού αυτοκράτορα, καθώς οι Γενουάτες έγιναν στόχος συχνών και συ-
ντονισμένων επιθέσεων από τους Πισάτες και τους Βενετούς128. Με χρυσό-
βουλο λόγο του 1170129 επικυρώνονται τα κεκτημένα τους και τους παρέχε-
ται πλέον το προνόμιο να καταβάλουν φόρο μόνο τέσσερα τοις εκατό, όπως 
οι Πισάτες. Οι σφαγές του 1182130 τους οδηγούν έξω από την Κωνσταντι-
νούπολη και σε αντίποινα μετατρέπονται σε πειρατές. Οι προσπάθειες του 
Ισαακίου Β΄ Άγγελου επαναφέρουν την τάξη και την ηρεμία στην πρωτεύ-
ουσα και τα παράλια. Με χρυσόβουλο του 1192131 υπόσχεται αποζημιώσεις 
στους Γενουάτες, όπως και ένα παλάτι132 και μια ακόμα εμπορική σκάλα. 
Κατά την άλωση του 1204 συναντούν την εχθρότητα των Βενετών, οι οποίοι 
τους απομακρύνουν από τις θέσεις τους. Μόνο έπειτα από τις συνθήκες του 
1212 και του 1251133 καταφέρνουν να ανακτήσουν την παλιά τους περιοχή 
στην πρωτεύουσα. Την επαύριο της εισόδου του Μιχαήλ Η΄ στην πόλη οι 
συνθήκες έχουν για άλλη μια φορά αντιστραφεί. Οι Γενουάτες σύμμαχοι του 

124. Για τα επιπλέον κτήρια: Magdalino, Constantinople Médiéval, ό.π., σ. 90-91. 
125. Για τις εγκαταστάσεις των Γενουατών και τη δραστηριότητά τους στη Μεσόγειο: M. 

Balard, “Les Génois en Romanie entre 1204 et 1261. Recherches dans les minutiers notariaux 
génois”, Mélandes d’Archéologie et d’Histoire publiés par l’Ecole Française de Rome 78, 
Paris 1966. M. Balard, “Genois et Pisans en Orient (fin du XIIIe-debut du XIVe siècle)”, 
Genova, Pisa e il Mediterraneo tra Due e Trecento, per il VIIo Centenario della battaglia 
della Meloria, (Genova, 24-27 ottobre 1984), Gênes 1985. 

126. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 251. Magdalino, Constantinople Médiéval, 
ό.π., σ. 99-100. Magdalino, “The maritime neighborhoods”, ό.π., σ. 222. Η πύλη του 
Ευγενίου βρίσκεται στα ανατολικά του λιμένα Προσφόριον και μέσα στα όρια της πέμπτης 
ρεγεώνας. 

127. Janin, “Les Sanctuaires”, ό.π., σ. 173. Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη, ό.π., σ. 127. Ο 
Βάλτερ τοποθετεί την εγκατάστασή τους στο 1167: Βάλτερ, Η καθημερινή ζωή, ό.π., σ. 157. 

128. Janin, “Les Sanctuaires”, ό.π., σ. 173. Βάλτερ, Η καθημερινή ζωή, ό.π., σ. 157-158. 
Angold, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ό.π., σ. 363. 

129. Janin, “Les Sanctuaires”, ό.π. Βάλτερ, Η καθημερινή ζωή, ό.π. Magdalino, 
Constantinople Médiéval, ό.π., σ. 87. 

130. Janin, “Les Sanctuaires”, ό.π. 
131. Στο ίδιο, σ. 174. 
132. Magdalino, Constantinople Médiéval, ό.π., σ. 87.  
133. Janin, “Les Sanctuaires”, ό.π., σ. 174. 
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Μιχαήλ παίρνουν στη δικαιοδοσία τους134 το ναό της Θεοτόκου των Βενε-
τών135 και μετατρέπουν σε ερείπια το ανάκτορο του βενετού βαΐλου. Κατά 
τον 14ο αιώνα δεν αναφέρεται κάποια μεταβολή των ορίων της συνοικίας 
των Γενουατών, όπως και των άλλων Λατίνων, με τη διαφορά ότι οι πρώτοι 
επεκτείνουν τη δικαιοδοσία τους και στο Πέραν. 

VII. Έβδομη ρεγεώνα 

Η έβδομη ρεγεώνα ορίζεται από τη Στήλη του Κωνσταντίνου έως την 
Αγορά του Θεοδοσίου, ενώ φτάνει ως τη θάλασσα στα βόρεια136. Το νότιο 
άκρο της αποτελεί η Μέση Οδός, ενώ στο εσωτερικό της τη διατρέχουν δύο 
οδοί, παράλληλες σ’ αυτές που αποτελούν και τα σύνορά της137. 

Στη ρεγεώνα αυτή, στο βόρειο τμήμα της, παραχωρήθηκε χώρος για την 
εγκατάσταση των Βενετών εμπόρων (Εικ. 15). Συγκεκριμένα, η αποικία 
εκτεινόταν από την πύλη του Δρουγγαρίου μέχρι την πύλη του Περάμα-
τος138. Η ιστορική αρχή για τη συστηματική και οργανωμένη εγκατάσταση 
των Βενετών σε συγκεκριμένα εδαφικά όρια μέσα στη Βασιλεύουσα γίνεται 
το 992 από τους αυτοκράτορες Βασίλειο Β΄ και Κωνσταντίνο Η΄, οι οποίοι 
παραχωρούν εδαφικές εκτάσεις στη βασιλεύουσα για την εγκατάσταση των 
ξένων εμπόρων και προνόμια139. 

Τα προνόμια επικυρώνονται και ενισχύονται με χρυσόβουλο λόγο του 
αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄, το 1082140. Η εξασθένιση του βυζαντινού ναυτι-
κού, σε συνδυασμό με τη νορμανδική επίθεση στα νησιά του Ιονίου και τα 
ιλλυρικά παράλια, οδηγεί τον αυτοκράτορα να ζητήσει βοήθεια από τη Γα-
ληνότατη με ανταλλάγματα. Τα ανταλλάγματα141 περιλάμβαναν τίτλο για το 

134. Αναλυτικά τα υπό την κατοχή τους οικήματα: Janin, στο ίδιο, σ. 171-173. 
Magdalino, Constantinople Médiéval, ό.π., σ. 91-92. 

135. Janin, “Les Sanctuaires”, ό.π., σ. 175. D. Jacoby, “The Urban Evolution of Latin 
Constantinople (1204-1261)”, Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and 
Everyday Life, ed. Necipoğlu N., Leiden 2001, σ. 293. 

136. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 235-236. Janin, “Note sur les Régions”, ό.π., σ. 30-36. 
Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 52. Berger, “Streets and public spaces”, ό.π., σ. 167. 

137. Berger, στο ίδιο, σ. 167-168, εικ. 4. 
138. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 248. Η περιοχή εισέρχεται μέσα στα όρια της 

έκτης ρεγεώνας, αλλά για πρακτικούς λόγους η βενετική παροικία παρουσιάζεται συνολικά 
στο παρόν κεφάλαιο. 

139. Janin, “Les Sanctuaires”, ό.π., σ. 166. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 247. 
Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη, ό.π., σ. 126. 

140. Βάλτερ, Η καθημερινή ζωή, ό.π., σ. 151. Angold, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ό.π., σ. 
364. Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη, ό.π., σ. 127. Κατά τον Magdalino, το 1084: Magdalino, 
“The maritime neighborhoods”, ό.π., σ. 219. 

141. Βάλτερ, Η καθημερινή ζωή, ό.π., σ. 152. Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη, ό.π., σ. 126. 
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δόγη που συνοδευόταν από «ρόγα», απαλλαγή από κάθε φορολογία και δα-
σμούς, παραχώρηση εκμετάλλευσης φόρων από τα εργαστήρια άλλων ξένων 
στην πόλη και τρεις εμπορικές σκάλες142. 

Τα προνόμια αυτά στα κατοπινά χρόνια επεκτείνονται με νέα χρυσό-
βουλα (1126143, 1148144, 1187, 1189145) και όπως είναι φυσικό προκαλούν 
την αντίδραση του γηγενούς πληθυσμού, καθώς οι ντόπιοι συνεχίζουν να 
υποχρεώνονται στην καταβολή φόρων και χάνουν την ανταγωνιστικότητά 
τους, ενώ χάνουν και την κυρίαρχη θέση που είχαν σε λιμάνια της αυτοκρα-
τορίας. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την αλαζονική συμπεριφορά των 
Λατίνων εμπόρων146, οδηγούν το 1182 σε εκτεταμένες σφαγές των ξένων147. 
Όσοι απ’ αυτούς επέζησαν εγκατέλειψαν την Κωνσταντινούπολη. Με την 
άλωση όμως του 1204 γίνονται κυρίαρχοι του εμπορίου, για να εκδιωχθούν 
ξανά με την ανακατάληψη της πόλης. Μετά από αρκετά χρόνια σε δυσμέ-
νεια, ο Μιχαήλ Η΄ το 1277148 τους δίνει το δικαίωμα να επιστρέψουν στην 
παλιά τους αποικία. 

Οι Βενετοί είχαν υπό την κατοχή τους149 την οικία–παλάτι του βαΐλου, 
δηλαδή του διοικητή τους, δικό τους μύλο και φούρνο, καταστήματα και 
τέσσερις εκκλησίες, τους ναούς του Αγίου Ακινδύνου150, του Αγίου Μάρ-
κου151, του Αγίου Νικολάου152 και της Θεοτόκου153. Σημαντικότερη εξ αυ-
τών είναι η εκκλησία του Αγίου Ακινδύνου, όπου φυλάσσονταν τα ακριβή 

142. Το 1147-48 γίνονται τέσσερις: Βάλτερ, Η καθημερινή ζωή, ό.π., σ. 156. Magdalino, 
“The maritime neighborhoods”, ό.π., σ. 219. 

143. Βάλτερ, Η καθημερινή ζωή, ό.π., σ. 155. 
144. Angold, Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ό.π., σ. 369. 
145. Magdalino, Constantinople Médiéval, ό.π., σ. 87.  
146. Για τις διαφορές μεταξύ των ίδιων των λατινικών κρατών: M. Balard, “A propos de 

la bataille du Bospore. L’expedition génoise de Paganino Doria à Constantinople (1351-
1352)”, Travaux et Mémoires du Centre de Recherche d’Histoire et Civilisation Byzantines 4, 
Paris 1970. 

147. Έπειτα από παρακίνηση του αυτοκράτορα Ανδρονίκου Α΄, ο οποίος είχε καταλάβει 
την εξουθένωση που είχε προκληθεί στα οικονομικά του κράτους και κυρίως στον τομέα του 
εμπορίου από την τακτική της παραχώρησης προνομίων: Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη, ό.π., 
σ. 130. Αναλυτικά: Βάλτερ, Η καθημερινή ζωή, ό.π., σ. 160-161. 

148. Επικυρωμένο το 1285: Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 248. 
149. Magdalino, Constantinople Médiéval, ό.π., σ. 88-89. 
150. Janin, “Les Sanctuaires”, ό.π., σ. 166. 
151. Στο ίδιο, σ. 166-168. 
152. Στο ίδιο, σ. 170-171. 
153. Στο ίδιο, σ. 169-170. Και για τις τέσσερις: Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 

248. 
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μέτρα και σταθμά που χρησιμοποιούσαν για τις συναλλαγές τους154. Κατά 
τον 14ο αιώνα δεν καταγράφεται κάποια αλλαγή στις κτήσεις τους. 

VIII. Όγδοη ρεγεώνα 

Η όγδοη ρεγεώνα155 καταλαμβάνει το πλάτωμα ανάμεσα στον δεύτερο 
και τον τρίτο λόφο και δεν βρέχεται καθόλου από θάλασσα. Περικλείει 
μέρος της Αγοράς του Κωνσταντίνου και τα σπίτια νοτίως της Μέσης Οδού. 
Δεν περιλαμβάνει κανένα δημόσιο κτήριο και δε σημειώνεται σ’ αυτή 
κάποια διαφοροποίηση κατά τον 14ο αιώνα. 

IX. Ένατη ρεγεώνα 

Τα σύνορα της ένατης ρεγεώνας δεν είναι απολύτως σαφή, καταλάμβα-
ναν πάντως μεγάλο κομμάτι των ακτών της Προποντίδας156. Θα πρέπει να 
τοποθετούνται από το λιμάνι της Σοφίας, όπου τελειώνει η τρίτη ρεγεώνα, 
ως το λιμένα του Θεοδοσίου. Ένδειξη για τα βόρεια σύνορά της αποτελεί το 
γεγονός ότι περιλάμβανε την περιοχή ως και το ναό της Ομονοίας157. Ση-
μαντικότατος ναός της περιοχής ήταν η μονή Μυρελαίου. 

Η μονή του Μυρελαίου (Εικ. 16)158 ιδρύεται περίπου το 920-922 από τον 
αυτοκράτορα Ρωμανό Λεκαπηνό, ο οποίος μάλιστα αφιέρωσε στη μονή και 
τη γειτονική οικία–παλάτι του. Λειτούργησε ως γυναικείο μοναστήρι και ως 
μαυσωλείο, όπου μόνασαν και τάφηκαν πολλά μέλη της αριστοκρατίας αλλά 
και η γυναίκα του159. Η ανώμαλη επιφάνεια του εδάφους επέβαλλε το κτί-
σιμο της εκκλησίας πάνω σε υποδομή για να έρθει στο ίδιο επίπεδο με προϋ-
πάρχον ανακτορικό συγκρότημα. Ο υπόγειος αυτός χώρος διαμορφώθηκε σε 

154. Janin, στο ίδιο, σ. 248.  
155. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 236. Janin, “Note sur les Régions”, ό.π., σ. 36-38. Janin, 

Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 54. 
156. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 236-237. Janin, “Note sur les Régions”, ό.π., σ. 38-40. 

Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 54-55. 
157. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 237. Janin, “Note sur les Régions”, ό.π., σ. 39-40. Janin, 

Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 55. 
158. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 351-354. A. Van Millingen, Byzantine 

Churches in Constantinople, London 1974, σ. 196-199. Mathews, The Byzantine Churches, 
ό.π., σ. 209-210. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 103-106. C.L. Striker, The Myrelaion 
(Bodrum Camii), in Istanbul, Princeton 1981. Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., 
σ. 55-56. Ousterhout, “Constantinople and the Construction”, ό.π., σ. 340-342. Kirimtayif, 
Converted Byzantine Churches, ό.π., σ. 32-33.  

159. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 351. Van Millingen, Byzantine 
Churches, ό.π., σ. 197. Mathews, The Byzantine Churches, ό.π., σ. 209. Striker, The 
Myrelaion, σ. 6. Ousterhout, “Constantinople and the Construction”, ό.π., σ. 340. 
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σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό που τον 14ο αιώνα σταματά να χρησιμοποι-
είται για ταφές και τελετουργίες160. Την ίδια περίοδο το έδαφός του εξο-
μαλύνθηκε και στρώθηκε με πλίνθους. Οι ταφές πλέον περιορίστηκαν στον 
ανατολικό και τον νότιο τοίχο, με τη μορφή των αρκοσολίων. Τον ίδιο 
αιώνα φιλοτεχνείται στην αψίδα του διακονικού τοιχογραφία της Θεοτόκου 
Οδηγήτριας161.  

X. Δέκατη ρεγεώνα 

Η δέκατη ρεγεώνα περιλάμβανε μια εκτενή περιοχή από τον Κεράτιο ως 
περίπου τη Μέση Οδό περιλαμβάνοντας κατά του πρώτους αιώνες τα 
παλάτια της αυγούστας Πλακιδίας και της αυγούστας Ευδοκίας162. Κατά τον 
14ο αιώνα περιώνυμος ναός της περιοχής ήταν αυτός του Αγίου Θεοδώρου. 

Το αρχικό κτίσμα του ναού του Αγίου Θεοδώρου (Εικ. 17)163 χρονολο-
γείται στο τέλος του 11ου αιώνα. Αρχιτεκτονικά ο ναός είναι σύνθετος εγ-
γεγραμμένος, με τον ισοσκελή σταυρό να στεγάζεται με καμάρες και τα 
γωνιακά διαμερίσματα με φουρνικά. Ο εξωνάρθηκας της δυτικής πλευράς 
αποτελεί προσθήκη του πρώτου μισού του 14ου αιώνα και στεγάζεται με 
τρεις τρούλους που διακοσμούνται με ψηφιδωτά. Στην ίδια περίοδο χρονο-
λογείται και το ορθογώνιο προσάρτημα της νότιας πλευράς, το οποίο πιθα-
νώς χρησίμευε ως κωδωνοστάσιο164. 

XI. Ενδέκατη ρεγεώνα 

Το κέντρο της ρεγεώνας αυτής, που δεν συναντά σε κανένα σημείο τη 
θάλασσα, είναι ο τέταρτος λόφος165. Σημαντικότερο κτήριο των πρώτων 
αιώνων ήταν το παλάτι της Πουλχερίας, ενώ κατά την υστεροβυζαντινή πε-
ρίοδο θα μας απασχολήσει η μονή Λιβός. 

Η Θεοτόκος της μονής Λιβός (Εικ. 18)166 κτίστηκε το 907 από το δρουγ-
γάριο του στόλου Κωνσταντίνο το Λίβα στο ρυθμό του σύνθετου σταυρο-

160. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 104. Striker, The Myrelaion, ό.π., σ. 29-31. 
161. Müller–Wiener, στο ίδιο. Striker, στο ίδιο, σ. 31. 
162. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 237. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 55. 
163. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 153-154. Van Millingen, Byzantine 

Churches, ό.π., σ. 243-250. Mathews, The Byzantine Churches, ό.π., σ. 386-387. Müller–
Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 169-171. Kirimtayif, Converted Byzantine Churches, ό.π., σ. 28-
31. 

164. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 169. 
165. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 238-239. Janin, “Note sur les Régions”, ό.π., σ. 40-42. 

Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 55-56. 
166. Th. Macridy, “The Monastery of Lips (Fenari Isa Camii) at Istanbul”, Dumbarton 

Oaks Papers 18 (1964), 249-277. C. Mango–E.J.W. Hawkins, “Additional Notes (on the 
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ειδούς εγγεγραμμένου με τρούλο ναού. Στα τέλη του 13ου με αρχές του 14ου 
αιώνα (1282-1303) οικοδομείται η εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Προ-
δρόμου, ένας μονόχωρος τρουλαίος ναός με περίστοο που λειτούργησε ως 
κοιμητηριακός, από την αυτοκράτειρα Θεοδώρα, σύζυγο του Μιχαήλ Η΄167. 
Ο ναός χρησίμευσε ως τόπος ταφής πολυάριθμων μελών της οικογένειας 
των Παλαιολόγων168. Στα μέσα του 14ου αιώνα, η δυτική και η νότια πλευρά 
τού συμπλέγματος των ναών περιβάλλεται με ενιαίο εξωνάρθηκα που 
συμβάλλει στην ενοποίηση του χώρου, αλλά κυρίως έχει ταφική χρήση169.  

XII. Δωδέκατη ρεγεώνα  

Τη δωδέκατη ρεγεώνα170 αποτελεί η περιοχή νοτίως του Λύκου ποταμού, 
η οποία περιλαμβάνει το λιμάνι του Θεοδοσίου στα ανατολικά και απολήγει 
στα Κωνσταντίνεια τείχη στα δυτικά. Κατά τον 14ο αιώνα δεν σημειώνεται η 
ανέγερση ή αποκατάσταση κάποιου σημαντικού κτηρίου στο κομμάτι αυτό 
της πόλης. 

XIII. Δέκατη τρίτη ρεγεώνα 

Η δέκατη τρίτη ρεγεώνα είναι η μοναδική που χαρακτηρίζεται και από 
όνομα, καθώς καλείτο και «Συκαί» (Εικ. 19)171. Η περιοχή είναι η μόνη που 
βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του Κεράτιου κόλπου, πέραν της πόλεως. 
Μάλιστα, το γεγονός ότι για να φτάσουν εκεί οι κάτοικοι έπρεπε να 
περάσουν απέναντι, της έδωσε και την ονομασία «Πέραν». 

Monastery of Lips)”, Dumbarton Oaks Papers 18 (1964), 299-315. A.H.S. Megaw, “The 
Original Form of the Theotokos Church of Constastine Lips”, Dumbarton Oaks Papers 18 
(1964), 279-298. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 307-310. Van Millingen, 
Byzantine Churches, ό.π., σ. 122-134. Mathews, The Byzantine Churches, ό.π., σ. 322-323. 
Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 126-127. Kirimtayif, Converted Byzantine Churches, 
ό.π., σ. 47-50. Από περιηγητές την επισκέπτονται τον 15ο αιώνα ο Ρώσος Ανώνυμος και ο 
Ζωσιμάς: Majeska, Russian Travelers, ό.π., σ. 309-312. 

167. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 307. Talbot, “The Restoration”, ό.π., σ. 
257. R. Ousterhout, “Contextualizing the Later Churches of Constantinople: Suggested 
Methodologies and a Few Examples”, Dumbarton Oaks Papers 54 (2000), 246. Talbot, 
“Building Activity”, ό.π., σ. 336-337. Kalopissi–Verti, “Patronage”, ό.π., σ. 78. 

168. Macridy, “The Monastery of Lips”, ό.π., σ. 266. Van Millingen, Byzantine Churches, 
ό.π., σ. 127-128. 

169. Macridy, στο ίδιο. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 127. Τον ταφικό χαρακτήρα 
επιβεβαιώνει και ο Ζωσιμάς: Majeska, Russian Travelers, ό.π., σ. 188. 

170. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 239. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 56. 
171. “Tertiadecima region Sycena est”: Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 240. Janin, Con-

stantinople Byzantin, ό.π., σ. 56-57. 
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Το συγκεκριμένο προάστιο δεν είναι μέσα στο όρια του παραδοσιακού 
κέντρου της βυζαντινής πρωτεύουσας και ως εκ τούτου δεν είχε σημειωθεί 
σ’ αυτό κάποια έντονη ανάπτυξη πριν την εγκατάσταση των Γενουατών172. 
Η περιοχή του Γαλατά μεταμορφώνεται σε γενουατική παροικία από τη 
στιγμή που ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος την παραχωρεί στους Γενουάτες 
εμπόρους173, με διοικητική αυτονομία174. Μετά το 1304 οι ίδιοι δραστηριο-
ποιούνται στην ύψωση οχυρωματικών πύργων και τειχών για να προασπί-
σουν την περιοχή τους175. Το 1348 χτίζουν στα βόρεια της πόλης τον πύργο 
του Γαλατά176 και ενισχύουν τα τείχη με ορθογώνιους και ημικυκλικούς 
πύργους. Οι πύλες και οι πύργοι των τειχών διακοσμούνται με ανάγλυφα, 
επιγραφές και οικόσημα. Η έντονη αυτή δραστηριότητα συνεχίζεται ως το 
τέλος του 14ου αιώνα, με την τελευταία ανοικοδόμηση να αναφέρεται το 
1390-91. 

Λίγο αργότερα, κατά το 1397, δημιουργείται ακόμα μια γραμμή τειχών 
στην περιοχή του Arap Camii (Εικ. 20)177. Στο σημείο αυτό προϋπήρχε από 
τον 6ο αιώνα μια εκκλησία, πιθανόν αφιερωμένη στην Αγία Ειρήνη. Το 
μνημείο συνδέεται με τη λατινική κατάκτηση και την ανάπτυξη της συ-
νοικίας του Γαλατά, καθώς το νέο κτίσμα ανεγέρθηκε το 1233 και ήταν 
αρχικά αφιερωμένο στον Άγιο Παύλο (San Paolo)178. Γύρω απ’ αυτό το 
1299 δημιουργήθηκε μοναστήρι, ενώ το 1307 ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος 
Β΄ Παλαιολόγος μετέφερε τους Δομινικανούς μοναχούς της Κωνσταντινού-

172. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Buondelmonti χαρακτηρίζει τον Γαλατά ως «την των 
Γενουιτών πόλη»: Buondelmonti, Description, ό.π., σ. 89. Βλ. και De Clavijo, Embassy to 
Tamerlane, ό.π., σ. 89. 

173. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 251. Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη, ό.π., σ. 
130. 

174. Janin, στο ίδιο, σ. 252. 
175. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 320. Κατά τον Janin, το τείχος ξεκινά να 

χτίζεται χωρίς άδεια το 1307, καθώς τα προηγούμενα χρυσόβουλα του 1302 και του 1303 το 
απαγορεύουν: Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 252. Ο Γεράσιμος επιβεβαιώνει την 
απαγόρευση οικοδόμησης τειχών και τοποθετεί την αυθαίρετη από πλευράς Γενουατών 
έναρξη των εργασιών στα 1312 ή 1315 έπειτα από πυρκαγιά: Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη, 
ό.π., σ. 131. 

176. Γενικά για τον πύργο: B. Bareilles, Constantinople. Ses cités Franques et Levantines 
(Péra-Galata-Banlieue), Paris 1918, σ. 85-97. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 320. 

177. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π.  
178. De Clavijo, Embassy to Tamerlane, ό.π., σ. 91. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., 

σ. 252. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 79. Γεράσιμος, Κωνσταντινούπολη, ό.π., σ. 132.  
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πολης στο προάστιο του Πέρα. Η εκκλησία ξανακτίστηκε το 1325 και 
αφιερώθηκε έκτοτε στον Άγιο Δομίνικο179. 

Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι διάφορα κτήρια θα εξυπηρετούσαν 
τις διοικητικές ανάγκες της παροικίας, καθώς μαρτυρείται ότι το διοικητή 
(podestat) επικουρούσαν το Μικρό και το Μεγάλο Συμβούλιο, το Γραφείο 
Εμπορείου και ο θησαυροφύλακας180. Ακόμα, πολλές εκκλησίες ήταν υπό το 
λατινικό δόγμα, με θρησκευτικό άρχοντα τον εφημέριο του ναού του Αγίου 
Μιχαήλ181. 

Ακόμα ένα κτίσμα που σχετίζεται με τους Λατίνους της Κωνσταντινού-
πολης είναι το Palazzo Comunale (Palatium Comunis) (Εικ. 21), το τετρα-
ώροφο κτήριο που ύψωσαν οι Βενετοί στο Πέρα το 1315-16 πάνω σε προϋ-
πάρχον κτίσμα. Το κτίσμα, που διατηρείται ως τις μέρες μας, δέχθηκε εργα-
σίες ανακατασκευής κυρίως στο εσωτερικό του κατά τον 19ο αιώνα182. 

XIV. Δέκατη τέταρτη ρεγεώνα 

Ως δέκατη τέταρτη ρεγεώνα ορίζεται η περιοχή των Βλαχερνών183, στα 
βόρεια της Κωνσταντινούπολης, και συγκεκριμένα στις ακτές του Κεράτιου 
κόλπου, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο από τα Κωνσταντίνεια τείχη. Η 
περιοχή αυτή συμπίπτει με τον έκτο από τους επτά λόφους της πόλης. 

Κέντρο της περιοχής αποτελούσε το ομώνυμο παλάτι, στο οποίο μετα-
φέρθηκε η αυτοκρατορική αυλή κατά τη βασιλεία του Αλεξίου Α΄184. Το 
ανάκτορο υπέστη σημαντικές καταστροφές κατά την περίοδο της Λατινο-

179. Müller-Wiener, στο ίδιο. M. Balard, “La société pérote aux XIVe-XVe siècles: 
autour des Demerode et des Draperio”, Byzantine Constantinople: Monuments, Topography 
and Everyday Life, ed. Necipoğlu N., Leiden 2001, σ. 302. 

180. M. Balard, “La circulation monétaire à Péra dans la seconde moitié du XIVe siècle”, 
Χρήμα και αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων, Αθήνα 2003, σ. 367. 

181. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 252. 
182. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 243. 
183. Notitia Dignitatum, ό.π., σ. 241. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 57. Ο 

Mango αμφισβητεί την ταύτιση αυτή: C. Mango, “The Fourteenth Region of Constantinople”, 
Studien zur spätantiken und byzantinischen Kunst, F.W. Deichmann gewidmet, ed. O. Feld 
and U. Peschlow, Mainz 1986. 

184. Ebersolt, Voyageurs du Levant, ό.π., σ. 35. Magdalino, Constantinople Médiéval, 
ό.π., σ. 70-74. 
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κρατίας185, οι οποίες επέβαλαν την ανακατασκευή του κατά την ανακατά-
ληψη της πόλης από τον Μιχαήλ Η΄186.  

Το μοναδικό κτήριο του συμπλέγματος, αν και απομακρυσμένο, που 
κτίζεται κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο είναι το Tekfur Saray (Εικ. 22). 
Το παλάτι187 αναφέρεται και ως «Παλάτι του Κωνσταντίνου», ενώ η ίδια η 
τουρκική του ονομασία σημαίνει «παλάτι του πρίγκιπα»188. Αρχικά η 
ανέγερση του ανακτόρου189 τοποθετούνταν στον 10ο αιώνα, στα χρόνια της 
βασιλείας του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου, ενώ έχουν προταθεί και 
χρονολογήσεις στον 11ο και τον 12ο αιώνα. Αργότερα θεωρήθηκε κατοικία 
του Κωνσταντίνου, τρίτου υιού του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου, και η οικο-
δόμησή του τοποθετήθηκε μεταξύ των ετών 1261 και 1271, διάστημα κατά 
το οποίο ανακαινίστηκε το παλάτι των Βλαχερνών190. Ωστόσο, η τοιχοδομία 
και τα μορφολογικά του στοιχεία συνηγορούν υπέρ μιας οψιμότερης 
χρονολόγησης, στον 14ο αιώνα191. 

Το κτήριο είναι ένα τραπεζιόσχημο τριώροφο κτίσμα με περίβολο, το 
οποίο ομοιάζει ως προς τη γενική διάταξη με τα παλάτια του Μυστρά192, 
ενώ διάφορα μορφολογικά στοιχεία θυμίζουν αντίστοιχα σε κτήρια της 
Δύσης193. Ανήκει στον τύπο της ακρόπολης–παλατιού, με ισχυρή οχύρωση. 
Μάλιστα, η δυτική όψη του ανακτόρου, με τα ολιγάριθμα παράθυρα, ενι-

185. Talbot, “The Restoration”, ό.π., σ. 243. Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, 
ό.π., σ. 152. 

186. Runciman, “Blachernae Palace”, ό.π., σ. 281. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 
224. Talbot, “The Restoration”, ό.π., σ. 250. Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., σ. 
152. Kidonopoulos, “The urban physiognomy”, ό.π., σ. 102. 

187. Στην περιοχή των Βλαχερνών υπάρχουν μαρτυρίες ότι αναγείρονται δύο αυτοκρα-
τορικά παλάτια κατά το διάστημα 1261-1328: Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., 
σ. 149-150, 153-154. Kidonopoulos, “The urban physiognomy”, ό.π., σ. 103. 

188. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 129. 
189. Για τη χρονολόγηση του μνημείου: B. Meyer-Plath–A.M. Schneider, Die Landmauer 

von Konstantinopel, Zweiter Teil, Berlin 1943, σ. 95-98. Janin, Constantinople Byzantin, ό.π., 
σ. 129. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 244. Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, 
ό.π., σ. 168-169.  

190. Υποστηρικτικά της απόψεως αυτής λειτουργεί και η ευρεθείσα επιγραφή: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: Meyer–
Schneider, Die Landmauer, ό.π., σ. 98. 

191. R. Ousterhout, “Constantinople, Bithynia and Regional Development in Later 
Paleologan Architecture”, The Twilight of Byzantium. Aspects of Cultural and Religious 
History in the Late Byzantine Empire, Papers from the Colloquium held at Princeton 
University, 8-9 May 1989, ed. Ćurčić Sl.–Mouriki D., Princeton-New Jersey 1991, σ. 79. Για 
σχέδια: Mango, “Constantinopolitana”, σ. 330-336. 

192. C. Mango, Studies on Constantinople, Hampshire-Vermout 1993, σ. 305-336, εδώ 
βλ. σ. 334. 

193. Mango, “Constantinopolitana”, ό.π., σ. 334. 
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σχυόταν με πύργο στη δυτική πλευρά της πύλης Ξυλοκέρκου, καθώς ήταν 
περισσότερο ευάλωτη στις εχθρικές επιθέσεις. Η τοιχοδομία του ανακτόρου 
αποτελείται από σειρές λαξευμένων ισόδομων λίθων, που εναλλάσσονται με 
τριπλές σειρές πλίνθων (η κωνσταντινουπολίτικη μεικτή τεχνική εναλλαγής 
ζωνών λίθων και πλίνθων). Στα διβαθμιδωτά τόξα των παραθύρων εναλλάσ-
σονται τεμάχια χρωματιστού μαρμάρου με τριπλές πλίνθους194. 

Για την υδροδότηση του ανακτόρου λίγα μας είναι γνωστά. Σίγουρο είναι 
πάντως ότι η μεταφορά της αυλής έγινε δυνατή επειδή το πρόβλημα της 
υδροδότησης ήταν ήδη λυμένο, καθώς το ένα σκέλος της γραμμής του Αδρι-
άνειου υδραγωγείου περνούσε από την περιοχή195. Στα κατοπινά χρόνια, 
κατά τη βασιλεία του Ανδρονίκου Α΄ Κομνηνού, τα νερά ενός ακόμα ποτα-
μού εκτράπηκαν στο δίκτυο και έτσι τα αποθέματα ήταν αρκετά ώστε να 
καλύπτουν τις ανάγκες και της γύρω των Βλαχερνών περιοχής196. 

Σε άμεση συσχέτιση με το σύμπλεγμα των ανακτόρων είναι και το εκτός 
των τειχών πάρκο με την ονομασία «Φιλοπάτιον»197. Το πάρκο λειτουρ-
γούσε περισσότερο ως βασιλικός κυνηγότοπος, καθώς σημειώνεται η ύπαρ-
ξη παλατιών στην περιοχή. Περαιτέρω στοιχεία που υποδηλώνουν τη χρήση 
του από την αυτοκρατορική οικογένεια είναι η περίφραξη, που μαρτυρείται 
ότι το περιέκλειε, όπως και οι επεμβάσεις που σημειώνονται σ’ αυτό, με χα-
ρακτηριστικότερες την ύπαρξη περιπτέρων, καναλιών, δεξαμενών και λι-
μνών198. Ωστόσο, αμφιβολίες διατυπώνονται για το κατά πόσο το πάρκο, 
όπως και άλλα όμοιά του, επιβίωσαν της Λατινοκρατίας199. 

194. Για την περιγραφή συνοπτικά: Oxford Dictionary of Byzantium, ό.π., λήμμα Tekfur 
Saray, σ. 2021-2022. 

195. Crow–Bardill–Bayliss, The Water Supply, ό.π., σ. 22. 
196. Στην ευρύτερη περιοχή της 14ης ρεγεώνας τοποθετούνται και δύο μεγάλες 

κινστέρνες του 5ου αιώνα, η κινστέρνα του Αετίου (421) και η κινστέρνα του Ασπάρ (459). 
Για καμία από τις δύο δεν έχουμε πληροφορίες ότι διατηρείται λειτουργική κατά την 
υστεροβυζαντινή περίοδο: Στο ίδιο, σ. 15, 22, 110-114, 129-132. 

197. Η ακριβής τοποθεσία δεν είναι επιβεβαιωμένη, σίγουρα όμως βρισκόταν κοντά στα 
χερσαία τείχη. Επίσης, σίγουρα ήταν σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή των Βλαχερνών, 
καθώς το ανάκτορο είχε οπτική επαφή με το πάρκο. Συνήθως τοποθετείται δυτικά της 14ης 
ρεγεώνας, με ενδεχόμενη απόκλιση βορειότερα, πλησιέστερα προς τον Κεράτιο: Janin, 
Constantinople Byzantin, ό.π., σ. 143-145. Maguire, “Gardens and Parks”, ό.π., σ. 252-253. 
Άλλο γνωστό πάρκο εκτός των τειχών ήταν αυτό των «Αρετών»: Maguire, στο ίδιο, σ. 254-
258. 

198. Στο ίδιο, σ. 252-254.  
199. C.N. Constantinides, “Byzantine Gardens and Horticulture in the Late Byzantine 

Period, 1204-1453: The Secular Sources”, Byzantine Garden Culture, ed. Littlewood A.–
Maguire H.–Wolschke-Bulmahn J., Washington D.C. 2002, σ. 96-97. 
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Στον έκτο λόφο και στα νότια του Tekfur Saray απαντάται μια από τις 
πιο σημαντικές μονές, η μονή της Χώρας (Εικ. 23-24)200. Ολόκληρο το όνο-
μα του καθολικού του μοναστικού συγκροτήματος ήταν «Η εκκλησία του 
Αγίου Σωτήρος εν τη Χώρα» και συνεπώς ήταν αφιερωμένη στον Χριστό. 
Στη θέση τού σωζόμενου μνημείου υπήρχε ήδη από τον 5ο αιώνα καθολικό 
μονής που βρισκόταν έξω από τα τείχη του Κωνσταντίνου201. Η έρευνα του 
Underwood202 απέδειξε ότι ο σημερινός ναός χτίστηκε μεταξύ των ετών 
1077 και 1081 από την πεθερά του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού, Μαρία Δούκαι-
να203, πάνω σε παλαιότερα κτίσματα του 6ου και του 9ου αιώνα204· αργότερα, 
λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν στην ανατολική πλευρά ενδεχομένως 
από σεισμό, επισκευάστηκε ριζικά γύρω στο 1120 από τον σεβαστοκράτορα 
Ισαάκιο Κομνηνό, γιο του Αλεξίου Α΄205. 

Η μορφή του καθολικού όπως μας σώζεται σήμερα αποκρυσταλλώθηκε 
τον 14ο αιώνα, μεταξύ 1316 και 1321206. Ο Θεόδωρος Μετοχίτης (Εικ. 25), 
«Μέγας Λογοθέτης του Γενικού» και μια από τις σημαντικότερες μορφές 
της πνευματικής και καλλιτεχνικής κίνησης που είναι γνωστή ως «Παλαιο-
λόγεια Αναγέννηση», ανέλαβε την ανακαίνιση και διακόσμηση του μνημεί-
ου, ευρισκόμενος τότε στο απόγειο της δύναμής του207. Κατά την ανακαίνι-
ση του Μετοχίτη208, ο μεσοβυζαντινός πυρήνας του ναού διατηρήθηκε 

200. Diehl, Constantinople, ό.π., σ. 78-88. Rice, Constantinople-Byzantium, ό.π., σ. 121-
125. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 531-538. Van Millingen, Byzantine 
Churches, ό.π., σ. 288-316. Mathews, The Byzantine Churches, ό.π., σ. 40-42. Müller–
Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 159-163. Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., σ. 19-
25. Ousterhout, “Contextualizing the Later Churches”, ό.π., σ. 242-244. Kirimtayif, Con-
verted Byzantine Churches, ό.π., σ. 74-76. Ousterhout, “Constantinople and the Construc-
tion”, ό.π., σ. 346-348. From Byzantium to Istanbul, ό.π., σ. 134-135.  

201. P.A. Underwood, “First Preliminary Report on the Restoration of the Frescoes in the 
Kariye Camii at Istanbul by the Byzantine Institute (1952-1954)”, Dumbarton Oaks Papers 
10 (1956), 284-285. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 531. 

202. P.A. Underwood, The Kariye Djami, vol. I-III, New York 1966.  
203. Στο ίδιο, τ. Ι, σ. 8-9. R.G. Ousterhout, The Architecture of the Kariye Camii in 

Istanbul, Washington D.C. 1987, σ. 12, 15-20. R. Ousterhout, The Art of the Kariye Camii, 
London 2002, σ. 11-12. 

204. Underwood, The Kariye Djami, ό.π., τ. Ι, σ. 6-7. Ousterhout, The Architecture of 
Kariye Camii, ό.π., σ. 12-15. Ousterhout, The Art of the Kariye Camii, ό.π., σ. 11. 

205. Underwood, The Kariye Djami, ό.π., τ. Ι, σ. 11, 13. Ousterhout, The Architecture of 
Kariye Camii, ό.π., σ. 12, 20-32. Ousterhout, The Art of the Kariye Camii, ό.π., σ. 12. 

206. Ousterhout, The Architecture of Kariye Camii, ό.π., σ. 11. Ousterhout, The Art of the 
Kariye Camii, ό.π., σ. 12. 

207. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 535. Ousterhout, The Art of the Kariye 
Camii, ό.π., σ. 119-125. Kalopissi–Verti, “Patronage”, ό.π., σ. 79-80. 

208. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 537-538. Müller–Wiener, Bildlexikon, 
ό.π., σ. 161. Ousterhout, The Architecture of Kariye Camii, ό.π., σ. 32-36. Talbot, “The 
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βασικά αναλλοίωτος. Ξαναχτίστηκε ο εσωνάρθηκας με τον τρούλο του, 
προστέθηκε ο εξωνάρθηκας και το νότιο παρεκκλήσιο, επίσης τρουλαίο, και 
η βόρεια πλευρά διαμορφώθηκε στη σημερινή της μορφή, με υπερώο. Στην 
ανατολική πλευρά ξανακτίστηκε η αψίδα του διακονικού. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ο ψηφιδωτός διάκοσμος του 
ναού και οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου (Εικ. 25-28)209 αναδεικνύουν το 
υψηλό ποιοτικά επίπεδο, την ιδεολογική κατεύθυνση, την αναβίωση των 
κλασικών γραμμάτων και την καλλιτεχνική καταξίωση της αναγέννησης 
των Παλαιολόγων κατά τον 14ο αιώνα. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν τη μονή 
της Χώρας ένα από τα σπουδαιότερα καλλιτεχνικά δημιουργήματα της 
βυζαντινής τέχνης. 

Η μονή της Χώρας συνδεόταν άμεσα με το ανάκτορο των Βλαχερνών 
μέσω δρόμου210 που οριοθετείται από τον δυτικό τοίχο της μονής και το 
χερσαίο τείχος και οδηγούσε μέσω της πύλης της Αδριανούπολης στο Tek-
fur Saray και το παλάτι. Έχει θεωρηθεί ότι η οδός αυτή εκτός από 
πρακτικούς σκοπούς εξυπηρετούσε και συμβολικούς λόγους, καθώς προ του 
14ου αιώνα η μονή βρισκόταν υπό την αιγίδα της αυτοκρατορικής οικογέ-
νειας. Συνεπώς, ο νέος της χορηγός211 επιδίωξε να συνδέσει το όνομά του με 
τον ανώτατο άρχοντα και με αυτό τον τρόπο212. 

Στα ανατολικά της μονής της Χώρας και σε ικανή απόσταση βρίσκεται 
ακόμα ένας ναός ιδιαίτερης σημαντικότητας. Είναι ο ναός της Θεοτόκου της 
μονής Παμμακαρίστου (Εικ. 29-30)213 που ανάγεται στην κομνήνεια περίοδο 

Restoration”, ό.π., σ. 257. Ousterhout, The Art of the Kariye Camii, ό.π., σ. 192. From 
Byzantium to Istanbul, ό.π., σ. 134-135. 

209. Underwood, “First Preliminary Report”, ό.π., σ. 253-288. Underwood, The Kariye 
Djami, ό.π., τ. Ι, σ. 27-171, 187-261. Van Millingen, Byzantine Churches, ό.π., σ. 321-331. 
S.D. Nersessian, “Program and Iconography of the Frescoes of the Parekklesion”, The Karyie 
Djami, vol. IV, Studies in the Art of the Karyie Djami and its Intellectual Background, ed. 
Underwood P., London 1975, σ. 303-349. P. Weiss, Dei Mosaiken des Chora-Klosters in 
Istanbul. Theologie in Bildern aus Spätbyzantinischer Zeit, Stuttgard-Zürich 1997. Talbot, 
“Building Activity”, ό.π., σ. 334-336. Ousterhout, The Art of the Kariye Camii, ό.π., σ. 19-88, 
103-117. 

210. Ousterhout, “Contextualizing the Later Churches”, ό.π., σ. 243. 
211. Απέναντι από τη Μονή της Χώρας βρισκόταν το ιδιωτικό ανάκτορο του Μετοχίτη: 

Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., σ. 162-164. Kidonopoulos, “The urban 
physiognomy”, ό.π., σ. 103. 

212. Ousterhout, “Contextualizing the Later Churches”, ό.π., σ. 244. 
213. Rice, Constantinople-Byzantium, ό.π., σ. 119-120. Janin, La géographie ecclésiasti-

que, ό.π., σ. 208-213. Mathews, The Byzantine Churches, ό.π., σ. 346-347. Majeska, Russian 
Travelers, ό.π., σ. 345-346. Kirimtayif, Converted Byzantine Churches, ό.π., σ. 63-66.  
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και συγκεκριμένα στον 12ο αιώνα214. Στη χρονολόγηση αυτή συνηγορούν 
τόσο ο αρχιτεκτονικός τύπος215 του ναού, που είναι μονόχωρος τρουλαίος με 
περιμετρικό διάδρομο, όσο και η τοιχοδομία του, που διαμορφώνεται με 
χρήση της τεχνικής της κρυμμένης πλίνθου216. Προς επίρρωση των μορφο-
λογικών ενδείξεων, η προϋπάρχουσα κινστέρνα κάτω από το ναό αποκλείει 
κάποια ενδεχόμενη προγενέστερη φάση217. Ύστερα από τις καταστροφές 
που υπέστη το μνημείο κατά τη Λατινοκρατία218, η Μαρία, σύζυγος του τε-
θνεώτα «πρωτοστράτορα» Μιχαήλ Γλαβά Ταρχανιώτη, περίπου κατά το 
1315219, φροντίζει για την αποκατάσταση του ναού δωρίζοντας τοιχογρα-
φικά σύνολα, αλλά και ανεγείροντας το νότιο παρεκκλήσι στον τύπο του 
σύνθετου σταυροειδούς εγγεγραμμένου220, ως τάφο του συζύγου της221. Το 
ταφικό αυτό παρεκκλήσι περιλαμβάνει πλούσια διακόσμηση. Λίγα χρόνια 
αργότερα, στο δεύτερο τέταρτο του 14ου αιώνα, προστίθεται εξωνάρθηκας 
που περιβάλλει το ναό από τη βόρεια ως τη νότια πλευρά, με ταφική επίσης 
χρήση222. 

Περνώντας στην πλευρά του Κεράτιου κόλπου συναντάμε μια γειτονιά 
που κατά τα υστεροβυζαντινά χρόνια αναζωογονείται και αποτελεί μαζί με 
την απέναντι ακτή του Πέρα το εμπορικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης. 
Αρκετά κοντά στα θαλάσσια τείχη συναντάμε το ναό του Αγίου Δημητρίου 
στην Ξυλόπορτα ή του Κανάβη ή Κανανού223. Πιθανός ιδρυτής του ναού 
φαίνεται να ήταν ο Νικόλαος Κάναβος, ενώ το 1334 ο Γεώργιος Παπαγω-
μένος μεριμνά για την αποκατάστασή του. 

 

214. Έχουν διατυπωθεί χρονολογήσεις από τον 8ο ως τον ύστερο 13ο αιώνα: H. Belting–
C. Mango–D. Mouriki, The mosaics and frescoes of St. Mary Pammakaristos, (Fethiye 
Camii), at Istanbul, ed. Mango C., Washington D.C. 1978, σ. 3, υποσημ. 2.  

215. Kirimtayif, Converted Byzantine Churches, ό.π., σ. 63. 
216. Eπιπλέον ιστορικά στοιχεία που στηρίζουν τη χρονολόγηση: Belting–Mango–

Mouriki, The mosaics and frescoes, ό.π., σ. 2-10. 
217. Στο ίδιο, σ. 5. 
218. Στο ίδιο, σ. 10. 
219. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 208-211. Müller–Wiener, Bildlexikon, 

ό.π., σ. 132. Talbot, “The Restoration”, ό.π., σ. 257. Talbot, “Building Activity”, ό.π., σ. 340. 
Kalopissi–Verti, “Patronage”, ό.π., σ. 79. 

220. Belting–Mango–Mouriki, The mosaics and frescoes, ό.π., σ. 19. From Byzantium to 
Istanbul, ό.π., σ. 134. 

221. From Byzantium to Istanbul, ό.π., σ. 134. 
222. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 132-133. 
223. Janin, La géographie ecclésiastique, ό.π., σ. 90-91. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., 

σ. 110. Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., σ. 104-105. 
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Οχυρώσεις 

Για τις οχυρώσεις της Κωνσταντινούπολης πολλά έχουν γραφεί224. Η α-
νάγκη προάσπισης της μεγάλης έκτασης και του πλούτου της πόλης οδήγησε 
σε μεγάλης κλίμακας οχυρωματικά έργα από τον Κωνσταντίνο Α΄. Τα 
πρώτα αυτά τείχη, που περιέκλειαν τις πρώτες δώδεκα ρεγεώνες, σύντομα 
χρειάστηκε να επεκταθούν, περιλαμβάνοντας και τη δέκατη τέταρτη αλλά 
και την περιοχή νότια αυτής. Η νέα αυτή γραμμή οχύρωσης έχει το όνομα 
του Θεοδοσίου Β΄, ο οποίος και την πραγματοποίησε. Τα τείχη του Θεοδο-
σίου225 διέθεταν τρεις αμυντικές ζώνες (τάφρο, προτείχισμα και κυρίως 
τείχος) (Εικ. 31) και παρέμειναν ουσιαστικά απόρθητα μέχρι το 1453. Στη 
διάρκεια λειτουργίας τους δέχθηκαν αρκετές επισκευές και επεμβάσεις, ενώ 
κατά τον 14ο αιώνα μαρτυρούνται δύο ανακαινίσεις τους έπειτα από 
καταστροφικούς σεισμούς: η πρώτη κατά το 1343 και η δεύτερη το 1354 
από τον Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγο226. 

Κυριότερη πύλη των τειχών είναι η Χρυσή (Εικ. 32-33)227, η οποία είναι 
η δεύτερη κατά σειρά είσοδος, στα βόρεια της θάλασσας του Μαρμαρά, με 
τους δύο πλευρικούς πυλώνες της να αντιπροσωπεύουν τον ένατο και τον 
δέκατο πύργο των τειχών. Στην πολυτάραχη και μακραίωνη ιστορία της 
σταθμό αποτελεί ο σημαντικός της ρόλος ως θύρα μικρού αμυντικού πύργου 
κατά τον εμφύλιο πόλεμο των μέσων του 14ου αιώνα. Ο Ιωάννης Στ΄ Καντα-
κουζηνός ενισχύει την ανωδομή του πύργου την περίοδο αυτή. Λίγες δε-
καετίες αργότερα, το 1389-90, ο Ιωάννης Ε΄ Παλαιολόγος μετατρέπει την 
πύλη σε «πολίχνιον» χρησιμοποιώντας οικοδομικά υλικά από κατεστραμ-
μένες εκκλησίες228. Ταυτόχρονα ενισχύεται και το εμπρόσθιο τμήμα της 
πύλης με τη χρήση σπολίων από αρχιτεκτονικά γλυπτά του 1ου και του 2ου 

224. Ενδεικτικά: B.G. Baker, The Walls of Constantinople, London 1910. F. Krischen, 
Die Landmauer Von Konstantinopel, Ersten Teil, Berlin 1938. Meyer–Schneider, Die 
Landmauer von Konstantinopel, ό.π., passim. N. Asutay–Effenberger, Die Landmauer von 
Konstantinopel-Istanbul. Historisch-topographische und baugeschichtliche Untersuchungen, 
Berlin 2007, όπου και σύνοψη της ως τώρα βιβλιογραφίας. 

225. Baker, The Walls of Constantinople, ό.π., σ. 172-197. Diehl, Constantinople, σ. 22-
23. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 286-295. M. Ahunbay–Z. Ahunbay, “Recent Work 
on the Land Walls of Istanbul: Tower 2 to Tower 5”, Dumbarton Oaks Papers 54 (2000), 
227-239. Asutay–Effenberger, Die Landmauer, ό.π., σ. 13-117. 

226. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 294. 
227. Baker, The Walls of Constantinople, ό.π., σ. 124-171. Müller–Wiener, Bildlexikon, 

ό.π., σ. 297-299. Ousterhout, “Constantinople, Bithynia”, ό.π., σ. 78. Mango, “The Triumphal 
Way”, ό.π., κυρίως σ. 181-186. Asutay–Effenberger, Die Landmauer, ό.π., σ. 54.  

228. Müller–Wiener, Bildlexikon, ό.π., σ. 297. 
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αιώνα μ.Χ. Οι εργασίες διακόπτονται το 1390 λόγω της επίθεσης του 
σουλτάνου Βαγιαζήτ στην πόλη. 

Ένα οχυρό που οικοδομείται τον 14ο αιώνα είναι το Anatolu Hisari229. 
Χτίζεται στην περιοχή Goksu από το σουλτάνο Βαγιαζήτ Α΄ και χρονολο-
γείται περίπου το 1390/91-1394/95. Το οχυρό ουσιαστικά αποτελεί τον προ-
άγγελο της δεύτερης πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης από τους Οθω-
μανούς. Περιλαμβάνει καταφύγιο (Donjon) με τέσσερις ημικυκλικούς πύρ-
γους και προμαχώνα εσωτερικά ενισχυμένο. 

Συμπεράσματα 

Όπως έγινε φανερό από τα παραπάνω, η οικοδομική δραστηριότητα στην 
Κωνσταντινούπολη του 14ου αιώνα κάθε άλλο παρά σε σημείο ακμής βρί-
σκεται. Όπως αναφέρει ο Clavijo «παντού στην πόλη υπάρχουν πολλά 
μεγάλα παλάτια, ναοί και μοναστήρια, αλλά τα περισσότερα απ’ αυτά έχουν 
πια μετατραπεί σε ερείπια»230. 

Η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν πια το ακμάζον άστυ των πρώτων 
αιώνων αλλά περισσότερο ένα πολυπύρηνο οικιστικό μόρφωμα. Το παλιό 
κέντρο της παρακμάζει καθώς το Μεγάλο Παλάτι εγκαταλείπεται. Αναλυτι-
κότερα για την περιοχή της πρώτης ρεγεώνας θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 
η εγκατάλειψη του ανακτορικού συγκροτήματος επιφέρει το μαρασμό στην 
ευρύτερη περιοχή. Η τύχη του Μεσοκήπιου αμφισβητείται, ενώ εκκλησίες 
που είχαν άλλοτε σημαντική θέση στη θρησκευτική και συνακόλουθα στην 
κοινωνική ζωή της πόλης δεν αναφέρονται πια στις πηγές. Το θρησκευτικό 
κέντρο, μαζί με τα λείψανα των ναών της περιοχής του Μεγάλου Παλατίου, 
μεταφέρεται στην περιοχή των Μαγγάνων, η οποία κατ’ αυτό τον τρόπο 
«ιεροποιείται» σύμφωνα με τον Majeska231. Την περίοδο αυτή ακμάζουν η 
μονή του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων και αυτή του Σωτήρος Χριστού 
Φιλανθρώπου. 

Η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη ρεγεώνα συγκέντρωναν τα κτήρια που 
σχετίζονταν με την κοινωνική ζωή της πόλης. Στη δεύτερη ρεγεώνα συνα-
ντάμε τις Θέρμες του Ζευξίππου και τη Μεγάλη Εκκλησία ή Αγία Σοφία, 
στην τρίτη ρεγεώνα τον Ιππόδρομο και στην τέταρτη το Αυγουσταίον με το 
Μίλιον, όπως και την αρχή της βασικότερης οδικής αρτηρίας της πρωτεύ-
ουσας, της Μέσης Οδού. Όλοι οι παραπάνω χώροι συγκέντρωσης του λαού 
δέχονται μόνο ανακαινιστικές εργασίες ή αφήνονται στην τύχη τους. Μόνη 

229. Στο ίδιο, σ. 332-333. 
230. De Clavijo, Embassy to Tamerlane, ό.π., σ. 88. 
231. Majeska, “The sanctification”, ό.π., σ. 359-365. 
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εξαίρεση αποτελεί το μνημείο–σύμβολο της Κωνσταντινούπολης, η Αγία 
Σοφία, της οποίας γίνεται προσπάθεια να επουλωθούν οι πληγές που άφησε 
η βραχύβια Λατινοκρατία με την προσθήκη αντηρίδων και την επισκευή του 
τρούλου. 

Και ενώ στην πέμπτη ρεγεώνα δεν σημειώνεται κάποια σημαντική οικο-
δομική δραστηριότητα στον 14ο αιώνα, στις δύο επόμενες συναντάμε τις 
ακμάζουσες εγκαταστάσεις των Αμαλφιτανών, των Πισατών, των Γενουα-
τών στην έκτη και των Βενετών στην έβδομη. Αν και τα όρια των περιοχών 
που τους παραχωρούνται, όπως και τα κτήρια που είτε τους δίδονται είτε οι 
ίδιοι ανεγείρουν, παραλλάσσουν ελάχιστα από τα πρώτα χρόνια της 
εγκατάστασής τους, η οικονομική τους δύναμη όλο και αυξάνεται. 

Παράλληλα, η περιοχή που περικλείεται από την όγδοη ως τη δωδέκατη 
ρεγεώνα οδηγείται βαθμιαία στη δημιουργία «ενός αγροτοποιημένου δικτύ-
ου διάσπαρτων πυρήνων»232. Οι «πυρήνες» στη συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι η μονή Μυρελαίου στην ένατη ρεγεώνα, η μονή Λιβός στην ενδέκατη 
και λιγότερο ο ναός του Αγίου Θεοδώρου στη δέκατη και οι διάσπαρτοι ναοί 
στη δωδέκατη. Οι ανακατασκευές και οι προσθήκες που έλαβαν χώρα στις 
δύο προαναφερθείσες μονές κατά τον 14ο αιώνα ικανοποιούσαν ταφικούς 
λόγους και συντελέστηκαν στη δεύτερη περίπτωση με τη φροντίδα και τη 
δαπάνη της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, συζύγου του Μιχαήλ Η΄. 

Η δέκατη τρίτη ρεγεώνα αποτελεί ένα από τα κέντρα της πρωτεύουσας 
κατά τον αιώνα που εξετάζεται. Συνδέεται άρρηκτα με την εγκατάσταση των 
Γενουατών εμπόρων, τους οποίους ακολούθησαν και μέλη των άλλων Λα-
τινικών παροικιών. Την οικονομική άνθηση της περιοχής μαρτυρούν και τα 
οικοδομικά κατάλοιπα, με επιφανέστερα το Arap Camii και το Palazzo 
Comunale. Συμπερασματικά, για την οικονομική ζωή της πρωτεύουσας τον 
14ο αιώνα μπορούμε να σημειώσουμε ότι η Μέση Οδός χάνει το χαρακτήρα 
του εμπορικού κέντρου, το οποίο με τη σειρά του μεταφέρεται στις δύο 
όχθες του Κεράτιου κόλπου, δηλαδή στην περιοχή του λιμένα του Νεωρίου 
και την απέναντι περιοχή του Γαλατά, μετατρέποντας τον Κεράτιο σε ένα 
τεράστιο λιμάνι233 υπό την κυριαρχία των Λατίνων εμπόρων. 

Το διοικητικό κέντρο από την άλλη παραμένει από την περίοδο των Κο-
μνηνών στις παρυφές της πόλης, στην περιοχή των Βλαχερνών. Το κυρίαρχο 
στη δέκατη τέταρτη ρεγεώνα ανάκτορο των Βλαχερνών ήταν ένα σύ-
μπλεγμα από το οποίο το μοναδικό κτήριο που χρονολογείται στο 14ο αιώνα 
είναι το Tekfur Saray. Στην ίδια ρεγεώνα απαντώνται η μονή της Χώρας, η 
μονή Παμμακαρίστου και ο ναός του Αγίου Δημητρίου στην Ξυλόπορτα. Τα 

232. Magdalino, «Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη», ό.π., σ. 242. 
233. Magdalino, Constantinople Médiéval, ό.π., σ. 99. 
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πρώτα δύο μνημεία αποτελούν χωρίς αμφιβολία τα σημαντικότερα που 
δημιουργήθηκαν στο γεωγραφικό χώρο της πρωτεύουσας τον αιώνα πριν τη 
δεύτερη άλωση της Πόλης. Αποτελούν δημιουργήματα πνευματικής και 
καλλιτεχνικής ακμής και οφείλονται στην πρωτοβουλία των ανώτερων α-
στών. Κτήτορας της μονής της Χώρας είναι ο Θεόδωρος Μετοχίτης και της 
μονής Παμμακαρίστου η Μαρία Γλάβαινα. 

Όπως έγινε φανερό από τα παραπάνω, το μόνο πεδίο στο οποίο έχουμε 
σημαντική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα είναι η ανέγερ-
ση και ανακαίνιση εκκλησιών και μονών. Όπως σημειώνει ο Kidonopoulos, 
κατά τη χρονική περίοδο 1261-1328 ιδρύθηκαν είκοσι οκτώ νέες εκκλησίες 
και ανακαινίστηκαν δέκα234. Από τις νεοϊδρυθείσες στον 14ο αιώνα χρονο-
λογούνται: ο ναός του Ισαακίου Ασάν (τέλη 13ου-αρχές 14ου), η Ανάληψη 
του Σωτήρος (1315), ο Άγιος Δημήτριος στην Ξυλόπορτα ή του Κανάβη 
(1334), ο Άγιος Γεώργιος του «ταμία» Γεωργίου Πεπαγωμένου (τέλη 13ου-
αρχές 14ου), ο Ιωάννης ο Πρόδρομος του «σεβαστού» Βασιλείου Σεβαστεια-
νού (1324), ο Άγιος Νικόλαος του Γλαβά (τέλη 13ου-αρχές 14ου), ο Άγιος 
Νικόλαος του «σεβαστού» Κλιβανάρη (τέλη 13ου-αρχές 14ου), η Θεοτόκος 
Ακαταμάχητος του «σεβαστού» Γουλιώτη (τέλη 13ου-αρχές 14ου), η Θεοτό-
κος Υπεραγία του «δομέστικου» Μιχαήλ Ατζυμά (1311-1315/19), η Θεοτό-
κος του «επάρχου» Μιχαήλ Μονομάχου Σεναχερείμ (1326-1343) και η 
Θεοτόκος Νικοποιός των Βλαχερνών (1321)235. Οι περισσότεροι από τους 
παραπάνω ναούς κτίζονται στις περιοχές του Ξερολόφου, των Βλαχερνών, 
των Κυνηγών, της Βλάγκας και του Μεσομφάλου236, παρουσιάζουν δηλαδή 
μια μεγαλύτερη συγκέντρωση εντός των ορίων της δωδέκατης και της δέκα-
της τέταρτης ρεγεώνας. Στον ίδιο αιώνα επισκευαστικές εργασίες μαρτυρού-
νται στο ναό των Αγίων Αποστόλων (1321), στο ναό του Μεγάλου Παύλου 
κοντά στην πύλη του Ευγενίου (περ. 1321), στο ναό της Αγίας Σοφίας 
(1327, μετά το 1346) και στην Παναγία των Χαλκοπρατείων (14ος αιώ-
νας)237. 

Από τα εκκλησιαστικά ιδρύματα που εξετάστηκαν στο παρόν δοκίμιο238 
ανεγείρονται εκ βάθρων ο ναός του Σωτήρος Χριστού Φιλανθρώπου, ο ναός 
του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου της μονής Λιβός, το ταφικό παρεκκλήσι της 

234. Kidonopoulos, “The urban physiognomy”, ό.π., σ. 107. 
235. Οι πληροφορίες από: Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., σ. 97-148 και 

Kidonopoulos, “The urban physiognomy”, ό.π., σ. 115-116, υποσημ. 117. 
236. Kidonopoulos, “The urban physiognomy”, ό.π., σ. 107. 
237. Kidonopoulos, Bauten in Konstantinopel, ό.π., σ. 99-133 και Kidonopoulos, “The 

urban physiognomy”, ό.π., σ. 115, υποσημ. 112. 
238. Στην καταμέτρηση δεν περιλαμβάνεται το Arap Camii, το οποίο στην πρώτη του 

φάση λειτούργησε ως ναός. 
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μονής της Χώρας, το νότιο παρεκκλήσι της μονής Παμμακαρίστου και ο 
Άγιος Δημήτριος στην Ξυλόπορτα. Ακόμα, τέσσερις άλλοι ναοί, η Θεοτόκος 
των Χαλκοπρατείων, η μονή Μυρελαίου, ο Άγιος Θεόδωρος και ο ναός της 
Αγίας Σοφίας, δέχονται επισκευαστικές εργασίες και προσθήκες, με 
σημαντικότερη τη Μεγάλη Εκκλησία, η ανακαίνιση και αποκατάσταση της 
οποίας πραγματοποιήθηκε ως αποτέλεσμα αυτοκρατορικής βούλησης. 

Πρωταρχικό ρόλο στην οικοδόμηση και επέκταση των ναών έπαιξε η 
αριστοκρατία. Οι ευγενείς του αυτοκρατορικού οίκου ευνοούνται από τον 
τρόπο διοίκησης των Παλαιολόγων, που τους εκχωρεί πολλές αρμοδιότητες 
μαζί με τη δυνατότητα «να πλουτίζουν εις βάρος του κράτους»239. Ως εκ 
τούτου, χρησιμοποιούν την οικονομική τους δύναμη για λόγους γοήτρου και 
επίδειξης, αλλά και για τη σωτηρία της ψυχής τους240, γεγονός που συνδέ-
εται άρρηκτα με την επιλογή τους να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή 
ταφικών χώρων σε ναούς, συνήθεια που προτιμάται όλο και περισσότερο 
κατά τα ύστερα χρόνια έναντι της ταφής σε νεκροταφείο241. 

Αξιοπρόσεκτο είναι το γεγονός ότι πολλοί απ’ αυτούς τους κτήτορες 
ήταν γυναίκες: η Ειρήνη Χούμναινα ιδρύει τη Μονή Φιλανθρώπου, η Θεο-
δώρα Παλαιολογίνα κτίζει το νότιο παρεκκλήσι στη Μονή Λιβός και η 
Μαρία Γλάβαινα οικοδομεί το παρεκκλήσιο της Μονής Παμμακαρίστου242. 
Οι λόγοι που ωθούσαν τις γυναίκες να στραφούν προς μια τέτοιας μεγάλης 
κλίμακας επέμβαση θα πρέπει να αναζητηθούν στο γεγονός ότι όλες την 
περίοδο που αναλαμβάνουν τις χορηγικές τους υποχρεώσεις έχουν ήδη 
χηρέψει και επομένως προβαίνουν στην πράξη αυτή με το σκεπτικό ότι θα 
μονάσουν και θα τελειώσουν τη ζωή τους στα ιδρύματα αυτά. Ακόμα, δεν 
στερείται σημασίας η παρατήρηση της Talbot που σημειώνει ότι με τη 
δωρεά της περιουσίας τους στις μονές όχι μόνο ανακουφίζονταν από το 
βάρος της διαχείρισής της, αλλά κέρδιζαν και φορολογική ατέλεια243. 

Παρά τη σημαντικότητα των παραπάνω εκκλησιαστικών ιδρυμάτων τόσο 
για την Κωνσταντινούπολη του 14ου αιώνα όσο και για την ιστορία της τέ-
χνης, τα δείγματα αυτά δεν αρκούν για να τεκμηριώσουν ένα οικοδομικό 
πρόγραμμα. Ο βασικότερος λόγος γι’ αυτό είναι ότι απουσιάζει η πρωτοβου-
λία της ανώτατης αρχής, δηλαδή του αυτοκράτορα. Η δεινή οικονομική 

239. Magdalino, «Μεσαιωνική Κωνσταντινούπολη», ό.π., σ. 242. 
240. Kalopissi–Verti, “Patronage”, ό.π., σ. 91. 
241. Ousterhout, “Constantinople and the Construction”, ό.π., σ. 342. 
242. Ακόμα και στη μονή της Χώρας, η τελευταία φάση της οποίας αποτελεί καρπό της 

πρωτοβουλίας του Θεόδωρου Μετοχίτη, βρίσκουμε σε τοιχογραφία τη Μαρία Παλαιολογίνα 
ως μοναχή Μελάνη, καθώς εικάζεται ότι είχε δωρήσει έργα μικροτεχνίας στη μονή: Talbot, 
“Building Activity», ό.π., σ. 335.  

243. Στο ίδιο, σ. 341. 
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κατάσταση επιτρέπει μόνο την πρώτιστης σημασίας ενίσχυση των οχυρώ-
σεων του Θεοδοσιανού τείχους και την αποκατάσταση του ναού της Αγίας 
Σοφίας. Οι αιτίες του οικονομικού μαρασμού θα πρέπει να αναζητηθούν στη 
μετατροπή του στρατού σε μισθοφορικό244, στην αδυναμία συγκέντρωσης 
χρημάτων μέσω της φορολογίας, καθώς πολλοί φόροι είχαν καταργηθεί για 
τους Λατίνους εμπόρους μέσα από τη διαδικασία γενίκευσης των απαλλα-
γών245, και στην παρακμή του εμπορίου, το οποίο είχε ουσιαστικά εκχωρη-
θεί στους ξένους. 

Κατά συνέπεια τα πράγματα εξελίσσονται δραματικά για το κράτος. Το 
επίσημο νόμισμα του Βυζαντίου, το χρυσό υπέρπυρο, εκλείπει ως το 1388, 
ενώ γενικεύεται η χρήση των σταυράτων, τα οποία έχουν εμφανιστεί στα 
χρόνια 1367-1381246. Ταυτόχρονα ο μοναχισμός στερεί πολύτιμο έμψυχο 
υλικό και, μέσω των δωρεών στις μονές, πολύτιμους πόρους για τα δημόσια 
ταμεία247. Σε συνδυασμό μάλιστα με τα δεδομένα που αναφέρθηκαν παρα-
πάνω, δηλαδή την αύξηση της δύναμης των αριστοκρατών, τον μισθοφορικό 
στρατό και την παραχώρηση του εμπορίου στους Λατίνους, καταλαβαίνουμε 
ότι το πεδίο δράσης του αυτοκράτορα ήταν ασφυκτικό. Ήταν αυτοί οι λόγοι 
που τον έκαναν να προσεγγίζει τους Δυτικούς με σκοπό τη σύναψη συμ-
μαχιών, ακόμα και με αντάλλαγμα την ένωση, γεγονός το οποίο με τη σειρά 
του τον έκανε μισητό στους υπηκόους του248. 

Συμπερασματικά, οι πολυποίκιλοι οικονομικοί και κοινωνικοί λόγοι στε-
ρούν από την Κωνσταντινούπολη ένα συντονισμένο οικοδομικό πρόγραμμα 
και προοδευτικά την οδηγούν στην ουσιαστική πτώση, η οποία έχει συντελε-
στεί δυο δεκαετίες πριν την Άλωση, με την ανάληψη της υποχρέωσης από 
την πλευρά του αυτοκράτορα να πληρώνει φόρο στο σουλτάνο ως υποτε-
λής249. 

 

 

  

244. Rice, Constantinople-Byzantium, ό.π., σ. 125. 
245. Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 389. 
246. Balard, “La circulation monétaire”, ό.π., σ. 369. 
247. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, ό.π., σ. 457. 
248. Rice, Constantinople-Byzantium, ό.π., σ. 125. 
249. Το αναφέρει ο Broquière που επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη το 1433: De La 

Broquière, Le Voyage d’Outremer, ό.π., σ. 164-165. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 1: Χάρτης της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης 
(Πηγή: http://el.wikipedia.org/wiki/Κωνσταντινούπολη 

Ημ/νία τελευταίας επίσκεψης: 27/05/2011) 

 Εικ. 2: Οι δεκατέσσερις ρεγεώνες της Κωνσταντινούπολης 
(Πηγή: Janin R., Constantinople Byzantin. Dévelopment urbain et 

répertoire topographique, Paris 1964, χάρτης αρ. ΙΙΙ) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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Εικ. 3: Η περιοχή του Μεγάλου Παλατίου. Εκτός από τα κατάλοιπα του παλατιού 
εικονίζεται ο Ιππόδρομος στα δυτικά και στα βόρεια η Αγία Σοφία, το 

Αυγουσταίον και το Μίλιον, όπως και οι Θέρμες του Ζευξίππου 
(Πηγή: Müller−Wiener W., Bildlexikon zur Topographie Instanbuls: 

Byzantion−Konstantinupolis−Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrunderts, Tübingen 
1977, σ. 232) 

Εικ. 4: Κάτοψη της περιοχής των Μαγγάνων. Με C σημειώνεται η Μονή του 
Σωτήρος Χριστού Φιλανθρώπου και με D η περιοχή και τα προσκτίσματα του ναού 
του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων.του ναού του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων 

(Πηγή: Στο ίδιο, σ. 137) 



Μαρία Φωτούχου  317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Εικ. 5: Η περιοχή της Αγίας Σοφίας με τον ομώνυμο ναό στα βόρεια 
 και το Αυγουσταίο στα νότια 

(Πηγή: Nelson R.S., Hagia Sophia, 1850-1950, Chicago-London 2004, σ. 3) 

Εικ. 6: Ο Χριστός, τμήμα της 
Δέησης, 1261. Κωνσταντινούπολη, 

Αγία Σοφία 
 

Εικ. 7: Ο Πρόδρομος, τμήμα της Δέησης, 
1261. Κωνσταντινούπολη, Αγία Σοφία 

(Πηγή: Χατζηδάκη Ν., Βυζαντινά Ψηφιδωτά, σειρά Ελληνική Τέχνη, Αθήνα 1994, σ. 66-67) 
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Εικ. 8: Τμήμα της περιοχής του Μεγάλου Παλατίου. Με τον αριθμό 15 
σημειώνονται οι Θέρμες του Ζευξίππου 

(Πηγή: Mango C., The Brazen House. A study of the vestibule of the Imperial Palace of 
Constantinople, København 1959, σ. 25) 

Εικ. 9: Σχεδιαστική αναπαράσταση της περιοχής του Μεγάλου Παλατίου κατά Ch. 
Vogt, 1934. Ο Ιππόδρομος δεσπόζει στα αριστερά της εικόνας 

(Πηγή: Nelson, Hagia Sophia, σ. 2) 
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Εικ. 10: Άποψη των ερειπίων του Ιπποδρόμου από τον Onofrio Panvinio 
(Πηγή: Bassett S., The urban image of late antique Constantinople, Cambridge 2004, σ. 59) 

Εικ. 11: Οι λιμένες «Νεώριον» και «Κοντοσκάλιον» / «της Σοφίας» 
(Πηγή: Müller−Wiener W., Die Häfen von Byzantion, Konstantinupolis, 

Istanbul, Tübingen 1994, σ. 7) 
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Εικ. 12: Οι δρόμοι στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης την περίοδο του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Η Μέση οδός από την περιοχή της Αγοράς του Κωνσταντίνου ως 

το πέρας των δύο διακλαδώσεών της 
[Πηγή: Berger Al., «Streets and Public Spaces in Constantinople», Dumbarton Oaks 

Papers 54 (2000), σ. 161-188, εικ. 4] 

Εικ. 13: Τα κτήρια και οι περιοχές που συνδέονται με διάφορες τελετές κατά 
μήκος της Μέσης οδού 

[Πηγή: Mango C., «The Triumphal Way of Constantinople and the Golden Gate», 
Dumbarton Oaks Papers 54 (2000), σ. 173-186, εικ. 2] 
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Εικ. 14: Κάτοψη της Μονής της Θεοτόκου των Χαλκοπρατείων και του γειτονικού 
οκταγώνου 

(Πηγή: Müller−Wiener, Bildlexikon zur Topographie, σ. 78) 

Εικ. 15: Οι περιοχές εγκατάστασης των Λατίνων εμπόρων στην 
Κωνσταντινούπολη. Με V συμβολίζονται οι εγκαταστάσεις των Βενετών, με 

Α των Αμαλφιτανών, με Ρ των Πισάτων και με G των Γενοβέζων 
[Πηγή: Magdalino P., «The maritime neighborhoods of Constantinople: Commercial and 

residential functions, sixth to twelfth centuries», Dumbarton Oaks Papers 54 (2000), 
209-226, εικ. 1] 
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Εικ. 16: Μονή Μυρελαίου, κάτοψη και τομή Εικ. 17: Μονή Αγίου Θεοδώρου,  
κάτοψη και τομή 

(Πηγή: Van Millingen A., Byzantine Churches in Constantinople, London 1974, 
 σ. 200 και 251) 

Εικ. 18: Μονή Λιβός, κάτοψη. Η βόρεια εκκλησία της Θεοτόκου, το νότιο 
παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη και ο περιμετρικός εξωνάρθηκας του 14ου 

αιώνα 
(Πηγή: Van Millingen, Byzantine Churches, ό.π., σ. 136) 
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Εικ. 19: Η περιοχή του Γαλατά και το τείχος της 
(Πηγή: Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Instanbuls, ό.π., σ. 321) 

Εικ. 20: Το Arap Camii, κάτοψη Εικ. 21: Το Palatium Comunis, 
λιθογραφία του 19ου αιώνα 

(Πηγή:Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Instanbuls, ό.π., σ. 7 και 243) 

Εικ. 22: Αναπαράσταση του Tekfur Saray 
(Πηγή:http://www.pallasweb.com/deesis/tekfur-saray-

blanchernai-byzantium.html) 
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Εικ. 23: Άποψη της Μονής της Χώρας από 
νοτιοανατολικά 

Εικ. 24: Κάτοψη της Μονής της 
Χώρας 

(Πηγή: Ousterhout R. G., The Architecture of the Kariye Camii in Istanbul, 
Washington D. C. 1987, εικ. 5. και εικ. 9) 

 

Εικ. 25: Ο Χριστός ένθρονος και ο αφιερωτής Θεόδωρος Μετοχίτης, 1315-1320. 
Κωνσταντινούπολη, Μονή της Χώρας, ναός 

Εικ. 26: Η Παναγία, «η Χώρα του Αχωρήτου», 
1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της 

Χώρας, ναός 

Εικ. 27: Ο Χριστός, «η Χώρα των 
ζώντων», 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, 

Μονή της Χώρας, ναός 

(Πηγή: Χατζηδάκη Ν., Βυζαντινά Ψηφιδωτά, ό.π., σ. 185-187) 
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Εικ. 28: Η Δευτέρα Παρουσία, τμήμα, 1315-1320. Κωνσταντινούπολη, Μονή της 
Χώρας, παρεκκλήσιο 

(Πηγή: Αχειμάστου-Ποταμιάνου Μ., Βυζαντινές Τοιχογραφίες, σειρά Ελληνική Τέχνη, Αθήνα 
1994, σ. 151) 

 

Εικ. 29: Κάτοψη της Μονής Παμμακαρίστου 
[Πηγή: Belting H.-Mango C.-Mouriki D., The mosaics and frescoes of  

St. Mary Pammakaristos, (Fethiye Camii), at Istanbul, ed. Mango C., Washington 
D.C. 1978, σ. 2] 

 



326  Βαλκανικά  Σύμμεικτα 16 (2005-2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 30: Χριστός Παντοκράτορας, περίπου 1310. 
Κωνσταντινούπολη, Παμμακάριστος 

(Πηγή: Χατζηδάκη Ν., Βυζαντινά Ψηφιδωτά, ό.π., σ. 181) 

Εικ. 31: Αναπαράσταση της τριπλής γραμμής οχύρωσης του Θεοδοσιανού 
τείχους 

(Πηγή: Asutay-Effenberger N., Die Landmauer von Konstantinopel-Istanbul.  
Historisch-topographische und baugeschichtliche Untersuchungen, Berlin 2007, 

εικ. 31) 
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(Πηγή: Asutay-Effenberger, Die Landmauer von Konstantinopel-Istanbul, ό.π., εικ. 38 και εικ. 40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικ. 32: Κάτοψη της Χρυσής πύλης Εικ. 33: Σχέδιο της Χρυσής πύλης μετά τη 
μετατροπή της σε «πολίχνιον» 

Εικ. 34: Απόσπασμα του χάρτη της Εικ. 1 όπου διακρίνονται οι 
πύλες του θαλάσσιου τείχους. Στα δεξιά της εικόνας η πύλη του 

Ευγενίου 
[Πηγή:http:// http://el.wikipedia.org/wiki/Κωνσταντινούπολη (Ημ/νία 

τελευταίας επίσκεψης: 27/05/2011). Μετά από τροποποίηση] 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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