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Εισαγωγή 
 
Στην παρούσα ερευνητική προσπάθεια θα εξεταστεί η αναπαρά-

σταση της Κωνσταντινούπολης ως χαρτογραφική σήμανση (εικόνα) 
και ως κειμενική ονοματοδοσία (λεζάντα) στη δυτική μεσαιωνική χαρ-
τογραφία. Θα πρέπει αρχικά να διατυπωθούν μια σειρά από ορισμούς 
και θεωρητικές θέσεις που αφορούν στην έννοια του χάρτη και της 
χαρτογραφίας και που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του ερευνητι-
κού αντικειμένου. Συγκεκριμένα, η Διεθνής Χαρτογραφική Εταιρεία 
(ICA) (2016) ορίζει ως χάρτη τη «συμβολική εικόνα της γεωγραφικής 
πραγματικότητας, που αναπαριστά επιλεγμένα διακριτικά γνωρίσμα-
τα ή χαρακτηριστικά, και που προκύπτει ως αποτέλεσμα της δημιουρ-
γικής προσπάθειας εκτέλεσης των συντακτών τους και των επιλογών 
τους, και που σχεδιάζεται και χρησιμοποιείται, όταν οι χωρικές σχέ-
σεις είναι κύριας σημασίας». Περνώντας στη χαρτογραφία, και πάλι η 
Διεθνής Χαρτογραφική Εταιρεία (ICA), την ορίζει ως το «επιστημονι-
κό πεδίο που ασχολείται με την τέχνη, επιστήμη και χρήση, σχεδιασμό, 
παραγωγή, διάδοση και μελέτη των χαρτών»1. 

Η «επίσημη» ακαδημαϊκή ιστορία της δυτικής μεσαιωνικής χαρτο-
γραφίας διακρίνει τέσσερεις παραδόσεις χαρτογραφικής παραγωγής2: 
1) τα εικονογραφημένα οδοιπορικά (itineraria picta), 2) τους παγκό-
σμιους χάρτες (mappae mundi), 3) τους ναυτικούς λιμενοδείκτες 

 
1 Βλ. Τhe International Cartographic Association, A Strategic Plan for the ICA 

(2003-2011), σ. 18, στο http://icaci.org/files/documents/reference_docs/ICA_Strategic_ 
Plan_2003-2011.pdf (επισκέψιμο 22/10/2016). 

2 J. B. Harley – D. Woodward (εκδ.), The History of Cartography, τ. Ι: Cartography in 
Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, Chicago, IL 1987 
(στο εξής: The History of Cartography I). 
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(portolani) και 4) τα νησολόγια (isolarii). Οι παραδόσεις αυτές, που 
θεωρείται πως αναπτύχθηκαν σχετικά αυτόνομα μεταξύ τους, περι-
λαμβάνουν παραδείγματα όπου αναπαριστάνεται η Κωνσταντινούπο-
λη, από τα εικονογραφημένα οδοιπορικά που χρονολογούνται στον 
πρώιμο μεσαίωνα (5ος-6ος αι.), τους παγκόσμιους χάρτες που εκκινούν 
από τον 11ο αιώνα, από τους λιμενοδείκτες που εμφανίζονται από τα 
τέλη του 13ου αιώνα και από τα νησολόγια που εκκινούν από το α΄ τέ-
ταρτο του 15ου αιώνα. Το corpus της μελέτης αποτελείται από 14 χαρτο-
γραφικά παραδείγματα που θα περιγραφούν παρακάτω, με βάση την 
προαναφερθείσα τυπολογία. Για κάθε παράδειγμα διερευνώνται ο παρα-
γωγός και ο παραγγελιοδότης, το χαρτογραφικό είδος και τα διακριτικά 
χαρακτηριστικά του είδους και του χάρτη, ενώ έμφαση δίνεται στην ονο-
ματοδοσία και στην εικόνα της Κωνσταντινούπολης, καθώς και στα 
ιδιαίτερα γνωρίσματα με τα οποία αναπαριστάνεται η πόλη. 

Στην παρούσα μελέτη ακολουθείται η θεωρία της χαρτογραφικής 
σημείωσης που διατυπώθηκε από την Ιταλίδα γεωγράφο και χαρτο-
γράφο Emanuela Casti3. Η θεωρία αυτή διερευνά τους δομικούς και ε-
πικοινωνιακούς μηχανισμούς του χάρτη, του γεωγραφικού χώρου ως 
διάμεσου που αναπαρίσταται, αλλά και του χαρτογράφου και των 
πολιτισμικών επιλογών του. Αντιμετωπίζει τον χάρτη ως μια σύνθετη 
διαδικασία ονοματοδοσίας με την οποία η κοινωνία οικειοποιείται 
διανοητικά τον χώρο, οργανώνοντας συμβολικά την οικουμένη. Ο 
χάρτης είναι μια συλλογή σημείων και χρησιμεύει ως εργαλείο σε μια 
διαδικασία γεωγραφικής ονοματοδοσίας. Για να αποκαλυφθεί το μή-
νυμα που σημαίνεται από την εικόνα, επιδιώκεται η προσέλκυση της 
προσοχής στα λεκτικά μηνύματα που περιλαμβάνονται στον χάρτη. Η 
ονοματοδοσία είναι η δραστηριότητα της ονομασίας και της ταξινό-
μησης των γήινων διακριτικών γνωρισμάτων, που οργανώνει τη χαρ-
τογραφική επιφάνεια και εγκαθιδρύει την πρωταρχική γραμματική 
της. Οι χάρτες είναι «κείμενα» και όργανα μιας διαδικασίας χωρικής 
οργάνωσης, μέσω της οποίας «εξανθρωπίζεται» και «εκπολιτίζεται» η 
φύση. Λειτουργούν με την απλούστευση και την ταξινόμηση του άπει-
ρου αριθμού μοναδικών οντοτήτων που εμφανίζονται στη φύση. Αλλά 
η ονοματοδοσία είναι κυρίως μια γεωγραφική διαδικασία. Τα γεωφυ-
σικά και πολιτισμικά διακριτικά γνωρίσματα, όπως π.χ. οι πόλεις, 
πρώτα ονοματοδοτούνται και έπειτα αναπαριστάνονται στους χάρτες. 

Η ονοματοδοσία είναι ο κύριος τρόπος οικειοποίησης του χώρου 
και επιτρέπει την εξοικείωση με τον χώρο και τη χαρτογράφησή του 
ως δικτύου σημείων αναφοράς. Όσον αφορά τα άλλα χαρακτηριστικά 
 

3 Emanuela Casti, Towards a Theory of Interpretation: Cartographical Semiosis, Car-
tographica 40.3 (2005) 1-16. 
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στοιχεία των χαρτών, όπως η κλίμακα και οι διαστάσεις, οι ακτογραμ-
μές, οι διαδρομές των ποταμών, τα πολιτικά όρια, η χρωματική κλίμα-
κα της βλάστησης, η πληθυσμιακή ιεραρχία των πόλεων κ.ά., αυτά 
αναπαρίστανται σχεδιαστικά, σαν οπτικά σύμβολα, σαν γραφιστικά 
υποκατάστατα που συμπληρώνουν το «γλωσσικό κατασκεύασμα» που 
είναι η γεωγραφία. Τα σχεδιαστικά αυτά συμπληρώματα διαμορφώ-
νουν ένα πλαίσιο, εντός του οποίου οι χαρακτηρισμοί και οι ονομασίες 
μεταφέρονται από το χωρικό σημειωτικό επίπεδο, όπου αρχικά κατα-
σκευάστηκαν, στο χαρτογραφικό σημειωτικό επίπεδο, μέσα στο οποίο 
εξελίσσεται η περαιτέρω κωδικοποίησή τους. Για να γίνει πιο ευανά-
γνωστο το δίκτυο των ονομασιών που τοποθετείται μέσα στο σχεδια-
στικό πλαίσιο, γίνεται χρήση λεξικολογικών συμπληρωμάτων. Τέτοια 
είναι η επιλογή του τύπου της γραφής, το μέγεθος, το διάστημα και η 
αραίωση των γραμμάτων, ο τρόπος της τοποθέτησης στον χάρτη κ.ά. 
Ένα εικονίδιο του χάρτη είναι η σύζευξη δύο συμπληρωματικών στοι-
χείων: ενός ενδείκτη (ονομασία) και ενός εικονικού – γραφιστικού 
συμβόλου (εικόνα). Η συνολική οργάνωση των εικονιδίων αποτελεί το 
συντακτικό του χάρτη και δείχνει την πρόθεση του χαρτογράφου, το 
μήνυμα του χάρτη και την πολιτιστική σημασία του χώρου που ανα-
παρίσταται. Ο χάρτης είναι, λοιπόν, μια μεταγλώσσα, μια σημείωση 
δευτέρου επιπέδου, που προκύπτει από την πρωταρχική σημείωση του 
γεωγραφικού χώρου, όπου παράγονται όμως μηνύματα και σημασίες, 
συχνά ανεξάρτητα από τις προθέσεις του δημιουργού του, που προκύ-
πτουν από την προσθήκη των χρησιμοποιούμενων σημείων, ονομάτων 
και συμβόλων4. 

 
 
Η Κωνσταντινούπολη στα εικονογραφημένα οδοιπορικά 

(itineraria picta) 
 

Με τον όρο εικονογραφημένα οδοιπορικά (itineraria picta) εννο-
ούνται τα αναπαραστατικά και εικονοποιημένα λατινικά οδοιπορικά 
της πρώιμης μεσαιωνικής περιόδου. Θεωρείται πως συντάχθηκαν με 
πιθανούς σκοπούς, αφενός την παροχή λεπτομερειών όλων των περιο-
χών, στις οποίες επρόκειτο να διεξαχθεί μια στρατιωτική επιχείρηση, 
αφετέρου την παροχή βοήθειας στα διοικητικά ταξίδια των αυτοκρα-
τορικών υπαλλήλων, αλλά και στα προσκυνηματικά ταξίδια των 

 
4 Emanuela Casti, Reality as Representation. The Semiotics of Cartography and the 

Generation of Meaning, Bergamo 2000. 
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χριστιανών και εθνικών περιηγητών5. Σύμφωνα με το στρατιωτικό εγ-
χειρίδιο του Ρωμαίου συγγραφέα του τέλους του 4ου αιώνα Publius 
Flavius Vegetius (383-395 μ.Χ.), διαφαίνεται πως οι στρατιωτικοί διοι-
κητές όφειλαν να είναι εξοπλισμένοι όχι μόνο με γραπτές οδηγίες 
(itineraria scripta), αλλά και με οδοιπορικά με ζωγραφισμένα έγχρωμα 
σχέδια, που συνδέονταν με την παραγωγή χαρτών (itineraria picta)6. 

Το μοναδικό παράδειγμα εικονογραφημένου οδοιπορικού (itine-
rarium pictum) που διασώζεται, βρίσκεται στον Πευτιγγεριανό Πίνακα 
(Tabula Peutingeriana) (Εικόνα 1). Συντάκτης του χάρτη θεωρείται ο 
κοσμογράφος Castorius7, αγνώστων λοιπών προσωπογραφικών στοι-
χείων, και σε μία περίοδο μετά τον θάνατο του Μ. Κωνσταντίνου και 
πριν την άνοδο του Μ. Θεοδοσίου στην εξουσία, μεταξύ 335 και 366, 
σύμφωνα με την Άννα Αβραμέα8. Πρόκειται για ένα επίμηκες τεμάχιο 
περγαμηνής, διαστάσεων 6,75×0,34 μ., που σε μεταγενέστερο χρόνο τε-
μαχίστηκε για λόγους συντήρησης σε 12 αποσπάσματα. Θεωρείται πως 
αντιγράφηκε από έναν μεγαλύτερο αρχικό χάρτη του 1ου μ.Χ. αιώνα, 
πιθανά τον παγκόσμιο χάρτη του Ρωμαίου πολιτικού Marcus 
Vipsanius Agrippa (64 π.Χ. – 12 μ.Χ.). Θεωρείται, επίσης, πως περί το 
350 μ.Χ. βελτιώθηκε η αναπαράσταση των παράκτιων περιοχών και 
προστέθηκαν ορισμένες νήσοι, ενώ στα τέλη του 5ου με αρχές του 6ου 
μ.Χ. αιώνα προστέθηκε ο ωκεανός και έγιναν βελτιώσεις στις περιοχές 
όπου αναπαριστούνται θάλασσες. Ο χάρτης πρέπει να έλαβε την 

 
5 C. Hänger, Die Welt im Kopf. Raumbilder und Strategie im Römischen Kaiserreich 

[Hypomnemata 136], Göttingen 2001, σ. 103-107. 
6 Flavii Vegetii Renati epitoma rei militaris, έκδ. C. Lang, Lipsiae 1885, III.6 (σ. 75): 

«Primum itineraria omnium regionum, in quibus bellum geritur, plenissime debet habere 
perscripta, ita ut locorum interualla non solum passuum numero sed etiam uiarum quali-
tate perdiscat, conpendia deuerticula montes flumina ad fidem descripta consideret, us-
que eo, ut sollertiores duces itineraria prouinciarum, in quibus necessitas gerebatur, non 
tantum adnotata sed etiam picta habuisse firmentur, ut non solum consilio mentis uerum 
aspectu oculorum uiam profecturus eligeret». 

7 K. Miller, Itineraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der Tabula Peutin-
geriana dargestellt, Stuttgart 1916 (ανατ. Roma 1964), σ. xxvi-xxxvi (στο εξής: K. Miller, 
Itineraria Romana). 

8 Άννα Αβραμέα, Χερσαίες και θαλάσσιες επικοινωνίες, στο Αγγελική Ε. Λαΐου 
κ.ά. (εκδ.), Οικονομική ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα, τ. Α΄-Γ΄, 
Αθήνα 2007, τ. Α΄, σ. 125-168, εδώ 132-133. Για μια χρονολόγηση μετά το 418, βλ. M. 
della Valle, La cartografia bizantina, le sue fonti classiche e il suo rapporto con le arti fi-
gurative, στο A. Iacobini – E. Zanini (εκδ.), Arte profana e arte sacra a Bisanzio [Milion 
3], Roma 1995, σ. 339-360. 
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Εικόνα 1. Το απόσπασμα 8 της Tabula Peutingeriana με την αναπαράσταση της Κων-
σταντινούπολης. Βιέννη, Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vindobonensis 324 

(π. 1265)9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 2. Tabula Peutingeri-
ana, λεπτομέρεια της εικό-
νας 1 με την αναπαράσταση 
της Κωνσταντινούπολης. 

 
9 Στο http://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/medium_zoom/carte_originale_29_ 

1.html (επισκέψιμο 05/08/2016). 
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τελική του μορφή περί το 500 μ.Χ., αν και επιμέρους διορθώσεις θεω-
ρείται πως πραγματοποιήθηκαν ακόμη στον 8ο και 9ο αιώνα10. 

Το πρωτότυπο δεν έχει διασωθεί και υπάρχει μόνο ένα απόγραφο 
που φιλοτεχνήθηκε από κάποιον ανώνυμο μοναχό στην πόλη Colmar 
της Αλσατίας το 1265. Το αντίγραφο της Colmar βρέθηκε από τον Γερ-
μανό ουμανιστή Konrad Celtes (1459-1508) και παραχωρήθηκε στον 
αξιωματούχο της πόλεως του Augsburg, Konrad Peutinger (1465-1547) 
το 1508, από όπου και πήρε την προσωνυμία του ο χάρτης. Σήμερα 
βρίσκεται στη Βιέννη, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, και είναι καταχωρημέ-
νος ως Codex Vindobonensis 324. 

Στην Tabula Peutingeriana είναι καταγεγραμμένο το συνολικό δί-
κτυο των οικισμών και οι σταθμοί διανυκτέρευσης (mansiones) και αλ-
λαγής υποζυγίων (mutationes) που βρίσκονταν στις διαδρομές που 
διέσχιζαν τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αποτυπώνονται επίσης μια σειρά 
από άλλα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως απόστάσεις 
μεταξύ κόμβων, μεγάλοι ποταμοί και δάση, λουτρά και ιερά, κ.ά.11. 

Στο απόσπασμα 8 ονοματοδοτείται με κόκκινη γραφή η 
Constantinopolis και αναπαριστάνεται με δυο διακριτά γραφικά σύμ-
βολα, έναν θρόνο με μία καθιστή μορφή και μια ευμεγέθη βάση που 
φέρει στήλη με διακοσμητικούς δακτυλίους και στην κορυφή της επι-
στέφεται με άγαλμα. Στα αριστερά αναγράφεται «XII regio», που πα-
ραπέμπει στις 12 μικρότερες περιοχές – ρεγεώνες της πόλης, ενώ σε 
μικρή απόσταση από το γραφικό σύμβολο της Κωνσταντινούπολης, 
υπάρχει κτίσμα που προσομοιάζει με αρχαίο ναό ή δημόσια βασιλική 
και φέρει την ονομασία Sycae, που θεωρείται ως η 13η ρεγεώνα της 
Κωνσταντινούπολης12 (Εικόνα 2). 
 

10 Για τις λεπτομέρειες της παραγωγής και των μεταγενέστερων προσθηκών στην 
Tabula Peutingeriana, βλ. R. J. A. Talbert, Rome’s World. The Peutinger Map Reconsid-
ered, Cambridge 2010, όπου και η πληρέστερη βιβλιογραφία. 

11 D. Drakoulis, The study of late antique cartography through web based sources, e-
Perimetron 2.3 (Summer 2007) 160-172, σ. 163. Βλ. επίσης Δ. Π. Δρακούλης, Χαρτογρα-
φικές πληροφορίες, σχεδιαστικοί συμβολισμοί και δίκτυα επικοινωνίας στην Ύστερη 
Αρχαιότητα: Η Tabula Peutingeriana και τα Itineraria Picta, στο Δ. Ρωσικόπουλος – Π. 
Σαββαΐδης (εκδ.), Η εξέλιξη των οργάνων, των μεθόδων και των συστημάτων μετρή-
σεων των επιστημών της αποτύπωσης στην Ελλάδα. Πρακτικά Συνεδρίου (Θεσσαλο-
νίκη, 15-16 Απριλίου 2005), Θεσσαλονίκη 2005, σ. 81-106. 

12 Για τη σημασία της αναπαράστασης, βλ. G. Dagron, Naissance d’une capitale. 
Constantinople et ses institutions de 330 à 451 [Bibliothèque Byzantine, Etudes 7], Paris 
1974, σ. 57-58. — Α. Berger – J. Bardill, The Representations of Constantinople in Hart-
mann Sehedel's World Chronicle, and Related Pictures, Byzantine and Modern Greek 
Studies 22 (1998) 1-37, σ. 24-25. — E. Weber, The Tabula Peutingeriana and the Madaba 
Map, στο M. Piccirillo – E. Alliata, (εκδ.), The Madaba Map Centenary 1897-1997. 
Travelling through the Byzantine-Umayyad Period: Proceedings of the International Con-
ference held in Amman, 7-9 April 1997 [Collectio maior 40], Jerusalem 1999, σ. 41-46, 
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Το πρώτο διακριτικό γνώρισμα της αναπαράστασης, δηλαδή η έν-
θρονη μορφή, σύμφωνα με κάποιους μελετητές, είναι γυναικεία και 
συμβολίζει την Τύχη Ανθούσα της πόλης, ενώ άλλοι υποστηρίζουν πως 
πρόκειται για ανδρική μορφή που παραπέμπει στον αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο. Η μορφή είναι καθισμένη σε θρόνο, κατά πρόσωπο, φέ-
ρει στέμμα στην κεφαλή, είναι ενδεδυμένη με ερυθρό ιμάτιο με πτυχώ-
σεις (toga) και κρατά στο αριστερό χέρι ακόντιο, με παρακείμενη 
ασπίδα. Με τον δείκτη του δεξιού χεριού υποδεικνύει μια κατασκευή 
στα δεξιά, που σύμφωνα με κάποιους μελετητές αναπαριστά τον τιμη-
τικό κίονα με το άγαλμα του ιδρυτή της πόλης Κωνσταντίνου στην 
κορυφή, ενώ έχει διατυπωθεί και η άποψη πως αναπαριστά φάρο, στο 
πρότυπο του Φάρου της Αλεξάνδρειας13. Η γνώμη μας είναι πως ανα-
παριστάνεται ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, ο οποίος ατενίζει την 
τιμητική στήλη με το άγαλμά του που βρισκόταν στο κέντρο του 
ομώνυμου forum. 

Το δεύτερο διακριτικό γνώρισμα είναι η στήλη με διακοσμητικούς 
δακτυλίους που στην κορυφή της επιστέφεται με άγαλμα. Αυτό κρατά 
στο αριστερό χέρι μια υδρόγειο σφαίρα και στο δεξί ένα ακόντιο και 
θεωρείται πως συμβόλιζε τον αυτοκράτορα με την ιδιότητα του ανίκη-
του Ηλίου (sol invictus)14. Στο Πασχάλιον Χρονικὸν (7ος αι.) παραδί-
δεται πως «ἐν μέσῳ τοῦ φόρου» βρισκόταν κίονας από πορφυρίτη που 
προερχόταν από τις αιγυπτιακές Θήβες και στην κορυφή του τοποθε-
τήθηκε ανδριάντας του Κωνσταντίνου με ακτίνες στην κεφαλή που 
προερχόταν από παλαιότερο άγαλμα, από τη Φρυγία15. Ο ύψους 50 μ. 

 
εδώ 42-43. — L. Bosio, La Tabula Peutingeriana. Una descrizione pittorica del mondo 
antico [Monumenti dell’arte classica 2], Rimini 1983. — E. Weber, Tabula Peutingeriana: 
Codex Vindobonensis 324, Graz 1976. — K. Miller, Die Peutingersche Tafel, Stuttgart 1962. 

13 Για την υπόθεση πως αναπαρίσταται ο Κωνσταντίνος με τον κίονά του, βλ. K. 
Miller, Itineraria Romana xxxii. Για την υπόθεση πως αναπαρίσταται η Τύχη της πόλης 
που ατενίζει έναν φάρο, βλ. Annalina και M. Levi, Itineraria picta. Contributo allo stu-
dio della tabula peutingeriana [Studi e materiali del Museo dell'Imperio romano 7], Roma 
1967, σ. 153-154. 

14 F. A. Bauer, Stadt, Platz, und Denkmal in der Spätantike. Untersuchungen zur 
Ausstattung des öffentlichen Raums in den spätantiken Städten Rom, Konstantinopel 
und Ephesos, Mainz 1996, σ. 175. 

15 Ανώνυμος, Πασχάλιον Χρονικόν, έκδ. L. A. Dindorf, Chronicon Paschale, τ. I-ΙΙ 
[Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae], Bonnae 1832, τ. Ι, σ. 528.9-19: «… κτίσας καὶ 
φόρον μέγαν καὶ εὐπρεπῆ πάνυ· καὶ ἔστησεν ἐν μέσῳ κίονα πορφυροῦν μέγαν λίθου 
Θηβαίου ἀξιοθαύμαστον, καὶ ὑπεράνω τοῦ αὐτοῦ κίονος ἔστησεν ἑαυτοῦ ἀνδριάντα 
μέγαν, ἔχοντα ἐν τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ ἀκτῖνας, ὅπερ χαλκούργημα ἤγαγεν ἀπὸ τῆς 
Φρυγίας. ὁ δὲ αὐτὸς βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ἀφελὼν κρυπτῶς ἀπὸ ῾Ρώμης τὸ 
λεγόμενον Παλλάδιον ἔθηκεν αὐτὸ ἐν τῷ ὑπ' αὐτοῦ κτισθέντι φόρῳ ὑποκάτω τοῦ κίο-
νος τῆς στήλης αὐτοῦ, ὥς τινες λέγουσι τῶν Βυζαντίων ἐκ διαδοχῆς ἀκούσαντες. τὴν 
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κίονας που έφερε το άγαλμα αποτελούνταν από εννιά —το πιθανότε-
ρο— σπονδύλους πορφυρίτη λίθου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν το 328 
από τη Ρώμη, και στηριζόταν σε μια ορθογώνια κλιμακωτή κατασκευή 
πέντε βαθμίδων που φιλοξενούσε το ιερό για τη λατρεία του αυτοκρά-
τορα, όπως φαίνεται σε ανώνυμο σχέδιο, σήμερα στο Trinity College 
του Cambridge16. Αυτό που απέμεινε σήμερα από το μνημείο είναι η 
λεγόμενη Çemberlitaş (καμένη κολώνα, λίθος με στεφάνια) στη συνοι-
κία Sultanahmet. Φαίνεται πως η στήλη με το άγαλμα που αναπαρι-
στάνεται στην Tabula Peutingeriana αποτελεί μια συνεκδοχή του 
κέντρου της πόλης, όπου μέσω ενός σημείου προβάλλεται το μέρος αντί 
του όλου. Πρόκειται για εξόχως συμβολικό σημείο, που παραπέμπει, 
σύμφωνα με τα Πάτρια, στον κοσμικό ωκεανό, το δε κυκλοειδές σχήμα 
του forum ταυτίζεται με τον mundus, δηλαδή το συμβολικό κέντρο της 
ετρουσκικο-ρωμαϊκής πόλης, τον ομφαλό του κοσμικού σύμπαντος17. 

 
 
Η Κωνσταντινούπολη στους μεσαιωνικούς παγκόσμιους χάρτες 

(mappae mundi) (11ος-14ος αι.) 
 

Οι παγκόσμιοι χάρτες (mappae mundi) του χριστιανικού μεσαίω-
να διακρίνονται σε τέσσερεις τυπολογικές κατηγορίες: 

1) Χάρτες κατά ζώνες, που διαιρούν την οικουμένη σε πέντε κλι-
ματικές ζώνες, δυο ψυχρές στους πόλους, μία θερμή στον ισημερινό και 
δύο ενδιάμεσες με εύκρατο κλίμα. Οι χάρτες αυτοί αποκαλούνται του 
«τύπου του Μακροβίου», μια και στην πλειονότητά τους ανευρίσκο-
νται σε χειρόγραφα που περιλαμβάνουν τα σχόλια του Λατίνου φιλο-
σόφου του 5ου αιώνα Ambrosius Theodosius Macrobius (390-430), στο 
απόσπασμα με τίτλο Somnium Scipionis, από την πραγματεία του 1ου 
μ.Χ. αιώνα De re publica του Κικέρωνα18. Η Κωνσταντινούπολη και 

 
δὲ τύχην τῆς πόλεως τῆς ὑπ' αὐτοῦ ἀνανεωθείσης ποιήσας θυσίαν ἀναίμακτον ἐκάλε-
σεν Ἀνθοῦσαν». 

16 C. Mango, Constantinopolitana, Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 
80 (1965) 305–336, σ. 338, σχ. 1. 

17 Ψευδο-Κωδινός, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, έκδ. Th. Preger, Scriptores origi-
num Constantinopolitanarum, τ. ΙΙ: Ps.-Codini origines continens. Adiecta est forma 
urbis constantinopolis, Lipsiae 1907 (ανατ. New York 1975), III.11.1-2 (σ. 218): «Ὁ δὲ 
Φόρος κατὰ μίμησιν τοῦ Ὠκεανοῦ ἐκτίσθη κυκλοειδῶς». Βλ. και Α.-Φ. Λαγόπουλος, Ο 
Ουρανός πάνω στη Γη. Τελετουργίες καθαγίασης του ελληνικού παραδοσιακού οικι-
σμού και προέλευσή τους, Αθήνα 2004, σ. 181-182 και 193-194. — A. Berger, Untersu-
chungen zu den Patria Konstantinoupoleos [Poikila Byzantina 8], Bonn 1988, σ. 288 (στο 
εξής: A. Berger, Untersuchungen). 

18 Ambrosii Theodosii Macrobii commentarii in somnium Scipionis, έκδ. Ι. Willis, 
Lipsiae 1970 (ανατ. Stuttgart 1994). — A. Hüttig, Macrobius im Mittelalter. Ein Beitrag 
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γενικότερα οι πόλεις δεν αναπαριστάνονται σε αυτό τον τύπο των 
σχηματικών παγκόσμιων χαρτών. 

2) Χάρτες του τριμερούς τύπου terrarum orbis (T-O), οι οποίοι 
αναπαριστούν τη Μεσόγειο με τη μορφή ενός «Τ» που διαιρεί τις τρεις 
ηπείρους, Ευρώπη, Ασία και Αφρική που περιβάλλονται από τον 
ωκεανό, το «Ο». Οι χάρτες αυτοί αποκαλούνται του «τύπου του Ισι-
δώρου», μια και εμφανίζονται τον 7ο αιώνα, στο 14ο κεφάλαιο με τίτλο 
Περί της γης και των τμημάτων της (De terra et partibus) του εγκυκλο-
παιδικού έργου Etymologiae του Αγ. Ισίδωρου της Σεβίλλης (560-
636)19. Και σε αυτόν τον τύπο των σχηματικών παγκόσμιων χαρτών η 
Κωνσταντινούπολη και γενικότερα οι πόλεις δεν αναπαριστάνονται. 

3) Χάρτες του τετραμερούς τύπου, που προσθέτει στην τριμερή 
διαίρεση του «ισιδώρειου» τύπου 2 ένα τέταρτο μέρος, το οποίο απο-
καλείται Αντίποδες και τοποθετούταν στο νότιο ημισφαίριο, ενώ 
αναπαριστανόταν ξεχωριστά από τις τρεις ηπείρους. Οι χάρτες αυτού 
του τύπου εμφανίζονται τον 8ο αιώνα και αποκαλούνται του «τύπου 
του Βεάτου», μια και η πλειονότητά τους ανευρίσκεται σε χειρόγραφα 
που περιλαμβάνουν τα σχόλια στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, έργο του 
Beatus de Liébana (730-800), μοναχού, θεολόγου και γεωγράφου από 
την Κανταβρία της βόρειας Ισπανίας (Εικόνα 3)20. 

Σε έναν τέτοιο χάρτη συναντούμε την αναπαράσταση της Κων-
σταντινούπολης που χωροθετείται σε μια τριγωνική περιοχή. Φέρει την 
ονομασία Constantinopolis και την επεξηγηματική λεζάντα «que prius 
bizantium dicta est» (που προηγουμένως ονομαζόταν Βυζάντιο) και 
συνοδεύεται με την εικόνα ενός ορθογωνικού κτίσματος. Αυτό ανα-
πτύσσεται σε δυο διακριτά επίπεδα· στο σχετικά υπερυψωμένο ισόγειό 
του έχει τρεις αψιδωτές θύρες συμμετρικά κατανεμημένες, στον όροφο 
τέσσερα αψιδωτά παράθυρα και φέρει στην κορυφή τρεις μικρούς κω-
νικούς τρούλους (Εικόνα 4). 

 
zur Rezeptionsgeschichte der Commentarii in Somnium Scipionis [Freiburger Beiträge zur 
mittelalterlichen Geschichte Bd. 2.], Frankfurt am Main – New York 1990. — W. H. Stahl 
(έκδ.), Macrobius: Commentary on the Dream of Scipio, New York 1952 (ανατ. 1990). 

19 St. A. Barney κ.ά. (έκδ.), The Etymologies of Isidore of Seville, Cambridge 2006. — 
A. Valastro Canale (εκδ.), Isidoro di Siviglia. Etimologie o Origini, τ. Ι-ΙΙ, Torino 2004. — 
W. M. Lindsay (έκδ.), Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive originum libri 
XX, τ. Ι-ΙΙ, Oxonii 1911 (ανατ. 1985). — W. M. Stevens, The Figure of the Earth in Isi-
dore's ‘De natura rerum', Isis 71.2 (1980) 268–277, σ. 271 και σχ. 4. 

20 K. Miller, Mappaemundi. Die ältesten Weltkarten, τ. I: Die Weltkarte des Beatus 
(776 n. Chr.), Stuttgart 1895. — P. K. Klein, «Beatus von Liébana», στο Lexikon des 
Mittelalters, τ. Ι, München – Zürich 1980, στ. 1746–1747. 
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Εικόνα 3. Ο τετραμερής τύπος 3. Χάρτης στο έργο του Beatus de Liébana, Σχόλια στην 

Αποκάλυψη. Μονή του Saint-Sever (1050)21. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 4. Λεπτομέρεια της εικόνας 
3 με την αναπαράσταση της 
Κωνσταντινούπολης. 

 
21 Από B. Hausermann (έκδ.), Carte du Commentaire de l'Apocalypse par Beatus, 

abbaye de St Sever. XIe siècle. Facsimile à l'échelle de l'original, Paris 1877. Στο 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84463692.r=sever.langEN (επισκέψιμο 08/10/2016). 
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4) Χάρτες του σύνθετου τύπου, που αποτελούν μια πιο εξελιγμένη 
μορφή του τριμερούς τύπου 2 (T-O), με περισσότερες λεπτομέρειες που 
αφορούν ακτογραμμές, βουνά, οροσειρές, ποταμούς, πόλεις και πρω-
τεύουσες. Κάποιοι αναπαριστούν προσωπικότητες και ιστορικά γεγο-
νότα, άλλοι προσθέτουν βιβλικά και μυθολογικά δρώμενα, εξωτικά 
φυτά και ζώα. Οι πληροφορίες τους αντλούνται από τη Βίβλο και τα 
πάθη του Χριστού, τα επιστημονικά έργα της κλασικής και μετακλα-
σικής αρχαιότητας, τα χριστιανικά παγκόσμια χρονικά, αλλά και τη 
μυθολογία και τις φανταστικές αφηγήσεις, όπως οι διάφορες εκδοχές 
του έργου Διήγησις Ἀλεξάνδρου του 3ου π.Χ. – 3ου μ.Χ. αιώνα, ενός 
ιδιαίτερα δημοφιλούς κειμένου κατά τη μεσαιωνική περίοδο22. 

Τα βασικά διακριτικά χαρακτηριστικά των παγκόσμιων χαρτών 
του τελευταίου αυτού σύνθετου τύπου 4 μπορούν να συνοψισθούν ως 
εξής: 1) Η τοποθέτηση της Ανατολής στο επάνω μέρος του χάρτη, σε 
αντίθεση με τη σύγχρονη πρακτική που υιοθετεί τον βόρειο προσανα-
τολισμό. Με τη θεώρηση της Ανατολής ως εκπόρευσης του θείου, ο πα-
ράδεισος χωροθετείται στο πάνω μέρος του χάρτη και στο κέντρο η 
Ιερουσαλήμ, ως ομφαλός του σύμπαντος, ενώ η υπερμεγεθυμένη Πα-
λαιστίνη καταλαμβάνει κεντρική θέση, λόγω της βιβλικής και 
χριστιανικής της σημασίας. 2) Το σώμα του Χριστού συνδέεται συμβο-
λικά με τον χάρτη, έτσι ώστε το επάνω μέρος να ταυτίζεται με την 
κεφαλή, το κάτω με τα πόδια και το αριστερό και δεξί μέρος με τα 
χέρια. 3) Υπάρχει μια τριμερής σχηματική διαίρεση του γεωγραφικού 
χώρου που αναπαρίσταται με τις τρεις γνωστές ηπείρους, Ευρώπη, 
Ασία και Αφρική, οι οποίες με τη σειρά τους συσχετίζονται με τους 
υιούς του βιβλικού Νώε, Ιάφεθ, Σημ και Χαμ. Η οικουμένη 
περιβάλλεται από την υδάτινη μάζα του ωκεανού, διαιρούμενη σε 
τρεις θάλασσες, που συμβολίζονται με τη Μεσόγειο και τους ποταμούς 
Τάναϊς (σημ. Ντον, με εκβολές στον Εύξεινο Πόντο) και Νείλο, δη-
μιουργώντας ένα νοητό «Τ» στον χάρτη, που διευκολύνει την τριμερή 
ανάγνωσή του23. 

Παρουσιάζονται στη συνέχεια μια σειρά από παραδείγματα με-
σαιωνικών παγκόσμιων χαρτών του τελευταίου, σύνθετου τύπου 4, 

 
22 Anna-Dorothee von den Brincken, Mappa mundi und Chronographia. Studien zur 

„imago mundi“ des abendländischen Mittelalters, Deutsches Archiv für Erforschung des 
Mittelalters 24 (1968) 118-186. 

23 Anna-Dorothee von den Brincken, Kartographische Quellen. Welt-, See- und Regi-
onalkarten, Turnhout 1988. — Της ίδιας, Europa in der Kartographie des Mittelalters, 
Archiv für Kulturgeschichte 55.2 (1973) 289-304. — Της ίδιας, Die Ausbildung konventi-
oneller Zeichen und Farbgebungen in der Universalkartographie, Archiv für Diplomatik 
16 (1970) 325-349. 
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που περιλαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν στη χαρτογραφική σή-
μανση και στην ονομαστική σημείωση της Κωνσταντινούπολης. 

Στον περγαμηνό εικονογραφημένο κώδικα του 11ου αιώνα Cotton 
Tiberius B.V. που βρίσκεται στο Λονδίνο, στην British Library, περι-
λαμβάνεται στο φ. 56v ένας παγκόσμιος χάρτης, που αποκαλείται και 
αγγλοσαξονικός mappa mundi (Εικόνα 5). Ο χάρτης συνοδεύει το εγ-
χειρίδιο του Λατίνου γραμματικού Πρισκιανού (τέλος 5ου μ.Χ. αι.) De 
situ terrae Prisciani Grammatici, που με τη σειρά του αποτελεί ένα σχό-
λιο στο γεωγραφικό έργο του Διονυσίου Περιηγητή, Οἰκουμένης Πε-
ριήγησις (2ος μ.Χ. αι.). Θεωρείται πως σχεδιάστηκε μεταξύ 1025 και 
1050, από κάποιον μοναχό ιρλανδικής καταγωγής, από το περιβάλλον 
του Sigeric, αρχιεπισκόπου του Canterbury, στην Αγγλία. Βασίζεται 
πιθανά σε ρωμαϊκό πρότυπο που περιλάμβανε τη διαίρεση των επαρ-
χιών της αυτοκρατορίας και που επικαιροποιήθηκε και αναθεωρήθηκε 
τουλάχιστον μια φορά, γύρω στο 800. Ο σχεδόν τετράγωνος χάρτης, 
διαστάσεων 21×17 εκ., αναπαριστά τη μεσαιωνική οικουμένη με αρκε-
τές λεπτομέρειες που αφορούν στις ακτογραμμές, στα φυσικά χαρα-
κτηριστικά, στις πόλεις, στους τόπους και στις διάφορες περιοχές και 
επαρχίες. Περιλαμβάνονται 146 λεζάντες που είναι γραμμένες με μικρά 
και δυσανάγνωστα γράμματα σε δυο γλώσσες, λατινικά και αγγλοσα-
ξονικά. Οι θάλασσες έχουν φαιοπράσινο χρωματισμό, με εξαίρεση την 
Ερυθρά Θάλασσα, τον Περσικό και Αραβικό Κόλπο, τον ποταμό Νεί-
λο με το δέλτα του και τους ποταμούς της Αφρικής που εμφανίζονται 
με κόκκινο χρώμα, ενώ πράσινο χρησιμοποιείται για τα όρη. Το επάνω 
μέρος του χάρτη δείχνει προς την Ανατολή, με την Ιερουσαλήμ να εί-
ναι χωροθετημένη σχετικά κοντά στο κέντρο. Η Ασία είναι σχεδιασμέ-
νη κάθετα ως προς την ακτή της Βορείου Αφρικής, με την Ευρώπη και 
τη Μικρά Ασία να εμφανίζονται σημαντικά εκτεταμένες και διογκω-
μένες, με την Κωνσταντινούπολη να χωροθετείται σχετικά βορειότερα 
και την Ιερουσαλήμ νοτιότερα. Οι μεγαλύτερες πόλεις αναπαριστάνο-
νται ιδεογραμματικά, με βινιέτες που δείχνουν οχυρά τείχη και φανε-
ρώνουν ρωμαϊκές εικονογραφικές συγγένειες24. 

Η Κωνσταντινούπολη ονοματοδοτείται ως Constantinopolim και 
αναπαριστάνεται με τη μορφή συμβατικής οχυρής πόλης, μάλλον με 

 
24 E. Edson, Mapping Time and Space. How Medieval Mapmakers Viewed their 

World, London 1997, σ. 74-80 (στο εξής: E. Edson, Mapping Time and Space). — D. 
Woodward, Medieval Mappaemundi, στο The History of Cartography I, σ. 286-370, εδώ 
347-348 και εικ. 18.57 (στο εξής: D. Woodward, Medieval Mappaemundi). — K. Miller, 
Mappaemundi. Die ältesten Weltkarten, τ. III: Die kleineren Weltkarten, Stuttgart 1895, 
σ. 29-37 και εικόνα στη σ. 33 (στο εξής: K. Miller, Mappaemundi ΙΙΙ). 



Η Κωνσταντινούπολη στη δυτική μεσαιωνική χαρτογραφία 121 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 33 (2016) 109-156 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνες 5-6. Ο παγκόσμιος χάρτης του Cotton ή 
αγγλοσαξωνικός mappa mundi και λεπτομέ-
ρεια με αναπαράσταση της Κωνσταντινούπο-
λης. Λονδίνο, British Library, Cotton Ms. 
Tiberius B.V., φ. 56v (1025-1050)25. 

 
25 Στο https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Cotton_world_map.jpg 

(επισκέψιμο 30/08/2016). 
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κυκλική περίμετρο και τέσσερεις μεγάλους πύργους που φαίνεται να 
φέρουν μικρούς τρούλους (Εικόνα 6). 

Ο αποκαλούμενος παγκόσμιος χάρτης του Sawley ή χάρτης του 
Henry του Mainz βρίσκεται σε ένα χειρόγραφο του τέλους του 12ου 
αιώνα που φυλάσσεται στο Cambridge, στην Parker Library του Cor-
pus Christi College, και είναι καταχωρημένο ως Ms. 66 (Εικόνα 7). Η 
ονομασία «χάρτης του Sawley» προέρχεται από την ομώνυμη μονή, στο 
μεσαιωνικό δυτικό Yorkshire της βορείου Αγγλίας, όπου και φιλοξε-
νούταν από τις αρχές του 13ου αιώνα. Η ονομασία «χάρτης του Henry 
του Mainz» προέρχεται από τη λανθασμένη, όπως έχει αποδειχθεί, 
υπόθεση πως ο Henry, συμπιλητής ή αντιγραφέας του κώδικα, κληρι-
κός του ναού της St. Maria ad gradus στο Mainz και αργότερα επίσκο-
πος της πόλης, ήταν ταυτόχρονα και παραγωγός του χάρτη. Ως 
πιθανοί τόποι σχεδιασμού του θεωρούνται η μονή του τάγματος των 
Κιστερκιανών μοναχών του Sawley ή η μονή των Βενεδικτίνων μονα-
χών του Durham, στη βορειοανατολική Αγγλία. Ο χάρτης εμφανίζεται 
στο φ. 2v και συνοδεύει το έργο De imagine mundi, μια ευρέως διαδε-
δομένη εγκυκλοπαιδική περιγραφή της γνωστής οικουμένης, του Βενε-
δικτίνου μοναχού και θεολόγου Honorius Augustodunensis (1098-
1156). Το έργο αυτό, που γράφτηκε περί το 1100, είναι αφιερωμένο 
στην αυτοκράτειρα Ματθίλδη της Αγγλίας (Mathildis Imperatrix, 
1102-1167), σύζυγο του Ερρίκου Ε΄, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Η μορφή του χάρτη είναι ωοειδής, με διαστάσεις 
20,5×29,5 εκ. και περιλαμβάνει 229 λεζάντες και επιγραφές, καθώς και 
μεγάλο αριθμό ανώνυμων πόλεων, ορέων και ποταμών. Έχει για κέ-
ντρο τη Μεσόγειο και ως επίκεντρο τη νήσο Δήλο που περιβάλλεται 
από τις Κυκλάδες νήσους, γεγονός που δείχνει τη συγγένειά του με 
πρότυπα της κλασικής αρχαιότητας. Ταυτόχρονα εμπλουτίζεται με τη 
χριστιανική θεολογία, χωροθετώντας τον παράδεισο στην κορυφή, 
που σηματοδοτεί την Ανατολή, ενώ η Αφρική και οι βρετανικές νήσοι 
τοποθετούνται στα άκρα. Οι θάλασσες είναι χρωματισμένες με ανοικτό 
πράσινο, εκτός από τον Περσικό και Αραβικό Κόλπο και την Ερυθρά 
Θάλασσα που αποδίδονται με κόκκινο χρώμα, οι ποταμοί με ιώδες και 
οι οροσειρές με κόκκινο. 

Οι περισσότεροι οικισμοί σηματοδοτούνται με οχυρές περιμέτρους 
με επάλξεις και διπλούς πύργους, με τους σημαντικότερους να ονομα-
τοδοτούνται, ενώ σημειώνονται παράλληλα μεσαιωνικές και βιβλικές 
πόλεις26. Η Κωνσταντινούπολη αναπαριστάνεται με κυκλική προς 

 
26 P. D. A. Harvey, The Sawley Map and Other World Maps in Twelfth-Century Eng-

land, Imago Mundi 49 (1997) 33-42 (στο εξής: P. D. A. Harvey, The Sawley Map). — E. 
Edson, Mapping Time and Space 74-80. — D. Woodward, Medieval Mappaemundi 340-341. 
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Εικόνες 7-8. Ο παγκόσμιος χάρτης του 
Sawley ή του Henry του Mainz και λεπτομέ-
ρεια με αναπαράσταση της Κωνσταντινού-
πολης. Cambridge, Corpus Christi College, 
Parker Library, Ms. 66, φ. 2v (π. 1100)27. 

 
27 P. D. A. Harvey, The Sawley Map 34, σχ. 1. Βλ. επίσης μια έγχρωμη απεικόνιση στο 

http://blog.metmuseum.org/penandparchment/wpcontent/uploads/2009/05/cat300r2_4
9e.jpg (επισκέψιμο 30/08/2016). 
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τριγωνική οχύρωση με τρεις υψηλούς πύργους, που φαίνεται να 
φέρουν μικρούς τρούλους (Εικόνα 8). 

Ένας παγκόσμιος χάρτης συνοδεύει τα Χρονικά του Αγίου Διο-
νυσίου (Chronica Sti. Dionysii), του προστάτη αγίου του Παρισιού 
(Saint Denis). Το περγαμηνό χειρόγραφο διαστάσεων 32×22 εκ. βρί-
σκεται στο Παρίσι, στη Bibliothèque interuniversitaire Sainte-
Geneviève και είναι καταχωρημένο ως Ms. 782 (Εικόνα 9)28. Ο παρα-
γωγός του δεν είναι γνωστός, θεωρείται όμως πιθανό πως ο παραγγε-
λιοδότης ήταν ο Mathieu de Vendôme, ηγούμενος του βασιλικού 
αβαείου του Saint-Denis, κοντά στο Παρίσι. Η χρονολόγησή του έχει 
προσδιοριστεί μεταξύ 1275 και 1280. Είναι γνωστό επίσης πως το χει-
ρόγραφο ανήκε στον Κάρολο Ε΄, τον αποκαλούμενο Σοφό (Charles V 
le Sage), βασιλιά της Γαλλίας την περίοδο 1364-1380. Στο τέλος του 
χειρογράφου, στο φ. 374v, απεικονίζεται ένας κυκλικός παγκόσμιος 
χάρτης, με τους ωκεανούς που περιβάλλουν τη γνωστή οικουμένη και 
τις 12 κατευθύνσεις των ανέμων. Είναι επιχρωματισμένος, με τις θά-
λασσες με πράσινο και τους ποταμούς με μπλε χρώμα, την Ερυθρά Θά-
λασσα με κόκκινο και το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης βαθύ 
κόκκινο, ενώ οι 12 άνεμοι περιγράφονται μέσα σε πράσινα ημικύκλια. 
Ο χάρτης ανήκει στον αποκαλούμενο τύπο Τ-Ο (terrarum orbis), που, 
όπως αναφέρθηκε, τοποθετεί την Ασία και τον παράδεισο στο επάνω 
μέρος, που σηματοδοτεί την Ανατολή. Η Ευρώπη βρίσκεται στα αρι-
στερά και η Αφρική κάτω δεξιά. 14 οικισμοί εμφανίζονται με τείχη και 
οχυρώσεις, σαν κάστρα. Η Ιερουσαλήμ χωροθετείται στο κέντρο του 
χάρτη, ενώ οι υπόλοιπες πόλεις κατανέμονται ως εξής: 

Η Ρώμη, η Αθήνα και η Κωνσταντινούπολη στην Ευρώπη, η Τροί-
α, η Αντιόχεια, η Δαμασκός, η Βαβυλώνα η Νινευή, η Ναζαρέτ και η 
Μέκκα στην Ασία, η Αλεξάνδρεια, η Βαβυλώνα (σημ. Κάιρο) και η 
Καρθαγένη στην Αφρική. Η Κύπρος, η Σικελία και η Σαρδηνία εμφα-
νίζονται ως νησιά εν σειρά στη Μεσόγειο, που καταλαμβάνει το κάθε-
το στέλεχος του ταυ και καταλήγει σε δύο λεζάντες στο κάτω μέρος, 
Gades (αρχ. Γάδειρα, σημ. Cádiz) και Herculis (αρχ. Ηράκλειες στήλες, 
σημ. Γιβραλτάρ)29. Η Κωνσταντινούπολη αναπαριστάνεται με εξαγωνι-
κή, συμπαγή οχύρωση με εναλλασσόμενες επάλξεις και τέσσερεις 

 
28 Παρίσι, Bibliothèque Sainte Geneviève, Ms. 782, φ. 374v, στο http://gallica.bnf.fr 

/ark:/12148/btv1b60012814/f752.item (επισκέψιμο 30/08/2016). 
29 R. Uhden, Zur Herkunft und Systematik der mittelalterlichen Weltkarten, Geogra-

phische Zeitschrift 37.6 (1931) 321-340, σ. 339. — K. Miller, Mappaemundi ΙΙΙ 136-138 
και εικ. 68. — Camille Serchuk, Cartes et Chroniques: Mapping and History in Late 
Medieval France, στο R. J. A. Talbert – R. W. Unger (εκδ.), Cartography in Antiquity and 
the Middle Ages. Fresh Perspectives, New Methods [Technology and Change in History 
10], Leiden – Boston 2008, σ. 257-275 και εικ. 1. 
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Εικόνες 9-10. Ο παγκόσμιος χάρτης από τα Χρο-
νικά του Αγίου Διονυσίου (Chroniques de St. 
Denis) και λεπτομέρεια με αναπαράσταση της 
Κωνσταντινούπολης. Παρίσι, Bibliothèque 
Sainte Geneviève, Ms. 782, φ. 374v (1275-1280)30. 

 
30 Στο http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b60012814/f752.item (επισκέψιμο 

30/08/2016). 



126 Δημήτρης Π. Δρακούλης 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 33 (2016) 109-156 

πύργους με οξυκόρυφους θολίσκους που διαθέτουν σφαιροειδείς απο-
λήξεις. Η οχυρή περίμετρος έχει πρόσβαση μέσω μιας κεντρικής 
αψιδωτής πύλης, ενώ ως επίστεψη φέρει την κειμενική σήμανση constan-
tinopoli (Εικόνα 10). 

Ο κυκλικός παγκόσμιος χάρτης του Ebstorf (Ebstorf Mappa 
Mundi) υπήρξε μέχρι το 1943, οπότε και κάηκε, ο μεγαλύτερος γνω-
στός μεσαιωνικός παγκόσμιος χάρτης (Εικόνα 11). Αποτελούνταν από 
30 συρραμμένα περγαμηνά φύλλα, με μια διάμετρο 3,57 μ. και εμβαδόν 
12,74 τ.μ. Πήρε την ονομασία του από τον τόπο εύρεσής του το 1830 
και τον πιθανό τόπο παραγωγής του, δηλαδή τη μονή των Βενεδικτί-
νων στο Ebstorf της βορείου Γερμανίας, περί το 1300. Θεωρείται πως 
είναι αντίγραφο παλαιότερου χειρογράφου (1208-1250) που περιεχό-
ταν στο έργο Otia imperialia, μια εγκυκλοπαιδική περιγραφή του κό-
σμου, του Άγγλου νομικού και κανονολόγου Gervasius Tilberiensis 
(1150–1228). Ο τελευταίος το αφιέρωσε στον Όθωνα Δ΄ του 
Braunschweig, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο 
χάρτης αποτελεί μια σύνθετη εκδοχή των μεσαιωνικών χαρτών του 
αποκαλούμενου τύπου Τ-Ο (terrarum orbis). Η κυκλική γη αναπαρι-
στάνεται με χρώματα, και περιτριγυρίζεται από έναν δακτυλιοειδή 
ωκεανό με τους 12 ανέμους. Το πάνω μέρος δείχνει προς την Ανατολή, 
όπου και βρίσκεται ο παράδεισος, ενώ οι Ηράκλειες Στήλες (σημ. στε-
νό του Γιβραλτάρ) βρίσκονται προς δυσμάς. 

Η Μεσόγειος Θάλασσα σε μορφή «Τ» χωρίζει την κυκλική γη σε 
τρεις ηπείρους (Ασία, Ευρώπη και Αφρική), που η εικονογράφησή 
τους με βινιέτες και συνοδευτικές λεζάντες αντικατοπτρίζει την ιστο-
ρική, μυθολογική και θεολογική γνώση και τη γεωγραφική πρόσληψη 
αυτής της περιόδου. Συνολικά εμφανίζονται 1224 κειμενικές καταχω-
ρήσεις (λεζάντες), 500 αναπαραστάσεις κτιρίων και οικισμών, 160 πη-
γές νερού και 60 νησιά και οροσειρές, μεταξύ άλλων. Η Ιερουσαλήμ, με 
τετράγωνη προς οκταγωνική οχυρή περίμετρο και 12 πύργους και τον 
αναστημένο Χριστό στο εσωτερικό της, χωροθετείται στο κέντρο του 
χάρτη. Η Ευρώπη είναι σχεδιασμένη στο αριστερό κάτω άκρο και η 
Ρώμη φαίνεται με ελλειπτική προς κυκλική οχυρή περίμετρο, με 15 
πύργους και εναλλασσόμενες επάλξεις και μια σειρά από τρουλωτά 
κτίρια στο εσωτερικό, καθώς και έναν λέοντα σαν σύμβολο31. 
 

31 A. Wolf, The Ebstorf “Mappamundi” and Gervase of Tilbury: The Controversy Re-
visited, Imago Mundi 64.1 (2012) 1-27. — E. Edson, Mapping Time and Space 138–139. 
— H. Kugler, Die Ebstorfer Weltkarte. Ein europäisches Weltbild im deutschen 
Mittelalter, Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 116.1 (1987) 1-29. 
— A. Wolf, «Ebstorfer Weltkarte», στο Lexikon des Mittelalters, τ. ΙΙΙ, München – Zürich 
1986, στ. 1534–1535. — E. L. Stevenson, Maps Reproduced as Glass Transparencies, 
selected to represent the development of map-making from the first to the seventeenth 
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Η Κωνσταντινούπολη αναπαριστάνεται με ισχυρή τριγωνική οχύ-
ρωση με εναλλασσόμενες επάλξεις και τρεις πυργοειδείς κατασκευές, 
δύο εκ των οποίων με τρούλο· η μία φέρει σταυρό στην κορυφή σημα-
τοδοτώντας θρησκευτικό κτίριο, ενώ ένα οικοδόμημα στο κέντρο, με 
πλευρικά κτίσματα εκατέρωθεν, φαίνεται να συμβολίζει το Μέγα Πα-
λάτιον (Εικόνα 12). 

Ο περγαμηνός χάρτης του Hereford (Hereford Mappa Mundi), ο 
μεγαλύτερος σωζόμενος παγκόσμιος χάρτης, διαστάσεων 158×133 εκ., 
παρήχθη στα τέλη του 13ου αιώνα (1285-1295) (Εικόνα 13). Πιθανός 
παραγωγός ή παραγγελιοδότης του έργου θεωρείται πως ήταν ο 
Richard de Haldingham e de Lafford, όπως αναγράφεται στον χάρτη, 
γνωστός και ως Richard de Bello, διαχειριστής του καθεδρικού ναού 
του Hereford, στη νοτιοδυτική Αγγλία. 

Οι λεζάντες του χάρτη είναι γραμμένες με μαύρο μελάνι, με επιλε-
κτικές προσθήκες ερυθρού και χρυσού χρώματος, ενώ οι θάλασσες και 
οι ποταμοί είναι χρωματισμένοι με μπλε και πράσινο χρώμα. Αναπα-
ριστάνονται 420 πόλεις και μια σειρά από βιβλικά γεγονότα, ζώα και 
φυτά, πρόσωπα και σκηνές της μυθολογίας. Όπως και οι περισσότεροι 
mappae mundi είναι κυκλικός, με διάμετρο 1,32 μ., και επίσης ανήκει 
στον αποκαλούμενο τύπο Τ-Ο (terrarum orbis), δηλαδή χωροθετεί την 
Ασία επάνω, την Ευρώπη στα αριστερά και την Αφρική κάτω δεξιά. 
Έτσι, το πάνω μέρος δείχνει προς την Ανατολή, όπου και σημειώνεται ο 
παράδεισος, με την Ιερουσαλήμ να τοποθετείται στο κέντρο του χάρτη32. 

Η Κωνσταντινούπολη χωροθετείται σε μία τριγωνική περιοχή που 
καταλαμβάνεται από ρομβοειδή οχυρή περίμετρο με δυο μεγάλους 
πύργους στα άκρα, ενώ στο εσωτερικό υψώνεται υπερμεγέθης στήλη με 
προεξέχον κιονόκρανο (Εικόνα 14). 

 
 

 
century, New York 1913, σ. 10-11. — K. Miller, Mappaemundi. Die ältesten Weltkarten, 
τ. V: Die Ebstorfkarte, Stuttgart 1896. — E. Sommerbrodt, Die Ebstorfer Weltkarte im 
Auftrage des Historischen Vereins für Niedersachsen, Hannover 1891. 

32 D. Terkla, The Original Placement of the Hereford Mappa Mundi, Imago Mundi 
56.2 (2004) 131-151 και εικ. 1 κ.ε. — U. Lindgren, «Hereford-Karte», στο Lexikon des 
Mittelalters, τ. IV, München – Zürich 1986, στ. 2152. — K. Miller, Mappaemundi. Die äl-
testen Weltkarten, τ. IV: Die Herfordkarte, Stuttgart 1896 και σ. 2 εικ. 1. — W. L. Bevan – 
H. W. Phillott, Medieval Geography. An Essay in Illustration of the Hereford Mappa 
Mundi, London 1873 και αναπαράσταση μεταξύ των σ. xl-xli. 
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Εικόνες 11-12. Ο παγκόσμιος χάρτης του Erb-
storf (Ebstorf Mappa Mundi) και λεπτομέρεια με 
αναπαράσταση της Κωνσταντινούπολης (π. 
1300)33. 

 

 
33 Στο https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Ebstorfer-stich2.jpg 

(επισκέψιμο 28/08/2016). 
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Εικόνες 13-14. Ο παγκόσμιος χάρτης 
του Hereford (Hereford Mappa Mundi) 
και λεπτομέρεια με αναπαράσταση της 
Κωνσταντινούπολης (π. 1300)34. 

 
34 Από το έγχρωμο facsimile του χάρτη από τη Bodleian Library και τον Schuler-

Verlag, με τίτλο Ricardus, de Bello, Hanc quam videtis terrarum orbis tabulam descripsit, 
Oxford – Stuttgart 1989. Βρίσκεται στο http://historiacartarum.org/omeka/files/origi-
nal/892e09d1f5d5187c6a2580a52493fc75.jpg (επισκέψιμο 29/08/2016). 
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Η Κωνσταντινούπολη στους μεσαιωνικούς λιμενοδείκτες 
(portolani) (14ος-15ος αι.) 

 
Με τον όρο λιμενοδείκτες ή πορτολάνοι εννοούνται οι μεσαιωνι-

κοί ναυτικοί χάρτες πλοήγησης που στηρίζονται στη χρήση και στις 
κατευθύνσεις της πυξίδας, στους οποίους συνυπολογίζονται οι εκτιμώ-
μενες αποστάσεις, με βάση τις εμπειρικές παρατηρήσεις των Ευρωπαί-
ων πλοηγών των ακτών της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. 
Εμφανίστηκαν στα τέλη του 13ου αιώνα στην Ιταλία, και λίγο αργότε-
ρα στην Ισπανία και την Πορτογαλία και έχουν ως διακριτικό τους 
χαρακτηριστικό ένα ορατό, πάνω στον χάρτη, δίκτυο γραμμών που 
χρησιμεύει στον καθορισμό των επιμέρους λοξοδρομιών ή πλαγιοδρο-
μιών. Πρόκειται για τη μέθοδο πλεύσης αντίθετα στον άνεμο, που 
ακολουθεί πορεία τεθλασμένης γραμμής και καθορίζει τις αποστάσεις, 
με σταθερή πορεία από το λιμάνι εκκίνησης στο λιμάνι άφιξης, διανύ-
οντας όμως μια μεγαλύτερη απόσταση. Το δίκτυο των λοξοδρομιών 
αναπαρίσταται με επιμέρους γραμμές διαφορετικού χρώματος που εκ-
κινούν αφενός από το κέντρο του χάρτη, αφετέρου από 16 σημεία που 
είναι κατανεμημένα ομοιόμορφα σε έναν κύκλο. Το χρώμα των γραμ-
μών που αναπαριστούν τις τέσσερεις κύριες και τις τέσσερεις ενδιάμε-
σες κατευθύνσεις του ανέμου είναι μαύρο, ενώ μικρότερες 
υποδιαιρέσεις σημειώνονται με πράσινο και κόκκινο χρώμα35. 

Ο λιμενοδείκτης / πορτολάνος του Γενοβέζου χαρτογράφου Ange-
lino Dulcert ή Angelino de Dalorto ή Dulceto ή Dulceti φιλοτεχνήθηκε 
στην Πάλμα της Μαγιόρκας το 1339 και θεωρείται το πρώτο δείγμα 
της επονομαζόμενης χαρτογραφικής σχολής της Μαγιόρκας. Αποτε-
λείται από δύο περγαμηνά φύλλα, ενωμένα μεταξύ τους, διαστάσεων 
75×102 εκ. και βρίσκεται στο Παρίσι, στη Bibliothèque nationale de 
France, καταχωρημένος ως Ms. B.696 (Εικόνα 15)36. 

Η Κωνσταντινούπολη σημαίνεται με μεγάλη κόκκινη σημαία με 
χρυσό σταυρό, η οποία φέρεται από κοντάρι που καταλήγει σε κομβίο, 
και ονοματίζεται ως constantinopoli. Ακριβώς δίπλα και στο άκρο του 
Κερατίου Κόλπου που διακρίνεται να ξεχωρίζει σε σχέση με την 

 
35 T. Campbell, Portolan Charts from the Late Thirteenth Century to 1500, στο The 

History of Cartography I, σ. 371–463 (στο εξής T. Campbell, Portolan Charts). 
36 Παρίσι, Bibliothèque nationale de France, Ms. B.696, Carte marine de la mer Bal-

tique, de la mer du Nord, de l'océan Atlantique Est, de la mer Méditerranée, de la mer 
Noire et de la mer Rouge (1339), στο http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b77 59104r 
(επισκέψιμο 05/10/2016). Βλ. επίσης Monique Pelletier, Le Portulan d'Angelino Dulcert, 
1339, Cartographica Helvetica 9 (1994) 23–31. — G. R. Crone, Origin of Early Marine 
Charts, The Geographical Journal 128.1 (1962) 114. — C. R. Beazley, The Dawn of Mod-
ern Geography, τ. III, Oxford 1906, σ. 412 (στο εξής: C. R. Beazley, The Dawn). 
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Εικόνες 15-16. Απόσπασμα του λιμενοδείκτη / πορτο-
λάνου του Angelino Dulcert και λεπτομέρεια με την 
Κωνσταντινούπολη. Παρίσι, Bibliothèque nationale de 
France, Ms. B.696, Carte marine de la mer Baltique, de 
la mer du Nord, de l'océan Atlantique Est, de la mer 
Méditerranée, de la mer Noire et de la mer Rouge 
(1339)37. 

 
37 Στο http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7759104r (επισκέψιμο 05/10/2016). 
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υπόλοιπη χερσόνησο της πόλης, βρίσκεται μικρότερη λευκή σημαία με 
κόκκινο σταυρό και τη σημείωση pera, που δηλώνει τις αποικίες των 
Γενοβέζων και άλλων ιταλικών πόλεων στον Γαλατά (σημ. Karaköy) 
(Εικόνα 16). 

Ο πορτολάνος του 1367, των Βενετσιάνων χαρτογράφων αδελφών 
Domenico και Francesco Pizigano, βρίσκεται στην Πάρμα, στη Biblio-
teca Palatina και είναι καταχωρημένος ως Ms. Parma 1612 (Εικόνα 
17)38. Στον διαστάσεων 138×92 εκ. λιμενοδείκτη, αναπαριστάνεται η 
Κωνσταντινούπολη με ημικυκλική οχύρωση, όπου φαίνονται τρεις πύ-
λες, τέσσερεις πύργοι και εναλλασσόμενες επάλξεις, με μια σειρά από 
λάβαρα που πιθανά έχουν στην κορυφή τον ρωμαϊκό αετό να ξεπρο-
βάλλουν από το εσωτερικό. Ένα μεγαλύτερο λάβαρο που προεξέχει, 
καταλήγει σε έναν σταυρό εγγεγραμμένο σε κύκλο. Φέρει δύο σημαίες, 
τη βυζαντινή, η οποία διαιρείται σε έξι μικρότερα ορθογώνια που 
πλαισιώνουν κάποια δυσδιάκριτα οικόσημα και συνοδεύεται στο πά-
νω μέρος και εξωτερικά αυτής από ένα στέμμα, και την ενετική 
σημαία, που αναγνωρίζεται από τον φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρ-
κου. Υπάρχουν τρεις λεζάντες: στην κορυφή η ονομασία costantinopoli, 
στο κέντρο η λέξη inpierio (= imperio, δηλ. αυτοκρατορία), ενώ στο δε-
ξί μέρος, κάτω από τα τείχη, με μικρότερη γραφή σημειώνεται pera, 
δηλαδή οι ιταλικές εγκαταστάσεις (Εικόνα 18). 

Ο επονομαζόμενος Καταλανικός Άτλαντας (Atlas Catalan) απο-
τελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα που παρήχθη από τη 
χαρτογραφική σχολή της Μαγιόρκας (Εικόνα 19)39. Αποδίδεται στον 
Εβραίο μινιατουρίστα και κατασκευαστή χαρτών, πυξίδων και άλλων 
ναυτικών οργάνων Abraham Cresques (1325-1387) και στον γιο του 
Jehuda ή Jaffuda Cresques (1360-1410) από την Palma της ισπανικής 
νήσου Μαγιόρκας40. Παραγγέλθηκε το 1375 από τον πρίγκιπα Ιωάννη 
της Αραγονίας, ως τμήμα ενός συνόλου ναυτικών χαρτών που είχαν ως 
στόχο να διευρύνουν τα γεωγραφικά όρια των προηγούμενων 
 

38 G. R. Crone, The Pizigano Chart and the ‘Pillars of Hercules', The Geographical 
Journal 100 (1947) 278-279. — M. Longhena, Atlanti e carte nautiche del secolo XIV al 
XVII conservati nella Biblioteca e nell'Archivio di Parma, Archivio Storico per le Provin-
cie Parmensi 7 (1907) 135-178, σ. 137-148. — C. R. Beazley, The Dawn 525. 

39 D. Woodward, Medieval Mappaemundi 315. — T. Campbell, Portolan Charts 431-432. 
40 W. L. Anderson, «Cresques, Abraham», στο Cl. J. Drees (εκδ.), The Late Medieval 

Age of Crisis and Renewal, 1300-1500. A Biographical Dictionary, Westport, CT – Lon-
don 2001, σ. 118-120. Στην περίοδο κατασκευής του χάρτη, η Μαγιόρκα ανήκε στο 
Στέμμα της Αραγονίας που περιλάμβανε τα βασίλεια της Αραγονίας και της Βαλένθια, 
την Καταλονία και τις Βαλεαρίδες, το βασίλειο της Νάπολης στην Ιταλία, τις Σικελία, 
Σαρδηνία και Μάλτα, καθώς και το δουκάτο των Αθηνών, που από τα τέλη του 14ου 
αιώνα ελεγχόταν από την Καταλανική Εταιρεία· βλ. H. J. Chaytor, A History of Aragon 
and Catalonia, London 1933 (ανατ. 1978), σ. 142-159. 
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Εικόνες 17-18. Το κεντρικό τμήμα του λιμενο-
δείκτη / πορτολάνου των αδελφών Domenico 
και Francesco Pizigano. Πάρμα, Biblioteca 
Palatina, Ms. Parma 1612 και λεπτομέρεια με την 
Κωνσταντινούπολη (1367)41. 

 
41 E.-F. Jomard, Les Monuments de la géographie ou recueil d’anciennes cartes 

européennes et orientales publiées en fac-simile de la grandeur des originaux, Paris 1842-
1862, Mappemonde des freres Pizzigani, de l'an M CCC LXVII, σ. 33-43, όπου 
αναπαράγεται σε facsimile το χειρόγραφο της Πάρμας. Στο University of Pittsburgh, 
Darlington Library Atlases, http://digital.library.pitt.edu/cgi-bin/t/text/text-idx?idno=31 
7350604411 14;view=toc;c=darlatlas (επισκέψιμο 28/08/2016). 
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πορτολάνων και προσφέρθηκε ως δώρο στον βασιλιά της Γαλλίας Κά-
ρολο Στ΄. Βρίσκεται στο Παρίσι από το 1380, σήμερα στη Bibliothèque 
nationale de France, και είναι καταχωρημένος ως Ms. Espagnol 3042. Α-
ποτελείται από έξι περγαμηνές μεμβράνες (vellum), αρχικά διπλωμένες 
στη μέση και μεταγενέστερα αποκομμένες μεταξύ τους, δημιουργώντας 
12 φύλλα τοποθετημένα σε ξύλινα υποστρώματα. Είναι επιζωγραφισμέ-
νος με πολυχρωμία και ιδιαίτερη χρήση ασημένιας και χρυσής επίστρω-
σης, με συνολικό μήκος 300×65 εκ. Τα πρώτα τέσσερα φύλλα περιέχουν 
κείμενα στα Καταλανικά, τα οποία συνοδεύονται από απεικονίσεις που 
καλύπτουν θέματα κοσμογραφίας, αστρονομίας και αστρολογίας και 
επικεντρώνονται στη σφαιρική μορφή της γης, στις γεωγραφικές γνώσεις 
της γνωστής οικουμένης και στις ναυτικές πληροφορίες που αφορούν 
στις παλίρροιες και στη νυκτερινή ναυσιπλοΐα. 

Τα υπόλοιπα οκτώ φύλλα αποτελούν έναν παγκόσμιο χάρτη που 
ενσωματώνει πληροφορίες από προγενέστερους mappae mundi (με την 
Ιερουσαλήμ σχετικά κεντρικά) και περιηγητικές περιγραφές, όπως του 
Marco Polo και του Sir John Mandeville43. Απεικονίζει με σχετική ακρί-
βεια τις ακτογραμμές της Μεσογείου και της Δυτικής Ευρώπης, πληρο-
φορίες που προέρχονται από ναυτικούς πορτολάνους, σχεδιασμένους 
με χρήση πυξίδας. Είναι προσανατολισμένος με τον Βορρά προς τα 
κάτω, διαβάζεται από αριστερά προς τα δεξιά, από την Άπω Ανατολή 
προς τον Ατλαντικό Ωκεανό και μπορεί να χωριστεί σε δυο μέρη, την 
Ανατολή και τον Δυτικό Κόσμο. 

Αναπαριστάνονται πολλές πόλεις, ενώ οι πολιτικές συμμαχίες των 
σπουδαιότερων από αυτές συμβολίζονται με μία σημαία. Οι χριστιανι-
κές πόλεις έχουν έναν σταυρό στη σημαία, οι μουσουλμανικές μια ημι-
σέληνο, οι σημαντικές εβραϊκές εμπορικές εγκαταστάσεις δηλώνονται 
με το άστρο του Δαυίδ. Η σπουδαιότητα των σημαντικών λιμένων ση-
μειώνεται με έντονη κόκκινη γραφή, οι οικισμοί β΄ μεγέθους με λεπτό-
τερη μαύρη, ενώ η θάλασσα αναπαριστάνεται με κυματοειδείς, 
κάθετες, μπλε γραμμές. Η Κωνσταντινούπολη ονοματοδοτείται ως con-
stantinopolli με κάθετη γραφή και σημειώνεται με κοντάρι που έχει 
χρυσό κομβίο στην κορυφή του και φέρει σημαία με χρυσό σταυρό και 
πορφυρό φόντο, όπου διαφαίνονται τέσσερα χρυσοποίκιλτα Β, τα 

 
42 Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Ms. Espagnol 30, 

φ. 8-9. Για το χειρόγραφο και τις τεχνικής φύσεως πληροφορίες του, βλ. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b55002481n/f9.image (επισκέψιμο 10/10/2016).  

43 Για το κείμενο του Marco Polo και τα ταξίδια του, βλ. P. Smethurst (έκδ.), The Travels 
of Marco Polo, London 2005. Για το κείμενο του Sir John Mandeville και τα ταξίδια του, βλ. 
C. W. R. D. Moseley (έκδ.), The Travels of Sir John Mandeville, London 1984. 
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Εικόνες 19-20. Απόσπασμα του λιμενοδείκτη / 
πορτολάνου που αποκαλείται Καταλανικός Άτ-
λαντας του Abraham Cresques, με την ανατολική 
Μεσόγειο και λεπτομέρεια με την Κωνσταντι-
νούπολη. Παρίσι, Bibliothèque nationale de 
France, Ms. Espagnol 30, φ. 8-9 (1375)44. 

 
44 Οι απεικονίσεις προέρχονται από το facsimile που δημοσίευσε ο Manuel 

Francisco de Barros e Sousa, Visconde de Santarem, Atlas composé de mappemondes, de 
portulans et de cartes hydrographiques et historiques depuis le VIème jusqu¹au XVIIème 
siècle, Paris 1849-1855, σ. 169 ως «Carte catalane de 1375». Στο http:// purl.pt/26274/ 
5/ca-47-r_JPG/ca-47-r_JPG_24-C-R0150/ca-47-r_0169_t24-C-R0150.jpg (επισκέψιμο 
31/08/2016). 
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παλαιολόγεια εμβλήματα45. Στην αριστερή πλευρά και σε σημείο που 
διακρίνεται ο Κεράτιος Κόλπος αναγράφεται η λέξη pera και κοσμεί-
ται με χαμηλότερο κοντάρι, και αυτό με χρυσό κομβίο στην κορυφή, 
και μικρότερη λευκή σημαία με ερυθρό σταυρό, που σηματοδοτεί την 
αποικία των Γενοβέζων στον Γαλατά (Εικόνα 20). 

Ο λιμενοδείκτης του 1380, του Καταλανού χαρτογράφου Guillem 
Soler ή Guillelmus Soleri έχει διαστάσεις 65×102 εκ. και κατασκευά-
στηκε επίσης στη Μαγιόρκα. Βρίσκεται στο Παρίσι, στη Bibliothèque 
nationale de France και είναι καταχωρημένος ως Ms. Res. Ge. B. 1131 
(Εικόνα 21)46. Η Κωνσταντινούπολη, όπως και στον Καταλανικό Άτ-
λαντα που εξετάστηκε παραπάνω, ονοματοδοτείται ως constantino-
polli με κάθετη γραφή και σηματοδοτείται με την ίδια σημαία με χρυσό 
σταυρό και πορφυρό φόντο, όπου διαφαίνονται τα παλαιολόγεια εμ-
βλήματα. Το ίδιο ισχύει και για το pera, που κοσμείται με τη λευκή ση-
μαία με ερυθρό σταυρό των Γενοβέζων (Εικόνα 22). 
 
 

Η Κωνσταντινούπολη στο νησολόγιο του Cristoforo Buondelmonti 
(15ος αι.) και στα απόγραφά του 

 
Ως νησολόγια (isolarii) εννοούνται οι χειρόγραφοι ή έντυποι άτ-

λαντες, οι οποίοι ανεξαρτήτως τίτλου, σχήματος, δομής ή του όγκου 
των αφηγηματικών περιγραφών, περιλαμβάνουν χάρτες, νησιών κυρί-
ως, αλλά και παράκτιων περιοχών που παρατάσσονται κατά το εγκυ-
κλοπαιδικό σύστημα των αυτοτελών λημμάτων. Το Βιβλίο περί των 
νήσων του αρχιπελάγους (Liber insularum archipelagi) του Φλωρεντι-
νού ιερωμένου και γεωγράφου Cristoforo Buondelmonti (1386 – π. 
1430) αποτελεί το αρχέτυπο του λογοτεχνικού είδους των νησολογίων 
που εντάσσεται στην ευρύτερη ταξιδιωτική λογοτεχνία, η οποία άνθη-
σε από τον 15ο έως τον 17ο αιώνα στην Ιταλία και τη δυτική Ευρώπη. 
Στην περίοδο 1414-1430 ο Buondelmonti περιηγήθηκε σε όλο το Αι-
γαίο και επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τη Ρόδο, την Κρήτη, τον Ελλή-
σποντο, αλλά και την Κωνσταντινούπολη. Το Liber insularum 
archipelagi υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλές κατά τη διάρκεια της 

 
45 Για τη βυζαντινή σημαία, το βασιλικὸν φλάμουλον, βλ. Ψευδο-Κωδινός, Περὶ 

τῶν ὀφφικίων, έκδ. J. Verpeaux, Pseudo-Kodinos. Traité des Offices [Le Monde Byzan-
tin I], Paris 1966, σ. 167: «Καὶ οἱ μὲν εἰς τὰ ἕτερα κάτεργα εὑρισκόμενοι ἄρχοντες ὡς 
κεφαλαὶ ἱστῶσι τὸ σύνηθες βασιλικὸν φλάμουλον ἤτοι σταυρὸν μετὰ πυρεκβόλων …». 

46 Στο http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530648817/f1.item.r=Guillelmus%20 
Soleri (επισκέψιμο 5/010/2016). Βλ. επίσης M. Baig i Aleu, Un nuevo documento sobre 
Guillem Soler y la cuestión de la cartografía mallorquina, Llull 24 (2001) 587-603. — C. 
R. Beazley, The Dawn 527. 
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Εικόνες 21-22. Απόσπασμα λιμενοδείκτη / 
πορτολάνου του Guillem Soler, με την 
ανατολική Μεσόγειο και λεπτομέρεια με 
την Κωνσταντινούπολη. Παρίσι, Biblio-
thèque nationale de France, Ms. Res. Ge. B. 
1131, Carte marine de l'océan Atlantique 
Est, de la mer Méditerranée, de la mer 
Noire et de la mer (1380)47. 

 
47 Στο http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530648817/f1.item.r=Guillelmus%20Soleri 

(επισκέψιμο 5/010/2016). 
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Αναγέννησης και η συντομευμένη εκδοχή του 1422 διαδόθηκε 
ευρύτατα, όχι μόνο στην Ιταλία και τις λατινικές κτήσεις του Αιγαίου, 
αλλά και στις άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης. Κατά τη διάρκεια του 
15ου αιώνα, το έργο μεταφράστηκε πολλές φορές στα ιταλικά, καθώς 
και στα ελληνικά48. 

Είναι αφιερωμένο στον καρδινάλιο Giordano Orsini και θεωρείται 
πως έχει τέσσερεις φάσεις δημιουργίας. Η πρώτη εκδοχή συντάχθηκε 
στη Ρόδο το 1420, και έχει χαθεί· μια δεύτερη εκτενέστερη πάλι στη 
Ρόδο το 1420, μια τρίτη, συντομευμένη εκδοχή παρήχθη στην 
Κωνσταντινούπολη το 1422, ενώ η τέταρτη και πληρέστερη γράφτηκε 
περί το 143049. Το νησολόγιο του Buondelmonti περιέχει τον πρώτο 
ειδικά αφιερωμένο σωζόμενο χάρτη της Κωνσταντινούπολης, που 
απεικονίζει την πόλη πριν από την άλωση του 1453. Η δε κειμενική 
περιγραφή περίπου 1.000 λέξεων, με ένα μέτριας ποιότητας λατινικό 
κείμενο, είναι η πρώτη στην οποία αναφέρονται και περιγράφονται τα 
βυζαντινά μνημεία50. 

 
48 G. Tolias, The Politics of the Isolario: Maritime Cosmography and Overseas Ex-

pansion during the Renaissance, The Historical Review 9 (2012) 27-52. — Του ίδιου, Iso-
larii, Fifteenth to Seventeenth Century, στο D. Woodward (εκδ.), The History of 
Cartography, τ. ΙΙΙ: Cartography in the European Renaissance, μέρος 1ο, Chicago, IL 
2007, σ. 263-284. — Γ. Τόλιας, Τα Νησολόγια. Η μοναξιά και η συντροφιά των νησιών, 
Αθήνα 2002. — Hilary L. Turner, Christopher Buondelmonti and the Isolario, Terrae In-
cognitae 19.1 (1987) 11-28. — R. Weiss, «Buondelmonti Cristoforo», στο Dizionario bio-
grafico degli italiani, τ. XV, Roma 1972, σ. 198-200. — Του ίδιου, Un umanista 
antiquario: Cristoforo Buondelmonti, Lettere Italiane 16 (1964) 105–116. Για την ανώ-
νυμη ελληνική μετάφραση του 15ου αιώνα, βλ. E. Legrand (έκδ.), Description des îles de 
l’Archipel par Christophe Buondelmonti. Version grecque par un anonyme. Publiée d’ 
après le manuscrit du Sérail avec une traduction française et un commentaire, Paris 1897. 

49 G. Ragone, Il Liber Insularum Archipelagi di Cristoforo dei Buondelmonti. Filolo-
gia del testo, filologia dell’immagine, στο D. Marcotte (εκδ.), Humanisme et culture géo-
graphique à l’époque du Concile de Constance. Autour de Guillaume Fillastre, Actes du 
Colloque de l’Université de Reims, 18-19 novembre 1999 [Terrarum Orbis 3], Turnhout 
2002, σ. 177-217. — Του ίδιου, “Membrana maxima”: Cristoforo dei Buondelmonti, 
Vytautas of Lithuania and the first modern map of Constantinople, στο I. Valikonytė – 
E. Meilus – A. Mickevičius (εκδ.), Lietuva ir jos kaimynai. Nuo normanų iki Napoleono. 
Prof. Broniaus Dundulio atminimui, Vilnius 2001, σ. 150-188, εδώ 153-155. 

50 Claudia Barsanti, Costantinopoli e l'Egeo nei primi decenni del XV secolo: la te-
stimonianza di Cristofoto Buondelmonti, Rivista dell'Istituto Nazionale di Archeologia e 
Storia dell'Arte 56 (2001) 83-254 (στο εξής: C. Barsanti, Costantinopoli e l'Egeo). — Της 
ίδιας, Un panorama di Costantinopoli dal “Liber insularum archipelagi” di Cristoforo 
Buondelmonti, στο A. Iacobini – M. della Valle (εκδ.), L'arte di Bisanzio e l’Italia al tempo 
dei Paleologi 1261-1453, Roma 1999, σ. 35-54. — I. R. Manners, Constructing the Image of 
a City: The Representation of Constantinople in Christopher Buondelmonti's Liber Insu-
larum Archipelagi, Annals of the Association of American Geographers 87.1 (1997) 72-102 
(στο εξής: I. R. Manners, Constructing the Image of a City). — Th. Thomov, New Infor-
mation about Christoforo Buondelmonti’s Drawings of Constantinople, Byzantion 66 
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Υπάρχουν τρία απόγραφα του Liber insularum archipelagi, που 
χρονολογούνται μεταξύ 1422 και 1435. Το θεωρούμενο παλαιότερο 
βρίσκεται στη Ρώμη, στη Biblioteca Apostolica Vaticana και είναι κα-
ταχωρημένο ως Ms. Chigiana F .IV.7, αλλά δεν περιλαμβάνει την ανα-
παράσταση της Κωνσταντινούπολης. Τα δυο άλλα, όμως, την 
περιλαμβάνουν. Πρόκειται για το Ms. Lat. X.215 (= 3773), φ. 31r, που 
βρίσκεται στη Βενετία, στη Biblioteca Nazionale Marciana και χρονο-
λογείται περί το 143051 (Εικόνα 23) και το χειρόγραφο της ιδιωτικής 
συλλογής André Morf, φ. 131v, που βρίσκεται στο Baden της Ελβετίας 
και χρονολογείται μεταξύ 1422 και 143052 (Εικόνα 24). Οι δυο αναπα-
ραστάσεις ομοιάζουν μεταξύ τους, ως προς την επιλογή του προσανα-
τολισμού, των αναπαριστώμενων μνημείων, αλλά και των λεζαντών 
που τα συνοδεύουν. Πρόκειται για σχετικά απλά σχέδια, φτωχά σε 
λεπτομέρειες και πολύ σχηματοποιημένα, χωρίς πολλές λεζάντες και 
δίχως τη χρήση κάποιας κλίμακας, δίνοντας μόνο μια γενική σχέση 
των επιμέρους μνημείων με τις τοποθεσίες. Η πόλη αναπαριστάνεται 
σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο, που περιλαμβάνει στον Βορρά 
τον Βόσπορο μέχρι τον Εύξεινο Πόντο. Στην ευρωπαϊκή ακτή του Βο-
σπόρου υπάρχει ένα ζευγάρι κιόνων που αναγνωρίζεται ως το Διπλο-
κιόνιον (ή Ζευκτὰ Κιόνια), το οποίο βρισκόταν μέχρι τις αρχές του 
16ου αιώνα στην περιοχή του σημερινού Beşiktaş. Ο πύργος μέσα στη 
θάλασσα αναγνωρίζεται ως o επονομαζόμενος πύργος του Λεάνδρου, 
σημ. Kız Kulesi53. 

Η γεωμετρική μορφή της πόλης εμφανίζεται τριγωνική και 
οριοθετείται στις δύο πλευρές από τη θάλασσα, δηλαδή τον Κεράτιο 
Κόλπο και την Προποντίδα, και στην τρίτη πλευρά από τα χερσαία 

 
(1996) 431-453. — P. D. A. Harvey, Local and Regional Cartography in Medieval Europe, 
στο The History of Cartography I, σ. 464-500, εδώ 482-484. — J. P. A. van der Vin, 
Travellers to Greece and Constantinople. Ancient monuments and old traditions in me-
dieval travellers’ tales, τ. Ι-ΙΙ [Uitgaven van het Nederlands Historisch-Archeologisch In-
stituut te Istanbul 49], Leiden 1980, τ. Ι, σ. 133-150 και τ. ΙΙ, σ. 384-394. — G. Gerola, Le 
vedute di Costantinopoli di Cristoforo Buondemonti, Studi bizantini e neoellenici 3 
(1931) 247–279. 

51 I. R. Manners, Constructing the Image of a City 81. 
52 C. Barsanti, Costantinopoli e l'Egeo 189, εικ. 69. Για τη χρονολόγηση βλ. Danièle 

Berranger-Auserve, Recherches sur l'histoire et la prosopographie de Paros à l'époque ar-
chaïque, Clermont-Ferrand 1992, σ. 132 σημ. 275. 

53 A. Effenberger, Die Illustrationen – Topographische Untersuchungen: Konstantin-
opel/Istanbul und ägäische Örtlichkeiten, στο I. Siebert – M. Plassmann (εκδ.), Cristoforo 
Buondelmonti, Liber insularum archipelagi. Universitäts- und Landesbibliothek Düssel-
dorf Ms. G 13, Übersetzung und Kommentar [Schriften der Universitäts- und Landesbib-
liothek Düsseldorf 38], Wiesbaden 2005, σ. 13-89, εδώ 60-61 (στο εξής: A. Effenberger, 
Die Illustrationen). 
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Εικόνα 23. Αναπαράσταση της Κωνσταντι-
νούπολης, Cristoforo Buondelmonti, Liber insu-
larum archipelagi. Βενετία, Biblioteca Nazionale 
Marciana, Ms. Lat. X.215 (= 3773), φ. 31r (περ. 
1430)54. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 24. Αναπαράσταση της Κωνσταντι-
νούπολης, Cristoforo Buondelmonti, Liber insu-
larum archipelagi. Baden, ιδιωτική συλλογή André 
Morf, φ. 131v (1422-1430)55. 

 
54 I. R. Manners, Constructing the Image of a City 82, εικ. 6. 
55 C. Barsanti, Costantinopoli e l'Egeo 189, εικ. 69. 



Η Κωνσταντινούπολη στη δυτική μεσαιωνική χαρτογραφία 141 

ΒΥΖΑΝΤΙΑΚΑ 33 (2016) 109-156 

Θεοδοσιανά τείχη, η άκρη των οποίων σημαίνεται με τη λεζάντα porta 
crisea που παραπέμπει στη Χρυσή Πύλη. Αν και η πόλη φαίνεται να 
διαθέτει ισχυρή και συνεχή οχύρωση από την ξηρά και τη θάλασσα, 
εντούτοις τα χερσαία Θεοδοσιανά τείχη αναπαριστάνονται μόνο με 
μία σειρά τειχών, αν και είναι γνωστό πως η δυτική αμυντική γραμμή 
ήταν διπλή. Η εντός των τειχών πόλη περιλαμβάνει μόνο μια σειρά 
από κτίρια και κίονες / τιμητικές στήλες, ενώ δεν απεικονίζονται ο 
αστικός ιστός και το οδικό δίκτυο και υπάρχει μια αίσθηση κενού δη-
μόσιου χώρου. 

Κάποια από τα κτίρια φαίνεται να διαθέτουν τρούλους και πα-
ραπέμπουν σε ορθόδοξους ναούς, αλλά κανένα δεν φαίνεται να δε-
σπόζει, ενώ απουσιάζει η σήμανση της Αγίας Σοφίας. Αντίθετα, 
σημαίνεται σωστά, στο βορειοδυτικό άνω τμήμα, με γραφικό σύμβολο 
αλλά και λεζάντα, το παλάτι των Βλαχερνών (palatii imperatoris). Στο 
μέσο των νότιων τειχών της Προποντίδας υπάρχει ένα άνοιγμα που 
φέρει τη λεζάντα cadoscal και cοdoscali αντίστοιχα, το οποίο αναγνω-
ρίζεται ως το βυζαντινό Κοντοσκάλιον, παλαιότερα Λιμὴν τοῦ Ἰου-
λιανοῦ ή και τῶν Σοφιῶν, σημ. Kadirga Liman56. Ο ιππόδρομος 
εμφανίζεται στο απόγραφο της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, αλλά απου-
σιάζει σε αυτό της συλλογής Morf στο Baden. Και στα δύο απόγραφα, 
στο άνω βόρειο τμήμα και στην απέναντι πλευρά του Κερατίου Κόλ-
που αναπαριστάνεται το Πέραν, ο βυζαντινός Γαλατάς, σαν μικρότερο 
προάστιο της πόλης που περικλείεται με ισχυρά τείχη και ενδιάμεσους 
πύργους και σημαίνεται με λεζάντα ως Pera, ενώ στο συνοδευτικό κεί-
μενο περιγράφεται ως «η ομορφότερη πόλη των Γενοβέζων» 
(Januensium Civitas pulcerrima). 

Θα εξετάσουμε στη συνέχεια την αναπαράσταση της Κωνσταντι-
νούπολης στο Liber insularum archipelagi του Cristoforo Buondelmonti, 
στο απόγραφο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης στην Αθήνα. Είναι κατα-
χωρημένο ως Ms. 71, ο χάρτης βρίσκεται στο φ. 36r και μπορεί να θεω-
ρηθεί ως αντιπροσωπευτικό απόγραφο της «ώριμης» περιόδου των 
αναπαραστάσεων (Εικόνα 25). Χρονολογείται στα 1435, καταλαμβά-
νει μια ολόκληρη σελίδα και θεωρείται ως μία πιο επεξεργασμένη 
αναπαράσταση, σε σχέση με τα προηγούμενα απόγραφα. Τα χρώματα 
που χρησιμοποιούνται για τις ονομασίες και τα γραφικά σύμβολα εί-
ναι μαύρη και κόκκινη μελάνη, και πράσινο για τη θάλασσα. 

Εντοπίστηκαν 57 διακριτικά χαρακτηριστικά της αναπαράστα-
σης, τα 35 από τα οποία έχουν ονοματοδοσία (λεζάντα), δηλαδή είναι 

 
56 W. Müller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls. Byzantion, Konstanti-

nupolis, Istanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, Tübingen 1977, σ. 60-63 (στο 
εξής: W. Müller-Wiener, Bildlexikon). 
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γραφικά σύμβολα που διαθέτουν ονομασία στον χάρτη, ενώ τα υπό-
λοιπα 22 αποτελούν γραφικά σύμβολα δίχως χαρακτηρισμό57. 

Η γεωμετρική μορφή της πόλης δημιουργείται από την περίμετρο 
των τειχών που σχηματίζουν ένα σχεδόν ισόπλευρο σχήμα τριγωνικής 
μορφής, με αμυντική οχύρωση και ενδιάμεσους πύργους και που στη 
δυτική του πλευρά διαθέτει διπλό τείχος με ενδιάμεση τάφρο. Ονομα-
τοδοτούνται επίσης οι κορυφές του τριγώνου αυτού, που προσομοιά-
ζει με στενή χερσόνησο, ή ακόμη και με νησί, μια και βρέχεται από 
τρεις πλευρές. Η βορειανατολική κορυφή φέρει την ονομασία Scts Do-
mitius, που παραπέμπει στον ναό του Αγ. Δημητρίου του Παλατίου, 
στο βόρειο άκρο της ιστορικής χερσονήσου, σημ. Sarayburnu58. Η βο-
ρειοδυτική κορυφή με την ονομασία Vlacher σηματοδοτεί τις Βλαχέρ-
νες, στη γειτονιά Ayvansaray59. Τέλος, η νοτιοδυτική κορυφή του 
τριγώνου, με την ονομασία Porta cresea σηματοδοτεί τη Χρυσεία Πύ-
λη, σημ. Altınkapı (Yaldızlıkapı)60. Τα παραλιακά τείχη της βόρειας 
πλευράς του τριγώνου, δηλαδή επί του Κερατίου Κόλπου, αναπαρι-
στάνονται με 16 σχεδιαστικά ομοιογενείς, ορθογώνιους πύργους. Πρό-
κειται για οχυρώσεις που η οικοδόμησή τους χρονολογείται στις αρχές 
του 5ου αιώνα, με διαδοχικές ανακαινίσεις στη διάρκεια της μέσης βυ-
ζαντινής περιόδου, που επιδιορθώθηκαν και ενισχύθηκαν, μετά τη λα-
τινική κατοχή, στην παλαιολόγεια περίοδο. Σύμφωνα με το 
συνοδευτικό κείμενο, το μήκος τους έφθανε τα έξι μίλια και ο αριθμός 
των πύργων ανερχόταν σε 110. Σύμφωνα όμως με τα αρχαιολογικά δε-
δομένα, είχαν μήκος 5,4 χλμ. και ο αριθμός των πύργων κυμαινόταν 
μεταξύ 110 και 17061. Τα σημεία εισόδου – εξόδου των επιμέρους ροών 
καθορίζονται από τέσσερεις θαλάσσιες πύλες / αποβάθρες (σκάλαι) επί 
του Κερατίου Κόλπου, που είναι: Α) Η Porta dale chorne, δηλ. η Πύλη 
των Βλαχερνών (Κυλιομένη), σημ. Ayvansaray Kapi62. Β) Η P(orta) 
messi (messa), δηλ. η Πύλη της Πλατέας (Βασιλική πύλη στο Ζεύγμα), 
σημ. Unkapanı Kapısı. Γ) Η P(orta) pissaria (piscaria), δηλ. η Πύλη του 
 

57 Παρουσιάστηκε ως αυτοτελής ανακοίνωση στο ΛΕ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέ-
δριο της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (Θεσσαλονίκη, 30 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2014). 
Δημοσιεύτηκε σε εκτενέστερη μορφή ως Δ. Π. Δρακούλης, Η Κωνσταντινούπολη του 
15ου αι. κατά τον Cristoforo Buondelmonti: Το χειρόγραφο 71 της Γενναδείου Βιβλιο-
θήκης, στο Δ. Π. Δρακούλης – Γ. Π. Τσότσος (εκδ.), Ιστορική, κοινωνική και πολεοδο-
μική ανάλυση του χώρου. Αφιέρωμα στον καθηγητή Ευάγγελο Π. Δημητριάδη, 
Θεσσαλονίκη 2014, σ. 199-226. 

58 A. Berger, Untersuchungen 384-386. 
59 A. Effenberger, Die Illustrationen 76. 
60 The Oxford Dictionary of Byzantium, εκδ. A. P. Kazhdan κ.ά., τ. I-III, New York – 

Oxford 1991 (στο εξής: ODB), τ. ΙΙ, σ. 858. 
61 W. Müller-Wiener, Bildlexikon, 308. 
62 W. Müller-Wiener, Bildlexikon, 301. 
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Περάματος, σημ. Balıkpazarı Kapısı. Δ) Η P(ort)a iudaea, δηλ. η Εβρα-
ϊκή Πύλη, οθωμ. Bahçekapı που κατεδαφίστηκε το 1767, στη γειτονιά 
Hobyar Eminönü63. 

Τα παραλιακά τείχη της νότιας πλευράς, δηλ. επί της Προποντί-
δας, αναπαριστάνονται με 12 πύργους. Στη νότια πλευρά σημειώνο-
νται τρία λιμάνια, Α) Portus magna, δηλ. ο Λιμήν του Θεοδοσίου ή 
Ελευθερίου, στις σημ. γειτονιές Yenikapi και Aksaray. Β) Receptaculu 
dictu contiscali, βυζαντινό Κοντοσκάλιον, παλαιότερα Λιμὴν τοῦ Ἰου-
λιανοῦ ή και τῶν Σοφιῶν, σημ. Kadirga Liman64. Γ) Portus olim palatii 
ipatou, δηλ. ο Λιμὴν τοῦ Βουκολέοντος, σημ. Boukoleon Sarayı65. Τα 
δυτικά τείχη αναπαριστάνονται στο σχέδιο με δυο σειρές από 10 πύρ-
γους σε κάθε πλευρά με ενδιάμεση τάφρο. Πρόκειται για οχυρώσεις 
που η οικοδόμησή τους χρονολογείται στις αρχές του 5ου αιώνα Σύμ-
φωνα όμως με το κείμενο, το μήκος τους έφθανε τα επτά μίλια και ο 
αριθμός των πύργων ανέρχονταν σε 98. Βάσει όμως των αρχαιολογι-
κών δεδομένων, το επονομαζόμενο Θεοδοσιανό τείχος είχε 5,7 χλμ. μή-
κος, με 96 πολυγωνικούς και τετράγωνους πύργους ανά 70-75 μ., ενώ 
διέθετε σε απόσταση ισχυρό προτείχισμα, διασυνδεόμενο επίσης με 
πύργους66. Στη δυτική πλευρά των διπλών «Θεοδοσιανών» τειχών κα-
ταγράφονται τρεις χερσαίες πύλες: Α) Porta Sancti Iohannis, δηλ. η 
Πύλη Αδριανουπόλεως, σημ. Edirnekapı Kapısı. Β) Porta camidi, δηλ. η 
Πύλη Πηγής, σημ. Silivrikapı67. Γ) Porta cresea, δηλ. η Χρυσεία Πύλη, 
σημ. Altınkapı68. 

Στο χειρόγραφο 71 της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, το οδικό δίκτυο 
αναπαριστάνεται για πρώτη φορά σε χάρτη της Κωνσταντινούπολης. 
Έχει μια «οργανική» διάταξη και μια σχετική πυκνότητα οδών που 
διατρέχουν την πόλη κατά προσέγγιση με τον οριζόντιο και κατακό-
ρυφο άξονα. Οι οδοί είναι σχεδιασμένες με όμοια πάχη γραμμών που 
δημιουργούν ένα σχεδόν «δαιδαλώδες» δίκτυο που καταλήγει στις 
επιμέρους πύλες και έτσι δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάποια ιεραρχία 
του οδικού δικτύου. Κατά μήκος της Προποντίδας και εσωτερικά των 
νότιων θαλάσσιων τειχών φαίνεται μια οδός που διατρέχει την ιστορι-
κή χερσόνησο, σχεδόν παράλληλα προς την ακτογραμμή, και ενώνει τη 
Χρυσή Πύλη με την Αγία Σοφία και θα μπορούσε πιθανά να είναι η 
κατονομαζόμενη στα Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως, Νοτία Ὁδός. 

 
63 A. Effenberger, Die Illustrationen 77-78.  
64 W. Müller-Wiener, Bildlexikon, 60-63. 
65 ODB, τ. Ι, σ. 317. 
66 W. Müller-Wiener, Bildlexikon 286-296. 
67 A. Effenberger, Die Illustrationen 51-52. 
68 ODB, τ. ΙΙ, σ. 858. 
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Εικόνα 25. Αναπαράσταση της Κωνσταντινούπολης, Cristoforo Buon-
delmonti, Liber insularum archipelagi. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 

Ms. 71, φ. 36r (περ. 1435)69. 

 
69 Στο http://gl.onlineculture.co.uk/ttp/ (επισκέψιμο 24/08/2016). 
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Επίσης, κατά μήκος του Κερατίου Κόλπου και εσωτερικά των βόρειων 
θαλάσσιων τειχών, φαίνεται μια οδός που διατρέχει σχεδόν παράλλη-
λα την ακτογραμμή και δικτυώνει τις επιμέρους πύλες και θα μπορού-
σε πιθανά να είναι η επονομαζόμενη στα Πάτρια, Βορεία Ὁδός70. 

Στη βόρεια όχθη του Κερατίου Κόλπου αναπαριστάνεται το Πέ-
ραν, η αποικία των Γενοβέζων, που ιδρύθηκε τον 13ο αιώνα ως γεωμε-
τρικά σχεδιασμένος και σχετικά πυκνοδομημένος οικισμός. Στη θέση 
του βρισκόταν ο αρχαίος οικισμός Συκαί που στην πρώιμη βυζαντινή 
περίοδο αποτελούσε τη 13η περιοχή (regio) της Κωνσταντινούπολης 
και το 528 μετονομάστηκε σε Ιουστινιανούπολη / Ιουστινιαναί και της 
αποδόθηκε καθεστώς πόλεως71. Στην ύστερη βυζαντινή περίοδο το 
ανατολικό τμήμα της περιοχής αυτής αποκαλείται Γαλατάς, από τη 
συνοικία του Γαλάτου, γύρω από το ομώνυμο καστέλλιον τοῦ Γαλά-
του. Απεικονίζεται ως οχυρό φρούριο με πύργο και πρόσβαση προς τη 
θάλασσα (πρώην Kaviar-khan, σημ. Yeralti Camii). Προς τα δυτικά 
εκτείνεται η περιοχή των Γενοβέζων, που περικλείεται τον 14ο αιώνα 
από τείχος με πύργους, αρχικά δίχως παραλιακή οχύρωση. Η τελευ-
ταία οικοδομείται το 1435, ενώ το ανατολικό τμήμα της παραλίας 
οχυρώνεται το 144772. Καθώς λοιπόν, στην αναπαράσταση του χειρο-
γράφου της Γενναδείου Βιβλιοθήκης δεν εμφανίζονται τα παραλιακά 
τείχη του Πέρα, μπορεί να υποστηριχθεί πως το συγκεκριμένο αντί-
γραφο του νησολογίου χρονολογείται στην περίοδο μεταξύ 1422 και 
1435, δηλαδή μεταξύ της πρώτης θεωρούμενης χρονολογίας συγγραφής 
του (1422) και της κατασκευής των δυτικών παραλιακών τειχών (1435). 

Η γεωμετρική μορφή των τειχών διαιρεί τον οικισμό του Πέρα σε 
τρία μέρη. Μια κεντρική ορθογώνια περιοχή, τειχισμένη από όλες τις 
πλευρές, που οικοδομείται την περίοδο 1303-1313 και περιλαμβάνει 
και ακρόπολη στο βορειοανατολικό της άκρο, τον λεγόμενο Πύργο 
του Γαλατά (Christea Turris), σημ. Galata Kulesi. Στο εσωτερικό των 
τειχών και σε δεσπόζουσα θέση είναι χωροθετημένος ναός λατινικού 

 
70 A. Berger, Untersuchungen 121-123 και 126-131. 
71 D. P. Drakoulis, The Functional Organization of Early Byzantine Constantinople 

according to the Notitia Urbis Constantinopolitanae, στο Π. Δουκέλλης – Θ. Κορρές – Σ. 
Σφέτας – Φωτεινή Τολούδη (εκδ.), Ανοιχτοσύνη. Τιμητικός Τόμος για την ομότιμη κα-
θηγήτρια Βασιλική Παπούλια, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 153-184, εδώ 164. — Δ. Π. Δρα-
κούλης, Η αστική οργάνωση της Κωνσταντινούπολης στην πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, 
Κείμενα Εργασίας Εργαστηρίου Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Χωρο-χρονικών Δε-
δομένων 8 (2011) σ. 22. — ODB, τ. ΙΙ, σ. 815-816. — R. Janin, Constantinople byzantine. 
Développement urbain et répertoire topographique, Paris 19642, σ. 467. — A. M. Schneider 
– M. I. Nomidis, Galata: Topographisch-archëologischer Plan mit erläuterndem Text, Is-
tanbul 1944, σ. 1-4. 

72 A. Effenberger, Die Illustrationen 54-56. 
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τύπου, με την ονομασία Scts Dominicus. Παραπέμπει στον ναό και μονή 
του San Domenico (οικοδομήθηκε το 1325) στη θέση του ναού του San 
Paolo, σημ. Arap Camii, στο Beyoğlu73. Η κεντρική αυτή ζώνη φαίνεται 
ως το επίκεντρο της πολιτικής / διοικητικής εξουσίας (Πύργος του Γα-
λατά), ενώ βρίσκεται σε συνύπαρξη και αντίστιξη με το κέντρο της θρη-
σκευτικής εξουσίας (San Domenico). Μια δεύτερη προς δυσμάς 
τειχισμένη περιοχή, δίχως παραλιακή οχύρωση, με την ιστορική ονομα-
σία Borgo di Spiga, και μια τρίτη προς ανατολάς περιοχή (Borgo Lagirio) 
αποτελεί τον τρίτο πόλο της οικονομικής εξουσίας, όπου βρίσκονταν οι 
εμπορικές εγκαταστάσεις και οι κατοικίες των Λατίνων. Ήταν και αυτή 
δίχως παράλια τείχη και αποτελούσε τα προάστεια (borghi). 

Υπάρχουν συνολικά 60 σωζόμενα απόγραφα του Liber insularum 
archipelagi του Cristoforo Buondelmonti. Από αυτά, τα εννέα δεν δια-
θέτουν αναπαράσταση της Κωνσταντινούπολης (Πίνακες 1α και 1β). 
Από τα υπόλοιπα 51 απόγραφα παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 30 
αναπαραστάσεις της Κωνσταντινούπολης, δηλ. το 58% του συνόλου. 
Παρά το γεγονός ότι παρουσιάζουν διαφορές ως προς τον αριθμό των 
μνημείων και τον τρόπο που τα αναπαριστούν, η γεωμετρική μορφή 
της οχυρωμένης πόλης παραμένει τριγωνική. 

Άλλωστε, στο κείμενο που συνοδεύει την αναπαράσταση σε όλα 
τα απόγραφα, αναφέρεται πως «… είναι, λοιπόν, στο σχήμα τριγωνική 
… έχει Χρυσή Πύλη με διπλό τείχος με υψηλούς πύργους και τάφρο γε-
μάτη νερό … Κοντά σ’ αυτό βρίσκεται και το ονομαζόμενο Κονδοσκά-
λι, όπου είναι και ο ναύσταθμος … πιο πέρα απ’ αυτό πάνω από τα 
τείχη υπήρχε και το παλάτι του Ιουστινιανού ... και πάρα πολύ μικρό 
λιμάνι, το λεγόμενο του Βασιλέως …»74. 

 
 
Παρατηρήσεις 
 
Το χαρτογραφικό corpus της μελέτης παρουσιάζεται στους Πίνακες 3α 

και 3β (στο τέλος του κειμένου). Στην πρώτη στήλη καταγράφεται ο αύξων 
αριθμός μητρώου (ΑΑΜ) του δείγματος, στη δεύτερη ο θεωρούμενος ως 

 
73 W. Müller-Wiener, Bildlexikon 79. 
74 Christophori Buondelmonti Florentini Liber Insularum Archipelagi, έκδ. G. K. L. 

Sinner, Leipzig – Berlin 1824, σ. 121-122: «Remanet ergo triangulata … Criseam portam … 
Cum muro et antemurali munitissimo, et vallo aquarum et turribus in muro altiori … Et 
propinqua huic Condoscali vel Arsena restat. Et ultra fuit supra moenia amplissimum 
Iustiniani palatium … Portulum Imperatoris … Sanctam Sophiam … Extra igitur ecclesiam 
ad meridiem in platea columna septuaginta cubitorum alta videtur, cuius in capite Iusti-
nianus aeneus equester habetur, et cum laeva pomum aureum tenens, ad orientem cum 
dextera minatur». 
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Πίνακας 2. 30 από τις 51 αναπαραστάσεις της Κωνσταντινούπολης σε σύνολο 60 απο-
γράφων (9 δίχως χάρτη), δηλ. το 58% των απογράφων του Liber insularum archipelagi 

του Cristoforo Buondelmonti. 
(Πηγές: διαδίκτυο, επεξεργασία από τον συγγραφέα) 
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δημιουργός του χάρτη, και στην τρίτη παρέχεται πληροφορία για το 
χειρόγραφο μέσα στο οποίο εμπεριέχεται. Στην τέταρτη στήλη ανα-
γράφεται η τοποθεσία όπου βρίσκεται το χειρόγραφο, στην πέμπτη η 
χρονολογία παραγωγής του και στην έκτη ο τύπος στον οποίο ανήκει 
ο χάρτης (εικονογραφημένο οδοιπορικό, παγκόσμιος χάρτης, λιμενο-
δείκτης, νησολόγιο). Τέλος, στην έβδομη στήλη περιγράφεται συνοπτι-
κά η χαρτογραφική σήμανση της Κωνσταντινούπολης και στην όγδοη 
δίνεται η χαρτογραφική ονοματοδοσία της πόλης, όπως φαίνεται στον 
κάθε χάρτη. 

Σχολιάζοντας τα παραπάνω συγκεντρωτικά στοιχεία, παρατηρού-
με, αναφορικά με τους δημιουργούς των χαρτών, πως ενώ το εικονο-
γραφημένο οδοιπορικό του πρώιμου μεσαίωνα αποδίδεται σε κάποιον 
γεωγράφο Castorius, αγνώστων λοιπών προσωπογραφικών στοιχείων, 
τα παραδείγματα των παγκόσμιων χαρτών (11ος-14ος αι.) αποδίδονται 
σε άτομα στενά συνδεδεμένα με τους θρησκευτικούς θεσμούς. 

Οι λιμενοδείκτες του 14ου αιώνα φαίνεται να σχεδιάστηκαν από 
πιο εξειδικευμένα άτομα, στενά συνδεδεμένα με την εμπορική ναυσι-
πλοΐα της ανατολικής Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου, ενώ το 
νησολόγιο του Cristoforo Buondelmonti υπήρξε έργο ιερωμένου, αλλά 
πρωτίστως γεωγράφου και φυσιοδίφη. 

Αναφορικά με τη χαρτογραφική σήμανση της Κωνσταντινούπο-
λης, παρατηρούμε πως στο εικονογραφημένο οδοιπορικό η πόλη προ-
σωποποιείται, σημαίνεται με ένθρονη μορφή και ευμεγέθη βάση που 
φέρει στήλη με διακοσμητικούς δακτυλίους και στην κορυφή της επι-
στέφεται με άγαλμα. Η ονοματοδοσία είναι Constantinopolis, με ξεχω-
ριστή σήμανση για τον οικισμό Sycae, δηλαδή το Πέραν. 

Στους παγκόσμιους χάρτες η Κωνσταντινούπολη αναπαριστάνε-
ται ως συμβατική οχυρή πόλη, με τη γεωμετρική της μορφή να ποικίλ-
λει από τριγωνική σε κυκλική και πολυγωνική και να συνοδεύεται με 
πύργους που φέρουν μικρούς τρούλους. Αναγνωρίζονται στις σημάν-
σεις αυτές τα χαρακτηριστικά ενός αφηρημένου και συμβατικού 
«αστικού ιδεογράμματος» (idéogramme urbain) που σηματοδοτεί γενι-
κά την εικόνα της πόλης στη μεσαιωνική περίοδο75. Παράλληλα, η 
ύπαρξη τρουλωτών κτιρίων αποτελεί ένα χαρακτηριστικό θέμα των 
δυτικών μεσαιωνικών εικονογράφων για να σημάνουν το θρησκευτικό 
κτίριο της Ανατολής, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί η εμφάνιση, στον 
χάρτη του Hereford (14ος αι.), υπερμεγέθους στήλης με προεξέχον κιο-
νόκρανο, που παραπέμπει στο αρχαίο παρελθόν της πόλης. Οι 
ονοματοδοσίες ποικίλλουν από Constantinopolis σε Constantinopolim, 
 

75 Όπως εύστοχα το ονόμασε ο P. Lavedan, La représentation des villes dans l'art du 
moyen âge, Paris 1954, σ. 48. 
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Constantinopoli και Costantinopoli. Μόνο στον χάρτη του Beatus de 
Liébana (11ος αι.), η προσθήκη «Constantinopolis que prius bizantium 
dicta est» (που προηγουμένως λεγόταν Βυζάντιο), δίνει μια ιστορική 
διάσταση στη λεζάντα. 

Στους λιμενοδείκτες η Κωνσταντινούπολη σημαίνεται με σημαία 
που φέρεται από κοντάρι, το οποίο καταλήγει σε κομβίο ή σταυρό. Η 
κόκκινη σημαία φέρει, στους περισσότερους, τα παλαιολόγεια εμβλή-
ματα που υποκαθιστούν κάθε άλλη γραφιστική σήμανση της πόλης και 
οι ονοματοδοσίες ποικίλλουν από Constantinopoli σε Costantinopoli 
και Costantinopolli. Σε όλα τα παραδείγματα που μελετήθηκαν υπάρ-
χει, σε κοντινή απόσταση, μικρότερη σημαία με σταυρό, των Γενοβέ-
ζων, που σημειώνεται ως Pera. Μόνο στον λιμενοδείκτη των αδελφών 
Domenico και Francesco Pizigano (1367) η πόλη αναπαριστάνεται με 
ημικυκλική οχύρωση, με πύλες, πύργους και επάλξεις με λάβαρα που 
έχουν στην κορυφή ρωμαϊκό αετό και βυζαντινή σημαία, ενώ στην 
ονομασία Costantinopoli προστίθεται η λέξη inpierio (αυτοκρατορία). 
Στο Pera υπάρχει ισομεγέθης με τη βυζαντινή, ενετική σημαία που 
αναγνωρίζεται από τον φτερωτό λέοντα του Αγίου Μάρκου. 

Στα νησολόγια η αναπαράσταση της Κωνσταντινούπολης χάνει 
την αφηρημένη, συμβατική και συμβολική μορφή των προηγούμενων 
τυπολογιών και γίνεται πιο συγκεκριμένη και ρεαλιστική. Η γεωμετρι-
κή μορφή της πόλης σχηματίζει ένα σχεδόν ισόπλευρο τρίγωνο, όπου 
διαφαίνεται, με μια οπτική άποψη «από ψηλά», η περίμετρος των τει-
χών με αμυντική οχύρωση και ενδιάμεσους πύργους και που στη δυτι-
κή του πλευρά διαθέτει διπλό τείχος με ενδιάμεση τάφρο. Το οδικό 
δίκτυο αναπαριστάνεται για πρώτη φορά σε χάρτη της Κωνσταντι-
νούπολης, με μια «οργανική» διάταξη και σχετική πυκνότητα οδών 
που διατρέχουν την πόλη κατά προσέγγιση ως προς τον οριζόντιο και 
κατακόρυφο άξονα. Φαίνεται, λοιπόν, πως τα νησολόγια εισήγαγαν 
πολύ περισσότερες πληροφορίες για την πόλη από ό,τι οι προηγούμε-
νες χαρτογραφικές παραγωγές και πως ο συνδυασμός κειμένου και 
χάρτη αποτελούσε ένα νέο μέσο διάδοσης της χωρικής πληροφορίας. 
Διέθετε μεγαλύτερο ρεαλισμό, που συνεπικουρούταν από την κειμενι-
κή περιγραφή και την προοπτική απεικόνιση του χώρου από ψηλά 
που δημιουργούσε μια νέα πραγματικότητα και συνολική θέαση του 
χώρου. Μια πολιτική πραγματικότητα, όπου μαζί με την Κωνσταντι-
νούπολη αναπαριστάνεται επί ίσοις όροις και η αποικία των Γενοβέ-
ζων, το Πέραν. 

Στην ερευνητική αυτή προσπάθεια που προηγήθηκε, μελετήθηκε 
ένα μικρό μόνο δείγμα από μεσαιωνικούς χάρτες που ταξινομήθηκαν 
τυπολογικά και χρονολογικά σε τέσσερεις αντιπροσωπευτικές κατη-
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γορίες: εικονογραφημένα οδοιπορικά (5ος-6ος αι.), παγκόσμιοι χάρτες 
(1050-1300), λιμενοδείκτες (1339-1380) και νησολόγια (1422-1453). 
Όσον αφορά στην ονοματοδοσία της πόλης, καταγράφηκαν οι παραλ-
λαγές του κυρίαρχου ονόματος Constantinopolis, με μεταβλητές που κυ-
μαίνονται από Constantinopolim σε Constantinopoli και Costantinopoli. 
Οι συνοδευτικές πληροφορίες που προστίθενται αφορούν στις επεξηγή-
σεις επί του ονόματος, με μεταβλητές όπως que prius bizantium dicta est, 
όπως inpierio, όπως civitas, επεξηγήσεις που παραπέμπουν σε έναν ιστο-
ρικό-πολιτικό κώδικα, αλλά και σε έναν χωρικό κώδικα. Ο τελευταίος 
φέρει σημασίες που εκτείνονται από τη χωροταξική (inpierio) στην 
αστική κλίμακα (civitas). Όσον αφορά στην χαρτογραφική εικόνα, επι-
σημαίνονται οι μετασχηματισμοί από τη συμβολική προσωποποίηση της 
πόλης του εικονογραφημένου οδοιπορικού, στο αφηρημένο «αστικό 
ιδεόγραμμα» των παγκόσμιων χαρτών, στη συμβολική μετάθεση, από 
την εικόνα στη σημαία της πόλης, των λιμενοδεικτών και στην τριγωνι-
κή μορφή της πόλης στα νησολόγια. Θα πρέπει και πάλι να τονιστεί η 
γεωγραφική γνώση, από τον πρώιμο μεσαίωνα, για την ύπαρξη ξεχωρι-
στού οικισμού στον Κεράτιο Κόλπο (Sycae), καθώς και η θεσμοποιημένη 
χωροθέτηση από τις αρχές του 14ου αιώνα της γενοβέζικης αποικίας του 
Pera, ως αυτόνομης χωρικής οντότητας. 
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Dimitris P. Drakoulis 
 
 

Constantinople in the western medieval cartography 
(itineraria picta – mappae mundi – portolani – isolarii) 

 
 

The aim of this paper is to study the representation of Constantino-
ple as an image and as a textual reference in the western medieval car-
tography. The corpus of the research comprises 14 maps (numbered 1-14 
below) which depict and mention Constantinople, organized into four 
types (numbered i-iv). 

i) Itineraria picta: Depicted documents of the early medieval period, 
the only example being the Tabula Peutingeriana (5th-6th c.), surviving in 
one copy that is kept at the Österreichische Nationalbibliothek in Vien-
na, registered as Codex Vindobonensis 324 (ca. 1265). 

ii) Mappae mundi: World maps comprising six examples starting 
from the 11th century. These are: 2) The world map included in Beatus' 
de Liébana work Commentary on the Apocalypse, in the copy at the 
Abbey of Saint-Sever in Aquitaine (ca. 1050). 3) The Anglo-Saxon world 
map, known also as Cotton map, in the Ms. Tiberius B.V., f. 56v (ca. 
1025-1050), found in London at the British Library. 4) The world map of 
Sawley, known also as map of Henry of Mainz, in Cambridge, at the 
Corpus Christi College, Parker Library, Ms. 66, f. 2v (ca. 1100). 5) The 
world map from the Chroniques de St. Denis in Paris, at the Bibliothèque 
Sainte Geneviève, in the Ms 782, f. 374v (ca. 1275 -1280). 6) The Ebstorf 
Mappa Mundi (ca. 1300). 7) The Hereford Mappa Mundi (ca. 1300). 

iii) Portolani: Nautical charts giving sailing directions, comprising 
four examples which start from the end of the 13th century. These are: 8) 
The portolano of Angelino Dulcert, found in Paris, at the Bibliothèque 
nationale de France, in the Ms. B.696 (1339). 9) The portolano of Dome-
nico και Francesco Pizigano, found in Parma, at the Biblioteca Palatina, 
in the Ms. Parma 1612 (1367). 10) The Catalan Atlas of Abraham 
Cresques, found in Paris, at the Bibliothèque nationale de France, in the 
Ms. Espagnol 30, f. 8-9 (1375). 11) The portolano of Guillem Soler, in 
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Paris, at the Bibliothèque nationale de France, in the Ms. Res. Ge. B. 
1131 (1380). 

iv) Isolarii: manuscript atlases that consist of texts and maps, ar-
ranged in the form of a thematic encyclopedia, comprising three copies 
of the same prototype, namely Cristoforo Buondelmonti’s, Liber insu-
larum archipelagi, starting in the first quarter of the 15th century. These 
are: 12) The copy of the isolario found in Venice, in the Biblioteca Na-
zionale Marciana, in the Ms. Lat. X.215 (=3773), f. 31r (ca. 1430). 13) The 
copy of the isolario found in Baden, in the private collection of André 
Morf, in the f. 131v (ca. 1422-1430). 14) The copy of the isolario found in 
Athens, at the Gennadius Library, in the Ms. 71, f. 36r (ca. 1435). 

Each example is investigated to determine the mapmaker / producer 
and the financial provider / agent, the mapping type and the distinctive 
characteristics of the genre, both of the type and of the specific map. 
Emphasis is given to the denomination (name) and reification (carto-
graphic image) of Constantinople, as well as to the specific features by 
which the city is represented. Regarding denomination, i.e. the complex 
process by which society intellectually appropriates space, by organizing 
the universe symbolically, variations of the predominant name Constan-
tinopolis are found — such as Constantinopolim, Constantinopoli and 
Costantinopoli. Regarding extra textual information added to the name, 
we find variables such as que prius bizantium dicta est, or as inpierio 
(imperio), or as civitas, all explanations that refer to a historical-political 
code, but also to a spatial code. With regard to reification, we find that 
there are changes in the cartographic image, varying from the symbolic 
personification of the city in the itineraria picta, to the abstract urban 
ideogram, in the mappae mundi, to the symbolic transfer of city’s image 
to the city’s flag, in the portolani, and to the triangular form of the city 
with the principal monuments, in the isolarii. 

It should be stressed, that medieval geographical knowledge, and 
cartography as its meta-language, marks, from the early examples, the 
existence of a separate settlement at the Golden Horn (Sycae), next to 
Constantinople, and this tradition continues with the cartographic loca-
tion of the Genoese colony of Pera in the early 14th century, as an auton-
omous territorial entity. 




