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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΑ 1734
ΑΠΟ TON PÈRE JEAN-BAPTISTE SOUCIET1
1. "Ελληνες καί ξένοι ερευνητές εδώ καί χρόνια συγκεντρώνουν, έπεξεργάζονται καί μάς κάνουν γνωστό το πλούσιο υλικό πού μας έχουν αφή
σει οι διάφοροι περιηγητές, πού κατά καιρούς πέρασαν από τήν Θεσσαλονί
κη. Στο υλικό αύτό πρέπει νά προστεθή καί ή περιγραφή τής πόλης άπό
τόν P. Jean-Baptiste Souciet, Γάλλο μισσιονάριο στις χώρες τής ’Ανα
τολής, ή οποία έμενε ώς τώρα σχεδόν άγνωστη ή καλύτερα άχρησιμοποίητη, χαμένη μέσα στο πραγματικά πλούσιο υλικό πού συγκέντρωσε στο
τετράτομο έργο του ό Μ. Aimé-Martin με τόν τίτλο : Lettres édifiantes
et curieuses, concernant l’Asie, l’Afrique et l’Amerique, τ. 1, Paris
1838, σ. 70-80. Ή relation αύτή είχε δημοσιευθή παλαιότερα στον τε
λευταίο τόμο, IX (1755), τής σειράς Nouveaux mémoires des missions de
la Compagnie de Jésus dans le Levant, στις σ. 256-320 2. Στήν συνέ
χεια άκολουθούσε ή «Relation de Γ etablissement et des progrès de la
mission de Thessalonique, extraite des mémoires du Père Braconnier,
parle Père Souciet (σ. 321-415), όπως ακριβώς καί στήν έργασία τού
Aimé - Martin 3.
Ό P. Jean-Baptiste Souciet γεννήθηκε στά 1684 στήν Bourges4,
καί στά 1701 έγινε μοναχός τού τάγματος τής έπαρχίας τού Παρισιού 5,
Άπό τά 1726-1738 πήρε μέρος σέ άποστολή στις χώρες τής ’Ανατολής.
1. Στήν μελέτη του κειμένου αυτού μέ παρακίνησε ό σεβαστός μου καθηγητής κ.
Άπ. Βακαλόπουλος, τόν όποιο εύχαριστω καί άπό δώ γι’ αυτό καί γιά τήν μεγάλη βοήθεια
πού μοϋ πρόσφερε.
2. Τήν έργασία αύτή παρήγγειλε σέ μικροφίλμ τό Σπουδαστήριο 'Ιστορίας τής Νεωτέρας Ελλάδος κι έτσι μου δόθηκε ή εύκαιρία νά διαπιστώσω ότι ή νεώτερη έκδοση τού
Aimé-Martin ήταν καθ’ όλα όμοια μέ αυτήν. 'Ο Η. Omont όμως στό έργο του
Missions archéologiques françaises en Orient aux XVII et XVIII siècles, μέρος 2, Pa
ris 1902, σ. 725 ύποσ. 1, σημειώνει ότι τό αύτόγραφο χειρόγραφο τής relation φυλάγεται
στήν βιβλιοθήκη τών Ιησουιτών (στό Παρίσι;) καί είναι κάπως έκτενέστερο άπό τήν
δημοσιευμένη.
3. Aimé-Martin, Lettres, σ. 80-94.
4. Omont, ε.ά., σ. 724, ύποσ. 2.
5. Βλ. G. Hofmann, Die Jesuiten und der Athos. «Archivium Historicum
Societatis Jesu«, τ. 8 (1939) 30.
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Πέθανε στήν Θεσσαλονίκη στις 23 ’Ιουλίου 1738Κατά τήν διάρκεια τής
απουσίας του από τήν Γαλλία διατηρούσε πυκνή αλληλογραφία μέ τον αδελ
φό του Étienne Souciet, πού ένδιαφερόταν για τήν ύπαρξη αρχαίων επι
γραφών, χειρογράφων, νομισμάτων κ. λ.12.
Όπως φαίνεται άπό τις πληροφορίες του Omont, ό Souciet έστειλε
τό υπόμνημά του για τήν Θεσσαλονίκη τόν καιρό πού βρισκόταν στήν
Σμύρνη, όπου έμεινε άπό τόν ’Ιούλιο τού 1733 3 ώς τό καλοκαίρι του 1737 4.
Συγκεκριμένα ό Souciet σ’ ένα γράμμα του τής 30 ’Ιουλίου 1733 πού εστειλε
στον άδελφό του άπό τήν Σμύρνη, όπου μόλις είχε φτάσει, τού άνέφερε ότι
θά τού έστελνε μια relation του σχετικά μέ τήν άποστολή του στήν Μακε
δονία, πού τήν είχε συντάξει πριν άπό μερικούς μήνες, καί όπου μπορούσε
να βρή πληροφορίες γι’ αυτά πού τόν ένδιέφεραν 5. ’Επίσης στό γράμμα του
τής 20 Αύγούστου 1734 άνέφερε ότι πρόσφατα, στις 25 Μαρτίου, τού είχε
στείλει τήν έκθεση μέ τίς αναμνήσεις του άπό τήν άποστολή του στήν Θεσ
σαλονίκη, ή όποια τελείωνε μέ τόν θάνατο τού Braconnier, καί ζητούσε
κατά τήν έκτύπωση νά μή μνημονεύσουν τ’ όνομά του 6. Στήν έκθεσή του
αυτή λέγει ό ίδιος ότι εμεινε στήν Θεσσαλονίκη 7 ολόκληρα χρόνια7, άπό
τό 1726 δηλαδή ώς τά 1733, όπως συμπεραίνουμε άπό όσα γενικά αναφέρει
ό Omont. Όσα εκθέτει είναι αξιόπιστα, γιατί στηρίζονται σέ μιά καλή γνώ
ση πραγμάτων καί προσώπων, όπως τό διαπιστώνουμε σέ πολλά σημεία
τής άφήγησής του. Τό ότι ή έργασία του πήρε τήν τελική της μορφή στήν
Σμύρνη, δέν μειώνει τήν άξιοπιστία της, εφόσον τίς πληροφορίες του τίς
είχε κιόλας συγκεντρώσει καί καταγράψει κατά τήν έφτάχρονη παραμονή του
στήν Θεσσαλονίκη 8. Κύριος σκοπός τού Souciet είναι νά μάς έξιστορήση
τήν δράση καί τίς επιτυχίες τού τάγματός του, τίς όποιες θά εχη τήν εύκαι-

1. Omont, έ.ά. σ. 724, ύποσ. 2. Βλ. καί σελίδα 40, όπου όμως άναφέρεται ότι
πέθανε στις 30 ’Ιουλίου 1738. Πρβλ. καί Hofmann, 6.ά. σ. 30.
2. Omont, έ.ά. σ. 724-725. Ό Ο m ο n t παραθέτει στήν συνέχεια (σ. 725-740)
πλήθος έπιστολών τοϋ Souciet προς τόν άδελφό του.
3. Omont, ε.ά. σ. 737.
4. Omont, ε.ά. σ. 739.
5. Omont, 6.ά. σ. 737. Βλ. καί ύποσ. 2, όπου σημειώνει ότι πρόκειται γιά τήν
παραπάνω άναφερόμενη relation καί παραπέμπει στόν IX τόμο των «Nouveaux mémoires
des missions κ.λ.».
6. Omont, έ.ά. σ. 738.
7. Aimé-Martin, Lettres, σ. 70.
8. Πρβλ. καί ένδιαφέρουσες κρίσεις γιά τόν Souciet στοΟ Aimé -Μ arti η,
έ.ά. σ. 93-94.
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ρία ν’ άναπτύξη στήν δεύτερή του έργασία, δηλαδή στήν Relation de
Γ etablissement et des progrès de la mission de Thessalonique κ.λ.1
Tò κείμενο τοϋ Souciet μ’ έφερε έμπρός σ’ ένα πλήθος άπό προβλή
ματα, πού νομίζω cm είναι κοινά στον ερευνητή πού άσχολεΐται μέ τέτοιου
είδους έργασία. Tò σπουδαιότερο άπ’ όλα, άπό μεθοδική άποψη, ήταν, αν
έπρεπε νά κάνω μετάφραση όλου τού κειμένου ή ορισμένων μόνον σημείων
του, πού παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τό πρώτο, άπό τήν άρχή κιό
λας, μου φάνηκε κάπως άσκοπο γιά δυό λόγους· ό Souciet γράφει σέ μιά
γλώσσα προσιτή σέ πολλούς κι έτσι θά μπορή νά προστρέξη στήν περι
γραφή του εκείνος πού θά ένδιαφερθή ειδικά γιά τό θέμα' καί άκόμη, γιατί
πολλά άπό τά στοιχεία πού μάς δίνει είναι γνωστά καί άπό άλλες πηγές.
"Ετσι θεώρησα σκόπιμο νά έπιμείνω σ’ εκείνα τά σημεία — καί δεν είναι
λίγα — πού, κατά τήν γνώμη μου, συμβάλλουν στήν πληρέστερη γνώση
τής ιστορίας καί τοπογραφίας τής Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως νά παρα
λείψω καί άλλα, λιγότερο ίσως ούσιώδη2.
Πραγματικά πολλές είναι οί ειδήσεις πού μάς δίνει ό Sonciet γιά τήν
ιστορία τής πόλης, τά άρχαιολογικά της μνημεία, τήν οικονομική καί
πολιτική ζωή καί τήν πολιτιστική της κίνηση. ’Αλλά καί αύτή άκόμη ή
λαογραφία διεκδικεΐ τό μερίδιό της. Έτσι μάς μεταφέρει στήν Θεσσαλο
νίκη τού καιρού του, στήν γραφική εκείνη καί ζωντανή πόλη, στά στενο
σόκακά της μέ τό πολύχρωμο πλήθος των διαβατών καί στά λιγοστά
άρχαΐα της ερείπια, άνάμεσα στά όποια έχει άπονεκρωθή τό παρελθόν.
2. Ό Souciet άρχίζει τήν έκθεσή του μέ μιά άναδρομή στήν άπώτατη
άρχαιότητα, στήν εποχή πού κτίστηκε ή Θεσσαλονίκη στον μυχό τού Θερμα
ϊκού. Τόν άπασχολεΐ κυρίως ή θρησκευτική ζωή της — πράγμα πού είναι
πολύ φυσικό γιά ένα μισσιονάριο —- κατά τούς πρώτους μεταχριστιανικούς
αιώνες, άλλά καί κατά τό διάστημα πού τό σχίσμα συγκλόνιζε Βυζάντιο
καί Δύση 3. ’Αξιομνημόνευτη είναι ή πληροφορία του γιά τήν θέση τών
άρχιεπισκόπων τής πόλης, γιά τούς όποιους άναφέρει ότι πάντοτε ξεχώριζαν
άνάμεσα στούς άλλους μητροπολίτες τής Ελλάδας καί ότι «θεωρούνταν σάν
μικροί πατριάρχες»4. Ή γνώμη αύτή φαίνεται ότι ήταν πολύ διαδεδομένη,
κυρίως στούς πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Ό Tafel σημειώνει ότι καί
1. Aimé-Martin, 6.ά. σ. 80-94.
2. ’Επιτακτική είναι ή άνάγκη τής δημοσιεύσεως όλων τών περιηγητικών κειμένων
πού αφορούν τήν Θεσσαλονίκη, ώστε ή Ιστορία τής πόλης νά φωτισθή από όλες τις
πλευρές, κυρίως ή έποχή τοϋ μεσαίωνα καί τής τουρκοκρατίας.
3. Aimé-Martin, Lettres, σ. 70-71.
4. "Ε.ά. σ. 70. Πρβλ. καί Th. Tafel, De Thessalonica eiusque agro dissertatio
geographica, Berolini 1839, σ. 47.
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μόνο ή φράση αυτή είναι αρκετή νά μας δείξη τήν εξουσία καί τήν εκτί
μηση πού είχε ό επίσκοπος Θεσσαλονίκης 1, ό όποιος είχε επί πλέον τήν
ιδιότητα του βικαρίου ή λεγάτου τής 'Αγίας Έδρας 2. Ό πρώτος πού τιμή
θηκε μ5 6αύτόν τόν τίτλο άπό τόν πάπα Δαμάσιο (366-384) ήταν ό μητρο
πολίτης Θεσσαλονίκης Άσχόλιος 3 (379-382)4. Μολαταύτα ό Θεοφάνης
στήν Χρονογραφία του αναφέρει ότι «τόν Θεσσαλονίκης έπίσκοπον Θεό
δωρος ιστορικός πατριάρχην ονομάζει άλόγως, μή είδώς διά τί» 5.
Μετά τήν άνασκόπηση τού παρελθόντος ό Souciet φθάνει στήν έποχή
του, όπότε τόν πληθυσμό τής Θεσσαλονίκης αποτελούσαν 10.000 Τούρκοι,
8-9.000 Έλληνες με μερικούς Βουλγάρους καί 18-20.000 Εβραίοι ®, συνο
λικά δηλαδή 40.000 ψυχές 7. Διοικητής τής πόλης ήταν πασάς, ό όποιος
μόνον εφόσον έφερε τόν βαθμό τού πασά μέ τρεις ούρές είχε τό δικαίωμα νά
προΐσταται καί τού δικαστηρίου. Γενικά όμως τις υποθέσεις αστικού καί
ποινικού δικαίου έκδίκαζε ό μολλάς, τού όποιου οί αποφάσεις ήταν άμετάκλητες. Ό γενιτσάρ άγάς, επικεφαλής των γενιτσάρων τής πόλης, ήταν
συγχρόνως καί προστάτης των Εβραίων, γιατί οί τελευταίοι αυτοί προ
μήθευαν στήν Πύλη τήν άπαραίτητη γιά τις στολές των γενιτσάρων χονδρή
τσόχα. Οί παραπάνω άξιωματοΰχοι είχαν θητεία ενός μόνον έτους. Χαρα
κτηριστικά μάλιστα άναφέρεται ότι : «όταν άπό τήν μιά πόρτα μπαίνουν
οί διάδοχοί τους, οί ίδιοι βγαίνουν άπό τήν άλλη»8.
"Ακολουθεί ή περιγραφή τής πόλης μέ τά τείχη καί τούς προστατευτι
κούς πύργους πού τήν περιβάλλουν, οπλισμένους όλους μέ κανόνια. Ένας
άπό τούς πύργους αυτούς, στή ΝΑ γωνία των τειχών (πρόκειται φυσικά γιά
1. Tafel, ε.ά. σ. 47.
2. Aimé-Martin, 6.ά. σ. 70. Πρβλ. καί Tafel, ε.ά. σ. 332.
3. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 70. Γιά τήν προσωπικότητα καί τό έργο του
Άσχόλιου βλ. στήν μελέτη τοϋ Άντ. Παπαδοπούλου, Άχόλιος ή ’Ασχόλιος
έπίσκοπος Θεσσαλονίκης. «Γρηγόριος ό Παλαμας» 44 (1961) 144-155.
4. Μ. Γ ε δ ε ώ V, Κατάλογοι. Πανελλήνιον Λεύκωμα έθνικής έκατονταετηρίδος
1821-1921, Άθήναι 1922, τ. ΣΤ', σ. 110.
5. Theophanes, Chronographia, εκδ. Βόννης, τ. 1 σ. 250, 16, εκδ. De Boor,
σ. 162, 24.
6. Aimé-Martin, ë.à. σ. 76.
7. Βλ. καί Svoronos, Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle, Paris 1956,
σ. 8 ύποσ. 1, όπου ό πρόξενος de Boismond στα 1723 άνεβάζει τόν πληθυσμό τής Θεσσα
λονίκης σέ 50.000. Πενήντα σχεδόν χρόνια αργότερα ό πληθυσμός της φθάνει τις 65-70
χιλ. Άπό αυτούς 8 χιλ. "Ελληνες, 35 χιλ. Τούρκοι καί 25-27 χιλ. Εβραίοι (Tafel,
ë.à. σ. 345). Πρβλ. καί Μ. L a s c a r i s, Salonique à la fin du XVIIIe s., Athènes 1939,
σ. 17. Παρατηρείται δηλαδή ύπερβολική αύξηση τού τουρκικού στοιχείου.
8. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 76
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τον Λευκό Πύργο) στρογγυλός, πολύ κοντά στήν θάλασσα, κτίστηκε, όπως
λέγει ô Souciet πριν 100 χρόνια άπό τούς Τούρκους (δηλαδή κατά τό πρώτο
τέταρτο του 17 αί). Γιά τήν άποπεράτωση του έργου δούλεψαν όλοι οί κά
τοικοι τής Θεσσαλονίκης. Καί ό ίδιος ό πασάς καί ό μητροπολίτης έργάσθηκαν γιά νά δώσουν τό καλό παράδειγμα 1. Ή παράδοση γιά τό κτίσιμο του
Λευκού Πύργου έχει άσφαλώς κάποια δόση αλήθειας. Είναι πολύ πιθανόν
δηλαδή νά δούλεψαν εκεί κάτοικοι τής πόλης, άναλαμβάνοντας έτσι μιά
άπό τις συνηθισμένες στά χρόνια έκεΐνα άγγαρείες.
Ώς προς τήν χρονολόγηση τού μνημείου, άν πιστέψωμε τόν Έβλιά
Τσελεμπή, πού μας δίνει λεπτομερειακή περιγραφή τού «λέοντος των
φρουρίων»2, όπως ονομάζει τόν Λ. Πύργο, καί σημειώνει τήν ύπαρξη
επιγραφών, πού μάς πληροφορούν ότι ό πύργος κτίστηκε 3 στά 942 (1535)
επί τής βασιλείας τού Σουλεϊμάν (1520-1560) καί επισκευάστηκε στά 1026
(1617)4, δικαιολογούμε ίσως τήν παράδοση πού μάς σώζει ό Souciet καί
ή οποία φαίνεται ότι άναφέρεται στήν επισκευή του ένα αιώνα πριν
άπό τήν έπίσκεψη τού Γάλλου μισσιονάριου.
Ή θέση τού νέου πύργου άποδείχτηκε στρατηγική, γιατί όταν ύστερ’
άπό λίγα χρόνια έκανε τήν εμφάνισή του στό λιμάνι τής Θεσσαλονίκης
μιά μοίρα βενετικού στόλου καί απείλησε τήν πόλη μέ βομβαρδισμό, άν
δεν έπαιρνε άπό τόν πασά της 40 χιλ. τσεκίνια, τα κανόνια τού πύργου
έδρασαν αποτελεσματικά, κτύπησαν μερικά πλοία τού στόλου καί τόν
άνάγκασαν νά υποχωρήση 5. 6 Πρόκειται άσφαλώς γιά μιά άπό τις πολύ
συνηθισμένες, ιδίως σέ ταραγμένες εποχές, πειρατικές επιδρομές, πού
αποτελούσαν πραγματική πληγή γιά τις παράλιες περιοχές τής Μακεδο
νίας καί είχαν άμεσο άντίκτυπο στήν κίνηση τού εμπορίου της ®. Τό περι
στατικό πού άναφέρεται έδώ θά πρέπη νά έγινε μέσα στον 17 αί., πιθανόν
κατά τό β' μισό του, τήν εποχή δηλαδή πού άρχισε ό βενετοτουρκικός
πόλεμος τού 1645-1669.
1. Aimé-Martin, Lettres, έ.ά. 1 σ. 72.
2. Ν. Μοσχοπούλου, Ή 'Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή. «Έπετηρίς
Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών» 16 (1940) 333-335.
3. Μετάφραση τής έπιγραφής βλ. καί Χρ. Γουγοΰση, Περί Λευκού Πύργου.
«Μακεδον. Ήμερολ. ό Γόρδιος Δεσμός» 1915, σ. 27, όπου άναφέρεται ότι «έπί τής
έποχής Σουλτάν Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς έγένετο κατά διαταγήν του επισκευή
ήτις έπέρρωσε τό κράτος τού Λέοντος μέ τών δίκην θηρίων τοποθετημένων γύρωθεν
πυροβόλων...»
4. Μοσχοπούλου, ε.ά. σ. 334-335.
5. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 72.
6. Βλ. πρόχειρα I. Βασδραβέλλη, Ή πειρατεία είς τά παράλια τής Μακε
δονίας. «Μακεδονικά» 5 (1961-63) 319-362.
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Κοντά στην πύλη του γιαλού καί συγκεκριμένα στο σημείο, οπού
ξεφόρτωναν, άναφέρεται ένας μεγάλος παλαιός πύργος. Ό Souciet δεν τον
ονομάζει, άλλα δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι πρόκειται γιά τόν πύργο Τόπχανέ. Σέ μισό μίλι άπόσταση άπό αυτόν στη γωνία πού σχημάτιζαν τα τεί
χη, καθώς στρέφονταν άπό τά δυτικά προς τά βόρεια, σημειώνει τήν παρου
σία ενός άλλου πύργου (έννοεϊ τόν Ναμασιέ-Κουλέ), πού δέν φαινόταν
να είναι πάνω άπό 200 ετών λ Φυσικά δέν παραλείπει να μιλήση γιά τό κτι
σμένο στό ψηλότερο σημείο τής πόλης Έπταπύργιο, πού όμως τήν εποχή
αύτή έπεφτε σέ ερείπια. Όλοι οί πύργοι ήταν οχυρωμένοι μέ μεγάλα μπρούτζινα κανόνια πού έβλεπαν προς τήν θάλασσα — πολύ φυσικό, άφού εκεί
ενέδρευε πάντοτε ό κίνδυνος, μιά καί ό τουρκικός στόλος δέν φημιζόταν
γιά τις ίκανότητές του — καί πού τά χειρίζονταν κανονιέρηδες μέ επικε
φαλής ξεχωριστό αγά. Κοντά στό Έπταπύργιο υπήρχε ένας μεγάλος στρογ
γυλός πύργος (πρόκειται γιά τόν πύργο τού Τριγωνίου), πού χρησιμοποι
ούνταν ώς άποθήκη πυρομαχικών12. Παρ’ όλη της όμως τήν οχύρωση 3,
ή Θεσσαλονίκη, όπως διαπιστώνει ό Souciet, δέν έπαυε νά είναι μιά πόλη
εύπρόσβλητη άπό πολλές πλευρές έξ αιτίας των ύψωμάτων πού τήν περι
έβαλλαν. Ή φρουρά της, πού άποτελοΰνταν άπό 700-800 άπειροπόλεμους
γενίτσαρους, είχε σάν μόνη άπασχόληση τήν καταπίεση των φτωχών υπη
κόων του σουλτάνου, άλλά καί τών Γάλλων κάποτε4.
Στήν άνω πόλη κατοικούσαν άποκλειστικά Τούρκοι. Εκεί ύπήρχε
άνοικτός ορίζοντας καί καθαρός άέρας. Οί "Ελληνες ήταν συγκεντρωμένοι
σέ συνοικίες κτισμένες στούς πρόποδες τών λόφων, πού έκλειναν γύρω τήν
πόλη, ενώ οί Εβραίοι έμεναν στήν κάτω πόλη, κοντά στις άγορές καί κατά
μήκος τών παραθαλάσσιων τειχών. Εντύπωση φαίνεται νά τού προξενή,
όπως καί σέ άλλους περιηγητές, ή άθλιότητα τών πιό φτωχών άπό τούς
1. Aimé-Martin, Lettres, τ. 1 σ. 72. Γιά τόν πύργο αύτά βλ. καί F. de
B e a u j o u r, Tableau du commerce de la Grèce, Paris 1800, τ. 1 σ. 31, όπου
άναφέρεται ότι βρισκόταν άπέναντι άπό ένα τεκκέ δερβίσηδων. "Ας σημειωθή ακόμη
ότι ό Έβλιά μάς πληροφορεί ότι έπί Σουλεϊμάν έπισκευάστηκαν τά τείχη της πλευράς
του Βαρδαρίου, μάς σώζει μάλιστα καί έπιγραφή μέ τήν χρονολογία 952 (1545) πού
βρισκόταν στό έπάνω μέρος τών σιδερένιων πυλών του τείχους (Μοσχοπούλου, 'Η
Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή. «Έπετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών» 16 (1940)
332-333). Ή χρονολογία αύτή ταιριάζει πολύ καλά μέ τήν πληροφορία τού Souciet ότι
ό πύργος ήταν 200 περίπου έτών.
2. Aimé-Martin, Lettres, ε.ά. σ. 72.
3. Βλ. πληροφορίες γιά τά φρούρια τής Θεσσαλονίκης καί τόν έξοπλισμό τους στά
1733 στοϋ I. Βασδραβέλλη, 'Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Α' Άρχεΐον Θεσσα
λονίκης 1695-1912, Θεσσαλονίκη 1952, σ. 200-202.
4. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 72.
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Εβραίους, πού εμεναν σέ σπίτια άνοικτά άπό όλες τις πλευρές κι ήταν έτσι
έκτεθειμένοι στό κρύο, τον άέρα, τήν βροχή, άλλα καί ή μεγάλη έλλειψη
καθαριότητας, πού γινόταν τρομερά έπικίνδυνη γι’ ανθρώπους πού ζοϋσαν
μέσα σέ τόση στενότητα χώρου. Στούς λόγους αύτούς καί στήν κακή τους
διατροφή αποδίδει ό Souciet τό γεγονός ότι έχουν πολυάριθμα θύματα
— περισσότερα άπό τούς άλλους — κατά τις επιδημίες τής πανώλης1.
Άς μήν ξεχνούμε όμως ότι οί Εβραίοι άποτελοϋσαν τό μεγαλύτερο μέρος
τού πληθυσμού τής Θεσσαλονίκης, πράγμα πού δικαιολογεί κάπως καί
τόν μεγαλύτερο άριθμό των θυμάτων τους. Βέβαια παρ’ όλ’ αύτά ή διαφορά
ήταν σημαντική. Έτσι τήν εποχή άκριβώς πού ό Souciet βρισκόταν στήν
Θεσσαλονίκη, στά 1730, ή πανώλη θέρισε κυριολεκτικά 1337 χριστιανούς,
2239 Τούρκους καί 3935 Εβραίους2.
Στήν κάτω πόλη οί δρόμοι ήταν κακοστρωμένοι καί άκάθαρτοι, ενώ
στό κέντρο της, όπου βρίσκονταν οί άγορές 3, ήταν στεγασμένοι μέ σανίδες,
έτσι πού γίνονταν σκοτεινοί, άλλά κρατούσαν δροσιά τό καλοκαίρι. Στήν
ίδια περιοχή υπήρχε καί τό σωζόμενο ώς σήμερα μπεζεστένι τής Θεσσα
λονίκης, δηλαδή ενα γεροφτιαγμένο οικοδόμημα μέ μαγαζιά στό εσωτε
ρικό του, πού τό στέγαζαν εξη μικροί θόλοι, σέ δύο σειρές, πού υποβαστά
ζονταν άπό άνάλογες παραστάδες. Τά μαγαζιά αύτά, πού είχαν ένοίκιο
7-8 άσπρα τόν χρόνο, τά νοίκιαζαν έμποροι υφασμάτων 4. Καί στον εβραϊ
κό συνοικισμό τής παραλίας ύπήρχαν πολλά άλλα μαγαζιά, μερικά καινουργιοκτισμένα καί καθαρά 5.
Ό ίησουίτης μισσιονάριος, πού περίμενε ίσως νά βρή στήν Ελλάδα
κατάλοιπα λαμπρά τού άρχαίου μεγαλείου της, διαπιστώνει ότι στήν Θεσ
σαλονίκη σώζονται ελάχιστα άπό τά άρχαΐα της κτίσματα. Έν’ άπό αύτά
είναι ή Καμάρα, μισοκρυμμένη άνάμεσα στά μικρομάγαζα καί τά σπίτια,

1. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 73.
2. Βλ. Ν. Svoronos, Le commerce de Salonique au XVIII« s., Paris
1956, σ. 136, όπου καί βιβλιογραφία. Βλ. καί άλλες πληροφορίες για τά θύματα τής
πανώλης στού Κ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947,
σ. 388, 389, 390, 391, 426-428. Πρβλ. τοϋ αύτοϋ, Συμπλήρωμα εις τά «Μνημεία τής
Μακεδονικής 'Ιστορίας». «Είς μνήμην Κ. Άμάντου 1874-1960», σ. 65.
3. Τό σημερινό καπάνι καί ή αγορά Μοδιάνο.
4. Aimé-Martin, Lettres, τ. 1 σ. 73. Στήν περιγραφή λοιπόν, πού στό β'
μισό του 17 ai. μάς δίνει για τό μπεζεστένι τής πόλης ό Έβλιά (βλ. Μοσχοπούλου,
Ή Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή. «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 16
(1940) 350-351) ερχεται νά προστεθή καί αύτή τοϋ Γάλλου μισσιονάριου, πού τήν δια
κρίνει άκρίβεια περιγραφική καί θετικότητα.
5. Aimé-Martin, Lettres, ε.ά. σ. 73.
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πού στηρίζονταν στο κάτω μέρος των πεσσών της 1. Τό δεύτερο μνημείο,
πού βρισκόταν στήν είσοδο ένός έβραϊκού σπιτιού, στό κέντρο σχεδόν τής
πόλης, καί για τό όποιο μας μιλεϊ ό Souciet είναι οί «Incantadas» (Οί Μα
γεμένες), πού έδω κι έναν αιώνα (από τά 1865) βρίσκονται στό Μουσείο
του Λούβρου 2. Πρόκειται για 4 ομάδες μορφών, πού βρίσκονταν σέ μιά
διπλή κιονοστοιχία ρωμαϊκής στοάς. Ό Souciet προσπαθεί να μάς περιγράψη όσες τυχόν δέν έχουν άλλοιωθή άπό τό πέρασμα τού χρόνου καί τίς
καιρικές μεταβολές. "Ετσι μάς λέει ότι στήν μιά πλευρά τήν μία μόνο άπό
τίς 4 μορφές μπόρεσε νά διακρίνη· ή μορφή αύτή ήταν φτερωτή. Στήν άλλη
πλευρά μία μορφή κρατά στό στήθος της ένα κύκνο καί οί ύπόλοιπες μου
σικά όργανα 3. Ό Souciet μάς μιλεϊ επίσης γιά τον άρχαΐο ιππόδρομο τής
Θεσσαλονίκης, πού στήν εποχή του δέν ήταν παρά μία πλατεία στή ΝΑ
πλευρά τής πόλης, πού τήν περιέβαλλαν κακοκτισμένα σπίτια, περιορί
ζοντας έτσι τήν άρχικά μεγαλύτερη έκτασή της4.
Κατηγορεί τούς Τούρκους, πού καταστρέφουν κομμάτια άπό αρχαία
ερείπια ένσωματώνοντάς τα σέ δικά τους οικοδομήματα καί τάφους, άλλά
δέν παραλείπει νά τούς έπαινέση γιά τήν φροντίδα πού δείχνουν γιά τήν
ύδρευση πόλεων καί κωμοπόλεων. Γιά τόν σκοπό αυτό άνοιγαν κανάλια
καί έκτιζαν άφθονες βρύσες καί κιόσκια γιά νά βρή άνάπαυση ή ψυχή τους.
Τά κιόσκια φαίνεται ότι ήταν κάτι άσυνήθιστο γιά τό μάτι τού Souciet,
γιατί θεωρεί καλό νά μας τά περιγράψη μέ σχετικές λεπτομέρειες 5.
3. Άπό τά 30 περίπου τουρκικά τζαμιά τής Θεσσαλονίκης 4-5 μόνον
είχαν κτίσει οί Τούρκοι. Τά υπόλοιπα ήταν παλαιότερα χριστιανικές έκκλησίες. Άνάμεσά τους ξεχώριζαν 4 : 'Αγία Σοφία, "Αγιος Δημήτριος,
Παναγία καί "Αγιοι 'Απόστολοι. Τού τελευταίου αυτού επαινεί τήν καλή
αρχιτεκτονική 6.
Στήν περιγραφή τής 'Αγίας Σοφίας μεταξύ άλλων μνημονεύει τήν

1. Aimé-Martin, 6.ά. σ. 73.
2. L a s c a r i s, Salonique, σ. 14. Βλ. περιγραφή τους στοΟ Β e a u j o u r, Tableau,
τ. 1 σ. 38-41. Βλ. καί πληροφορίες γιά τό μνημείο στοΰ Ο. T afrali, Topographie
de Thessalonique, Paris 1913, σ. 129-130.
3. Aimé-Martin, Lettres, σ. 73. Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες για τό μνημείο
στοϋ F. de Beaujour, Voyage militaire dans l’empire othoman, τ. 1, Paris
1829, σ. 201. Βλ. έπίσης W. M. Leake, Travels in Northern Greece, London 1835,
τ. 3 σ. 245.
4. A i m é - M a r t i n, 6.ά. σ. 74.
5. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 74.
6. Aimé-Martin, 6.ά. σ. 74-75.
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ύπαρξη ένός θρόνου άπό πορφυρίτη, πού δέν ήταν όμως καλοδουλεμένος 1.
Γιά τήν έκκλησία τής Παναγίας, πού όπως θά φανή παρακάτω άπό τήν
περιγραφή της είναι ή ’Αχειροποίητος, άναφέρει ότι μετατράπηκε σέ
τζαμί πριν άπό 80 χρόνια περίπου, δηλαδή γύρω στά μέσα του 17 αί. 'Η
πληροφορία αυτή ενισχύει βέβαια τήν άποψη τοϋ Χατζηϊωάννου ότι ή
’Αχειροποίητος άργησε νά μετατραπή σέ τζαμί έφ’ όσον δέν τήν μνημονεύει
ό Χατζή Κάλφα στό έργο του Rumeli und Bosna2, αλλά σήμερα γνωρίζουμε
καλά οτι ή ’Αχειροποίητος μετατράπηκε σέ τζαμί αμέσως μετά τήν άλωση
τής πόλης 3. ’Ασφαλώς λοιπόν ή ανακρίβεια αυτή τού Souciet οφείλεται
σέ λανθασμένες πληροφορίες πού πήρε.
Άλλ’ ας ελθωμε τώρα στήν περιγραφή τοϋ ναοϋ μέ τήν άξιοπρόσεκτη
άρχιτεκτονική καί τήν τολμηρή γραμμή τοϋ τρούλλου4 καί πού τήν
εποχή αύτή είναι τό κυριότερο τζαμί τής πόλης : σέ κάθε πλευρά (τοϋ
κυρίως ασφαλώς ναοϋ) ύπάρχουν 12 μεγάλες κολόνες άπό πολύχρωμο
μάρμαρο. Τά κιονόκρανά τους είναι διακοσμημένα μέ σταυρούς πού καθό
λου δέν πείραξαν οί Τοϋρκοι5. Πραγματικά στό κεντρικό κλίτος τής ’Αχει
ροποιήτου ύπάρχουν 24 κολόνες άπό πρασινωπό μάρμαρο μέ άνάγλυφο
κόσμημα σταυροΰ. Καί τό ότι άναφέρεται σάν ενα άπό τά κυριότερα τζαμιά
τής πόλης ή καλύτερα σάν τό πιο σπουδαίο δέν αφήνει καμιά αμφιβολία
ότι ό «ναός τής Παναγίας» τοϋ Souciet είναι ή ’Αχειροποίητος.
’Ακριβής είναι έπίσης ή περιγραφή τής εκκλησίας τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, πού άποτελοϋνταν άπό τό κεντρικό κλίτος, νάρθηκα καί άλλα τέσ
σερα κλίτη, δύο σέ κάθε πλευρά. Τά κλίτη αύτά τά χώριζαν 4 σειρές άπό
άνόμοιες κολόνες πού εναρμονίζονταν όμως μεταξύ τους. Υπήρχαν άκόμη
καί έξη ώραΐες ψηλές κολόνες άπό χρωματιστό μάρμαρο, πού υποστήρι
ζαν τό 'Ιερό Βήμα. Κατά τήν άλωση τής Θεσσαλονίκης ή έκκλησία αύτή
1. Aimé-Martin, Lettres, ë.à. σ. 75. 'Ο Τούρκος περιηγητής Έβλιά Τσελεμπή μας μιλεΐ για πράσινο άμβωνα (κιουρσί) πού βρισκόταν στήν άριστερή πλευρά του
τζαμιού τής 'Αγίας Σοφίας καί τόν όποιο περιγράφει μέ τό συνηθισμένο υπερβολικό
του ένθουσιασμό (Μ οσχοπούλου, Ή Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή. «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» 16 (1940) 339).
2. Μιχ. Χατζηϊωάννου, Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, σ. 80 (παραπ. Ά λ.
Λ έ τ σ a ς, 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1961, σ. 275).
3. Αρ. Vakalopoulos, Zur Geschichte der Acheiropoeitos und H. Paraskevikirche in Saloniki nach der Eroberung der Stadt durch die Türken in Jahre
1430. «Byzantinische Zeitschrift» 37 (1937) 372-375.
4. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 75. Καί ό Έβλιά αναφέρει ότι τό Έσκϊ τζαμί εχει
θόλο τετραγωνικό μολυβδοσκέπαστο (Μ οσχοπούλου, ε. ά. σ. 340).
5. Aimé-Martin, Lettres, ε.ά. σ. 75.
13
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βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά λίγα χρόνια πριν από τήν έπίσκεψη του Souciet τό οικοδόμημα είχε ραγισμένη οροφή καί κινδύνευε νά
καταρρεύση. Γιά νά τό επιδιορθώσουν, πούλησαν τό μολύβι τής στέγης
καί τό άντικατέστησαν με κεραμίδια 1. Στό ύπόγειο τής έκκλησίας ύπήρχε
ένα πηγάδι, γιά τό όποιο οί Έλληνες έλεγαν ότι ήταν θαυματουργό 2.
"Οπως βλέπουμε είναι πολύ ζωντανή άκόμη, άν καί παραλλαγμένη, ή παρά
δοση γιά τό μύρο πού άνάβλυζε από τόν τάφο του 'Αγίου Δημητρίου.
’Αξιοπρόσεκτο είναι τό δτι ό Souciet δεν μνημονεύει καθόλου τόν
ναό τοϋ 'Αγ. Γεωργίου, πού ό Έβλιά τόν χαρακτηρίζει «περίλαμπρο τζα
μί» 3 καί γιά τόν όποιο μας μιλούν όλοι σχεδόν οί περιηγητές πού πέρασαν
κατά διάφορες έποχές από τήν πόλη 4. Πού όφείλεται ή παράλειψη αυτή;
Ή άπορία μας λύνεται άν προσέξωμε τόν Souciet σε ό,τι μάς διηγείται
χωριστά γιά ενα άλλο τζαμί, χωρίς όμως νά μας δίνη τό όνομά του. Στήν
αύλή λοιπόν αυτού τού τζαμιού, πού βρίσκεται πολύ κοντά στ’ άνατολικά
τείχη καί πού άλλοτε ήταν εκκλησία, είδε ένα μεγάλο μαρμάρινο θρόνο,
άρκετά καλοδουλεμένο, άπ’ όπου οί έντόπιοι υποστήριζαν ότι κήρυξε ό
’Απόστολος Παύλος. Σ’ ενα κοίλωμα τού τζαμιού διατηρούνταν μεγάλη
ποσότητα παξιμαδιών άπό τήν εποχή πού ό Μουράτ Β' κατέλαβε τήν πόλη.
Ή είδηση αυτή, καθώς καί άλλες πού θά ίδοΰμε παρακάτω, μάς δεί
χνουν πόσο ζωντανές εξακολουθούσαν νά είναι οί άναμνήσεις καί οί παρα
δόσεις οί σχετικές μέ τήν άλωση τής Θεσσαλονίκης. Σε άπόσταση μισής
λεύγας άπό τό τζαμί υπήρχε ένα άρκετά μεγάλο ύψωμα, πού φαινόταν ότι
κατά ενα μέρος ήταν τεχνητό. Στό ύψωμα αυτό, πού σύμφωνα μέ συνήθειά
τους κατασκεύασε τό στράτευμα, είχε στηθή ή σκηνή τού σουλτάνου. Καί
1. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 75. Βλ. σουλτανική άπόφαση 8 ’Απριλίου 1708 για
έπισκευή τής στέγης καί όρισμένων τοίχων τοϋ Κασιμιέ τζαμί στοϋ I. Βασδραβ έ λ λ η, Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας. Α', Άρχεΐον Θεσσαλονίκης, 1695-1912, Θεσσα
λονίκη 1952, σ. 81-82. Βλ. καί έπιβεβαίωση τής πληροφορίας τοϋ Souciet, στήν σ.
184-185, όπου σέ φιρμάνι τοϋ 1728 άναφέρεται ή άπόφαση νά πωληθή ή μολύβδινη
στέγη τοϋ ναοϋ καί ν’ άντικατασταθή μέ κεραμίδια.
2. Γιά τήν κρύπτη καί τήν παράδοση γιά τό μύρο βλ. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία Μα
κεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 201, βλ. έπίσης Khitrovo, Itinéraires russes
en Orient, Génève 1889, σ. 263, όπου μαρτυρία τοϋ μοναχοϋ Ήσαΐα (1489). Καί ό
Έβλιά, πού είχε έπισκεφθή τήν Θεσσαλονίκη λίγο μετά τά μέσα τοϋ 17 αϊ. (1668), σημει
ώνει τήν ύπαρξη «φρέατος ϋδατος ζωής» τοϋ όποιου όμως ή πόσις προκαλεΐ έμετό (Μ οσχοπούλου, 'Η Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή. «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών» 16 (1940) 343).
3. Μοσχοπούλου, έ.ά. σ. 340.
4. Βλ. π.χ. Μέρτζιου, Μνημεία σ. 133-134. Β e a u j o u r, Tableau du com
merce, τ. 1, σ. 36-37. Μ. E. M. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine, Paris
1831, τ. 1 σ. 34-35, Leake, Travels in Northern Greece, London 1835, τ. 3 σ. 240 κ.δ.
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μετά τό ξεστήσιμο τής σκηνής μάζεψαν στο ίδιο σημείο χώματα, δημι
ουργώντας έτσι ενα είδος νέου υψώματος, γιατί έπικρατοϋσε ή αντίληψη
ότι δεν επρεπε κανείς νά ξαναπατήση στο χώρο εκείνο, πού φιλοξένησε τον
σουλτάνο λ
Τά στοιχεία λοιπόν πού εχουμε στά χέρια μας γιά τήν ταύτιση αύτοϋ
του τζαμιού είναι τρία: 1) ότι βρισκόταν πολύ κοντά στ’ανατολικά τείχη·
2) ότι σωζόταν σ’ αυτό ένας βυζαντινός θρόνος, καί 3) ότι υπήρχε παράδοση
γιά σωζόμενα παξιμάδια από τήν εποχή τής πολιορκίας. Μιά ματιά στό
σχεδιάγραμμα τής παλιάς Θεσσαλονίκης 12 μάς δείχνει πόσο κοντά στά
άνατολικά τείχη ήταν ό ναός τού Άγ. Γεωργίου. ’Αλλά καί ό άναφερόμενος θρόνος δεν ύπάρχει αμφιβολία ότι είναι ό γνωστός άμβων τού 'Αγ.
Γεωργίου πού στά τέλη τού 19 με άρχές 20 αί. μεταφέρθηκε στήν Κωνσταν
τινούπολη 3 καί πού φυσικά τήν έποχή εκείνη βρισκόταν άκόμη στό τζαμί4. 5
"Αν προστεθή καί τό τρίτο στοιχείο, δεν άφήνει καμιά αμφιβολία σχετικά
μέ τήν ταυτότητα τού τζαμιού. Ένας σύγχρονος τού Souciet Ρώσος μο
ναχός, ό Basile Barskij, πού επισκέφθηκε έπίσης τήν Θεσσαλονίκη,
ακούσε καί ό ίδιος τήν παράδοση γιά «τά ξεραμένα ψωμιά πού είχε» σ’ ενα
μεγάλο τζαμί κτισμένο σε σχήμα κυκλικό σάν μία κολόνα καί πού παλαιότερα ήταν εκκλησία»6. Τό μόνο κυκλικό τζαμί τής Θεσσαλονίκης πού
κάποτε ήταν εκκλησία είναι ό "Αγιος Γεώργιος (Ροτόντα).
Σχετικά μέ τά παξιμάδια, πού άναφέρουν οι δύο περιηγητές, δέν πιστεύω
ότι ήταν λείψανα άπό τήν πολιορκία τής Θεσσαλονίκης, γιατί ήδη ή χρο
νική άπόσταση είναι πολύ μεγάλη, κοντά 300 χρόνια. Καί ούτε θά είχε
1. Aimé-Martin, Lettres, σ. 75.
2. T a f r a 1 i, Topographie de Thessalonique, όπου στό τέλος σχεδιάγραμμα τής
Θεσσαλονίκης.
3. Π. Παπαγεωργίου, Μνημεία τής έν Θεσσαλονίκη λατρείας του 'Αγ. Δημητρίου. «Byzantinische Zeitschrift» 17 (1908) 372.
4. Γιά τον άμβωνα μάς μιλεΐ καί ό Έβλιά Τσελεμπή, πού στά 1668 έπισκέφθηκε τήν
Θεσσαλονίκη: «υπάρχει δέ καί άμβων έκ μονολίθου μαρμάρου με εξ πόδας, όπως έπ’
αύτοϋ έπαγγέλλεται ή έσπερινή προσευχή, ο στις μένει είς τον έσωτερικόν κήπον καί ό
άμβων οδτος είναι άξιοθέατος καί μοναδικός εις τά είδος του» (Μοσχοπούλου, Ή
Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή, ε.ά. 16 (1940) 342). "Ωστε καί στις πρώτες δεκαετίες
τοϋ 18ου al. έξακολουθοϋσε νά βρίσκεται στήν ίδια θέση, δηλαδή στήν αύλή τοϋ
τζαμιού. Βλ. παρόμοια παράδοση στοϋ Cousinéry, Voyage, τ. 1 σ. 34, όπου
όμως άναφέρεται ότι ό ’Απόστολος Παύλος κήρυξε άνεβασμένος σ’ ενα λίθινο τετρά
γωνο όγκο, πού τήν έποχή τοϋ Γάλλου προξένου (19 αί.) βρισκόταν στό έσωτερικό
τοϋ ναοΰ.
5. D. Hemmerdinger-Iliadou, Relation de Basile Barskij. «Balkan
Studies» 2 (1961) 297.
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κανένα λόγο ή διατήρησή τους. Ή πληροφορία όμως αυτή σέ συνδυασμό
μέ κάποια άλλη του Έβλιά Τσελεμπή μπορεί νά μάς μεταφέρη σέ κάπως
νεώτερα χρόνια, όταν ή Ροτόντα, πού ώς τήν εποχή έκείνη (1590) ήταν στά
χέρια των χριστιανών, καταλήφθηκε βίαια από τούς Τούρκους καί μετατρά
πηκε σέ τζαμί- «Μίαν ήμέραν του 988 (1580) ενώ ήτο εκκλησία ό άγιος
άναφωνων μεθ’ όλων των σοφίδων (καλογέρων) τό ’Αλλάχ, ’Αλλάχ ! εκαμεν έφοδον, έκνρίενσε τήν μονήν ταντην εκ των χειρών των παπάδων καί
τήν μετέτρεψεν εις μωαμεθανικόν τέμενος» 1. Φαίνεται λοιπόν ότι ή εισβο
λή των Τούρκων στήν εκκλησία έγινε σέ ώρα λειτουργίας, οπότε πιθανό
τατα, ευλαβικά χέρια χριστιανών, μέσα στήν ταραχή πού επακολούθησε,
βρήκαν τήν εύκαιρία νά κρύψουν τις «λειτουργιές», οί όποιες θά μοιρά
ζονταν μετά τό τέλος τής λειτουργίας, γιά ν’ άποφύγουν τήν βεβήλωση
άπό τά χέρια των απίστων. Τσως πάλι ή άπόκρυψή τους νά μήν εγινε συνει
δητά, αλλά μπορεί νά ξεχάστηκαν σέ καμιά γωνιά τοϋ ναού κατά τήν ορμη
τική είσοδο των Τούρκων καλογέρων. Έτσι μέ τόν καιρό ξεχάστηκε πι
θανόν ή πραγματική προέλευση των κομματιών αυτών καί πλάστηκε ή
παράδοση γιά παξιμάδια πού σώζονταν άπό τόν καιρό τής πολιορκίας καί
τής άλωσης τής πόλης, γεγονότος πιό σημαντικού καί συνταρακτικού άπό
τήν μετατροπή τής χριστιανικής έκκλησίας σέ τζαμί.
Ό Souciet σημειώνει καί τήν ύπαρξη δύο τεκέδων χωρίς όμως νά μάς
προσδιορίζη άκριβώς τήν θέση τους. ’Αναφέρει άπλώς ότι ό ένας βρισκόταν
μέσα στήν πόλη καί ό άλλος, μέ μεγάλο περίβολο, σέ λόφο έξω άπό τά τεί
χη 2. Ό δεύτερος αυτός είναι άσφαλώς ό τεκές τού Δζελαλεδδίν Ρουμή, γιά
τόν όποιο αναφέρει ό Έβλιά Τσελεμπή ότι βρισκόταν έξω άπό τήν πύλη
Γενί καποϋ (στά ΒΔ δηλαδή τής πόλης) καί είχε θέα προς τήν θάλασσα3.
Στά μοναστήρια αυτά έμενε μικρός αριθμός δερβισών (8-10) πού σέ ορι
σμένες μέρες συνήθιζαν νά περιστρέφωνται μέ καταπληκτική ταχύτητα
μέσα στο τζαμί τους. Οί δερβίσες αύτοί βρίσκονταν υπό τις διαταγές ενός

1. Μοσχοπούλου, 'Η 'Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή, ε.ά. 16 (1940) 342.
'Η παρατήρηση τοδ Τούρκου έκδοτη του όδοιπορικοϋ του Έβλιά ότι τό έτος Εγίρας
είναι τό 998 (1590) καί όχι τό 988 (1580) (Μοσχοπούλου, Κ.ά. σ. 342 υποσ.) είναι
σωστή, γιατί υπάρχει καί μαρτυρία τοδ Gabriele Cavazza, πού συνόδευε ώς γραμματεύς τό βάιλο Λορέντζο Μπερνάρδο στό ταξίδι του προς τήν Κωνσταντινούπολη, πού
άναφέρει ότι 7 μήνες πριν άπό τήν άφιξή του στήν Θεσσαλονίκη (εφθασε τόν Μάιο
τοδ 1591) είχε μετατροπή σέ τζαμί ή έκκλησία των ’Αγγέλων (Ροτόντα) (βλ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ,
Μνημεία, σ. 133-134. Βλ. καί ύποσ. 1 σελίδος 134).
2. Aimé-Martin, Lettres, σ. 75.
3. Μοσχοπούλου. ε.ά. σ. 346. Βλ. καί σχεδιάγραμμα στοδ Tairai i
Topographie.
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ισόβιου θρησκευτικού άρχηγοΰ. Είχαν τό δικαίωμα νά παντρευτούν, άλλά
οί γυναίκες τους δεν επιτρεπόταν νά έπισκεφτοϋν τόν τεκέ1.
'Ο Γάλλος μισσιονάριος περιορίζει τόν άριθμό των χριστιανικών
έκκλησιων σέ 12-13 2, ένω ό σύγχρονός του Basile Barskij τις ανεβάζει
σέ 303, άριθμό μάλλον υπερβολικό. Χαρακτηριστική είναι ή παρατήρηση
τοϋ Souciet ότι οί χριστιανικές εκκλησίες ήταν όλες κρυμμένες πίσω άπό
σπίτια, γιά νά μή δίνουν στόχο στούς Τούρκους, ένω άντίθετα οί έβραϊκές
συναγωγές (30 τόν άριθμό) βρίσκονται επάνω σέ δρόμους4.
’Ιδιαίτερο λόγο μάς κάνει ό Souciet γιά τόν μητροπολιτικό ναό τής
πόλης, πού ήταν άφιερωμένος φυσικά στον 'Άγιο Δημήτριο, άφοΰ τήν
παλαιοχριστιανική εκκλησία του πολιούχου οί κατακτητές τήν είχαν κά
μει τζαμί (1493). Δεν μάς άναφέρει σέ ποιο σημείο τής πόλης βρισκόταν
ό μητροπολιτικός ναός. Ξέρομε όμως άπό άλλες μαρτυρίες ότι ό ναός
αυτός ήταν κτισμένος στήν θέση, όπου σήμερα ή εκκλησία του Γρηγορίου
Παλαμά 5. Ό ναός σέ ρυθμό βασιλικής είχε κεντρικό κλίτος, δύο πτέρυγες
καί νάρθηκα. Στήν μία πτέρυγα υπήρχε χωριστός διάδρομος άποκλειστικά
γιά τις γυναίκες. Τήν συνήθεια νά στέκωνται οί γυναίκες χωριστά άπό τούς
άνδρες τήν βρίσκει άξιέπαινη ό Γάλλος μισσιονάριος, ένω δέν φαίνεται
νά του άρέση ή έλλειψη άγαλμάτων άπό τις εκκλησίες των Ελλήνων.
’Ακόμη δέν τοϋ άρεσαν οί άγιογραφίες πού στόλιζαν τό ξυλόγλυπτο τέμπλο
τοϋ μητροπολιτικοΰ ναοϋ- βρίσκει ότι τούς λείπει ή φυσικότητα καί ή λε
πτότητα 6. ’Εκεί φυλαγόταν τό σκήνωμα τοϋ Γρηγορίου Παλαμά, προς τιμή
τοϋ όποιου γινόταν λειτουργία μιά άπό τίς Κυριακές τής Τεσσαρακοστής.
Ό Souciet άναφέρει ότι υπήρχαν ορισμένοι πού δέν πίστευαν στήν άγιό,
τητα τοϋ Παλαμά καί ότι ένας άπό τούς τελευταίους άρχιεπισκόπους δέν
1. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 75,
2. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 75.
3. Hemmerdinger-Iliadou, Thessalonique en 1726. «Balkan Studies» 2
(1961) 296.
4. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 75.
5. Π. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκης ίστορικά καί αρχαιολογικά, σ. 3, όπου
καί ή σχετική μέ τό κτίσιμο τοϋ νέου μητροπολιτικοΰ ναοϋ παράδοση. Ό Abbé Belley,
50 περίπου χρόνια υστέρα άπό τόν Souciet, άναφέρει ότι ό μητροπολιτικός ναός τής
πόλης ήταν άφιερωμένος στήν Παναγία (Tafel, De Thessalonica, σ. 348). Προφα
νώς πρόκειται γιά τόν ϊδιο ναό, όπου θά υπήρχε συλλατρεία 'Αγίου Δημητρίου καί
Παναγίας. Βλ. σχετικά Ά δ. Ά δ α μ α ν τ ί ο υ, 'Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εκδ. β', ά. 6.,
σ. 120. Τήν ύπόθεση αύτή ένισχύει ίσως καί ή ύπαρξη μεγάλης εικόνας τής Θεοτόκου
στο κέντρο τοϋ ναοϋ κοντά σ’ έκεΐνες τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, Παντοκράτορος καί τών
Ταξιαρχών (Βλ. Παπαγεωργίου, ε.ά. σ. 4).
6. Aimé-Martin, Lettres, ε.ά. σ. 75-76. Πρβλ. περιγραφή τοϋ ναοϋ καί στοϋ
Παπαγεωργίου, ε.ά. σ. 3-4, όπου σημειώνεται ότι ό ναός είχε ξύλινες κολόνες.
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μίλησε καθόλου γιά τό τιμώμενο πρόσωπο τήν ήμέρα τής γιορτής του ι.
"Ας μήν ξεχνούμε όμως ότι βρισκόμαστε στον 18 αί. καί είναι άπίθανο να
υπάρχουν κατάλοιπα των ήσυχαστικών έρίδων. Ό Ιησουίτης μισσιονάριος
άποδίδει μάλλον στούς όρθοδόξους τήν γνώμη πού είχε ό ίδιος καί οί Δυτικοί
γενικότερα γιά τόν Γρηγόριο Παλαμά.
Οί άλλες σημαντικές εκκλησίες τής Θεσσαλονίκης μέ τίς άντίστοιχες
ένορίες τους είναι, κατά τόν Souciet, τοϋ 'Αγ. ’Αθανασίου, τοϋ 'Αγ. Νικο
λάου, 'Αγ. Μηνά, 'Αγ. Κωνσταντίνου καί τής Παναγίας τής Bienheureuse.
Γιά τήν τελευταία μαθαίνουμε ότι κάηκε 40 περίπου χρόνια πριν άπό τήν
επίσκεψη του Γάλλου μισσιονάριου καί ότι οί χριστιανοί πλήρωσαν 1500
άσπρα γιά νά πετύχουν τήν άδεια νά τήν ξανακτίσουν. Έπί πλέον άλλοι
πρόσφεραν χρήματα, άλλοι υλικά, μερικοί τήν προσωπική τους εργασία
κι έτσι τό έργο τελείωσε σέ μικρό χρονικό διάστημα. Ή εκκλησία αυτή
ήταν καλοκτισμένη μέ κανονικό σχήμα καί πολύ καθαρή στό εσωτερικό 12.
Μέ αρκετή βεβαιότητα μπορούμε νά ταυτίσωμε τήν εκκλησία αύτή μέ τήν
Μεγάλη Παναγία, ή όποια «φκοδομήθη έκ βάθρων καί έγκαινίασται κατά
τό έτος αψκζ'» (1727) στήν θέση παλαιός μονής τής Θεοτόκου 3. Τό έτος
άνοικοδομήσεώς της συμπίπτει μέ τήν εποχή πού ό Souciet βρισκόταν στήν
Θεσσαλονίκη. ’Ακόμη ό Γάλλος μισσιονάριος μάς μιλεϊ γιά ένοριακή
έκκλησία καί τέτοια ήταν ή Μεγάλη Παναγία4, 5πού βρισκόταν στήν έλληνική συνοικία τού Ιπποδρομίου. “Αν ή υπόθεση αύτή είναι σωστή, τότε
κερδίζομε τόν χρόνο καταστροφής τής μονής τής Θεοτόκου πού, σύμφωνα
μέ τήν πληροφορία τοϋ Souciet, τοποθετείται στήν τελευταία δεκαετία
τοϋ Που αί. δηλαδή γύρω στά 1690.
Ό Souciet μάς μιλεϊ άκόμη γιά τό μοναδικό στήν πόλη τής Θεσσα
λονίκης μοναστήρι, τό γνωστό Τσαούς μοναστήρι. “Ακούσε καί ό ίδιος
τήν σχετική μέ τούς μοναχούς του παράδοση, σύμφωνα μέ τήν όποια αυτοί
είχαν βοηθήσει τούς Τούρκους νά γίνουν κύριοι τής πόλης. Γι’αυτόν
άκριβώς τόν λόγο είχαν εξασφαλίσει πολλά προνόμια. Μέ τό πέρασμα όμως
των χρόνων, καθώς έξασθένησε ή άνάμνηση των ύπηρεσιών τους, οί Τούρ
κοι περιόρισαν τά προνόμια πού τούς είχαν δώσει. Στό πρώτο μισό τοϋ
18 αί. στό μοναστήρι ζοϋσαν 10-12 φιλήσυχοι μοναχοί 6. ’Εντύπωση μάς
1. Aimé-Martin, 6.ά. σ. 76.
2. A i m é - M a r t i n, Ë.à. σ. 76.
3. Π. N. Παπαγεωργίοιι, Περί χειρογράφου Εύαγγελίου Θεσσαλονίκης.
«Byzantinische Zeitschrift» 6 (1897) 538.
4. Βλ. στοϋ Παπαγεωργίου, ë.à. σ. 538, τήν πληροφορία δτι ό ναός καί ή
ένορία του σέ τουρκικά έγγραφα όνομάζεται «Κεμπίρ μαναστίρ» ('Ιερό μοναστήρι).
5. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 76.
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κάνει ή είδηση δτι στήν πόλη δέν ύπήρχαν μοναχές, παρά μόνο κοπέλλες
περασμένης ήλικίας ή χήρες ντυμένες στά μαϋρα, πού είχαν άποσυρθή
άπό τα εγκόσμια 1. Μήπως με αυτό εννοεί ότι μόναζαν κατ’ ιδίαν; Τότε όμως
τί έγιναν τά γυναικεία μοναστήρια για τα όποια είχαμε παλαιότερες μαρτυ
ρίες; Συγκεκριμένα ό Gabriele Cavazza, πού έπισκέφθηκε τήν Θεσσαλο
νίκη στά 1591, μιλά για μοναστήρι μέ έλληνοορθόδοξες καλογριές στήν
άρχή τής εβραϊκής συνοικίας 2. Καί ό σύγχρονός του σχεδόν Θεσσαλονικέας ιερέας Ιωάννης Θολοΐτης σημειώνει τήν ύπαρξη του γυναικείου
μοναστηριού τής 'Αγίας Θεοδώρας, όπου ζοΰσαν, όπως λέγει, 200 μοναχές 3.
’Αλλά καί ό Robert de Dreux, πού περνά στά 1665, άναφέρει τήν ύπαρξη
τριών γυναικείων μοναστήριών μέ καλογριές4. 5Μένει λοιπόν νά υποθέσου
με είτε ότι ό Souciet μάς δίνει εσφαλμένη πληροφορία, είτε ότι τήν εποχή
αυτή (1726-1734) δέν υπήρχε στήν πόλη γυναικείο μοναστήρι.
4. Ό Γάλλος μισσιονάριος αναφέρει άκόμη τά γνωστά γιά τήν κοι
νοτική οργάνωση των Ελλήνων κατά τήν εποχή τής τουρκοκρατίας — θε
σμό πού κρατά κατά παράδοση άπό τούς άρχαίους χρόνους 8. Παρατηρεί
ότι παρ’ όλο πού οί Έλληνες ήταν υπόδουλοι των Τούρκων, είχαν όμως
τούς άρχοντές τους. Καί οί άρχοντες αυτοί φρόντιζαν γιά τήν κατανομή
των φόρων τής κοινότητας. Ό άρχιεπίσκοπος, πνευματικός τους αρχηγός,
είχε βοηθούς στό έργο του τούς άνώτερους ιερωμένους, τόν μεγάλο οικο
νόμο, πρωτοσύγκελλο κ.λ. Ό Souciet μέ τάση ίσως νά μειώση τήν ορθό
δοξη εκκλησία, δέν παραλείπει νά μάς άναφέρη καί κάποιο σκάνδαλο,
πού δημιουργήθηκε στήν εκκλησιαστική κοινότητα τής πόλης λίγα χρόνια
νωρίτερα : τήν άνάμειξη δηλαδή κάποιου λαϊκού σε ζητήματα τής αρχιε
πισκοπής. Φρόντιζε, όπως λέει, γιά τά εισοδήματά της καί ό ίδιος έδινε
άδεια στούς παπάδες νά ιερουργούν καί νά έξομολογοΰν ή τούς τό άπαγόρευε 6.
Πραγματικά όμως πολύτιμες κι έντελώς πρωτότυπες, άπ’ όσο τουλά
χιστον ξέρομε, είναι οί πληροφορίες τού Souciet γιά τήν λειτουργία πού
1. Έ.ά. σ. 76.
2. Μέρτζιου, Μνημεία, σ. 135. Τό μοναστήρι πού άναφέρει ό Cavazza θά
πρέπη νά είναι τής 'Αγίας Θεοδώρας.
3. Κ. Δ υ ο β ο υ V ι ώ τ ο υ, Τό ύπ’ άριθμόν 21 χειρόγραφον τής Πανεπιστημιακής
Βιβλιοθήκης τής Τυβίγγης. «Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών» 11 (1936) 273.
4. Robert de Dreux, Voyage en Turquie et en Grèce, Paris 1925,
σ. 99-100.
5. Βλ. σχετικά Βακαλοπούλου, 'Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 2 σ.
279-285, Ιδίως σ. 283, όπου γίνεται λόγος γιά τόν κοινοτικό θεσμό στήν Θεσσαλονίκη.
6. Aimé-Martin, Lettres, 6.ά. σ. 76.
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γινόταν στήν εκκλησία του 'Αγίου Δημητρίου την ήμέρα τής γιορτής του
(6 Νοεμβρίου1, μέ το Γρηγοριανό ήμερολόγιο, πού ακολουθούσε ό Souciet). Χάρη στήν συντηρητικότητα πού διακρίνει τούς τύπους τής λατρείας
γενικά δέν φαίνεται ν’ άλλαξε καί πολύ ό τρόπος λειτουργίας κατά τήν
γιορτή τού 'Αγίου, μέρα πού ολη ή Θεσσαλονίκη πανηγύριζε τήν μνήμη
τού πολιούχου της. Βέβαια κατά τούς αιώνες αύτούς τής σκλαβιάς είχε
χαθή ό πανεθνικός χαρακτήρας πού είχαν άλλοτε οί γιορτές τού 'Αγίου
Δημητρίου 2 καί θά είχε μειωθή ή μεγαλοπρέπειά τους. 'Οπωσδήποτε όμως
οί Θεσσαλονικεΐς εξακολουθούσαν νά τιμούν τόν πολιούχο τους δίνοντας
τήν δυνατή λαμπρότητα καί επισημότητα στήν λειτουργία πού γινόταν τήν
ήμέρα τής μνήμης του. Γι’αυτό άξίζει νά σταθούμε στήν περιγραφή τής
λειτουργίας αυτής καί νά τήν δούμε έτσι, όπως μάς τήν δίνει ένας αυτόπτης
μάρτυρας τής έποχής εκείνης, ένας καθολικός μισσιονάριος, ό Souciet,
πού τονίζει εκείνα άκριβώς τά σημεία, τά όποια βρίσκει ότι διαφέρουν
άπό τό λατινικό τυπικό.
Τήν ήμέρα λοιπόν αύτή συγκεντρώθηκαν στήν Θεσσαλονίκη οί 7
επίσκοποι πού υπάγονταν στήν δικαιοδοσία τής ’Αρχιεπισκοπής της3.
Τό βράδυ τής παραμονής είχε τελεσθή ή ιερή άκολουθία καί τά ξημερώμα
τα, στις 6 30', άνήμερα τής γιορτής άρχισε ή κυρίως λειτουργία. Σ’ ένα
θρόνο στο βάθος τής εκκλησίας καθόταν ό αρχιεπίσκοπος ντυμένος μέ
πολυτελή ρούχα. Φορούσε ένα λευκό μεταξωτό ένδυμα μέ χρυσά λουλού
δια (εννοεί τό στιχάριο) καί άπό επάνω ένα δεύτερο μέ κοντά αλλά φαρδιά
μανίκια (πρόκειται γιά τόν σάκκο) άπό κόκκινο δαμασκηνό μέ μεγάλα χρυ
σά καί μεταξωτά λουλούδια. Κάτω άπό τόν δεξί του βραχίονα κρεμόταν ένα
τετράγωνο κομμάτι σάν κάλυμμα δισκοπότηρου (εννοεί τό έπιγονάτιο),
1. Έ.ο. σ. 76-77.
2. Βλ. Άνι. Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ, Αί έορταί τοϋ 'Αγίου Δημητρίου έν Θεσ
σαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1963, όπου ή σχετική βιβλιογραφία.
3. Για τις έπισκοπές τις ύπαγόμενες στήν αρχιεπισκοπή Θεσσαλονίκης βλ. έγκύκλιο Οίκουμεν. Πατριάρχου Νεοφύτου τής 10ης ’Ιουλίου 1793 προς τόν μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης καί τούς ΰπ’ αυτόν 8 έπισκόπους (Κίτρους, Κομπανίας, Πλαταμώνος,
Σερβίων, Πολυανής, Πέτρας, Άρδαμερίου καί Ίερισσοδ) στοϋ Ά λ. Λ α υ ρ ι ώ τ η Τό
"Αγιον "Ορος μετά τήν οθωμανικήν κατάκτησιν. «Έπετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών
Σπουδών» 32 (1963) 164. Βλ. έπίσης Cousinéry, Voyage, τ. 1 σ. 48-49, ό όποιος
αναφέρει ότι έπτά έπισκοπές υπάγονται στήν μητρόπολη Θεσσαλονίκης άπό τις όποιες
κυριώτερες ήταν: Γαλάτιστας, Καψοχωρίου, Κίτρους, Ρεντίνας καί Πλαταμώνος. Ό
Ο. Τ a f r a 1 i, (Thessalonique au XIV s., Paris 1913, σ. 91) αναφέρει ότι πολλά χειρό
γραφα τοϋ 14ου, 15ου καί 16ου αί. μάς δίνουν κατάλογο 12 έπισκοπών ύπαγομένων
στήν μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Δηλαδή στά νεώτερα χρόνια (18ος, 19ος αί.) παρατηρεΐται μείωση του αριθμού τών έπισκοπών.
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όπου ήταν κεντημένη ή Μεταμόρφωση τοϋ Κυρίου 1. Φορούσε άκόμη πο
λύ φαρδύ ώμοφόριο από κυματοειδές ύφασμα άσημί, πλούσια κεντημένο
μέ μαργαριτάρια. Ένα άλλο κομμάτι ύφάσματος κεντημένο μέ άσημί κλω
στή καί σχεδόν τετράγωνο τοϋ σκέπαζε τό στήθος 2. Στο κεφάλι είχε ένα
κάλυμμα σέ σχήμα αύτοκρατορικής κορώνας (εννοεί τήν μίτρα) διακοσμη
μένο μέ μαργαριτάρια καί διαμάντια όχι μεγάλης αξίας, μέ σταυρό άπό
σμάλτο καί άλλες πολύτιμες πέτρες στήν κορυφή.
Μέσα στο ιερό ντύνονταν οί έπίσκοποι. ’Αντί γιά λευκό άμφιο 3 είχαν
χιτώνες άπό μεταξωτό κόκκινο ύφασμα μέ χρυσά λουλούδια καί ένα είδος
φελωνίου μέ ένα μόνο άνοιγμα γιά νά περνά τό κεφάλι. Τά φελώνια είχαν
διαφορετικά χρώματα. Τά έπιτραχήλιά τους, πού είχαν φάρδος εξ ή επτά
δάκτυλα ήταν όμορφα κεντημένα. Στό κεφάλι φορούσαν καλύμματα άπό
μαϋρο μάλλινο ύφασμα, όμοια μέ καπέλλο. Επίσης λαμπρά ντυμένοι ήταν
οί άξιωματοϋχοι τής μητρόπολης καί οί ιερείς τής πόλης. Οί διάκονοι
φορούσαν μόνο χιτώνα καί έπιτραχήλιο διαγώνια. Οί επίσκοποι, οί ιερείς
καί οί διάκονοι, έφεραν έπιμανίκια, ένώ στό κάτω μέρος των μανικιών
καί των ένδυμάτων τοϋ αρχιεπισκόπου ήταν προσαρτημένα κουδουνάκια,
όμοια μέ αύτά πού είχε καί ό θρησκευτικός αρχηγός των Εβραίων 4.
Ό άρχιεπίσκοπος, άκολουθούμενος άπό τούς διακόνους, τούς ιερείς
καί τούς επισκόπους πλησίασε στήν 'Αγία Τράπεζα, πού ήταν σκεπασμένη
μ’ ένα μακρύ μεταξωτό κόκκινο ύφασμα μέ χρυσά λουλούδια (έννοεί τήν
λεγομένη ένδυτή). Εκεί τοϋ έφεραν τήν ποιμαντορική του ράβδο, πού
έμοιαζε μέ τήν ράβδο τοϋ Άγ. ’Αντωνίου καί είχε στήν κορυφή σταυρό άπό
έλεφαντόδοντα 5. Ό ίδιος κρατοϋσε ένα μικρό άσημένιο κηροπήγιο μέ 3
στελέχη, πού οί τρεις αναμμένες λαμπάδες του ένώνονταν στό επάνω μέρος·
1. Συνήθως πιο συχνά συναντούμε κεντημένη τήν ’Ανάσταση τοΰ Κυρίου.
2. Κατά τήν γνώμη τοϋ ύφηγητοΰ τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. I. Φουν
τούλη, τον όποιο συμβουλεύτηκα στα σχετικά μέ τήν λειτουργία, καί τόν όποιο εύχαριστώ γιά τήν βοήθεια πού μοϋ προσέφερε, ό Souciet κάνει κάποιο λάθος, όσον αφορά
στό σημείο αυτό. Τό τετράγωνο κομμάτι πού αναφέρει καί πού τό θεωρεί σαν ξεχωρι
στό άμφιο, δέν είναι παρά τό μπροστινό μέρος τοϋ ωμοφορίου.
3. Εννοεί τό λευκό άμφιο πού φοροϋν κατά τήν λειτουργία οί καθολικοί ίερεϊς.
4. Βλ. κατατοπιστική γιά τά άμφια των ιερέων εργασία τοϋ Γ. Σωτηρίου, Περί τής
έξωτερικής περιβολής τών κληρικών. «Γρηγόριος ό Παλαμάς» 3 (1919) 237-247, 359-370
καί ιδίως σ. 452-460, 546-551, όπου ό συγγρ. άναφέρεται στα χρόνια τής τουρκοκρατίας.
Βλ. έπίσης Παν. Παπαευαγγέλου, Ή διαμόρφωσις τής έξωτερικής έμφανίσεως
τοϋ ανατολικού καί ΐδίμ τοϋ έλληνικοϋ κλήρου, Θεσσαλονίκη 1965.
5. Πρόκειται γιά τόν παλαιότερο τύπο τής ποιμαντορικής ράβδου πού είχε κορυφή.
'Ο νεώτερος είναι ώς γνωστόν χωρίς κορυφή καί τά δυό του άκρα άπολήγουν σέ κεφάλια
φιδιών.
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μέ αύτό ευλογούσε κάνοντας τό σχήμα του σταυρού. “Αλλοτε πάλι εύλογοϋσε μέ τά τρία του δάκτυλα ένωμένα σάν τούς λατίνους επισκόπους.
Κατόπιν εθυμίασε πολλές φορές 1.
Ή λειτουργία άρχισε (μικρά είσοδος)2 μ5 έναν ύμνο προς τόν “Αγιο
Δημήτριο (ασφαλώς πρόκειται γιά τό τροπάριο τού Αγίου) καί στήν συνέ
χεια ό άρχιεπίσκοπος άπήγγειλε μερικές προσευχές, έκανε μερικές φορές
τόν σταυρό του καί κάθησε στον θρόνο, πού υπήρχε πίσω άπό τήν Αγία
Τράπεζα. Προς τά δεξιά καί προς τ’ άριστερά του, σέ έδρανα ήταν καθισμέ
νοι οί επίσκοποι καί οί παπάδες 3. ’Ακολούθησε ή άνάγνωση του Ευαγγε
λίου άπό τόν άμβωνα, καί ή προσευχή γιά τόν πατριάρχη τής Κωνσταντι
νουπόλεως καί τόν λειτουργό (φήμη). Κατόπιν ό άρχιεπίσκοπος καί οί
συλλειτουργοί του άποσύρθηκαν σέ μιά γωνιά τού ιερού γιά νά πάρουν
τις προσφορές τού άρτου καί τού οίνου, ένω τό εκκλησίασμα έκανε βαθειές
μετάνοιες (Μεγάλη Είσοδος). Λίγο πριν άπό τόν καθαγιασμό των τιμίων
δώρων καί καθώς οί ιερωμένοι είχαν καλυμμένο τό κεφάλι τους ψάλθηκαν
διάφορες ευλογίες καί προσευχές. Κατά τήν διάρκεια τής καθαγιάσεως των
μυστηρίων οί επίσκοποι καί οί ιερείς έκαναν κατά τήν συνήθειά τους
ύποκλίσεις γύρω άπό τήν Αγία Τράπεζα καί ύστερ’ άπ’ αυτό ένας διάκος
άρχισε νά κουνά άδιάκοπα τόν άέρα γύρω άπό τό δισκοπότηρο 4, ένω συνε
χίζονταν οί προσευχές. Ένας ιερέας άπήγγειλε από τόν άμβωνα τήν Κυρια
κή προσευχή καί οί επίσκοποι, χωριστά ό καθένας, άπήγγειλαν ένα είδος
υπακοής στον άρχιεπίσκοπό τους. Τέλος, άφού μεσολάβησαν καί άλλες
προσευχές, έφθασε ή ώρα τής θείας κοινωνίας. Πρώτος κοινώνησε ό λει
τουργός τό πολύτιμο αίμα, όπου, μετά τήν καθαγίαση, είχαν άνακατώσει καί
σταγόνα ζεστού νερού, εκτός άπό αύτήν πού είχαν ρίξει άπό πιό μπροστά.
Ό Souciet άναφέρει ότι ή ιεροτελεστία αυτή συμβόλιζε τό νερό πού έτρεξε μαζί μέ τό αίμα άπό τήν άνοιγμένη πλευρά τού Χριστού ή κατ’ άλλους
τόν θερμό πόθο, πού είχε γιά τά πάθη του 5. Ό άρχιεπίσκοπος κατόπιν
μετάλαβε τούς επισκόπους καί ένας άπό τούς επισκόπους τούς ιερείς. Πριν
1. Aimé-Martin, Lettres, 6.ά. σ. 77.
2. 'Ο Souciet πιστεύει ότι ή λειτουργία άρχισε έκείνη τή στιγμή, γιατί ώς τότε ό
λειτουργός καί οί ίερεϊς βρίσκονταν μέσα στό ιερό, ένω στήν πραγματικότητα πρόκειται
γιά τήν λεγάμενη «μικρά είσοδο».
3. Φαίνεται ότι ό Γάλλος μισσιονάριος είχε μπή στό ίερό, γι’ αύτό καί είναι σέ θέ
ση νά μας περιγράψη όσα τελούνταν έκεϊ μέσα.
4. ’Εννοεί τόν λεγόμενο «ριπισμό». Σήμερα ό ίερεϋς τόν κάνει πρίν άπό τήν καθα
γίαση τών τιμίων δώρων καί όχι κατά τήν διάρκεια αύτής. Δέν άποκλείεται λοιπόν ή
διαφορά νά όφείλεται άπλώς σέ άνακρίβεια τού Souciet.
5. Ή δεύτερη αύτή έρμηνεία είναι άγνωστη γενικά.
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άπό τήν θεία κοινωνία είχαν εύλογηθή οί άρτοι πού έφεραν όρισμένοι
από τούς λαϊκούς 1.
Μετά το τέλος τής λειτουργίας ό άρχιεπίσκοπος, καθισμένος σε θρόνο
στο κέντρο τού κλιτούς, έκανε τό εγκώμιο τού άγιου 2.Ό ίδιος, ύστερ’ άπό
τό κήρυγμά του, πού κράτησε μισή ώρα, μοίρασε άντίδωρο στά πιο σημαν
τικά πρόσωπα, πού παίρνοντάς το έρριχναν νομίσματα σε δίσκο πού ήταν
εκεί κοντά. Ή διάρκεια τής όλης λειτουργίας ήταν περισσότερο άπό δύο
ώρες 3.
Ό Souciet δέν παραλείπει ν’ άναφέρη τήν μεγάλη εύγένεια με τήν
οποία τού φέρθηκαν οί έπίσκοποι καί οί ιερείς, πού πολλές φορές παραμέ
ριζαν, γιά νά τού επιτρέψουν νά βλέπη πιό άνετα. Καί ό ίδιος ό άρχιεπί
σκοπος μάλιστα, προτού άρχίση τήν ομιλία του, τόν τοποθέτησε σε θέση
τιμητική καί μετά τό τέλος τής λειτουργίας τόν προσκάλεσε γιά καφέ.
Άπό τήν πρώτη του, όπως φαίνεται, επαφή με τόν άνώτερο έκκλησιαστικό
άρχοντα τής Θεσσαλονίκης, ό Γάλλος μισσιονάριος άποκόμισε εύχάριστες έντυπώσεις. Ό άρχιεπίσκοπος δέχτηκε τούς προσκεκλημένους του
(τόν Souciet καί τόν Père Supérieur) μέ εύπρέπεια άνάλογη προς τό
άξίωμά τους, άλλα καί προς τις κατά παράδοση άρχές τής ελληνικής φιλο
ξενίας4. Εκφράστηκε μάλιστα πολύ κολακευτικά γιά τούς Λατίνους καί
ιδιαίτερα γιά τούς Ιησουίτες. Ό Souciet ξαναεΐδε άλλη μιά φορά τόν άρχιεπίσκοπο, εκείνος όμως, έπειδή έπρεπε νά πάρη όρισμένες προφυλάξεις,
δέν τόλμησε ν’ άνταποδώση τήν επίσκεψη, άλλα άρκέστηκε νά στείλη
τόν πρωτοσύγκελλό του, έναν ίερέα καί τόν διάκονό του5.
Δέν γνωρίζουμε τά πραγματικά αισθήματα τού άρχιεπισκόπου. "Ισως
νά διεπόταν άπό φιλολατινικό πνεύμα- ίσως όμως καί νά εκφράστηκε έτσι
θερμά γιά τούς ίησουίτες άπό υπερβολική εύγένεια προς τούς ξένους του.
Πάντως ή εντύπωση πού μένει άπ’ όσα λέγει ό Souciet, είναι ότι πιθανόν ό
άρχιεπίσκοπος νά μίλησε περισσότερο άπό όσο έπρεπε κολακευτικά γιά
τούς Λατίνους καί γι’ αυτό κατόπιν φοβήθηκε μήπως βρεθή σέ δύσκολη

1. Aimé-Martin, Lettres, ε.ά. σ. 77.
2. Βλ. γιά συνήθεια έκφωνήσεως εγκωμίου από τόν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης
στοϋ Β. Λ α ο ύ ρ δ α, Βυζαντινά καί μεταβυζαντινά έγκώμια εις τόν "Αγιον Δημήτριον.
«Μακεδονικά» 4 (1955-60) 148.
3. Aimé-Martin, 6.ά. σ. 77-78.
4. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 78. Πρβλ. καί παρόμοια συνάντηση στά 1665-1669
τοϋ R. de Dreux μέ τόν τότε μητροπολίτη Θεσσαλονίκης καί πρώην πατριάρχη Κων
σταντινουπόλεως (R. de Dreux, Voyage, σ. 98-99).
5. A i m é - Μ a r t i η, 6.ά. σ. 78.
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θέση. Στις αρχές ακριβώς του 18 αΐ. οί «Φράγκοι ιερείς» είχαν αναπτύξει
μεγάλη δραστηριότητα στην Δυτική Ευρωπαϊκή Τουρκία τόση, ώστε ν’
άνησυχήση ή Πύλη καί νά καταφύγη στήν λήψη ορισμένων περιοριστικών
μέτρων, όπως μαρτυρεί σειρά σχετικών φιρμανίων1. Ύστερ’ άπό αυτά
κατανοούμε βέβαια τήν λεπτή θέση τού άρχιεπισκόπου τής Θεσσαλονίκης.
Ό Souciet παρ’ όλ’ αύτά βρίσκει ότι τό κλίμα στήν πόλη είναι πολύ
ευνοϊκό γιά τούς Ιησουίτες. Διαπιστώνει ότι οί Έλληνες έχουν λίγες δια
φορές άπό τούς Φράγκους καί από τό τυπικό τής λατινικής εκκλησίας
καί ότι ορισμένοι άπό τούς πιο έντιμους καί ικανούς πολίτες τής πόλης
θεωρούνταν φίλοι τους. Πραγματικά, όπως άναφέρει καί ό Braconnier,
καί 'Έλληνες τής Θεσσαλονίκης βοήθησαν στό κτίσιμο τής καθολικής
έκκλησίας 2 καί ένας άπό τούς άρχοντες τής πόλης τής άφησε πεθαίνοντας
50 σκούδα 3.
Εντύπωση προξενεί στον Γάλλο μισσιονάριο ότι όχι μόνο οί περισσό
τεροι 'Έλληνες, άλλά καί μεγάλος άριθμός ιερέων άγνοοΰν βασικά εκκλη
σιαστικά ζητήματα4. Γιά νά δώση μάλιστα μιά ιδέα γιά τό μέγεθος τής
αμάθειας αυτής μάς άναφέρει τό παρακάτω χαρακτηριστικό, κατά τήν γνώ
μη του, επεισόδιο :
"Ενας παπάς άπό τήν ύπαιθρο, όταν βρέθηκε στήν Θεσσαλονίκη, ρώτη
σε έναν άπό τούς παπάδες της : Είναι άλήθεια ότι ό ’Ιησούς Χριστός είναι
Θεός; Μοΰ φαίνεται ότι έχω άκούσει συχνά νά τό λένε αύτό- άπό τήν άλλη
μεριά λένε ότι είναι άνθρωπος· πώς νά συμβιβαστούν αύτά τά δύο πράγμα
τα; Έάν είναι Θεός, πώς μπορεί νά είναι άνθρωπος καί, εάν είναι άνθρω
πος, πώς μπορεί νά είναι Θεός; Ό παπάς τής πόλης, σάν πιό μορφωμένος,
έκανε κατήχηση στον παπά τού χωριού, πού συμφώνησε σέ όλα. Καί ό
Souciet καταλήγει- «. . .δεν χρειαζόταν νά είναι κανείς μεγάλος θεολόγος
γιά νά λύση αύτό τό ζήτημα. Τί διδασκαλία μπορεί νά περιμένη ένας λαός
αγροίκος άπό παρόμοιους δασκάλους;» 5.
Είχε δίκαιο νά παραξενεύεται ό άποστολικός πατέρας γιά τήν «άπλοϊκή άπορία» τού παπά τής ύπαίθρου. Πραγματικά κάτι τέτοιο είναι άκα
τανόητο γιά τό καλλιεργημένο πνεύμα τού ίησουίτη μισσιονάριου. Τό

1. Βλ. π.χ. φιρμάνι τοϋ 1725 στοϋ Βασδραβέλλη, Άρχεΐον Θεσσαλονίκης,
σ. 179-181. Πρβλ. καί Svoronos, Le commerce de Salonique, σ. 156.
2. Aimé-Martin, Lettres, σ. 78. ’Εννοεί άσφαλώς τό μικρό παρεκκλήσι πού
έκαναν μέσα στό σπίτι τους στα 1712 οί Ιησουίτες (S ν ο r ο n ο S, ε.ά. σ. 156).
3. Aimé-Mar t. in, ε.ά. σ. 92-93.
4. Aimé-Martin, ë.à. σ. 78. Βλ. καί R. de Dreux, ε.ά. σ. 97-98.
5. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 78.
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πρόβλημα όμως τής διπλής φύσης του Χρίστου δέν είναι τόσο απλό καί
απόδειξη ότι άπασχόλησε πολλούς θεολόγους κατά τούς πρώτους ιδίως
χριστιανικούς αιώνες. ’Αλλά εκτός από αυτό- υπάρχει καί κάτι άκόμη :
ό ίδιος ό Souciet ονομάζει άγροΐκο τόν ελληνικό λαό. Σ’ αυτό τό πλήθος
λοιπόν άρκοϋσε ένας ιερέας μέ πίστη καί θέρμη στην καρδιά, ένας ιερέας,
πού θά τόν έφερναν ίσως πιό κοντά του αυτοί άκριβώς οί απλοϊκοί προβλη
ματισμοί του.
’Ιδιαίτερο έπίσης λόγο, όπως είναι φυσικό, κάνει ό Souciet γιά τούς
Εβραίους τής Θεσσαλονίκης, πού αποτελούσαν, όπως είδαμε, τό μεγα
λύτερο μέρος τού πληθυσμού της. Μαθαίνουμε ότι Εβραίοι πρόσφυγες
άπό τήν 'Ισπανία, πριν έγκατασταθοΰν στην Θεσσαλονίκη, έστειλαν άντιπροσώπους τους στήν Κωνσταντινούπολη καί κατάφεραν νά πάρουν ορι
σμένα προνόμια 1. Επειδή άκόμη προμήθευαν στήν Πύλη τήν απαραίτητη
γιά τό ντύσιμο των γενιτσάρων χονδρή τσόχα, είχαν τό δικαίωμα ν’ αγο
ράζουν μιά ορισμένη ποσότητα μαλλιού, προτού νά διατεθή άλλου 2.
Νέο κύμα Εβραίων εποίκων έφθασε στήν Θεσσαλονίκη στά τέλη τού
17 ai. άπό τήν ’Ιταλία, 'Ισπανία καί Πορτογαλλία. Οί νεοφερμένοι διέφε
ραν άπό τούς παλιούς στήν εξωτερική εμφάνιση, γιατί ντύνονταν μέ φράγκικες φορεσιές καί δέν έτρεφαν γενειάδα, όπως οί άλλοι συμπατριώτες τους,
άλλά μόνον μουστάκι. Συνήθιζαν έπίσης νά συναναστρέφωνται χριστια
νούς, γι’ αυτό καί οί ομοεθνείς τους τούς θεωρούσαν μισοεβραίους καί
παραβάτες τού Νόμου. Άπό τούς νέους έποίκους ξεχώριζαν μέγαλέμποροι
καί γιατροί, πολύ ικανοί, πού ήταν συνήθως προστατευόμενοι τών Γάλ
λων 3.
Οί Εβραίοι τής Θεσσαλονίκης είχαν τήν δική τους ξεχωριστή κοι
νότητα. Ό μεγάλος χαχάμης (θρησκευτικός τους άρχηγός) εκτελοΰσε καί
χρέη δικαστή 4. Στό έργο του τόν βοηθούσαν οί πάρεδροι ή σύμβουλοι, πού
έκλέγονταν άνάμεσα στά πιό σημαίνοντα πρόσωπα τής εθνότητάς τους.
Φρόντιζαν γιά τήν εκπλήρωση τών ύποχρεώσεών τους άπέναντι τών Τούρ
κων καί γιά τήν τοποθέτηση καθενός σέ θέση άνάλογη μέ τις ίκανότητές
του. Γιά νά μπορούν μάλιστα νά πληρώνουν τακτικά τούς φόρους καί νά
προλαβαίνουν άλλες άνάγκες τους, έβαζαν πρόσθετα τέλη στό κρέας καί τό
1. Βλ. σχετικά καί Svoronos, Le commerce de Salonique, ’έ.ά. σ. 9-10. Πρβλ.
καί Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τοΰ Νέου 'Ελληνισμού, σ. 345-346, όπου καί ή
σχετική βιβλιογραφία.
2. Aimé-Martin, Léttres, σ. 78.
3. Aimé -Μ arti η, ε.ά. σ. 79.
4. Βλ. καί R. de Dreux, ε.ά. σ. 103.
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κρασί πού αγόραζαν. Είχαν ακόμη κοινό ταμείο, πού τα έσοδά του τά διέ
θεταν για τό ντύσιμο των ορφανών πού ήταν πολυάριθμα καί τήν πληρωμή
του χαράτς γιά λογαριασμό έκείνων πού ήταν άποροι. Γενικά φρόντιζαν
νά άποφεύγουν τις προστριβές μέ τούς Τούρκους. Ή συνοχή τους όμως
αυτή, ήταν κάπως έπιφανειακή, γιατί, όπως λέει ό Souciet, τό παραμικρό
συμφέρον μπορούσε νά τούς χωρίση. Ή επίσημη κατά κάποιο τρόπο γλώσ
σα τους ήταν ή ισπανική, πού τήν μιλούσαν μέ άσχημη προφορά. Οί περισ
σότεροι άνδρες καταλάβαιναν άκόμη τήν ιταλική καί μερικοί τήν προ
βηγκιανή. Χαρακτηριστικό τής έξωτερικής τους έμφάνισης ήταν ότι όλοι
έτρεφαν γενειάδα καί είχαν μιά ή δυό τούφες μαλλιών γύρω άπό τ’ αυτιά.
Ό παρατηρητικός Souciet προσέχει καί τήν κόμμωση των γυναικών, πού
κλείνουν τά μαλλιά τους σ’ ένα είδος πλατιάς ουράς, πού κρέμεται πίσω
άπό τό κεφάλι καί στήν άκρη της δένουν ένα χάλκινο κουμπί.
Οί Εβραίοι καταπιάνονταν μέ κάθε είδους δουλειά : ύπήρχαν άνάμεσά τους έμποροι, μεσίτες, τεχνίτες. Πολλοί επίσης ήταν οί ψαράδες, βαρκά
ρηδες, κτίστες καί άχθοφόροι, πού ήταν οί πιό φτωχοί άπ’ όλους καί τρέ
φονταν άσχημα (κάστανα μόνο τόν χειμώνα καί χορταρικά, άγγουράκια
καί καρπούζια τό καλοκαίρι) καί γι’ αύτό μαστίζονταν άπό πολλές άρρώστειες λ
Οί Εβραίοι τής Θεσσαλονίκης κατέβαλλαν ιδιαίτερες φροντίδες γιά
τήν μόρφωσή τους. ’Εκτός άπό πολλά μικρά σχολεία (έννοεϊ φαίνεται τής
στοιχειώδους έκπαιδεύσεως) ύπήρχε στήν πόλη ένα κολλέγιο 12, όπου διδά
σκονταν φιλοσοφία, δίκαιο ίσως καί θεολογία 3. Ό άριθμός τών μαθητών
ήταν μερικές έκατοντάδες4. Οί σπουδαστές χρησιμοποιούσαν μελέτες
τυπωμένες μ’ έβραϊκούς χαρακτήρες, άλλά στήν γλώσσα πού μιλούσαν,
δηλαδή στήν ισπανική. Παρ’ όλη όμως αυτή τήν πνευματική κίνηση ό
Souciet σημειώνει ότι δεν συνάντησε στήν Θεσσαλονίκη Εβραίους σο

1. Aimé-Martin, έ.ά. σ. 78.
2. Aimé-Martin, 'έ.&. σ. 79. Πρόκειται ασφαλώς γιά τήν σχολή πού άναφέρει
καί ό Χατζή Κάλφα, γνωστή μέ τήν έπωνυμία Hora, πού βρισκόταν στήν έβραϊκή
συνοικία (Hadschi Chalfa, Rumeli und Bosna, Wien 1812, σ. 78, όπου καί
άλλα στοιχεία γιά τήν σχολή).
3. Πρβλ. καί Hemmerdinger-Iliadou, Thessalonique en 1726. «Balkan
Studies» 2 (1961) 295, όπου ό μοναχός Barskij άναφέρει ότι οί Εβραίοι έχουν
περισσότερα άπό 60 σχολεία καί μιά άκαδημία, όπου έκτος άπό άλλες έπιστήμες διδά
σκονται καί φιλοσοφία.
4. 'Ο Souciet αναφέρει (Aimé-Martin, έ.ά. σ. 79) ότι ύπερβολικά μερικοί
ταξειδιωτες τούς άνέβαζαν στις 10.000. 'Ο Hadschi Chalfa μάς πληροφορεί ότι οί
Εβραίοι σπουδαστές έφθαναν τούς 1000 (Hadschi Calia, έ.ά. σ. 78).
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φούς, κατόχους τής εβραϊκής, ούτε ακούσε να γίνεται λόγος για κανένα
φημισμένο ραβίνο 1.
’Εντύπωση φαίνεται ότι του προξένησε ό τρόπος ταφής των Εβραίων,
πού ασφαλώς είχε τήν εύκαιρία να παρακολουθήση αρκετές φορές κατά
τήν διάρκεια τής έπτάχρονης παραμονής του στήν πόλη. Όταν επρόκειτο
να θάψουν κάποιον, έψαλλαν μέ όλη τους τήν δύναμη ψαλμούς πού άντηχουσαν δυσάρεστα. Ή νεκρώσιμη άκολουθία ήταν συχνά πολυάριθμη,
άλλα δέν συναντούσε κανείς καθόλου γυναίκες, γιατί έκεΐνες έμεναν στό
σπίτι του νεκρού καί τόν μοιρολογούσαν. Είχαν μάλιστα ορισμένο είδος
στεναγμών καί μοιρολογιών. Τα νεκροταφεία τους άπλώνονταν σέ μιά μεγά
λη έκταση έξω άπό τις πύλες τής πόλης 2. Ποτέ δέν έθαβαν δύο σώματα σέ
έναν τάφο, όπως καί οί Τούρκοι. Μόλις έφθαναν στό νεκροταφείο, τοπο
θετούσαν τόν νεκρό στήν γή καί μερικοί γυρνοΰσαν γύρω γύρω, ένώ ό
χαχάμης έμοιαζε νά τού μιλή. Κατόπιν γέμιζαν τόν τάφο καί επάνω του στίβαζαν μικρές πέτρες, έτσι πού ή ταφή νά ξεχωρίζη πάντοτε άπό τήν γή.
Στους περισσότερους τάφους τοποθετούσαν μαρμάρινη πλάκα πού πάνω της
χάραζαν έπιτάφιο μ’ εβραϊκά γράμματα, λουλούδια καί διάφορες μορφές.
Οί φτωχοί όμως δέν είχαν τάφο είτε άντί γιά μαρμάρινη πλάκα μ’ έπιτάφιο
έβαζαν επάνω μιά πλατιά πέτρα3.
Οί χριστιανοί καί οί Τούρκοι δέν έκτιμοΰσαν γενικά τούς Εβραίους,
γιατί τούς θεωρούσαν άπατεώνες. Συχνά παρουσιάζονταν περιπτώσεις
άλλαξοπιστίας Εβραίων άπό τό φόβο τού θανάτου ή τού ξυλοκοπήματος.
Οί νέοι όμως αύτοί μουσουλμάνοι, πού είχαν έμφυτη κλίση προς τόν ιου
δαϊσμό (άντί γιά προσευχές τού Κορανίου άπήγγελναν δικές τους ιουδαϊ
κές), δέν εκτιμοΰνταν άπό τούς γνήσιους μωαμεθανούς.
Ό Souciet άναφέρει καί γιά μιά συνωμοτική κίνηση τών Εβραίων 60
χρόνια πριν άπό τήν έπίσκεψή του, πού είχε σάν σκοπό τήν κατάληψη τής
πόλης, γιά τήν έπίσημη υποδοχή τού Μεσσία. Ή άποτυχία τού έγχειρήματος είχε σάν άποτέλεσμα τόν άναγκαστικό έξισλαμισμό πολλών άπό αυτούς,
τούς όποίους μάλιστα ύποχρέωναν νά ομολογήσουν ότι ό ’Ιησούς Χριστός
είναι ό Μεσσίας 4. Ό Souciet μάς μιλεΐ κάπως άόριστα γιά τήν κίνηση αυ
τή. Δέν χωρεί όμως άμφιβολία ότι πρόκειται γιά τόν ξεσηκωμό τών Εβραί
ων άπό τόν Σαμπατάϊ Σεβή, πού όπως είναι γνωστό, άφοΰ γέμισε ελπίδες
1. Aimé-Martin, έ.ά. σ.
2. Βρίσκονταν στήν ανατολική
πιστημιακά κτίρια.
3. Aimé-Martin, ε.ά. σ.
4. Aimé-Martin, 6.ά. σ.

79.
πλευρά τής Θεσσαλονίκης, όπου σήμερα τά Πανε
79.
79.
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τούς οπαδούς του για τήν λύτρωση, άναγκάστηκε ν’ άλλαξοπιστήση πρώτος
αύτός γιά να σώση τήν ζωή του (1666). 'Όπως ήταν φυσικό, τό παράδειγ
μά του ακολούθησαν πολλοί "Εβραίοι1.
Πληροφορούμαστε καί από άλλες πηγές 2 γιά τήν εμπορική κίνηση τής
Θεσσαλονίκης κατά τήν εποχή αύτή. Ό Souciet σ’ αύτό τό σημείο φυσικά
δέν προσθέτει τίποτε καινούργιο. "Ισως μόνο θ’ άξιζε ν’ άναφέρωμε ότι
κατά τήν διάρκεια των 8 χρόνων πού έπιτρεπόταν ή έξαγωγή σιτηρών
έφθαναν κατά μέσο όρο στήν Θεσσαλονίκη 140, 150 ή καί 180 γαλλικά
έμπορικά σκάφη τόν χρόνο 3. Πραγματικά τό σιτάρι ήταν τό προϊόν πού κατ’
έξοχήν ένδιέφερε τούς ξένους εμπορικούς οίκους, γιατί είχε μεγάλη ζήτηση.
Ή έξαγωγή του όμως, ιδίως σέ ταραγμένες περιόδους, δέν έπιτρεπόταν,
γι’ αύτό καί είχε πάρει μεγάλη έκταση τό λαθρεμπόριο4. Όταν αργότερα
μειώθηκε ή έμπορική κίνηση, τά σκάφη αύτά, όπως καί άλλων κρατών,
νοικιάζονταν σέ ντόπιους γιά ταξείδια στήν Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη,
Αίγυπτο, Συρία, Κρήτη 5.
Ό Souciet τελειώνοντας τήν περιγραφή τής Θεσσαλονίκης θεωρεί
σκόπιμο νά κάνη ορισμένες παρατηρήσεις σχετικές μέ τήν έν γένει συ
μπεριφορά των Τούρκων καί τίς προοπτικές μεγαλύτερης άναπτύξεως τής
χώρας : Πιστεύει ότι άν οί Τούρκοι ήταν πιό έπιδέξιοι καί έργατικοί καί
άξιοποιοϋσαν όσο ήταν δυνατόν τήν γή τους, τό έμπόριο θ’ απέδιδε καί
άλλους πλούσιους καρπούς. ’Αναγνωρίζει τήν κακή μεταχείριση των καλλι
εργητών, ή όποια άποτελοΰσε παράγοντα άνασταλτικό γιά τήν πρόοδο
τής γεωργίας. Θεωρεί άκόμη σκόπιμο σέ μιά άνανέωση των διομολογή
σεων νά προστεθούν άρθρα εναντίον τού μονοπωλίου καί νά ζητηθούν

1. Βλ. καί R. d e Dreux, έ.ά. σ. 41-42, ό όποιος άφηγεϊται μέ περισσότερες
λεπτομέρειες τό σύγχρονό του αύτό γεγονός. ’Αναφέρει μάλιστα ότι τήν έποχή πού μετέ
φεραν τόν Εβραίο ψευτο-Μεσσία στήν Άδριανούπολη (1666) βρισκόταν καί ό ίδιος
έκεϊ. Βλ. καί Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Θεσσαλονίκης, 315 π.Χ.-1912, Θεσ
σαλονίκη 1947, σ. 123-124.
2. Κυρίως από έκθέσεις των προξένων διαφόρων κρατών, πού βρίσκονταν στήν
Θεσσαλονίκη (8 ν ο r ο n ο s, Le commerce de Salonique, Lascaris, Thessalonique au XVIIIe s.).
3. Aimé-Martin, έ.ά. σ. 79. ’Ασφαλώς τά οκτώ χρόνια πού άναφέρει ό
Souciet τοποθετούνται στις άρχές τού 18ου αί. καί συγκεκριμένα 1709-1717 περίπου
(S ν ο r ο η ο s, έ.ά. σ. 273, ύποσ. 2, όπου καί άλλες λεπτομέρειες γιά τήν κίνηση τού
έμπορίου σταριού).
4. Svoronos, έ.ά. σ. 271-275.
5. Aimé-Martin, έ.ά. σ. 79.
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κανονισμοί πού να προστατεύουν τούς εμπόρους καί τούς ναυτικούς άπό τις
καταπιέσεις καί άβανίες των Τούρκων 1.
ΑΡΤΕΜΗ ΞΑΝΘΟΠΟΤΛΟΤ - KÏPIAKOT

RÉSUMÉ
Dans le premier volume de l’oeuvre de M. Aimé-Martin «Lettres
édifiantes et curieuses, concernant l’Asie, l’Afrique et l’Amerique»,
V. 1-4, Paris 1838-1843, pp. 70-80, est publiée la «Description de la
ville de Salonique par le P. Jean-Baptiste Souciet de la Copmagnie de
Jésus, missionaire au Levant». Cette description avait été publiée au
paravant dans le dernier volume [ IX (1755) ] de la série «Nouveaux
mémoires des missions de la Compagnie de Jésus dans le Levant» pp.
256-320, mais elle a été tombée en désuétude par les explorateurs qui
s’occupaient de l’histoire de Salonique.
Le missionaire français, qui habitait la ville durant 7 ans environ
(1726-1733), nous a laissé une description exacte et intéressante. Ses
documents se réfèrent à l’histoire de Salonique, à ses monuments
archéologiques, à sa vie économique et son mouvement civilisateur,
tandis que l’étude folklorique réclame aussi sa part. La population de
la ville, qui comptait à cette époque 40.000 âmes environ, se formait de
10.000 Turcs, 8-9.000 Grecs avec quelques Bulgars, et 18-20.000 Juifs.
Parmi les documents de Souciet, les plus importants et tout à fait
originaux sont ceux qui se réfèrent à la messe qui avait eu lieu dans
l’église de Saint-Démètre le Jour de sa fête. Souciet décrit en dé
tails les habits sacerdotaux des prêtres et toute la cérémonie, parce
qu’il avait eu la possibilité d’y assister de tout près. Nous avons donc
l’occasion de constater que, grâce aux mesures conservatoires de l’Egli
se, le type de cérémonie n’a pas changé au fond.
Le missionnaire français à la fin de sa description ressent la né
cessité de faire quelques justes observations se rapportant généralement
à la conduite des Turcs et aux perspectives d’un développement plus
1. Aimé-Martin, ε.ά. σ. 80.
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grand du pays. Si les Turcs, dit-il, avaient été plus adroits et laborieux
et avaient tiré profit de leur terre, le commerce aurait bien fructifié.
De même ce que nuit le progrès de l’agriculture c’est le mauvais trai
tement envers les cultivateurs. Il trouve qu’on doit ajouter, dans un
renouvelement des «capitulations», des articles contre le monopole et
chercher des principes qui eussent protégé les commerçants et marins
souffrants sous les oppressions et avanies des Turcs.
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