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The article identifies a lost Byzantine monument 
of Thessaloniki (depicted in Oreste Tafrali’s Topo
gra  phie de Thessalonique) along with a Byzanti
ne wall, the description of which we owe to the 
poet Dinos Christianopoulos. The wall in ques
tion formed the facade of a gatehouse of an un
known monastery, located north of the Hagia So
phia church and south of Egnatia Street. The wall, 
though it had been declared a registered monument 
in 1926, was probably demolished in 1960. From 
this lost monument comes a large painting depict
ing Christ, which is now preserved in the Hagiasma 
of Hagios Iōannes Prodromos, south of Hagia So
phia. This painting, once known in the city as ‘ho 
Me gas Sotēr’, seems to preserve a Byzantine layer.

ΔΧΑΕ ΛΖ΄ (2016), 25-40

Στο άρθρο ταυτίζεται ένα χαμένο βυζαντινό μνη μείο 
της Θεσσαλονίκης (απεικονισμένο στην To po gra phie 
de Thessalonique του Oreste Tafrali) με έναν βυζαντινό 
τοίχο, την περιγραφή του οποίου οφεί λουμε στον ποι
ητή Ντίνο Χριστιανόπουλο. Ο εξεταζόμενος τοίχος 
αποτελούσε το μέτωπο του πυλώνα μιας άγνωστης 
μονής, η οποία βρισκόταν βόρεια της Αγίας Σοφίας 
και νότια της Εγνα τίας. Ο τοίχος, αν και είχε κηρυ
χθεί προστα τευ όμενο μνημείο το 1926, κατεδαφίστη
κε πιθανότατα το 1960. Από αυτό το χαμένο μνημείο 
προέρχεται ένα ζωγραφικό έργο μεγάλων διαστάσε
ων με την απεικόνιση του Χριστού, το οποίο σήμερα 
φυλάσσεται στο Αγίασμα του Αγίου Ιωάννη Προδρό
μου, νότια της Αγίας Σοφίας. Το έργο αυτό, άλλοτε 
γνωστό στην πόλη ως ο «Μέγας Σωτήρ», φαίνεται πως 
διατηρεί ένα βυζαντινό στρώμα.

Γιάννης Θεοχάρης

Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΤΟΥ ΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΕΝΑΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λέξεις κλειδιά
Υστεροβυζαντινή περίοδος, παλαιολόγεια περίο δος, Θεσ σα-
λο νίκη, Αγία Σοφία, τοπογραφία, αρχιτεκτονική, πυλώνες, 
ζω γραφική, Σωτήρας Χρι στός.

Keywords
Late Byzantine period, Palaiologan period, Thessaloniki, Ha
gia Sophia, topography, architecture, gatehouses, painting, 
Christ the Saviour.

 τον Ντίνο Χριστιανόπουλο οφείλουμε την πε ρι -
γρα φή ενός βυζαντινού τοίχου που σωζόταν στη Θεσ-
σαλονίκη, απέναντι από το σπίτι όπου διέμενε ο λο
γοτέχνης ως παιδί από το 1939 έως το 1941. Το σπί  τι 
βρισκόταν στη γειτονιά βόρεια της Αγίας Σο φίας, κάτω 
από την Εγνατία, και συγκεκριμένα επί της οδού Βα
σιλέως Καρόλου, σημερινής Γεωργίου Χαραλά μπους. 

Κατά τη διήγηση του Ντ. Χριστιανόπουλου, στον βυ
ζαντινό τοίχο είχε προσαρτηθεί ένα φτωχικό ναΰ δριο, 
το οποίο λειτουργούνταν περιστασιακά από τους περι
οίκους. Η περιγραφή του τοίχου έχει ως εξής:

«Ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπὸ μᾶς [...] ἔβλεπα ἕναν βυ-
ζα ντινὸ τοῖχο, ποὺ μαζὶ μὲ τὸν μαντρότοιχο τῆς αὐ-
λῆς προεξεῖχε αἰσθητὰ ἀπὸ τὸ πεζοδρόμιο [...]. Ὅταν 

25

Σ 

της Ρίτας
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** Ευχαριστώ τη φίλη Έφη Ντάφου για τη συμβολή της στην 

ταύ τιση του μνημείου με πρόπυλο και την αναγνώριση των οικοδο-
μικών φάσεων. Για την παντοειδή βοήθεια, ιδιαί τερα για το σχέδιο 
του τοίχου, ευχαριστώ τον φίλο Γιώργο Φουστέρη.
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σχεδίασα καὶ ἔχω κάπου κρατημένο αὐτὸ τὸ σχέδιο»1.
Με αφετηρία τη διήγηση του Ντ. Χρι στια νό που λου 

και αξιοποιώντας τοπογραφικό σχέδιο του 1919, η 
Θάλεια Μαντοπούλου-Πανα γιω το πού  λου και ο Ευάγ-
γελος Χεκίμογλου χωροθέτησαν τον βυζαντινό τοίχο 
της Βασιλέως Καρόλου στο 313/20 οικόπεδο της πυ
ρίκαυστης ζώνης (Εικ. 1)2. Όπως έδειξαν τα στοιχεία 

1  Ντ. Χριστιανόπουλος, Πίσω απ’ την ΑγιαΣοφιά, Θεσσαλονί-
κη 1997, 17-21, στηριγμένο σε ραδιοφωνική διήγηση του φθι
νοπώρου του 1995. Γίνεται παραπομπή στην ελαφρά διαφορο
ποιημένη εκδοχή του αποσπάσματος, όπως αυτό δημοσιεύτηκε 
στο Θεσσαλονίκην, οὗ μ’ ἐθέσπισεν... Αὐτοβιογραφικὰ κείμενα, 
Θεσσαλονίκη 1999, 41-45.
2  Θ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου – Ε. Χεκίμογλου, «Με τό-
χι της αγιορειτικής μονής του Aγίου Παύλου στη Θεσσαλο νίκη. 
Για ένα βυζαντινό τοίχο που χάθηκε», Θεσσαλονικέων πόλις 5

ἀργότερα, ὡς φοιτητής, γύρισα ὅλες τὶς βυζαντινὲς ἐκ-
κλησίες τῆς Θεσσαλονίκης, δια  πί στωσα μὲ ἔκπληξη ὅτι 
αὐτὸς ὁ τοῖχος ἦταν ἀπὸ τὰ ὡραιότερα βυζαντινὰ κτί
σματα ὅλης τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ μόνο δύο ἐκκλησίες 
μποροῦ σαν νὰ τὸν συναγωνιστοῦν: ὁ τοῖχος τοῦ ἱεροῦ 
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων [...] καὶ ὁ τοῖχος τῶν Ἁγίων 
Ταξιαρχῶν [...]. Ἀπάνω ἀπάνω εἶχε μία τριγωνικὴ ἐπί
στεψη, σὰν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ὀρφανοῦ, καὶ 
ὅλος ὁ ὑπόλοιπος τοῖχος θὰ ἦταν ὕψους πεντέξι μέτρων, 
καὶ μήκους τεσσάρων [...]. Βέβαια τὸ Ἰησοῦς Χριστὸς 
Νικᾷ, σὲ ἐμφανῆ θέση κάτω ἀπὸ τὴ μέση τῆς τριγωνικῆς 
ἐπίστεψης, ἀπά νω ἀπάνω τουβλάκια νὰ βγαίνουν λίγο 
πιὸ ἔξω, νὰ δημιουργοῦν ὡραῖες κόγχες καὶ ὡραῖες γω-
νίες... Μεταξὺ ’65 καὶ ’70, δὲν ξέρω μὲ ἀπόφαση τί νος 
ἀθεό φοβου, κατεδαφίστηκε αὐτὸς ὁ τοῖχος, προ φανῶς 
γιὰ νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος. Εὐτυχῶς πρόλαβα καὶ τὸν 

Εικ. 1. Θεσσαλονίκη. Η ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας στις αρχές του 20ού αιώνα. Κυκλώνεται το 
οικόπεδο, όπου ο βυζαντινός τοίχος της αφήγησης του Ντίνου Χριστιανόπουλου.
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από τον σχετικό φά κελο του Αρχείου Πολεοδομίας 
Θεσσαλονίκης και το «Γενικὸν Κτηματολόγιον τῆς 
Ἑλ ληνικής Ὀρ  θοδόξου Κοινότητος», συνταγμένο το 
1918, το συγκεκριμένο οικόπεδο ανήκε τότε, δηλαδή 
το 1918, στην αγιορειτική μονή Αγίου Παύλου. Πα -
ράλ ληλα, χρησιμοποιώντας τις τοπογραφικές πλη  ρο-
φορίες του Μιχαήλ Χατζή Ιωάννου για ένα αγιο παυ-
λίτικο μετόχι στα δυτικά του ναϋδρίου του Σω τήρος, 
οι δύο ερευνητές ταύτισαν τον τοίχο του Ντ. Χρι στια-
νόπουλου με τα λείψανα της βυζαντινής εκκλησίας ή 
του μοναστηριού που ανέφερε ο ιστορικός του 19ου 
αιώ να. Επίσης, βασισμένοι στην ανάγνωση μιας χα
μένης σήμερα κτητορικής (;) επιγραφής από τον Μ. 
Χατζή Ιωάννου στα βυζαντινά κατάλοιπα του μετο-
χίου, πρότειναν τη διόρθωση του μνημονευόμενου από 
τον Μ. Χατζή Ιωάννου ονόματος του κτήτορος από 
«Δα συμέρης» ή «Δεασυμέρης» σε «Διαβασημέρης», με 
ένα μέλος δηλαδή μιας οικογένειας, η οποία στο πρώ-
το μισό του 14ου αιώνα κατείχε αξιώματα στη Μη τρό-
πολη Θεσ σα λο νί κης. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την 
ιστορική δράση των Διαβασημέρηδων και τον μορ-
φο λογι κό συσχετισμό του τοίχου με υστεροβυζαντινά 
μνη μεία της πόλης –που είχε κάνει ο ίδιος ο Ντ. Χρι-
στια νόπουλος–, χρονολόγησαν το χαμένο μνη μείο της 
Βασιλέως Καρόλου στις αρχές του 14ου αιώνα.

Ένα σημαντικό στοιχείο για την περαιτέρω αξιο -
ποίηση της μαρτυρίας του Ντ. Χρι στια νό που  λου προ-
σφέρθηκε από την αναδίφηση της To  po  gra phie de Thes
sa lonique του Ore ste Tafrali, σε αντίτυπο στη Βι βλιο-
θήκη του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μου σείου 
Αθηνών3. Στο συγκε κρι μένο αντίτυπο, που ανή  κε στον 
Γεώργιο Σω τη ρίου, σώζονται ιδιόχειρες ση μειώσεις 
που κράτησε με μολύβι ο Έλληνας βυ ζα ντι νολόγος. 
Φαίνεται ότι ο Γ. Σωτηρίου χρησιμοποιού σε την ερ
γασία του Or. Tafrali ως εγχειρίδιο για τη μελέτη της 
ιστο ρικής τοπογραφίας της Θεσσαλονίκης, την εποχή 
που η ερευνητική του δραστηριότητα ήταν επικεντρω
μένη στον ναό του Αγίου Δημητρίου.

Στη φωτογραφία του πίνακα XXX.1 με τη λεζάντα 

(Μάιος 2001), 109-116. Το τοπογραφικό σχέ διο των αρ  χών του 
20ού αιώνα, στο οποίο κυκλώνεται το εξεταζόμενο οικό πεδο, 
προέρχεται από τον Β. Δημητριά δη, Τοπογραφία τῆς Θεσ σα λο
νίκης κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς Τουρ κοκρατίας, 14301912, Μα  κε δο-
νι κή Βιβλιοθήκη 61, Θεσσαλονίκη 1983, χάρτης 4.
3  Or. Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris 1913.

Chapelle de SaintGeorges ο Γ. Σωτηρίου ανέγραψε: 
«Ὁδὸς Βασιλέως Καρό[λου]» (Εικ. 2)· η σημείωση εί
ναι κομμένη εξαιτίας της επαναληπτικής βιβλιοδεσίας 
του τόμου. Αντίστοιχα, στη σελίδα 183, δίπλα στο υπ’ 
αριθμόν 19 σχετικό χωρίο, αναγράφεται: «Ὁδὸς Βα σι-
λέως Καρόλο[υ]». Είναι εσφαλμένη και προϊόν σύγχυ
σης η ταύτιση από τον Or. Tafrali του εικονιζόμενου 
τοί χου με παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου· ο συγγρα
φέας στο υπ’ αριθμόν 18 χωρίο, παραπέμποντας στις 
πλη ροφορίες του Μ. Χατζή Ιωάννου για το αγιοπαυλί-
τι κο μετόχι, αναφέρει το μνημείο ως παρεκκλήσι του 
Αγίου Παύλου, το τοποθετεί δυτικά της Ροτόντας και 
προ σθέτει ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν επέτρεψε 
στον ίδιο να το επισκεφθεί4. Η ταύτιση του κτίσματος 
στη φωτογραφία με τον τοίχο που περιέγραψε ο Ντ. 
Χρι στιανόπουλος στην οδό Βασιλέως Καρόλου, εί
ναι αναμφίβολη· ο ίδιος ο ποιητής αναγνώρισε τον 
τοί χο της παιδικής του ανάμνησης σε επίδειξη της φω
τογραφίας τον Σεπτέμβρη του 20105.

Η περαιτέρω αναζήτηση στον πολεοδομικό ιστό 
τού ακριβούς σημείου, όπου ορθωνόταν ο τοί χος του 
Ντ. Χριστιανόπουλου, οδηγεί στη συ νεξέταση της φω
τογραφίας του Or. Tafrali και της πρώτης ορθοφωτο
γράφισης της περιοχής. Σε αεροφωτογραφία, λοιπόν, 
του Γαλλικού Αε ρο ναυ τικού, που λήφθηκε πριν από 
την πυρκαγιά του 1917, αποτυπώνεται η περιοχή της 
πόλης, με ορό σημα το παραλιακό μέτωπο, την οδό 
Αγίου Δημη τρίου, την οδό Αγίας Σοφίας και τον Λευκό 
Πύρ γο6. Στην εξαιρε τι κής καθαρότητας φωτογραφική 

4  Στο ίδιο, 183, αριθ. 18.
5 Αξίζει να αναφερθεί ότι χάρη στις σημειώσεις του Γ. Σωτη
ρίου επιβεβαιώνεται η ταύτιση ενός άλλου χαμένου βυζαντι
νού κτίσματος, το οποίο εικονίζεται στο βιβλίο του Or. Tafrali. 
Πρό κειται για τη φωτογραφία του πίνακα ΧΧΙΧ.2, όπου τέσ
σερα παιδιά στέκονται μπροστά από έναν βυζαντινό τοίχο. Η 
συγκεκριμένη φωτογραφία αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης του 
καθηγητή Γιώργου Βελένη, ο οποίος τελικά απέδωσε τον εικο
νιζόμενο τοίχο σε πρόπυλο υστεροβυζαντινής μονής στα νοτιο-
ανατολικά του περιβόλου του Αγίου Νικολάου Ορφανού, στη 
διασταύρωση των οδών Αποστόλου Παύλου και Παλαιάς Αθη
νάς (βλ. Γ. Βελένης, «Γύρω από ένα κατεστραμμένο βυζαντινό 
κτί  ριο της Θεσσαλονίκης», Αμητός. Τιμητικός τόμος για τον 
κα  θηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, 1, Θεσσαλονίκη 1987, 119-127). 
Κά  τω από τη λεζάντα της σχετικής εικόνας ο Γ. Σωτηρίου ανέ
γραψε «Ὁδὸς Ἀποστόλου Παύλου», ενώ στη σ. 190 του κειμέ
νου διατηρείται η σημείωση «Ὁδοῦ Ἀποστόλου Παύλου». 
6  Αλ. Καραδήμου-Γερόλυμπου, Το Χρονικό της μεγάλης πυρ   κα
γιάς. Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 1917, Θεσσαλονίκη 2002, εικ. σ. 74.
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της πόλης) το μέτωπο ενός βυζαντινού τοίχου. Ο τοί-
χος έχει πλινθόκτιστο τριγωνικό αέτωμα με διπλή 
οδο ντωτή ταινία ως γείσο και σταυρό από διπλή (;) 
πλίν θο στο μέτωπό του, στα διάκενα του οποίου μόλις 
που διακρίνονται τα γράμματα Χ. Το αέτωμα επιστέ
φει πλίνθινο και βαθμιδωτό ημικυκλικό τόξο. Το τό-
ξο είναι πλατύ και βαίνει σε πλίνθινα ποδαρικά, τα 
οποία εδράζονται σε λίθινα στοιχεία που εξέχουν ελα
φρά από την τοιχοποιία7. Το άνοιγμα του τόξου είναι 

7  Στο «Γενικὸν Κτηματολόγιον τῆς Ἑλληνικής Ὀρθοδόξου Κοι
νότητος» γίνεται μνεία σε αυτό το μορφολογικό χαρακτηριστι

λήψη εντοπίζεται τό σο η Βασιλέως Κα ρό λου όσο και 
το προεξέχον οικόπε δο 313/20 (Εικ. 3). Λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία της φω τογραφίας του Οr. Tafrali 
(προσκολλημένη οικία αριστερά, ακάλυπτο οικόπεδο 
δεξιά και τριώροφη οικία παραδίπλα με προεξέχοντες 
φεγγίτες στη στέγη), εντοπίζουμε το μικροσκοπικό να
ΰδριο με τον βυζαντινό τοίχο ανάμεσα στην οικία που 
βρίσκεται στα βόρεια, και τον μαντρότοιχο που οριο
θετεί από νότο την αυλή του οικοπέδου.

Η φωτογραφία του Or. Ta fra li (Εικ. 2) απεικονίζει 
σε λοξή γωνία λήψης (από τα βορειοδυτικά, σύμφωνα 
με τον προσανατολισμό των χριστιανικών μνη μείων 

Εικ. 2. Θεσσαλονίκη. Ο βυζαντινός τοίχος της αφήγησης του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Φωτογραφία από την 
Topographie de Thessalonique του Oreste Tafrali, με ιδιόχειρη σημείωση του Γεωργίου Σωτηρίου.
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φραγμένο από τοίχο με αργολιθοδομή. Το τόξο αυτό 
πλαισιωνόταν αρχικά από δύο μικρότερα, τα οποία 
όμως καταστράφηκαν σε άγνωστη περίοδο συμπαρα-
σύροντας και τα οριζόντια γείσα του τοίχου. Στη φω
τογραφία φαίνεται ότι οι παραπάνω βλάβες αποκατα
στάθηκαν με την ανάκτιση του δεξιού τόξου και των 
οριζόντιων γείσων από διπλή οδοντωτή ταινία. Το 
αριστερό τόξο δεν αποκαταστάθηκε· τμήμα της ενα-

κό: «Ὁ ἀψιδωτὸς τοῖχος τοῦ παρεκκλησίου εἶναι καταφανὴς ἐκ 
τῆς ὁδοῦ». Βλ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου – Χεκίμογλου, 
«Μετόχι», ό.π. (υποσημ. 2), 113.

πο μεί νασας γένεσής του περιλήφθηκε στη συρραφή 
του βυζαντινού κτίσματος σε νεότερο, στο οποίο ανή-
κει το εν μέρει εικονιζόμενο στη φωτογραφία παρά-
θυ ρο. Οι παραπάνω επεμβάσεις έγιναν σύμφωνα με 
ένα σύστημα αργολιθοδομής –παχύ και ακανόνιστο 
αρμο  λό γημα ανοικτόχρωμου επιχρίσματος γύρω από 
τους λί θους–, το οποίο μας είναι γνωστό από ναούς 
της Θεσ σαλονίκης του 19ου αιώνα8.

8  Τα παραδείγματα είναι αρκετά. Βλ. ενδεικτικά τον Άγιο Μη-
νά, εγκαινιασμένο το 1852, Θ. Σ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπού
λου, Θρησκευτική αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη κατά την 

Εικ. 3. Θεσσαλονίκη. Η ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας πριν από το 1917 σε αεροφωτογραφία του Γαλλικού 
Αεροναυτικού. Με βέλος δηλώνεται η θέση του βυζαντινού τοίχου της αφήγησης του Ντίνου Χριστιανόπουλου.

ΔΧΑΕ_37_2_Theocharis.indd   29 9/5/2016   12:24:07 μμ



30

ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΔΧΑΕ ΛΖ΄ (2016), 25-40

Θα μπορούσαμε να αποκαταστήσουμε τον βυζαντι-
νό τοίχο που εικονίζεται στη φωτογραφία του Or. Ta-
frali, ως κτίσμα με τρίλοβη διάταξη, τα ανοίγματα του 
οποίου φράχθηκαν στην οθωμανική εποχή (Εικ. 4). Το 
τρίλοβο άνοιγμα του κτίσματος μάλλον συμπληρω
νόταν από δύο υποκείμενους των ποδαρικών κίονες, 
οι οποίοι καλύφθηκαν από τις επεμβάσεις· τα λίθινα 
στοιχεία στη γένεση των ποδαρικών πρέπει να αποτε
λούν ίχνη των αρχιτεκτονικών μελών (κιονοκράνων ή 
επιθημάτων) που τους επέστεφαν. Επομένως, o εικο
νιζόμενος τοίχος φαίνεται ότι αποτελούσε το μέτωπο 
μιας θολοσκεπούς κατασκευής, τυ πολογικά συγγε
νούς με τους γνωστούς υστερο βυ ζαντινούς πυλώνες 
της Θεσσαλονίκης: των Αγίων Αποστόλων, της Αγίας 
Σο φίας, του Αγίου Νι κο λάου Ορφανού και της άγνω
στης μονής στην Αποστόλου Παύλου και Παλαιάς 
Αθη νάς9. Η ει καζόμενη χρήση κιόνων στο εξωτερικό 
δια μέρι σμα του εξεταζόμενου κτίσματος  συνδέει τον 
τοί  χο με τα παραδείγματα της Αγίας Σοφίας και του 
Αγίου Νικολάου του Ορφανού, όπου γνωρίζου με ότι 
η διάταξη με τα ελεύθερα υποστυλώματα υπήρχε στο 
εξω τερικό τμήμα των εν λόγω πυλώνων10. H μορφή 
του εσωτερικού διαμερίσματος του εξεταζόμενου μνη
μείου είναι άγνωστη (Εικ. 4, κάτω).

Σε ό,τι αφορά τα μετρικά στοιχεία του πυλώ να, 
μπορούν να διατυπωθούν οι ακόλουθοι συλλογισμοί: 
Το πλάτος του, βάσει του τοπογρα φι κού σχεδίου από 
το Αρχείο Πολεοδομίας Θεσ σαλονίκης11, υπολογίζε
ται ότι ήταν περί τα 4,5 μ., κοντά δηλαδή στην εκτί
μηση του Ντ. Χρι στια νό πουλου στο απόσπασμα της 
περιγραφής του τοίχου. Το ύψος του, που ο ποιητής το 
παραδίδει στα «πεντέξι μέτρα», είναι δύσκολο να ορι
σθεί σχετικά, δεδομένου ότι η φωτογραφική λήψη δεν 
αποτυπώνει το σύνολο του κτίσματος. Παρά ταύτα, 
αν δεχθούμε ότι το ύψος της ξυλοδεσιάς, που διακρί

τελευταία φάση της Τουρκοκρατίας (18391912), ΕΕΠΣΑΠΘ, 
Παράρτημα αριθ. 31 του ΙΑ΄ τόμου, Θεσ  σαλονίκη 1989, 120, εικ. 
47, 48.
9 Βλ. Γ. Βελένης, Ὁ πυλώνας τῆς μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων 
Θεσσαλονίκης, Ἀφιέρωμα στὴ μνήμη Στυλιανοῦ Πελεκανίδη, 
Μακεδονικά, Παράρτημα αριθ. 5, Θεσσαλονίκη 1983, 23-35 και 
Βελένης, «Γύρω από ένα κατεστραμμένο βυζαντινό κτίριο», ό.π. 
(υποσημ. 5), 122-127.  
10  Βλ. Βελένης, «Γύρω από ένα κατεστραμμένο βυζαντινό κτίριο», 
ό.π. (υποσημ. 5), σχ. 4.
11  Βλ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου – Χεκίμογλου, «Μετόχι», 
ό.π. (υποσημ. 2), εικ. 2.

νεται στο κάτω μέρος της φωτογραφίας, είναι 0,10 μ., 
θα μπορούσε να υπολογισθεί στα 2,5 μ. το διάστημα 
από το οριζόντιο γείσο έως την ευθεία της ξυλοδεσιάς, 
εκεί όπου διαιρείται καθ’ ύψος ο πυλώνας στο σχέδιο 
της όψης (Εικ. 4, επάνω).

Μπορούμε, λοιπόν, να φανταστούμε τον βυζαντι
νό τοίχο του Ντ. Χριστιανόπουλου ως έναν πυλώνα, 
«μίαν πυλωνικὴν εἰσοδοέξοδον» κατά τα αγιορειτικά 
έγγραφα12, που όριζε τη δυτική πλευρά μοναστηρια
κού ιδρύματος με μέτωπο σε δρό μο των βυζαντινών 
χρόνων, η χάραξη του οποίου διατηρήθηκε έως τις 
μέρες μας. Αυτός ο δρό μος, γνωστός στην οθωμανική 
εποχή ως Gül Bah çe, είναι ό,τι απέμεινε από μια βυζα
ντινή car do, που από την Εγνατία έφθανε μέχρι το πα-
ρα  λιακό μέτωπο της πόλης και το μεγαλύτερο μέ  ρος 
της καταργήθηκε με το ρυμοτομικό σχέδιο του Er nest 
Hébrard13.

Την 6η Φεβρουαρίου του 1920 (παλαιό ημερολό
γιο) το αγιοπαυλίτικο μετόχι στη Βασιλέως Καρόλου 
πωλήθηκε στη Σοφία, σύζυγο Σωτηρίου Σουρμπάνου 
ή Σουρβανίδου, το γένος Γεωργίου Πρωτόπαπα. Στη 
συμβολαιογραφική πράξη, που μας παραχώρησε πρό
θυμα ο εγγονός της κ. Ιωάν νης Μαράτος, γίνεται λε
πτομερής περιγραφή της θέσης του μετοχίου και των 
παρακείμενων οι κιών14. Η Σ. Σουρμπάνου αγόρασε 
έναντι συνο λι κού ποσού 40.000 δραχμών δύο διώρο
φες οικίες της μονής «μεθ’ ὅλων τῶν παραρτημάτων, 
προσαυξημάτων καὶ παρακολουθημάτων» τους, στην 
οδό Βασιλέως Καρόλου 72 και 70. Βάσει της περι
γραφής, οι οικίες πρέπει να ταυτιστούν με τα 313/20 
(νότιο) και 313/19 (βόρειο) οικόπεδα της κτηματογρά
φησης του 1919 αντίστοιχα, που εφάπτονταν μεταξύ 
τους μέσω ενός διαδρόμου15. Ο τελευταίος, ευδιάκριτα 

12  Βλ. ενδεικτικά το πωλητήριο έγγραφο των αδερφών Καλλα-
μάνων στη μονή Ζωγράφου του έτους 1327, W. Regel – E. Kurtz – 
B. Korablev, Actes de Zografou (Actes de l’Athos IV), Amsterdam 
1969, 54.
13  Βλ. Δημητριάδης, Τοπογραφία, ό.π. (υποσημ. 2), 68, χάρτες 
1, 2, 4.
14  Στην οικογένεια Μαράτου με οδήγησε η αναφορά του Κ. Το
μανά (Δρόμοι και γειτονιές της Θεσσαλονίκης μέχρι το 1994, 
Θεσσαλονίκη 1997, 149) ότι η Κλειώ Μαράτου διατηρούσε στην 
αυλή του σπιτιού της επί της Βασιλέως Καρόλου ένα εκκλησάκι. 
Ευχαριστώ τον κ. Ιωάννη Μαράτο και την κόρη του Κλειώ για 
τη βοήθεια.
15  Για την ιστορία του πράγματος αναφέρω και τις άλλες ιδιο
κτησίες: η διώροφος οικία στη Βασιλέως Καρόλου 72 συνόρευε 
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νότια με την οικία Νασίμ Νικολάου, πρώην Λιάκου Μεχραμα
τζή και κατόπιν Φλόκα, και ανατολικά με την οικία Γεωργίου 
Πράσσα, πρώην Αννέτας Μπαλάνου, ενώ η διώροφη «σεσα
θρωμένη» στη Βασιλέως Καρόλου 70 συνόρευε βόρεια με την 
οικία Αναστασίου Μπασματζή και ανατολικά με την οικία Τα
βουλαρίου, πρώην Παπούλια.

αποτυπωμένος τόσο στο τοπογραφικό σχέδιο του 
191916 όσο και στην αεροφωτογραφία των Γάλλων 
(Εικ. 3), δύναται να ταυτισθεί με τη στενόμακρη αυλή 
που τόσο εντυπωσίασε τον Ντ. Χριστιανόπουλο, όταν 
διά βηκε την πόρτα του οικοπέδου17.

Η απόφαση της μονής να πουλήσει κτηματική περι
ουσία στην πυρίκαυστη ζώνη συνδέεται με το ταραχώ
δες κλίμα που επικράτησε στην πό λη μετά το 1917, εν 
αναμονή των ραγδαίων πο λεο δομικών αλλαγών και 
των συνακόλουθων οι κο νομικών ζημιών για τους οι
κοπεδούχους. Η οι κο γένεια Σουρμπάνου αγόρασε αρ
γότερα και τα οικόπεδα 313/18 και 313/17, τα οποία 
είχαν μέ τω πο στην Εγνατία και στα οποία ανεγέρθηκε 
τη δεκαετία του 1930 το μέγαρο, όπου έζησε για δεκα
ετίες με την οικογένειά της η κόρη της Σο φίας, Κλειώ, 
μητέρα του κ. Ι. Μαράτου18.

Το συμβόλαιο της Σ. Σουρμπάνου παρουσιά ζει αξιό-
λογο προσωπογραφικό ενδιαφέρον. Ως πλη ρε ξούσιος 
της μονής υπογράφει ο γέρων Κο σμάς Αγιο παυ λίτης, 
που δεν είναι άλλος από τον Κο  σμά Βλάχο, συγ γρα φέα 
της γνωστής ιστορικής με  λέτης για το Άγιον Όρος19. 
Επιπλέον, από το συμ  βόλαιο της Σ. Σουρ μπάνου πλη
ροφορούμαστε ότι η αγιορειτική μο νή είχε αγοράσει το 
οικόπε δο με τον βυζαντινό τοίχο την 31η Ιανουαρίου 
του 1836 από την Αννέτα, σύζυγο Χρι στοδούλου Μπα -
λάνου, αντί του ποσού των 4.000 γρο σίων. Η Ανν. Μπα-
λάνου παρουσιάζεται στο συμβόλαιο ως προηγούμενη 
ιδιοκτήτρια και της οικίας Γεωρ  γίου Πράσα, που συνό
ρευε από ανατολικά με το μετόχι της Αγίου Παύλου.

Το ζεύγος Μπαλάνου κατείχε ξεχωριστή θέση 
στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης τον 19ο αιώνα. Ο 
Χριστόδουλος υπήρξε επιφανής έμπορος, μυημένος 
στη Φιλική Εταιρεία, και υπέστη μαρτυρικό θάνατο 

16  Βλ. Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου – Χεκίμογλου, «Μετό
χι», ό.π. (υποσημ. 2), εικ. 2.
17  «[...] ἀνοίγουμε αὐτὴ τὴ μυστηριώδη πόρτα... καὶ τί νὰ δοῦμε; 
Μιὰ τεράστια στενόμακρη αὐλὴ, μὲ πολὺ μεγάλο βάθος [...]» 
[Χρι στιανόπουλος, Θεσσαλονίκην, οὗ μ’ ἐθέσπισεν, ό.π. (υπο
σημ. 1), 42].
18  Το μέγαρο σώζεται έως και σήμερα και αποτελεί στέγη της 
Σχολής Θεάτρου. Η οικοδομική του άδεια φέρει τις ημερομηνίες 
10.09.34, 04.01.35 και 06.02.35. Για την παραχώρηση των στοι
χείων της άδειας ευχαριστώ τον κ. Βασίλειο Τσούζη.
19 Κ. Βλάχου, διακόνου, Ἡ χερσόνησος τοῦ Ἁγίου Ὄρους – Ἄθω 
καὶ αἰ ἐν αὐτῇ μοναὶ καὶ οἰ μοναχοὶ πάλαι τε καὶ νῦν, εν Βόλω 
1903, Αγιορειτική Εστία, Αθωνικά Ανάλεκτα 2, Θεσσαλονίκη 
2005 (ανατύπωση).

Εικ. 4. Θεσσαλονίκη. Ο βυζαντινός τοί χος (πυλώνας) της 
αφήγησης του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Σχεδιαστική από 
δο ση όψης και κάτοψης.
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το 1821, μετά την ελληνική εξέγερση στον Πολύγυρο20. 
Η Αννέτα (†1857), κυρίως γνωστή ως Άννα, ήταν 
κόρη του εμπόρου Γιακουμή Πάικου και είχε αναπτύ
ξει αξιόλογη φιλανθρωπική δράση21. Εύλογα υποθέ
τουμε ότι τα οικόπεδα που πούλησε η Αννέτα στην 
Αγίου Παύλου και στον Γεώργιο Πράσα, ανήκαν στο 
σπίτι της. Για το τελευταίο γνωρίζουμε πως βρισκόταν 
στη συνοικία του Αγίου Αθανασίου, όπου δηλαδή 
και ο τοίχος του Ντ. Χριστιανόπουλου22, και διέθετε 
εντυπωσιακό πλούτο, ο οποίος ξεπουλήθηκε μετά την 
εκτέλεση του Χριστόδουλου23. Η πώληση της οικίας 
Μπαλάνου πρέπει να αποδοθεί στην ανατροπή των 
οικονομικών, και όχι μόνο, δεδομένων για την Αννέτα 
μετά το 1821, γεγονός  το οποίο μάλλον την οδήγησε 
στην απόφαση να ξενιτευτεί και να εγκατασταθεί στη 
Μόσχα24.

Στο συμβόλαιο της Σ. Σουρμπάνου γίνεται ιδιαί τε-
ρη μνεία στον βυζαντινό τοίχο, αφού η προ στα σία του 
συνιστούσε απαράβατο όρο. Συ γκε  κριμένα διαβάζου-
με25: «Συνωμολόγησαν ἐν τέ  λει οἱ συμβαλλόμενοι ὅτι 
ἐν τῇ ἀνωτέρω ὑπ’ ἀριθ μόν πρῶτον περιγραφομένην 
οἰκίαν ἐπί τῆς ὁδοῦ Βασιλέως Καρόλου ἀριθ. 72 καί 
εἰς τὴν Βο ρειο δυ τικήν αὐτῆς γωνίαν26, οὖσαν τμήμα

20  Για την προσωπογραφία του, βλ. Ε. Χεκίμογλου, Η ιστορία 
της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη: Οθωμανική περίο
δος, στη σειρά Ιστορία της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονί
κη, Β΄1, Θεσσαλονίκη 2004, 185-187 και ο ίδιος, Το «Κοινόν της 
Πολιτείας» και οι περιπέτειές του, Ο χριστιανικός πληθυσμός 
της Θεσσαλονίκης πριν, κατά και μετά την Επανάσταση του 
1821, Εθνική Βιβλιοθήκη 54, Θεσ σαλονίκη 2008, 41-45.
21  Για την προσωπογραφία της, βλ. Χεκίμογλου, Η ιστορία της 
επιχειρηματικότητας, ό.π. (υποσημ. 20), 187-188 και ο ίδιος, Το 
«Κοινόν της Πολιτείας», ό.π. (υποσημ. 20), 45-46.
22  Για την έκταση της συγκεκριμένης συνοικίας στο τέλος της 
οθωμανικής εποχής, βλ. Δημητριάδης, Τοπογραφία, ό.π. (υπο
σημ. 2), 66-70.
23  Ι. Βασδραβέλλης, Ἡ Θεσσαλονίκη κατὰ τὸν ἀγῶνα τῆς ἀνε
ξαρτησίας, Μακεδονική Βιβλιοθήκη 5, Θεσσαλονίκη 1946, 14-15, 
υποσημ. 2 σ. 14.
24  Συνάγεται από τη φιλανθρωπική της δράση στη Μόσχα. Βλ. 
Χεκίμογλου, Το «Κοινόν της Πολιτείας», ό.π. (υποσημ. 20), 45. 
Ας σημειωθεί ότι ο Χριστόδουλος θήτευσε ως επίτροπος των 
αγιορειτικών μονών στη Θεσσαλονίκη την περίοδο 1810-1813 
και μαζί με τη γυναίκα του δάνειζε σημαντικά ποσά στις μονές. 
Βλ. Χεκίμογλου, Η ιστορία της επιχειρηματικότητας, ό.π. (υπο
σημ. 20), 186.
25  Διατηρήθηκε η ορθογραφία και ο τονισμός του πρωτότυπου 
κειμένου.
26  Πρόκειται κανονικά για τη βορειοανατολική της γωνία, αλλά 
στην περιγραφή τα στοιχεία προσανατολισμού Ανατολής-Δύ

τοιχοδομίας ἀρ χαίας μονῆς, ὑπάρχει τοιχογραφία 
ἔγχρωμος ὑπερ φυσικοῦ μεγέθους τοῦ “Σω τῆ ρος Χρι-
στοῦ” ἡ δὲ ἀγοράστρια τῆς οἰκίας ταύτης Σο φία Σ. 
Σουρ  μπά νου ἀναλαμβάνει τήν ἀπαρά βα τον ὑποχρέω-
σιν ἵνα διατηρῇ τό προ <σ>κι νη τά ριον καί τήν εἰ κόνα 
ἀσι νῆ καί ἀλύμαντον ἀπό πά σης βλάβης καί ὑγρα σίας, 
νά διατηρῇ ἀσβέστους τάς κανδήλας, νά επιτρέπῃ 
ἐλευ θέρως τήν εἴ σοδον εἰς πάντα εὐσεβῆ καί εἰς πάντα 
ἱε ρέα πρός ἐπιτέλεσιν πα ρακλήσεων, ἁγιασμῶν καί 
δεή  σεων, ἐν περιπτώσει δέ ριζικῆς ἀνακαινίσεως ἤ με
ταβολῆς τῆς οἰκίας, ἀναλαμβάνει τήν ὑποχρέ ω σιν ἵνα 
ὁ τοῖχος καί ἡ εἰκών περιληφθῶσιν ἀσινῶς ἐν τῇ λοιπῇ 
νέᾳ τοιχοδομίᾳ».

Υπογραμμίζεται ότι η προστασία του βυζαντινού 
τοίχου του Ντ. Χριστιανόπουλου προβλέφθηκε με την 
πρώτη κήρυξη των μνημείων της πόλης το 1926. Στο κεί
μενο της κήρυξης βρίσκουμε στην πέμπτη θέση το «λεί
ψανον ναΐσκου ἐν ὁδῷ Βασιλέως Καρόλου 70»27. Εδώ 
προφανώς σημειώθηκε εκ παραδρομής το παρακείμενο 
οικόπεδο και όχι το 72, το οποίο στο συμβόλαιο της Σ. 
Σουρμπάνου παρουσιάζεται να περιλαμβάνει τον τοίχο.

Η κήρυξη του 1926 αποσκοπούσε στην προστα
σία του αρχαιολογικού τοπίου μετά την ψήφιση του 
Νέου Σχεδίου της πόλης το 1920, αποτελώντας στην 
πραγ ματικότητα μία από τις βελτιωτικές τροποποιή-
σεις του28. Είχε εκδηλωθεί ήδη από το 1918 η ανησυ
χία των αρχαιολόγων της μακεδονικής πρωτεύουσας 
για τις καταστροφές αρχαιοτήτων κατά τη διάρκεια 
των πολεοδομικών εργασιών που ακολούθησαν την 
πυρ καγιά29. Ο βυζαντινός τοίχος που εμβόλιζε τη Βα-

σης αντιστρέφονται, μια ανακολουθία που επαναλαμβάνεται σε 
συμβόλαια της εποχής.
27  ΠΔ 25.05.1926 – ΦΕΚ 191/Α/11.06.1926. Προηγούνται ο Προ
φήτης Ηλίας, οι Ταξιάρχες, ο Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός και 
ο ναΐσκος του Σωτήρος, και έπονται το Χαμζά Μπέη και το 
Αλατζά. Σημειωτέον ότι την προστασία των μνημείων μετά την 
απελευθέρωση ανέλαβε ο Γενικός Διοικητής της πόλης, ο οποίος 
εξέδωσε διάταγμα στις 23.08.13 κηρύσσοντας ως μνημεία τα Τεί
χη και τον Λευκό Πύργο.
28  Για τη διάσταση του Νέου Σχεδίου ως νομοθετήματος, βλ. Αλ. 
Καραδήμου-Γερόλυμπου, Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης 
μετά την πυρκαγιά του 1917, Θεσσαλονίκη 19952, 117-123.
29  Βλ. την από 20.08.18 επιστολή του Εφόρου Ευστράτιου Πε-
λε κίδη προς το Υπουργείο των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας 
Εκπαιδεύσεως, με την οποία ζητούσε την παρέμβαση προς το 
Υπουργείο Συγκοινωνίας, ώστε να αποτραπεί η ασυλλόγιστη 
συμπεριφορά των μηχανικών, που «πρὸς χάραξιν καὶ ἐκτέλεσιν 
τῆς νέας ρυμοτομίας [...] εἶναι δυνατὸν νὰ καταθάψωσι ἐπιχω
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σι λέως Καρόλου, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό σχέ
διο και την αεροφωτογραφία, αλλά και όπως θυ  μάται 
και ο ίδιος ο Ντ. Χριστιανόπουλος30, βρέ   θηκε μέσα 
σε επισφαλείς συνθήκες, τις οποίες προκαλούσαν οι 
νέες ρυμοτομικές χαράξεις. Υπο  θέ τουμε ότι ο αρχαι
ολόγος που εισηγήθηκε την κήρυξη, ήταν ο Ανδρέας 
Ξυγγόπουλος, ο οποίος εργαζόταν στη νεοϊδρυθείσα 
Εφορεία Βυ ζα  ντι  νών Αρχαιοτήτων από το 1920 ως 
Επιμελητής και από το 1924 ως Έφορος31. Μολονότι 
βέβαια ο ίδιος είχε ασχο ληθεί συστηματικά με κτίσμα
τα της Θεσ σα λο  νίκης, παρόμοια με τον βυζαντινό τοί
χο της Βα  σι λέως Καρόλου, δεν τον μνημόνευσε ποτέ 
σε κάποια από τις εργα σίες του32.

Ο Ντ. Χριστιανόπουλος τοποθέτησε την καταστρο
φή του ναϋδρίου επί της Βασιλέως Καρόλου μεταξύ 
του 1965 και του 1970. Χάρη στις προφορικές πλη
ροφορίες του κ. Ι. Μαράτου, συμπεραίνουμε ότι την 
καταστροφή του τοίχου σηματοδότησε μια πυρκαγιά 
που είχε ξεσπάσει στο οικόπεδο ένα βράδυ της άνοιξης 
ή του καλοκαιριού του 1960. Η πυρκαγιά αποτέφρωσε 
τα αύλεια παραπήγματα, όπου διέμεναν οι υπάλληλοι 

ματοῦντες ἢ νὰ καταστρέψωσι ἰσοπεδοῦντες ἴχνη τῆς ἀρχαίας 
πόλεως ἢ καὶ ἀρχαῖα μνημεῖα [...]» [Ι. Βοκοτοπούλου, «Τα πρώ
τα 50 χρόνια της Εφορείας Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλο
νίκης», Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912, Πρακτικά Συμποσίου, 
Θεσσαλονίκη 13 Νοεμβρίου 1985, Θεσσαλονίκη 1986, ανατυ
πωμένο στο η ίδια, Ἠπειρωτικὰ καὶ Μακεδονικὰ Μελετήματα, 
Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αριθ. 198, 
Ι, Αθήνα 2001, ΧΙΙ, 283-347, και συγκεκριμένα 322].
30  «Ὁ τοῖχος αὐτὸς ἔβγαινε ὣς τὴ μέση τοῦ δρόμου. Καὶ ἴσως 
αὐτὸς ὁ τοῖχος ποὺ προεξεῖχε νὰ ἦταν καὶ ἡ αἰτία ποὺ δὲν περ
νοῦσαν καὶ πολλὰ κάρα, παρὰ μόνο οἱ μανάβηδες» [Χριστιανό
πουλος, Θεσσαλονίκην, οὗ μ’ ἐθέσπισεν, ό.π. (υποσημ. 1), 42].
31  Για τον Ανδρ. Ξυγγόπουλο στη Θεσσαλονίκη, βλ. Χρ. Μαυρο-
πούλου-Τσιούμη, «Η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσ
σαλονίκης. Ο ρόλος της στη νεότερη ιστορία της πόλης», Η 
Θεσ  σαλονίκη μετά το 1912, ό.π. (υποσημ. 29), 67-76, και συγκε-
κρι μένα 69-71. Στη διοικητική ιεραρχία της Υπηρεσίας στην 
πό λη επικεφαλής παρουσιάζεται ο Έφορος Κλασικών Αρχαιο-
τή των. Θα πρέπει να διορθωθεί η πληροφορία του Μανόλη Χα
τζηδάκη, ΔΧΑΕ Ι΄ (1980-1981), η΄, ότι ο Ανδρ. Ξυγγόπουλος 
από το 1924 ανέλαβε Έφορος Αθηνών.
32  Στη μελέτη του «Νεώτερα εὑρήματα εἰς τὸν ναὸν τῶν Ταξι
αρχῶν Θεσσαλονίκης», Μακεδονικά 3 (1953-1955), 281-289, και 
συγκεκριμένα στη σ. 284, με αφορμή το τρίλοβο άνοιγμα στην 
είσοδο των Ταξιαρχών, παραθέτει όλα σχεδόν τα μορφολογικά 
συναφή παραδείγματα στην πόλη (Παναγίας Ελεούσας, καθο
λικού Βλατάδων, πυλώνων Αγίου Νικολάου Ορφανού, Αγίων 
Αποστόλων και Αγίας Σοφίας), χωρίς να περιλαμβάνει την Βα
σιλέως Καρόλου.

της οικογενειακής επιχείρησης των Μαράτων. Αμέσως 
μετά την καταστροφική φωτιά, ξεκίνησε η εκμετάλ
λευση του οικοπέδου. Έτσι, την 9η Αυγούστου 1961 
εκδόθηκε η άδεια για την ανέγερση της οικοδομής, 
στην οποία λειτούργησε ο κινηματογράφος «Κλειώ»33.

Προφορικές μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής πα
ραδίδουν την πληροφορία ότι από το κατεστραμμένο 
παρεκκλήσι των Μαράτων προέρχεται μία τοιχογρα
φία, η οποία μεταφέρθηκε πριν από την πυρκαγιά για 
φύλαξη στο Αγίασμα του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, 
στα νότια της Αγίας Σοφίας34. Αυτό σημαίνει ότι ο τοί
χος με το εκκλησάκι δεν κάηκε μαζί με τα σπίτια της 
αυ λής και η καταστροφή του υπήρξε προϊόν της διευ-
θέ τησης του οικοπέδου και της Βασιλέως Καρόλου. 
Επί σης, η πληροφορία αυτή θέτει μια σειρά από ανα
πάντητα, προς το παρόν, ερωτήματα γύρω από τα πρό-
σωπα που κρύβονται πίσω από την αποκόλληση και τη 
μεταφορά της φερόμενης τοιχογραφίας του μνη μείου 
της Βασιλέως Καρόλου, καθώς μια τέτοια πρά ξη –ακα
τάγραφη στα χρονικά της Αρχαιολογικής Υπη ρεσίας 
της πόλης– προϋποθέτει την εργασία κάποιου από τους 
συντηρητές εκείνης της εποχής. Όπως και να ’χει, το εν 
λόγω ζωγραφικό έργο  βρί σκεται σή μερα κρεμασμένο 
σε τζαμωτή κορνί ζα στον βόρειο τοί χο του σύγχρονου 
ναού του Προ δρό μου (Εικ. 5)35. 

33  Τα στοιχεία της άδειας οφείλονται στον κ. Βασίλειο Τσούζη. 
Στις αρχές της δεκαετίας του ’60 παρατηρείται μεγάλη οικοδομι
κή δραστηριότητα στην περιοχή γύρω από την Αγία Σοφία. Η κ. 
Φανή Δροσογιάννη με ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντι
μετώπιζε ως Επιμελήτρια Αρχαιοτήτων στη Θεσσαλονίκη από το 
1960 έως το 1963. Θυμάται ότι σε ένα λοξό δρόμο πάνω από την 
Αγία Σοφία (κοντά στην Πατριάρχου Ιωακείμ) υπήρχε επίμηκες 
διώροφο βυζαντινό κτίσμα με τοξωτά ανοίγματα και βυζαντινές 
τοιχογραφίες, το οποίο είχε μέτωπο στον δρόμο και κατεδαφί
σθηκε εν μια νυκτί. Σύμφωνα με την ίδια, το κτίσμα ήταν κοσμι
κό. Της έδειξα τον τοίχο, αλλά δεν της θύμισε το κτίσμα που είχε 
κατά νου, τονίζοντας, βέβαια, ότι η μνήμη πολλές φορές απατά.
34  Η πληροφορία για τη μεταφορά της τοιχογραφίας είναι της 
κ. Ελένης Δώδου, της κ. Σόνιας Καραπαναγιωτίδου και της κ. 
Φωτεινής, νεωκόρου του Αγίου Ιωάννου, στις οποίες εκφράζω 
θερμές ευχαριστίες.
35  Ευχαριστώ τον κ. Θανάση Καρβουνάρη, συντηρητή της Εφο
ρείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, ο οποίος με 
διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για αποτοιχισμένη τοιχογραφία. Ομο
λογώ ότι η περίπτωση το συγκεκριμένο έργο να είναι τοιχογρα
φία προερχόμενη από το χαμένο μνημείο της Βασιλέως Καρόλου 
με έβρισκε συνεχώς επιφυλακτικό, λόγω της λανθάνουσας ιστο-
ρίας της αποκόλλησης και μετα φο ράς της. Η ταύτιση του έργου 
με τοιχογραφία μένει να απο δειχθεί.
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Πρόκειται για έργο εξαιρετικά μεγάλων διαστά
σεων: 1,68×1,14μ., συμπεριλαμβανομένης της κορνίζας 
πλάτους 0,003μ. Στη ζωγραφική επιφά νεια επισημαί
νονται επικαθίσεις ρύπων αιθάλης και αλάτων από 
υγρασία, λαδιές σε μεγάλη έκταση και ίχνη επιζωγρά
φισης. Ο διάκοσμος συνίσταται σε μετωπική παράστα
ση του Χριστού, πιθανόν μέχρι κάτω από την οσφύ. 
Μια σειρά από τμήματα αργυρών επενδύσεων διαφο
ρετικής μεταξύ τους εποχής, αλλά στο σύνολό τους με
ταβυζαντινών, απλώνονται –συχνά ασυνάρτητα λόγω 
επανατοποθέτησης– στην επιφάνεια, καλύπτοντας τον 
φωτοστέφανο, τμήμα των ενδυμάτων, το Ευαγγέλιο 
που κρατεί ο Χριστός με την επιγραφή «ἐγὼ εἰμὶ τὸ 
φῶς...», τα χέρια του και μέρος του κάμπου. Αργυρά 
ελάσματα με τα συμπιλήματα «ΙΣ ΧΣ» πλαισιώνουν τη 
μορφή του Χριστού. Δύο αργυρές επενδύσεις ποδιών, 
κάτω από το συμπίλημα «ΧΣ», γεννούν ερωτημα τικά 
για την αρχική ακέραια μορφή του Χριστού.

Στο χωρίο της συμβολαιογραφικής πράξης της Σ. 
Σουρ μπάνου μνημονεύεται «ἔγ χρωμος τοιχο γρα φία 
ὑπερ φυσικοῦ μεγέθους τοῦ Σωτῆρος Χρι στοῦ». Ο Κ. 
Βλά χος, απαριθμώ ντας στο βιβλίο του τα μετόχια 
της Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη, σημειώνει ένα 
σπί τι στην πόλη, «ἔνθα σῴζεται μεγίστη τοιχογρα
φία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ γνωστὴ εἰς τὴν πόλιν ὑπὸ 
τὸ ὄνομα Μέ γας Σωτήρ»36. Το 1918 ο συντάκτης του 
«Γε νικοῦ Κτηματολογίου τῆς Ἑλληνικής Ὀρθοδόξου 
Κοι νότητος» ανέφερε ότι στο αγιοπαυλίτικο μετόχι τη 
Βασιλέως Καρόλου «ὑπάρχουσιν ἐρείπια Βυζαντινοῦ 
παρεκκλησίου, μετὰ τοιχογραφιῶν»37. Παλαιότερα 
ο Μ. Χατζή Ιωάννου έγραφε σχετικά με τα λείψανα 
της εκκλησίας ή του μοναστηριού στο αγιοπαυλίτικο 
μετόχι ότι είναι «ἐπ’ ὀνόματι τοῦ μεγάλου Σωτῆρος», 
χωρίς να αναφέρει την ύπαρξη κάποιου ζωγραφικού 
έργου38.

Η μακροσκοπική εξέταση της ζωγραφικής επιφά-
νειας του Μεγάλου Σωτήρος οδήγησε στην παρατή-
ρη ση ότι αυτός έχει πιθανόν βυζαντινό στρώμα. Συ-
γκε κριμένα, επισημάνθηκαν λεπτές δέσμες γραμμικών 

36  Βλάχου, Ἡ Χερσόνησος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ό.π. (υποσημ. 19), 
281.
37  Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου – Χεκίμογλου, «Μετό χι», ό.π. 
(υποσημ. 2), 113.
38  Μ. Χατζή Ιωάννου, Ἀστυγραφία Θεσσαλονίκης ἤτοι το πο 
γραφικὴ περιγραφὴ τῆς Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1880 [Αθή-
να 1978 (ανατύπωση)], 101.

φώτων στο πρόσωπο του Χριστού με τους σκιερούς 
τόνους, και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από τους 
οφθαλμούς39. Τα τεχνοτροπικά αυτά στοιχεία μας κα-
τευθύνουν –ασφαλώς με κάθε επιφύλαξη– σε ζωγρα-
φικά έργα των ύστερων βυζαντινών χρόνων από τα 
μέσα του 14ου αιώνα και έπειτα40. Η κατάστα ση δι
ατήρησης δυσχεραίνει οποιεσδήποτε άλλες πα ρα-
τηρήσεις, αλλά επιβάλλει εργασίες καθαρισμού από 
την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων41.

Παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η μοναδική 
φωτογραφική τεκμηρίωση του κατεστραμμένου σή

39  Δυστυχώς το γεγονός ότι το ζωγραφικό έργο είναι σε τζαμωτή 
κορνίζα δεν επέτρεψε τη λήψη φωτογραφίας με έμφαση σε λε
πτομέρειες για τη δημοσίευση.
40  Πρβλ. παραδείγματα στη μνημειακή ζωγραφική της Μα κε-
δονίας στο Ε. Ν. Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες της περιόδου των 
Παλαιολόγων σε ναούς της Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1999, 
55-89 (καθολικό μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους) και 117-
154 (Παλιά Μητρόπολη Εδέσσης). Ευχαριστώ τον καθηγητή κ. 
Αθανάσιο Σέμογλου, ο οποίος εξέτασε και αυτός το έργο από 
κοντά, εκφράζοντας την ίδια χρονολογική υπόθεση.
41  Περιορίζομαι να σημειώσω ότι σε περίπτωση που επαληθευθεί 
η υπόθεση για τη χρονολόγηση του Μεγάλου Σωτήρος από τα 
μέσα του 14ου αιώνα και έπειτα, τότε ο πυλώνας της Βασιλέως 
Καρόλου θα συναντηθεί χρονικά με μνημεία αυτής της περιόδου 
στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας, όπως τον ναΐσκο του 
Σωτήρος κοντά στην Εγνατία. Βλ. σχετικά Ε. Κουρκουτίδου-
Νικολαΐδου, Ναός του Σωτήρος Χριστού, Αθήνα 2008. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι μετά τα μέσα του 14ου αιώνα φαίνεται να 
χρονολογούνται και οι τοιχογραφίες στο χαμένο παρεκκλήσιο 
της Αγίας Ελεούσας στην ενορία της Παναγούδας, ανατολικά 
της Αγίας Σοφίας. Για το μνημείο βλ. Απ. Βακαλόπουλος, «Τὸ 
ἐν Θεσσαλονίκῃ παρεκκλήσιον Παναγίας Ἐλεούσης καὶ ὁ περὶ 
αὐτὸ χῶρος», ΕΕΒΣ 13 (1936), 239-250. Συγκεκριμένα, οι τοιχο
γραφίες με τους προπάτορες στη δημοσίευση του Απ. Βακαλό
πουλου (στο ίδιο, 243, εικ. 3) παρουσιάζουν στενές συγγένειες 
με εκείνες του ναΐσκου του Σωτήρος στην Εγνατία και δεί χνουν 
να συνδέονται με το ρεύμα της επιστροφής στην πρώ τη φάση 
της Παλαιολόγειας Αναγέννησης. Τέλος, σε αυ τήν τη σημαντική 
για τη Θεσσαλονίκη περίοδο, η οποία εγκαι νιάζεται με την ποι
μεναρχία του Αγίου Γρηγορίου Πα λαμά (†1359), υπάρχει μία 
εικαστική μαρτυρία από τον ίδιο τον μητροπολιτικό ναό της 
πόλης. Πρόκειται για την εικόνα του Χριστού με την επωνυμία 
«ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ», η οποία πιστεύεται ότι μεταφέρθηκε από 
την Αγία Σοφία στο παρεκκλήσιο της Αγίας Ελεούσας μετά τη 
μετατροπή της πρώτης σε τζαμί το 1523/24. Βλ. σχετικά Π. Βο
κοτόπουλος, Ελληνική Τέχνη: Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα 1995, 
222-223, εικ. 146, και Ε. Χεκίμογλου, Θεσσαλονίκη. Τουρκο
κρατία και Μεσοπόλεμος, Θεσσαλονίκη 1995, 22-28. Η εν λόγω 
εικόνα παρουσιάζει ομοιότητες με τον Μεγάλο Σωτήρα ως προς 
την τεχνοτροπία (τις δέσμες γραμμικών φώτων στο πρόσωπο) 
και τη μνημειακή μορφή του Χριστού.
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μερα τοίχου, είναι απαραίτητη η διατύπωση ορισμέ
νων παρατηρήσεων σχετικά με τη θέση του στην αρ
χιτεκτονική παράδοση της Θεσσαλονίκης. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, ο πυλώνας συνδέεται τυπολογικά με μια 
ομάδα πυλώνων στην πόλη, που χρονολογούνται στο 
ευρύτερο πλαίσιο των τελών του 13ου και των αρχών 
του 14ου αιώνα. Η τρίλοβη διάταξη των πυλώνων της 
Θεσσαλονίκης συγγενεύει μορφολογικά με διατάξεις 
ανοιγμάτων σε νάρθηκες ναών στην ευρύτερη περι
οχή της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης, 
αυτούς που ο Cyril Mango περιέγραψε ως portico fa
ca des42. Στο περιβάλλον της Κωνσταντινούπολης είσο
δος με μορφή τρίλοβου ανοίγματος σε ανοικτό εξω
νάρθηκα απαντά στο Fatih Camii της Αίνου43, ενώ στη 
Θεσσαλονίκη τρίλοβες διατάξεις διαθέτουν οι είσοδοι 
σε περίστωα ναών, όπως της Αγίας Αικατερίνης44, του 
Αγίου Παντελεήμονα45 και του καθολικού της μονής 
Βλατάδων46. Είναι, επομένως, εύλογο οι πυλώνες της 

42  Βλ. C. Mango, Byzantine Architecture (History of World Archi-
tecture), New York 1976, 271-277. Σχετικά με την καταγωγή αυ
τού του τύπου εξωνάρθηκα, βλ. Στ. Β. Μαμαλούκος, Το καθολι
κό της Μονής Βατοπεδίου. Ιστορία και Αρχι τε κτο νική, Αθήνα 
2001, 157-159. Θα πρέπει να επανεξετασθεί η σχέση αυτών των 
εξωνάρθηκων με τις αστικές οικίες όχι ως προς τις τυχόν βενε
τικές επιρροές, που υπέδειξε με κάποια επιφύλαξη ο C. Mango, 
αλλά ως προς την καταγωγή τους από κτήρια με ανοικτή στοά 
στο ισόγειο και υπερκείμενο όροφο.
43  Βλ. Mango, στο ίδιο, 271, εικ. 297. Σε αυτό οι λοβοί είναι ισο
πλατείς και ισοϋψείς, επιλογή που πρέπει να επιβλήθηκε από την 
πιθανή ύπαρξη ορόφου. Σχετικά με τη μορφή και τη χρονολό
γηση του εξωνάρθηκα, βλ. Στ. Μαμαλούκος, «Συμπληρωματικά 
στοιχεία για την αρχιτεκτονική της Κα θολικής Εκκλησίας 
(Φατίχ Τζαμί) της Αίνου», Περί Θράκης 5 (2005-2006), 11-39, 
και συγκεκριμένα 15-16, σχ. 1, 8, εικ. 10, όπου και η προγενέστε
ρη βιβλιογραφία.
44  Βλ. Μango, στο ίδιο, εικ. 304 και Ε. Κ. Χατζητρύφωνος, Το πε
ρίστωο στην υστεροβυζαντινή εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. 
Σχε διασμόςλειτουργία, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και 
Με  τα βυζαντινών Μνημείων, Μελέτες 1, Θεσσαλονίκη 2004, α/α 
16, 270-274. Πρόκειται για την είσοδο της δυτικής πλευράς του 
περιστώου, με τον κεντρικό λοβό να διευρύνεται και να υπερυ
ψώνεται ελαφρά από τους πλευρικούς. 
45  Βλ. Χατζητρύφωνος, στο ίδιο, 284-288, α/α 19 και Απο τυ πώ
μα τα, Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη σε φωτογραφίες και σχέδια 
της Βρετανικής Σχολής Αθηνών (18881910), Θεσ σαλονίκη 
2012, 137-145, εικ. 95-96 (Π. Ανδρούδης). Πρό κει ται για τις ει
σόδους στη βόρεια και νότια πλευρά του κατεδαφισμένου περι-
στώου, με ίδιας μορφής λοβούς που φέρουν –εκτός από τον κε
ντρικό– τυφλά αψιδώματα. 
46  Βλ. Ανδρ. Ξυγγόπουλος, Τέσσερες μικροὶ ναοὶ τῆς Θεσσα λο 
νίκης ἐκ τῶν χρόνων τῶν Παλαιολόγων, Μακεδονική Βι βλιο-

Θεσσαλονίκης με τη μορφή του τρίλοβου ανοίγματος 
να αποτέλεσαν προϊόν μιας τάσης για δημιουργία μνη
μειακών θολοσκεπών εισόδων στον περίβολο εκκλησι
αστικών ιδρυμάτων με μορφολογικά στοιχεία δανει
σμένα από τις εισόδους σε εξωνάρθηκες ναών.

Ένα στοιχείο που καθιστά ξεχωριστό τον πυ λώ-
να του Ντ. Χριστιανόπουλου, είναι ο συνδυα σμός 
ορι ζόντιων και καταέτιων γείσων στην κά λυ ψη, ιδι
ομορφία που είχε επισημάνει από πα λιά ο Γιώργος 
Βε λέ νης σχολιάζοντας τη συνάντηση κα μπύλων και 

θήκη 15, Θεσσαλονίκη 1952, 61, εικ. 29. Πρόκειται για τη νότια 
είσοδο του περιστώου. Εδώ το τρίλοβο άνοιγμα βρίσκεται σε 
υπο χώρηση και τονίζεται από κεντρικό τόξο με πλευρικά τε
ταρτοκυκλικά αψιδώματα.

Εικ. 5. Θεσσαλονίκη. Αγίασμα του Προδρόμου. Ο Μέγας Σω 
τήρ από το ναΰδριο της αφήγησης του Ντίνου Χριστιανόπουλου.
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οριζόντιων γείσων σε μνημεία της Θεσ σα λονίκης και 
της πρωτεύουσας47. Το στοιχείο αυτό, δηλαδή ο συν
δυασμός οριζόντιων και καταέτιων γείσων, δεν απα
ντά στους πυλώνες της Αγίας Σοφίας και των Αγίων 
Αποστόλων, όπου –σύμφωνα με φωτογραφικά τεκμή
ρια– είχα με ενιαία δικλινή στέγη και καμπύλη επικά
λυψη του κεντρικού θόλου αντίστοιχα.48 Εν προκειμέ
νω, λοιπόν, απορρίφθηκαν το μονοκόμματο αέτωμα 
(πυλώνας Αγίας Σοφίας) και το καμπύλο γείσο με την 
ελαφριάς κλίσης καταέτιά του συνέχεια (πυλώνας 
Αγίων Αποστόλων) και επιλέχθηκε ένας τρόπος κάλυ
ψης με καταέτια γείσα ισχυρών κλίσεων στον άξονα 
του κεντρικού τόξου49.

Η κατά μέτωπον συνάντηση των οριζόντιων και κα
ταέτιων γείσων στο εν λόγω μνημείο ακολουθεί την πα

47  Γ. Μ. Βελένης, Ερμηνεία του εξωτερικού διακόσμου στη βυ ζα
ντινή αρχιτεκτονική, ΕΕΠΣΑΠΘ, Παράρτημα αριθ. 10 του Θ΄ 
τόμου, Θεσσαλονίκη 1984, 282 σημ. 1.
48  Βλ. αντίστοιχα Κ. Θεοχαρίδου, Η αρχιτεκτονική του ναού της 
Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη, Δημοσιεύματα του ΑΔ, αριθ. 
52, Αθήνα 1994, πίν. 6β, 7α, και Γ. Επαμεινώνδας, Θεσσαλονίκη 
18631873. Οι πα λαιό τερες φωτογρα φίες. Οι πρώτοι χάρτες της 
περιο χής λιμανιού και σταθμού, Θεσ σα λο νίκη 2014, εικ. 22. Η μο-
ναδική αυτή φωτογραφική αποτύπωση του πυλώνα των Αγίων 
Αποστόλων επιτρέπει τη διόρθωση της υπόθεσης του Βελένη, Ὁ 
πυλώνας τῆς μονῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ό.π. (υποσημ. 9), 31, 
εικ. 4, σχ. 4 ότι και αυτός, όπως και της Αγίας Σοφίας, καλυπτό
ταν με ενιαία δικλινή στέγη. Βλ. σχετικά την πρόσφατη ανακοί
νωση του Π. Ανδρούδη, «Νεό τερα στοιχεία για τη μορφή του 
υστεροβυζαντινού πυλώνα της Μονής των Αγίων Αποστόλων 
Θεσσαλονίκης», ΛΣΤ΄ Πανελλήνιο Ιστο ρικό Συνέδριο, 2224 
Μαΐου 2015, στο Κέντρο Ιστορίας Θεσ σα λονίκης.
49  Χωρίς να συνδέονται με την κατασκευαστική παράδοση της 
Θεσσαλονίκης, στέγες με έντονες κλίσεις απαντούν σε τρία όψι
μα νοτιοελλαδικά μνημεία: στο προστώο και το πρόπυλο της 
Καπνικαρέας, το πρόπυλο της Αγίας Μονής στην Άρεια και το 
κωδωνοστάσιο της Παντάνασσας του Μυστρά. Βλ. Χ. Μπούρας 
– Λ. Μπούρα, Ἡ ἑλλαδικὴ ναο δομία κατὰ τὸν 12ο αἱῶνα, Αθήνα 
2002, 49-50, εικ. 29 και σ. 411, εικ. 439-440, και Στ. Σίνος (επιμ.), 
Τα μνημεία του Μυστρά. Το έργο της Επιτροπής Αναστήλωσης 
Μνημείων Μυστρά, Αθήνα 2009, 207, εικ. 23-28. Για τη χρονο
λόγηση του προστώου της Καπνικαρέας, βλ. Βελένης, Ερμηνεία, 
ό.π. (υποσημ. 47), 268 σημ. 2, όπου εντάσσεται σε μια εξελικτική 
πορεία με κατάληξη τον Μέρ μπακα, μνημείο που σήμερα πλέον
χρονολογείται στον 13ο αιώνα. Για την Αγία Μονή βλ. την 
πρό ταση χρονολόγησή της στον 13ο αιώνα και όχι στο 1149, 
όπως πιστευόταν έως σήμερα, στο G. D. R. Sanders, «William 
of Moerbeke’s Church at Merbaka: The Use of Ancient Spolia 
to Make Personal and Political Statements», Hesperia 84 (2015), 
583-626. Το πρόπυλο της Αγίας Μονής φαίνεται μάλιστα να 
αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη στον βόρειο τοίχο του καθο
λικού (παρατήρηση καθηγητή κ. Αριστοτέλη Μέντζου).

λαιολόγεια τάση της Θεσσαλονίκης για ανάδειξη των 
τριγωνικών αετωμάτων, η οποία αντιπροσωπεύεται 
από δύο ξυλόστεγους ναούς: τους Ταξιάρχες και τον 
Άγιο Νικόλαο Ορφανό50. Στις αετωματικές επιφάνειες 
αυτών των ναών εγγράφονται τρίγωνα με τις πλαϊνές 
πλευρές τους να ορίζονται από διπλή οδοντωτή ταινία 
και τις κάτω να συνεχίζουν την ευθεία του γείσου της 
στέγης, επίσης με διπλή οδοντωτή ταινία51. Όπως ήδη 
αναφέρθηκε, στον πυλώνα του Ντ. Χριστιανόπουλου 
το τύμπανο της αετωματικής επι φάνειας τονίζε ται από 
έναν αξονικά τοποθετημένο πλίνθινο σταυ ρό, συνδυ
ασμένο με τα γράμματα Χ στα διά κε νά του, συντομο
γραφία του «Χ(ριστὸς) χ(ά ριν) χ(ρι στια νοῖς) χ(αρίζει)» 
ή του «Χ(ριστὸς) χ(ρι στια νοῖς) χ(ά ριν) χ(αρίζεται)»52.

Σε ό,τι αφορά την ταύτιση του εκκλησιαστικού 
ιδρύ  ματος, όπου ανήκε ο πυλώνας της Βασιλέως Καρό-
λου, ήδη αναφέρθηκε ότι ο Ε. Χεκίμογλου και η Θ. Μα -
ντοπούλου-Παναγιωτοπούλου πρότει ναν ως κτήτορα 
του μοναστηριού κάποιον Δια  βα σημέρη, μέλος μιας 
οικογένειας, στην οποία ανήκαν κληρικοί της Μη-
τρόπολης Θεσσαλονίκης κατά το πρώτο μισό του 14ου 
αιώνα53. Η πρόταση αυτή γίνεται αποδεκτή, στον βαθ

50  Το ζήτημα έχει σχολιασθεί από τον Γ. Βελένη, ο οποίος ενέ
ταξε και τον τοίχο του Ντ. Χριστιανόπουλου σε αυτήν την ενό
τητα μνημείων (βλ. Γ. Βελένης, Η βυζαντινή αρχιτεκτονική της 
Θεσσαλονίκης. Αισθητική προσέγγιση, Αφιέρωμα στη μνήμη 
του Σωτήρη Κίσσα, Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών, 
Θεσσαλονίκη 2001, 1-25, ιδίως σημ. 8). Για την ανάδειξη της τρι-
γωνικής επιφάνειας των αετωμάτων αυτήν την περίοδο στην πε
ριοχή του Δεσποτάτου και του νό τιου μακεδονικού χώρου, βλ. 
επίσης Βελένης, Ερμηνεία, ό.π. (υποσημ. 47), 262. 
51  Στην περίπτωση του αετώματος του Ορφανού, που είναι 
υψη λότερων αξιώσεων σε σχέση με εκείνο των Ταξιαρχών, υιο-
θετούνται μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός τυφλού αψιδώ-
ματος: η εγγεγραμμένη τριγωνική επιφάνεια βρίσκεται σε υπο
χώρηση και φέρει κεραμοπλαστικό διάκοσμο γύρω από παρά
θυρο, ενώ τα κεκλιμένα μέρη ανάμεσα στη στέγη και το εγγε
γραμμένο τρίγωνο είναι ολόπλινθα. 
52  Βλ. σχετικά Andr. Rhoby, «Secret Messages? Byzantine Greek Te
tra gramms and their Display», ArtHist Papers 1 (2013), 1-14, συ-
γκε κριμένα 22 σημ. 45. Το ίδιο θέμα: α) στο αριστερό τυφλό αψί
δωμα του τρίλοβου ανοίγματος στη νότια πλευρά του εξωνάρ
θηκα του Αγίου Παντελεήμονα [Αποτυπώματα, ό.π. (υποσημ. 
45), 137-145, εικ. 95, 96 (Π. Ανδρούδης)], β) στην κινστέρνα των 
Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης [Αν. Κ. Ορλάνδος, «Ἡ κιν
στέρνα τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ Μονῆς τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων», 
Μακεδονικά 1 (1940), 377-383, και εικ. 3, 5γ] και γ) συχνά στα 
τείχη της πόλης (Γ. Βελένης, Τα τείχη της Θεσσαλονίκης, Θεσ σα-
λο  νίκη 1998, 113, σχ. 21).
53  Βλ. PLP 3, σ. 36, αριθ. 5363 και 5364.
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μό που μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Μ. Χα τζή 
Ιωάννου είδε πράγματι μια κτητορική επιγραφή με 
ασφάλεια, εξαρτημένη από τα αρχιτεκτονικά κατάλοι
πα της μη σωζόμενης μονής (δηλαδή τον πυλώνα), το 
περιεχόμενο της οποίας περιέγραφε ότι «τὴν ἐκκλησίαν 
ταύτην ἔκτισεν Μανουήλ τις Δεασημέρης, ἀνθ᾽ ὧν περ 
ἥμαρτε [...]»54. Αν και η υπόθεση αυτή είναι επισφαλής, 
η διόρθωση του ονόματος του Διαβασημέρη μάς παρα
δίδει μία ακόμη μαρτυρία για την έκταση της σχέσης 
των αξιωματούχων της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης με 
μοναστηριακά ιδρύματα κατά την παλαιολόγεια περί
οδο55. Τέλος, η ονομασία που μας παραδόθηκε για τα 
λείψανα του πυλώνα της Βασιλέως Καρόλου δεν φαί
νεται να διασώζει την αρχική επωνυμία της χαμένης μο
νής, αλλά να συνδέεται με τον Μεγάλο Σωτήρα. 

Η απόπειρα ταύτισης του μοναστηριακού ιδρύμα-
τος, στο οποίο ανήκε ο πυλώνας της Βα σι λέως Κα ρό-
λου, παραμένει απατηλή εφόσον η έως σήμερα έρευνα 
αδυνατεί να εξαγάγει ασφαλή συμπεράσματα για την 
τοπογραφία της ευρύτερης περιοχής της Αγίας Σοφίας 
μέσα από τον συσχετισμό πηγών και αρχαιολογικών 
καταλοίπων, δυστυχώς αμφότερων αποσπασματικά 
παραδομένων. Ενδεικτικά αναφέρω το γνωστό από 
το χρυσόβουλλο του Ιωάννη Ε΄ του έτους 1364, «μο νύ-
δριον τὸ εἰς ὄνομα τιμώμενον τοῦ Κ(υρίου) καὶ Σ(ω-
τῆ) ρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χ(ριστο)ῦ, καὶ ἐπικεκλημένον τοῦ 
Κυρ κύρου»56, που, αν και μερίδα ερευνητών δέχεται 
την ταύτισή του με τον ναΐσκο του Σωτήρος στην 
Εγνα τία57, δεν αποκλείεται να βρισκόταν εντός μεγά
λης έκτασης (γνωστής ως «τοῦ Κύρου») σε επαφή με το 
«κη ποπεριβόλιον» του μητροπολιτικού ναού, στα νό
τια ή νοτιοανατολικά της Αγίας Σοφίας, στη γειτονία 
της Αγίας Πελαγίας58. Προβληματική είναι και η χω

54  Χατζή Ιωάννου, Ἀστυγραφία, ό.π. (υποσημ. 38), 101.
55  Βλ. σχετικά M. Rautman, «Patrons and Buildings in Late By-
zantine Thessaloniki», JÖB 39 (1989), 295-315, ιδίως 304-315.
56  J. Lefort κ.ά. (εκδ.), Actes de Vatopédi ΙΙ. De 1330 à 1376, Ar-
chives de l’Athos XXXII, Paris 2006, 296-298, αριθ. 119.
57  Βλ. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου, Ναός του Σωτήρος Χρι στού, 
ό.π. (υποσημ. 41), 12-16, 42-45.
58  Αναλυτικότερα, σε επιστολή του μητροπολίτη Θεσ σα λο νί κης 
Ιωαννικίου, συνταγμένη το 1270, το τότε βατοπεδινό μετόχι του 
Αγίου Νικολάου περιγράφεται ως «ἐν τῇ συνοικίᾳ τῆς ἁγίας 
Πελαγίας διακείμενον, πλησίον δὲ τῶν δικαίων ἤγουν τοῦ κηπο
περιβολίου τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν μητροπόλεως» [Regel κ.ά., Actes 
de Zografou, ό.π. (υποσημ. 12), 24-25]. Το μετόχι αυτό πουλήθη
κε στη μονή Ζωγράφου το ίδιο έτος (στο ίδιο, 26). Το ζωγραφί

ροθέτηση του «μάκρωνος», γνωστού από έγγραφο που 
επικυρώνει την πώληση του μονυδρίου του Σωτήρος 
στη μονή Διονυσίου το 150259, ο οποίος θα μπορούσε 
να ταυτισθεί με τον εξωνάρθηκα της Αγίας Σοφίας60 

τικο πλέον μετόχι του Αγίου Νικολάου αναφέρεται σε έγγραφο 
του 1289 ως «τὸ Γλυκὺ νερὸν» (στο ίδιο, 30), ενώ σε απογρα
φή του 1320 μνημονεύεται ως «ἁγίου Νικολάου τοῦ Κύρου» 
(στο ίδιο, 41), ονομασία που επαναλαμβάνεται σε ορισμό του 
Ανδρονίκου Β΄ του 1296 ή του 1311 (Fr. Dölger, Regesten der 
Kai  serurkunden des oströmischen Reiches von 5651453, 4. Teil, 
Ber lin 1960, 25-26, αριθ. 2194) και σε μία απογραφή του 1301 
για λογαριασμό της μονής Ιβήρων για κτήματα στην περιοχή 
του Γαλλικού ποταμού (Fr. Dölger, Aus den Schatzkammern des 
hei ligen Berges, München 1948, 193-198, αριθ. 66/7). Κατά τον 
Δη μητριάδη, Τοπογραφία, ό.π. (υποσημ. 2), 33-34, η συνοικία 
της Αγίας Πελαγίας ξεκινούσε από τα παραθαλάσσια τείχη και 
μάλ λον έφθανε μέχρι την Εγνατία ή και πιο πάνω από αυτήν. Η 
έκταση αυτή όμως είναι υπερβολικά μεγάλη. Ορθές σκέψεις για 
την έκταση της συνοικίας νότια της Μητρόπολης αναπτύσσει σε 
σειρά εργασιών ο Ε. Χεκίμογλου, Τουρκοκρατία και Με σο πό
λε μος, ό.π. (υποσημ. 41), 29-37, 39-52, 63-72.
59  Ευθυμίου Διονυσιάτου – Στ. Π. Κυριακίδου, «Ἔγγραφα τῆς 
Ἱε ρᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Διονυσίου ἀφορῶντα εἰς ἀγνώστους 
ναοὺς τῆς Θεσσαλονίκης», Μακεδονικά 3 (1953-1955), 363-376, 
ιδίως 365-366: «τὸ συγκείμενον τῷ ναῷ τῆς ἐνυποστάτου λόγου 
Θεοῦ σοφίας, παρὰ τὸ εὐώνυμον μέρος τοῦ μάκρωνος, ἐπάνω τῶν 
λεγόμενων σκαλίων». Ο Στίλπων Κυριακίδης είχε αποτολμή σει 
να συνδέσει το μονύδριο του Σωτήρος του 1502 με τα λείψανα 
της εκκλησίας του Μεγάλου Σωτήρος, στα οποία είχε αναφερ
θεί πρώτος ο Μ. Χατζή Ιωάννου, αλλά τελικά απέκλεισε την 
υπό θεση αυτή, καθώς –ακολουθώντας τον Or. Tafrali– δέχθηκε 
ότι ο Μέγας Σωτήρ βρισκόταν δυτικά της Ροτόντας. Ο Ανδρ. 
Ξυγ γόπουλος, «Τὸ μονύδριον τοῦ Σωτῆρος, τὸ κατὰ τὸν μάκρω
να τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης», Μακεδονικά 3 (1953-55), 
377-378 είχε ταυτίσει το μονύδριο του Σωτήρος με τα λείψανα 
ενός ναϋδρίου, τα οποία είχε εντοπίσει το 1926/27 απέναντι από 
τη ΒΔ γωνία της Αγίας Σοφίας, στο ύψος του καταστρώματος 
του δρόμου.
60  Στην «Ὑποτύπωσιν» του Συμεών Θεσσαλονίκης διαβάζουμε 
ότι η ακολουθία της λιτής την 6η Αυγούστου (εορτή της Με-
τα  μόρφωσης) γίνεται «εἰς τὸν ἐπάνω τῆς βορείου πύλης τοῦ 
με γάλου νάρθηκος ναὸν τοῦ Σωτῆρος» [Ι. Φουντούλης, «Μαρ-
τυ  ρίαι τοῦ Θεσσαλονίκης Συμεὼν περὶ τῶν ναῶν τῆς Θεσ σα-
λο νίκης», ΕΕΘΣΑΠΘ 21 (1976), 125-177, και συγκεκριμένα 
138]. Η θέση τού εν λόγω ναού συμπίπτει με εκείνη του μονυ
δρίου του Σωτήρος του διονυσιάτικου εγγράφου, κάτι που 
επι  τρέπει τον συσχετισμό και εν τέλει την ταύτιση «μεγάλου 
νάρ  θηκος» και «μάκρωνος». Για την ενσωμάτωση του εξωνάρ
θηκα της πεντάκλιτης βασιλικής στον ναό του 8ου αιώνα βλ. 
Ar. Mentzos, «Santa Sofia di Salonicco: Il problema della prima 
fase», G. Farioli-Campanati κ.ά. (επιμ.), Ideologia e cultura arti sti
ca tra Adriatico e Mediterraneo orientale (IVX secolo): Il ruo lo 
dell'autorità ecclesiastica alla luce di nuovi scavi e ricerche, Atti 
del Convegno Internazionale, Bologna Ravenna, 2629 No vem bre 
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και όχι με τον βόρειο εξωτερικό τοίχο της πεντάκλιτης 
βασιλικής, όπως έχει υποτεθεί61.

Περιττό να αναλυθεί περαιτέρω η γνώμη ότι τα δια-
θέσιμα δεδομένα για τα μνημεία γύρω από την Αγία 
Σοφία μπορεί να είναι αναντίστοιχα της ιστορι κής 
πραγματικότητας για μια πόλη κα τακλυσμένη από 
ναΰδρια και μονές, όπως η υστε ροβυζαντινή Θεσ σα-
λονίκη· έτσι, οι όποιες προ σπάθειες ταύτισης μνημείων 
ενδέχεται να καταλήξουν στο παιχνίδι με τις μου σικές 
καρέκλες.

Παρά ταύτα, κρίνεται σκόπιμο να σχολιασθεί ένα 
τοπογραφικό ζήτημα, το οποίο εγείρει η έρευνα των 
πηγών της οθωμανικής εποχής. Ανατολικά του πυλώ
να του Ντ. Χριστιανόπουλου βρισκόταν μια συνοικία, 
γνωστή στην έρευνα ως Sulu Paşa (Εικ. 1)62. Η συνοικία 
αυτή, με πυρήνα το ομώνυμο τέμενος, είχε μικρή έκταση 
και οριζόταν ανατολικά από τη Βασιλέως Πέτρου (πα
ράλληλη της Βασιλέως Καρόλου, Aya Sofya Hamamı 
στα τουρκικά) και δυτικά από την Κωνσταντίνου Πα-
λαιολόγου (Fa brika στα τουρκικά)63. O Βα σί λης Δη μη-
τριάδης συσχέτισε τo Sulu Paşa Camii με τo Sulu Kapısı 
(δηλαδή την Πύλη του Sulu), το οποίο ο ίδιος διάβασε 
στο υπ’ αριθμόν 8 χοτζέτι (του έτους 1544) της μονής 

2007, Bologna 2009, 87-98, ιδίως 91. Για τον εξωνάρθηκα της 
Αγίας Σοφίας στους ύστερους βυζαντινούς χρόνους, μέσα από 
τα αρχαιολογικά δεδομένα και τις πηγές, βλ. Θεοχαρίδου, Η αρ
χι τεκτονική του ναού της Αγίας Σοφίας, ό.π. (υποσημ. 48), 40-
41, 183-184, σχ. 3.
61  Βλ. Θεοχαρίδου, στο ίδιο, 41, όπου και η σχετική συζήτηση.
62  Για τη συνοικία βλ. Δημητριάδης, Τοπογραφία, ό.π. (υποσημ. 
2), 144.
63  Ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία που αντλούμε από 
ένα έγγραφο, άλλοτε στο Αρχείο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης 
και σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη (κώδ. 2673), ότι η Ανν. 
Μπαλάνου και τα ανίψια της δώρισαν το 1856 στον ναό της 
Παναγούδας ένα βακουφικό ακίνητο (εργαστήριο αχταρικό), το 
οποίο βρισκόταν στη συνοικία του Σούλιου Πασιά (sic) και συ
νόρευε με τον τεκέ. Βλ. Γ. Στογιόγλου, «Ὁ ἐν Θεσσαλονίκῃ ναὸς 
τῆς Παναγούδας ἐξ ἀνεκδότων πηγῶν 1757-1905», ΕΕΘΣΑΠΘ 
19 (1974), 347-426 και συγκεκριμένα 365-368. Το ακίνητο είχε 
πωληθεί στις αρχές του 1811 από τους μουσουλμάνους ιδιο
κτήτες του, οι οποίοι φαίνεται ότι εγκατέλειπαν αυτήν την 
αφιλόξενη γι’ αυτούς περιοχή λόγω της θέσης της ανάμεσα σε 
δύο πολυπληθείς χριστιανικές συνοικίες, του Αγίου Αθανασίου 
και της Παναγούδας. Σύμφωνα με μια παράδοση, που διέσωσε 
η Αγγελική Μεταλλινού, η Ανν. Μπαλάνου υπήρξε ευεργέτρια 
της Παναγούδας, γιατί εκεί βρήκε καταφύγιο κατά την κατα
δίωξή της από τους Τούρκους. Βλ. Αγγ. Μεταλλινού, «Ἡ Ἄννα 
Μπαλάνου μεταξὺ τῶν Φιλικῶν», Μακεδονικόν Ημερολόγιον 
1967, 255-256. 

Βλατάδων64. Με βάση αυτόν τον συσχετισμό, ο ίδιος 
ερευνητής θεώρησε ότι το τέμενος Sulu Paşa υπήρχε ήδη 
από το 1544 και απέδωσε την ίδρυσή του στον άγνω
στο κατά τα άλλα Sulu Paşa65. Επίσης, με δεδομένο ότι 
η ύπαρξη μουσουλμανικού τεμένους σε μια αμιγώς χρι
στιανική συνοικία είναι ασυνήθιστη, ο Β. Δημητριάδης 
υπέθεσε πως το Sulu Paşa Camii πιθανόν αντικατέστη
σε κάποιον βυζαντινό ναό, ο οποίος υπήρχε στη θέση 
αυτή πριν από την αρπαγή του από τους Οθωμανούς. 

Ο Γεώργιος Στογιόγλου είχε εκφράσει την υπόθεση 
ότι στη θέση του Sulu Paşa Camii βρισκόταν η χαμένη βυ
ζαντινή μονή της Αγίας Παρασκευής, γνωστής από δύο 
επιστολές των μητροπολιτών Θεσσαλονίκης Γρηγορίου 
και Μεθοδίου, συνταγμένων το 1432 και το 1453 αντί
στοιχα66. Ο εξεταζόμενος τοίχος δεν θα μπορού σε να 
ανήκει στο μοναστηριακό συγκρότημα που φέρεται να 
προϋπήρχε στη θέση του Sulu Paşa Camii, καθώς ανά
μεσα στα δύο τετράγωνα μεσολαβούσε βυζαντινός δρό
μος, η Βασιλέως Πέτρου ή Aya Sofya Hamamı των οθω
μανικών χρόνων, όπως ήδη αναφέρθηκε.

Η ταύτιση του Sulu Kapısı με τον πυλώνα του Ντ. 
Χρι στιανόπουλου θα προέβαλλε δελεαστική. Παρά 
ταύ τα, η αναζήτηση του υπ’ αριθμόν 8 χοτζετίου της 
μο νής Βλατάδων μάς έφερε αντιμέτωπους με μια δια-
φορετική ανάγνωση67. Στο έγγραφο, λοιπόν, το οποίο 
είχε την καλοσύνη να διαβάσει ο κ. Φωκίων Κο τζα-
γεώρ γης, καταγράφεται αγοραπωλησία ακινήτου κο
ντά στo Havlu Kapısı (δηλαδή στην Αυλόπορτα) και 
όχι στο Sulu Kapısı. Ο κ. Φ. Κοτζαγεώργης μού υπέδειξε 

64  Δημητριάδης, Τοπογραφία, ό.π. (υποσημ. 2), 49 σημ. 11, και 
338 σημ. 217.
65  Στο ίδιο, 338.
66  Γ. Στογιόγλου, «Ὁ ναὸς τῆς Παναγούδας καὶ τὸ γυναι κεῖο “βα -
σι λικὸν” μοναστῆρι στὴ Θεσσαλονίκη», ΚΗ΄ Δη μήτρια, Ζ΄ Ἐπι 
στημονικὸ Συμπόσιο, Χριστιανικὴ Θεσ σα λονίκη, Σταυ ρο   πη
γιακὲς καὶ ἐνοριακὲς μονές, ῾Ιερὰ Μο νὴ Βλατάδων 1820 Ὀκτω
βρίου 1993, Κέντρο Ιστορίας Θεσ σα λο νίκης του Δήμου Θεσ  -
σαλονίκης, Αυτοτελείς Εκδόσεις αριθ. 17, Θεσσαλονίκη 1995, 
82-110, και συγκεκριμένα 96-98. Στο ίδιο τετράγωνο, νότια του 
μικρού τεμένους, στην οδό Αγάπης, έχει ανασκαφεί νεκρο ταφείο 
υστεροβυζαντινών χρόνων. Βλ. Ε. Μαρ κή, «Η Αγία Σοφία και 
τα προσκτίσματά της μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα», 
Θεσσαλονικέων πόλις, πρώτη περίοδος, 1 (1997), 54-61, και 
συγκεκριμένα 61, σχ. 4θ. Κατά προφορική μαρτυρία του ανα
σκαφέα, κ. Ιωάννη Κανονίδη, οι ταφές ήταν του 14ου αιώνα.
67  Για τη δυνατότητα μελέτης του εν λόγω χοτζετίου ευχαριστώ 
τον ηγούμενο της μονής Βλατάδων, θεοφιλέστατο επίσκοπο 
Αμο ρίου Νικηφόρο και τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ.
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επίσης ότι η ανάγνωση «Sulu Paşa», που έχει παγιωθεί 
για τη συγκεκριμένη συνοικία, είναι λαθεμένη, με ορ-
θή τη «Sole» ή «Süle Paşa».

Όπως και να ’χει, από το ίδιο χοτζέτι της μονής 
Βλατάδων πληροφορούμαστε ότι η συνοικία, στην 
οποία ανήκε το ακίνητο, είναι αυτή της Αχειροποιήτου 
(Cami‘i ‘Atîk στο κείμενο), στα όρια της οποίας χωρο
θετείται και ο τοίχος του Ντ. Χριστιανόπουλου68. Το 
ακίνητο στο υπ’ αριθμόν 8 χοτζέτι συνδέθηκε από τον 
Β. Δημητριάδη69 και τον Ε. Χεκίμογλου70 με μια σειρά 
αγοραπωλησιών ακινήτων, που έγιναν περί τα μέσα 
του 16ου αιώνα στην ίδια συνοικία με επίκεντρο την 
εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Εφόσον, λοιπόν, τα 
ακίνητα αυτών των αγοραπωλησιών πιστεύεται πως 
βρίσκονται πάνω από την κεντρική οδό της πόλης, εί
ναι δύσκολο να ταυτίσουμε τo Havlu Kapısı των αγο
ραπωλησιών με τον πυλώνα της Βασιλέως Καρόλου, 
όσο και αν η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να αποτελέ

68  Για τη συγκεκριμένη συνοικία –μετέπειτα γνωστή ως του 
Αγίου Αθανασίου– κατά τους πρώτους αιώνες της οθωμανι κής 
εποχής, βλ. Δημητριάδης, Τοπογραφία, ό.π. (υποσημ. 2), 32-33, 
49-50.
69  Βλ. στο ίδιο, 256-259, και συγκεκριμένα για το υπ’ αριθ. 8 χο-
τζέ τι 257 σημ. 49. 
70  Ε. Χεκίμογλου, «Μία εκκλησία, ένας δεσπότης και δύο μο-
να  στήρια. Επανεκτίμηση των πηγών σχετικά με τον επίσκοπο 
Θεο φάνη Μαλάκη και την περιοχή του Αγίου Αθανασίου 1568-
1572», ο ίδιος, Τα μυστήρια της Θεσσαλονίκης, Θεσ σαλονίκη 
2001, 223-253.

σει ένα αξιόλογο τοπογραφικό ορόσημο στην περιοχή.
Ανακεφαλαιώνοντας, ο βυζαντινός τοίχος βό ρεια 

της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, που μας είναι γνω
στός μέσα από τη διήγηση του Ντ. Χρι στια νόπουλου, 
μπορεί να ταυτισθεί με έναν πυλώνα μονής και να προ-
σγραφεί στην ομάδα των υστεροβυζαντινών πυλώνων 
της πόλης. Το μοναστηριακό ίδρυμα στο οποίο ανήκε 
ο εξεταζόμενος τοίχος, είναι άγνωστο. Ο πυλώ νας, αν 
και κηρυγμένο ως προστατευόμενο μνημείο από το 
1926, καταστράφηκε πιθανότατα το 1960. Πα ρά ταύ
τα, από αυτόν φαίνεται ότι προέρχεται ο Μέ γας Σωτήρ, 
ένα εντυπωσιακού μεγέθους ζωγραφι κό έργο –σήμερα 
στο Αγίασμα του Προδρόμου–, το οποίο διατηρεί ένα 
δυσδιάκριτο παλαιολόγειο στρώ μα. Η αποτίμηση της 
ιστο ρικής και καλλιτεχνικής αξίας του Μεγάλου Σω-
τή ρος, μοναδικού υλικού κα ταλοίπου από τον κα-
τεστραμμένο τοίχο του Ντ. Χρι στια νοπούλου, πα ρα -
μένει εκκρεμής ερευνητική υπόθεση για την αρ χαι ο λο-
γία της πόλης.

Προέλευση εικόνων
Εικ. 1: Δημητριάδης, Τοπογραφία, ό.π. (υποσημ. 2), χάρτης σ. 
165 (λεπτομέρεια). Εικ. 2: Tafrali, Topographie, ό.π. (υποσημ. 3), 
183, πίν. ΧΧΧ.1. Εικ. 3: Σχέδιο του Γιώργου  Φου στέρη. Εικ. 4: 
Καραδήμου-Γερόλυμπου, Το Χρονικό της με γάλης πυρκαγιάς, 
ό.π. (υποσημ. 6), εικ. σ. 74 (λεπτομέρεια). Εικ. 5: Φωτογραφία 
του συγγραφέα.
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he starting point of this article is our research con
cerning a lost Byzantine wall in Thessaloniki, a descrip
tion of which is provided in an au to biographical text 
by the poet Dinos Christia no pou los. Although recent 
research has shed light on the precise location of the 
wall on the city map (Vasileos Karolou Street, today 
Geor giou Charalambous Street, north of Hagia Sophia 
church and south of Egnatia Street) as well as the de di-
cation of its attached chapel to Christ the Saviour, any 
fur ther element of documentation concerning the wall 
(such as a photo or drawing) so far remained elusive. 

In the present article the wall from Dinos Chri-
stia  nopoulos’ narrative is identified with a monument 
which is depicted in Oreste Tafrali’s Topo gra phie de 
Thes salonique, plate XXX.1, though in correctly identi-
fied by the latter as a chapel of Ha gios Georgios. The 
new identification, confir med by the poet himself, was 
reached thanks to a hand written note, found in a copy 
of the aforementio ned book belonging to the Byzanti-
nist Georgios So  te riou.

The photo under study shows a Byzantine buil d  ing 
with a pointed pediment and a triple- ar ched arrange
ment, which had been subjected to al tera tions in the 
Ot toman era (blocking up of the open ings, rebuilding 
of the lateral sections). The morphology of the building 
al lowed for its connection with a group of gatehouses in 
Thes saloniki dating to around 1300 A.D.: Hagia Sophia, 
Ho ly Apostles, Hagios Nicholas Orphanos and another 
mo nastery in the vicinity of the latter, at the junction of 
Athe nas and Apostolou Pavlou Streets. The gatehouse 
at Va sileos Karolou Street formed the western side of an 
un known monastery, in front of a Byzantine cardo, the 
Ot toman Gül Bahçe.

We know from a surviving contract dated to 1920 

that the estate to which the gatehouse belonged was 
sold by the Athonite Monastery of Hagiou Pavlou to 
a private citizen. From this sale contract we are also 
informed that in 1834 the estate had belonged to the 
Ba lanos family, known for its commercial and social 
activity in the years contemporary to the Greek Revolu-
tion. Although the protection of the wall was defined 
in the sale contract of 1920, as well as in the first list 
of the registered monuments of Thessaloniki published 
in 1926, the Byzantine gatehouse of Vasileos Karolou 
Street was probably destroyed in 1960. 

Before the destruction of the monument a painting 
depicting Christ, mentioned in the 1920 contract, was 
transferred to the Hagiasma of Hagios Ioannes Prodro
mos, south of Hagia Sophia, where it has been kept until 
today. This large painting, once known in the city as 
‘Ho Megas Sotēr’, seems to preserve a Palaiologan lay
er (perhaps dating to after the mid-14th century). Its 
historical and artistic evaluation remains an open case 
study.

Regarding the identification of the monastery to 
which the gatehouse belonged, any connection with 
monasteries mentioned in Byzantine and Ottoman doc
uments is avoided except for one exclusion. That is to 
exclude the possibility of the gatehouse at Vasileos Kar
olou Street being incorrectly identified with the Havlu 
Kapısı (i.e. the Yard Gate), mentioned in an Ottoman 
document of the Vlatadon monastery dated to 1544, as 
the Havlu Kapısı seems to have been located north of 
Egnatia Street.

Byzantine and Christian Museum, Athens,
yiannis_theocharis@yahoo.gr
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THE BYZANTINE WALL OF DINOS CHRISTIANOPOULOS.
A LOST PALAIOLOGAN GATEHOUSE IN THESSALONIKI

T

ΔΧΑΕ_37_2_Theocharis.indd   40 9/5/2016   12:24:09 μμ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

