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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ

Όταν στα 1979 μοϋ άνατέθηκε άπό το Λαογραφικό καί ’Εθνολογικό 
Μουσείο Μακεδονίας ή ερευνά πάνω στο θέμα «το νεκροταφείο τής Θεσ
σαλονίκης Ευαγγελίστρια», σάν μια αρχή για μια γενικότερη μελέτη πά
νω στά σύγχρονα νεκροταφεία τής Θεσσαλονίκης, δέν είχα καθόλου φαντα- 
σθεϊ πώς θά μπορούσε αύτή νά δώσει άφορμή για ερευνά στον πιό πίσω 
άπό τήν Ευαγγελίστρια χρόνο.

Μέ τό ξεκίνημα όμως κιόλας τής μελέτης αύτής, άνακινήθηκε ή πε
ριέργεια, πού πάντα αισθανόμουν όταν τύχαινε νά περάσω άπό τό νεκροτα
φείο τής Ευαγγελίστριας, νά μάθω δηλαδή, αν ήταν τρόπος, ποιο καί 
πού ήταν τό νεκροταφείο πού υπήρχε πριν άπ’ αυτήν. Αύτοί οί τάφοι, αυτά 
τα όνόματα, αυτά τά μαρμάρινα στολίδια, αυτό τό γνωστό σέ όλους τούς 
συμπολίτες μας περιβόλι τί είχε για προηγούμενο; Πού, πριν άπ’ αύτό, συ
νέχιζαν νά κατοικούν τήν πόλη τους οί Θεσσαλονικεΐς, όταν τελείωνε 
σ’ αύτήν ή έπίγεια ζωή τους;

Μέ τήν επιθυμία νά δοθεί άπάντηση στό έρώτημα, άρχισα, παράλληλα 
μέ τήν έρεύνηση τού θέματος «Ευαγγελίστρια», νά προσπαθώ νά βρω στοι
χεία, παλαιότερα άπ’ αυτήν, σέ κείμενα καί σέ άρχεΐα τού περασμένου αιώ
να. Καί όσον άφορά στό θέμα «Ευαγγελίστρια», ναι μέν δέν υπήρχαν βοη
θήματα, μιά πού κανείς δέν είχε άσχοληθεΐ μέχρι στιγμής μ’ αύτήν, υπήρχε 
όμως αύτή ή ίδια μέ τά μνημεία της καί μέ τά όσα γραπτά στοιχεία των άρ- 
χείων της έχουν σωθεί. Όσον άφορά όμως στήν ικανοποίηση τού έρωτή- 
ματος, τί υπήρχε άμέσως πριν άπ’ αύτήν, μπορώ νά πώ ότι υπήρχε τό «τί
ποτα».

Κανένα υλικό άπομεινάρι, κανένα έγκυρο γραπτό στοιχείο, ούτε μιά 
προφορική πληροφορία- ή λήθη είχε σκεπάσει τά πάντα. Οί μνήμες πού σώ
ζονται μέ τήν παράδοση άπό στόμα σέ στόμα ήταν ελάχιστες καί άβέβαιες. 
Σκόρπιες φράσεις μέσα σέ Μακεδονικά ήμερολόγια1 βαλμένες «παρεμπι

1. «Μακεδονικό Ημερολόγιο», Ν. Σφενδόνη, 1950, σ. 216: ύπό Ν. Χριστοδού
λου, Ό Άγιος Παύλος στή Θεσσαλονίκη καί τό άγίασμά του. Τά όσα λέει για τούς χώ
ρους στούς όποιους έθαβαν οί Έλληνες τούς νεκρούς δέν άποτελούν τό κύριο θέμα τής 
μελέτης του, έκτός αύτού δέν στηρίζει πουθενά τήν πληροφορία πού μάς δίνει. Πιθανό
τατα τήν έχει πάρει άπό τήν προφορική παράδοση.
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πτόντως» σέ μελέτες άσχετου θέματος. Καί είναι άλήθεια περίεργο, τό ότι 
αυτοί πού έγραψαν κείμενα στο τέλος του 19ου αίώνα μάς μιλούν μέσα σ’ 
αυτά ή για νεκροταφεία σύγχρονό τους ή για πολύ παλιά. Κανένας ύπαινιγ- 
μός για τό λίγο πιο πρίν. Όταν λ.χ. ό Μωραϊτόπουλος1 μιλεΐ για νεκρο
ταφείο τής έλληνικής ορθόδοξης κοινότητας έννοεί την Εύαγγελίστρια. 
Τό ίδιο κάνει καί ό P. Perdrizet1 2, όταν άναφέρει τά σύγχρονό του νεκροτα
φεία μεταξύ των οποίων καί τό έλληνικό. Ό Παπαγεωργίου3 πάλι μάς μι- 
λεΐ γιά τό νεκροταφείο τής 'Αγ. Παρασκευής, πού εγινε άκόμη άργότερα 
άπό τήν Εύαγγελίστρια. Καί τέλος, όλοι οί άλλοι πού ασχολήθηκαν μέ τήν 
περιγραφή τάφων καί νεκροταφείων τής Θεσσαλονίκης, άφησαν γραπτά 
πού άναφέρονται σέ τάφους, νεκροταφεία καί, κυρίως, έπιτύμβιες επιγρα
φές των μακεδονικών, ρωμαϊκών, πρώτων χριστιανικών καί βυζαντινών 
χρόνων4.

Γιά τά χρόνια τής τουρκοκρατίας καμιά μνεία εκτός άπό τή μικρή 
περιγραφή τού A. Pisani5, πού όμως άναφέρεται σέ νεκροταφεία τουρκικά, 
καί κάποια φθαρμένη ενθύμηση, πιθανότατα τού 1622, όπως τήν άναφέρει 
ό Α. Βακαλόπουλος στήν 'Ιστορία του τής Θεσσαλονίκης, σ. 105, σέ υπο
σημείωση, πού λέει ότι «...έμάλωσαν οί χριστιανοί μέ τούς... Εβραίους καί 
ένίκησαν οί χριστιανοί καί έπήραν τόπον πλησίον εις τό τειχόκαστρον 
καί θάφτουν».

Ή ενθύμηση είναι βέβαια χρησιμότατη, άλλά άόριστη ώς προς δύο

1. Γ. Κ. Μωραϊτόπουλου, Τοπογραφία Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκη 1883, σ. 12.
2. P. P er d i z e t: «Le cimetière chrétien de Thessalonique, «Mélanges d’Archéologie 

et d’Histoire, École de Rome» XIX (1899) 541. Στην άρχή άναφέρει άνάμεσα στά σύγ- 
χρονάτου καί τό έλληνικό, παρακάτω συνεχίζει (σ. 545-8) περιγράφοντας τό παλαιο
χριστιανικό νεκροταφείο πού άνασκάφηκε στό λόφο μεταξύ βουλγαρικού νεκροταφείου 
καί Σέιχ-σού, κατά τή διάρκεια των έργασιών πού έκανε ή Γαλλική Εταιρεία Λιμένος 
Θεσσαλονίκης στά 1898, γιά έξαγωγή πέτρας άπό τά έκεΐ λατομεία. Βλ. σχέδιο 1.

3. Π. Παπαγεωργίου, Λόγος ρηθείς έπί τοΐς έγκαινείοις τού ίερού ναού τής 'Αγ. 
Παρασκευής τού έν τφ νεκροταφείφ τής ’Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσσαλονίκης, έν Άθή- 
ναις 1900.

4. Βυζαντινό νεκροταφείο μέ τήν έννοια τού μεγάλου νεκροταφείου άνάλογου μέ τά 
έξω τών τειχών νεκροταφεία των είδωλολατρικών καί παλαιοχριστιανικών αιώνων δέν 
έχει έπισημανθεΐ. Τάφοι μόνον μέσα στήν πόλη, καί κυρίως μέσα ή έξω άπό έκκλησ·’ες. 
Οί μόνοι βεβαιωμένοι σάν βυζαντινοί τάφοι, έκτος αυτών πού βρέθηκαν σέ έκκλησίεε, 
είναι οί 32 τάφοι τού οικοπέδου τής γωνίας'Ιπποδρομίου καί Μανουσογιαννάκη(«’Αρχαιο- 
λογ. Δε) τίο», τ. 29 [1973-74], μέρος Β' 3, Χρονικά, 1980), καθώς καί οί πολλοί τάφοι πού 
βρέθηκαν πρίν λίγο καιρό καί άνασκάβονται άκόμη άπό τούς άρχαιολόγους τής Βυζαντι
νής ’Εφορείας Θεσσαλονίκης, στό προστώο τής έκκλησίας τής Μονής Βλατάδων.

5. Περιηγητής τού 18ου αί., πού έπισκέφθηκε τή Θεσσαλονίκη. Κ. Μέρτζιου, 
Μνημεία Μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 193.
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σημεία: α) "Αν ή λέξη τειχόκαστρο σημαίνει κάστρο τοΟ τείχους, γεννιέ
ται ή αμφιβολία, για ποιο πύργο του τείχους πρόκειται καί ποιου τείχους; 
"Αν θεωρήσουμε σαν πιθανότερο πώς πρόκειται γιά πύργο του ανατολικού 
τείχους, ή απλώς γιά τό ανατολικό τείχος, τότε ή μεγάλη του έκταση μάς 
δυσκολεύει νά έπισημάνομε γιά ποιο σημείο πρόκειται, β) Οί χριστιανοί

Σχέδ. 1. Ή περιοχή τών νεκροταφείων Θεσσαλονίκης. 1. Παλαιο
χριστιανικό νεκροταφείο (άνασκαφες Doitte - Perdrizet Guypers 
1898-1904. 2. Pelli - Capoti. 3. Λατομείο 4. Δημοτικό νοσοκο
μείο. 5. Βουλγαρικό νεκροταφείο. 6. Ευαγγελίστρια. 7. Σημερινή 
οδός Βασ. Σοφίας.
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πού μάλωσαν μέ τούς Εβραίους είναι όρθόδοξοι ή καθολικοί;
Ξέρομε ότι πριν από το σημερινό νεκροταφείο των καθολικών ύπήρχε 

κάποιο έξω άπό τό άνατολικό τείχος τής Θεσσαλονίκης. Ό L. Abastado 
στο βιβλίο του «La perle de l’Egée», Salonique ce qu’elle fut (2η έκδοση, σ. 
76 καί 136, πρόλογος μέ χρονολογία 1918), μιλεϊ γιά νεκροταφείο τών κα
θολικών, στο όποιο ό καθολικός ίερέας Bönnien μετέφερε στά 1867 «les 
restes de catholiques inhumés dans l’ancien cimetière de Calamaria».

Το πιθανότερο βέβαια είναι ότι ή ένθύμηση άναφέρεται στούς ορθό
δοξους Έλληνες πού αποτελούσαν καί τό πολυπληθέστερο χριστιανικό 
στοιχείο. Παρ’ όλα αύτά δέν άποτελεΐ τελείως βάσιμο στοιχείο πού νά μας 
οδηγήσει σέ απολύτως θετικές διαπιστώσεις.

Όσον άφορά λοιπόν στό γραπτό λόγο, δέν μάς παρέχει τίποτε πού νά 
μάς πληροφορεί σχετικά. Όσον άφορά σέ εύρήματα, υπάρχουν επιτύμβιες 
έπιγραφές πού όμως βρέθηκαν μέσα στήν πόλη, ώστε νά μήν μπορεί νά γί
νει λόγος γιά κατάλοιπα νεκροταφείων τής τουρκοκρατίας, αλλά άπλώς 
γιά τάφους1 τής εποχής αυτής.

Ή πιό παλιά άπό τις έπιγραφές αυτές είναι στή θέση της, στον τάφο 
τού Λουκά Σπαντούνη, πού βρίσκεται εντοιχισμένος στό βόρειο τοίχο τού 
μεσαίου κλίτους τής βασιλικής τού 'Αγίου Αημητρίου καί έχει χρονολογία 
1481, των πρώτων δηλ. δεκαετιών τής εποχής αυτής. Ή δεύτερη είναι έπί- 
σης τού 15ου αιώνα, ανήκει στον τάφο τού ’Ιωάννη Άργυροπούλου καί βρέ
θηκε στό δάπεδο τού ιερού τής 'Αγίας Σοφίας. Ή τρίτη είναι τού Που αίώνα 
καί δέν είναι γνωστό πού βρέθηκε. ’Ανήκε στον τάφο ένός Όδηγητριανοΰ 
καί βρίσκεται τώρα στό μουσείο τής Rotonda1 2.

Αύτά, μέ λίγα λόγια, ήταν—σέ μιά πρώτη ερευνά—όλα κι όλα τά στοι
χεία πού θά μπορούσαν νά βοηθήσουν αυτόν πού θά έπιχειροΰσε νά έρευ- 
νήσει τό θέμα: «ποιό, ή ποιά ήταν τά νεκροταφεία πού λειτουργούσαν στή 
Θεσσαλονίκη, πριν άπό τό νεκροταφείο Ευαγγελίστρια».

Τά αμέσως πριν άπό την Ευαγγελίστρια ορθόδοξα ελληνικά νεκροταφεία
Έπρεπε, ώστόσο, άπό κάπου κανείς νά ξεκινήσει. Κι ό μόνος τρόπος 

ήταν ν’ αρχίσει μέ μιάν εικασία, μέ τό συλλογισμό ότι, μιά πού τά νεκροτα
φεία τής Θεσσαλονίκης, άπό τά άρχαΐα κιόλας χρόνια, λειτούργησαν λίγο- 
πολύ στις ίδιες θέσεις έξω άπό τό άνατολικό καί τό δυτικό της τείχος, γιατί

1. Μέ τούς τάφους αύτούς θά άσχοληθούμε παρακάτω.
2. Καί ή δεύτερη καί ή τρίτη έπιγραφή είναι καταχωρημένες στό βιβλίο των 

Εύθ. Τσιγαρίδ α—Κ άτιας Λοβέρδο υ-Τ σιγαρίδα, Κατάλογος Χριστιανι
κών ‘Επιγραφών στά Μουσεία τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1979, μέ τον άρ.54 καί 58»
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καί τό πριν άπό τήν Εύαγγελίστρια νεκροταφείο της να μή βρισκόταν πε
ρίπου κάπου έκεΐ.

Ό συλλογισμός ήταν βέβαια λογικός, έπρεπε όμως νά επιβεβαιωθεί. 
Νά βρεθοΰν σίγουρες αποδείξεις. Τό ότι ύπήρχε άπό στόμα σέ στόμα ή 
άνάμνηση ότι εκεί, κάπου έξω άπό τά τείχη, θάβονταν οί όρθόδοξοι τής 
έλληνικής κοινότητας τοϋ 19ου αί. «σέ χώρο εκτεταμένο καί κατά τρόπο 
άτακτο», αυτό κανείς δέν έπιζεΐ γιά νά τό βεβαιώσει1. Ή μόνη σίγουρη 
απόδειξη θά ήταν νά βρεθεί ένα επίσημο γραπτό, ή τουλάχιστον—αν έπρό- 
κειτο γιά άλλα ανεπίσημα κείμενα—νά είχαμε άπό δύο ή τρία τήν ίδια πλη
ροφορία. Επειδή,όσο κι άν προσπάθησα νά βρω τήν πληροφορία αύτή σέ 
κείμενα συγγραφέων πού έχουν άσχοληθεϊ μέ τή Θεσσαλονίκη τοϋ περα
σμένου αιώνα, δέν μπόρεσα νά τό κατορθώσω, κατέφυγα στά άρχεια τής Ί. 
Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, πού στον καιρό τής τουρκοκρατίας έργο της 
ήταν ή διαχείριση1 2 τών πραγμάτων τής έλληνικής όρθόδοξης κοινότη
τας, καί στά άρχεία τής «Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος»3, πού ή ίδρυσή της 
έχει γίνει μέσα στό 19ο αιώνα. Πράγματι, τρία έγγραφα πού βρήκα στά αρ
χεία αυτά μοϋ έδωσαν τήν απάντηση πού ζητούσε τό ερώτημα, «που θάβο
νταν οί Θεσσαλονικεΐς πριν δημιουργηθεΐ τό νεκροταφείο Εύαγγελίστρια».

Μιά πρώτη μνεία γιά τήν ύπαρξη καί τή θέση τοϋ πριν άπό τήν Ευαγ- 
γελίτρια νεκροταφείου βρήκα σ’ ένα βιβλιαράκι τών αρχείων τής Φιλο- 
πτώχου ’Αδελφότητας4, στό όποιο ό Κ. Τάττης, μέλος τοϋ διοικητικού συμ
βουλίου της, έκθέτοντας μέ συντομία τό ίστορικό τής ίδρυσης τής Ευαγγε
λίστριας, λέει τά έξής: «Κατά τό έτος 1875 συνεβλήθη ή Φιλόπτωχος ’Αδελ
φότης διά πράξεως επισήμου μετά τής άντιπροσωπείας τής ήμετέρας Κοινό- 
τητος, όπως διά τών άποθεματικών αύτής περιτειχίση καί διακοσμήση τό 
προς Άνατολάς τής πόλεώς μας κείμενον άρχαΐον άλλ’ έντελώς παρημελη- 
μένον Νεκροταφεΐον τής ήμετέρας Κοινότητος».

Ότι εδώ γίνεται λόγος γιά τό μέχρι τότε «εν λειτουργία» νεκροταφείο 
τής κοινότητας, είναι ευνόητο. ’Απίθανο θά ήταν ν’ άναθέσει ή έλλ. 
κοινότης στή Φιλόπτωχο ’Αδελφότητα νά «περιτειχίση καί διακοσμήση» 
κάποιο άπό παλιά άχρηστεμένο νεκροταφείο, καί όχι αυτό πού έξακολου-

1. 'Ο Ν. Χριστοδούλου που τό άναφέρει αύτό («Μακεδ. Ημερολόγιο», Ν. 
Σφενδόνη, 1950, σ. 216), φαίνεται δτι καί αυτός τό έχει ακουστά του μόνο.

2. Στά χρόνια τής τουρκοκρατίας ό μητροπολίτης ήταν οόσιαστικά ό άνώτατος ά- 
χων τής έλληνικής όρθόδοξης κοινότητας.

3. «Φιλόπτωχος ‘Αδελφότης ’Ανδρών», πού Ιδρύθηκε στά 1871 καί διακρίθηκε γιά 
τή φιλανθρωπική καί έθνική της δράση, στά δύσκολα γιά τόν έλληνισμό χρόνια τής τουρ
κοκρατίας.

4. «Έκθεσις τών πεπραγμένων άπό τής 1ης Μαΐου μέχρι τής 30ής ’Απριλίου 1892», 
σ. 4 (’Αρχεία Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος).
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θοδσε νά βρίσκεται σέ λειτουργία. Άλλωστε καί ή φράση: «άλλ’ έντελώς 
παρημελημένον» δεν θά είχε θέση, άν έπρόκειτο γιά νεκροταφείο σέ άχρη- 
στία από καιρό. 'Ως προς τη θέση του, ή φράση τής Έκθεσης αναφέρει ότι 
βρίσκεται «προς Άνατολάς». Όλ’ αυτά μαζί κάτι τείνουν νά πληροφορή
σουν, λίγα όμως καί αόριστα, καθώς είναι, δέν δίνουν τίποτε τό οριστικά 
θετικό.

’Αντίθετα, ή επιστολή πού βρήκα στα αρχεία τής Μητρόπολης Θεσσα
λονίκης1, καί πού απευθύνεται άπό τό διοικητικό συμβούλιο τής Φ.Α. προς 
τόν τότε μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ’Αθανάσιο, δίνει σαφή απάντηση 
στό ερώτημα: που βρισκόταν τό αμέσως πριν άπό τήν Ευαγγελίστρια νε
κροταφείο τής έλληνικής ορθόδοξης κοινότητας. Τό κύρος του παραλή
πτη (μητροπολίτης Θεσσαλονίκης) καί τού αποστολέα (διοικ. συμβούλιο 
Φ.Α., σωματείου μέ γνωστή εθνική δράση) μας πείθει ότι τά λεγάμενα άντα- 
ποκρίνονται στήν πραγματικότητα. 'Η επιστολή, σαν τό μόνο πλήρες αύ- 
θεντικό στοιχείο πού εχομε γιά τό αμέσως προ τής Ευαγγελίστριας ανατο
λικό νεκροταφείο τής Θεσσαλονίκης, αξίζει νά παρατεθεί ολόκληρη.

Φιλόπτωχος ’Αδελφότης 
Θεσσαλονίκης

\4ρ. 53 Έν Θεσσαλονίκη τη 10η Αύγουστον 1895
Παναγιώτατε

7ο ήμέτερον Διοικητικόν Συμβούλων άπό πολλοϋ μετά λύπης του παρα
τηρεί οτι τό παρά την Τάπιαν έκτεταμένον γήπεδον τοϋ αρχαίου Νεκροταφείου 
της r Ημετέρας Κοινότητος εν τω όποιοι χιλιάδες τάφων των προγόνων ημών 
κεΐνται καταπατεϊται υπό τοϋ τυχόντος, εν καιρώ δε βροχών αναφαίνονται 
πολλαχον τά οστά των ενταφιασθέντων προς μεγίστην θλΐψιν παντός παρατη- 
ρητον. Επειδή δε εσχάτως διά τοϋ εν λόγω γηπέδου εχαράχθη και οδός χάριν 
συντομίας τών μεταβαινόντων άπό τής χρυσής πύλης προς τήν Καλαμαριάν, 
επειδή συγχρόνως ένεκα θρησκευτικών και άλλων ευνόητων λόγων τά τοιαϋ- 
τα Νεκροταφεία δεν επιτρέπεται νά χρησιμοποιούνται δι άλλους σκοπούς άλλά 
άνήκουσιν εις τήν Κοινότητα εις τήν προ άμνημονεύτων χρόνων... χρ... (δυσα
νάγνωστο) διετέθησαν, επειδή καί οι άλλοι σύνοικοι λαοί προς τον είρημένον 
σκοπόν περιφρουροϋντες τά δικάιώματά των άπό ίκανοϋ χρόνου ήρξαντο περιτει- 
χίζοντες τά μεγάλης εκτάσεως αρχαία και νέα νεκροταφεία των, και επειδή τό 
αυτό δικαίωμα εκ τον Νόμου κέκτηται και ή ήμετέρα Κοινότης, εθεωρήσα- 
μεν άναγκαΐον καί εγγράφως νά καθυποβάλωμεν τάς σκέψεις μας ταύτας τή

I. ’Αρχεία τής Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, φάκελός Φ. Α. Ή έπιστολή είναι κατα- 
χωρημένη στά άρχεΐα της Μητρόπολης μέ τόν άρ. 9758.
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Ύμετέρα Παναγιότητι επί τώ τελεί όπως αν εγκρίνητε ζητηθή υπό των άρμο- 
δίων ή δωρεάν άδεια περιτειχίσεως καί τοϋ τμήματος τούτον iva μή καταπα- 
τοϋνται οι τάφοι των προγόνανν μας και καταληφθή υπό τοϋ τυχόντος το εγκα-
ταλε(.....) το μόνον σπονδαϊον υπό πάσαν εποψιν γήπεδον τοϋτο επί του οποίου
ή Κοινότης ημών μεχρις εικοσαετίας από σήμερον εθαπτε τούς νεκρούς της.

’Έχοντες την ελπίδα δτι άποδεικνύοντες την σπουδαιότητα τοϋ ζητήμα
τος εις την εγνωσμένην μέριμναν τής Ύμετέρας Παναγιότητος ουδόλως άμφι- 
βάλλομεν δτι καί υπό των άρχών τής Κοινότηος το ζήτημα θέλει κατανοηθή 
καί συντόνως θέλουσι έπεξεργασθεΐ τά χρειώδη έπ’ άγαθω τής ήμετέρας Κοι- 
νότητος.

’Επί τούτοις κατασπαζόμενοι την Ύμετέραν Δεξιάν διατελοϋμεν τής Ύ
μετέρας Παναγιότητος

Πειθήνια Πνευματικά Τέκνα 
'Ο Πρόεδρος 'Ο γραμματεύς

Άθ. Άντωνιάδης .........................

Στο κάτω μέρος τής πρώτης άπό τις δύο σελίδες τής επιστολής είναι 
γραμμένο:

Προς την Αύτοϋ Παναγιάτητα 
τον Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης

Κύριον Κύριον ’Αθανάσιον 
κλπ. κλπ. ενταύθα.

Δέν χωρεΐ αμφιβολία, νομίζω, πώς στήν άποκαλυπτικότατη αύτή έπι- 
στολή υπάρχουν άρκετά σημεία πού μάς οδηγούν στο θετικό συμπέρασμα 
πώς εδώ ό λόγος γίνεται αναντίρρητα γιά νεκροταφείο άμέσως προηγού
μενο τής Ευαγγελίστριας. Τά κυριότερα καί πιο διαφωτιστικά είναι τά έξής:

α) ή φράση: «...το μόνον σπουδαΐον υπό πάσαν εποψιν γήπεδον τούτο, 
έπί του οποίου ή Κοινότης ήμών μεχρις εικοσαετίας άπό σήμερον εθαπτε 
τούς νεκρούς της». "Αν σκεφθοΰμε ότι ή επιστολή είναι γραμμένη στά 
1895, θά δούμε ότι ή εικοσαετία αύτή γιά τήν όποια γίνεται λόγος μάς φέρ
νει πίσω στά 1875, χρονιά πού, όπως θά δούμε παρακάτω, ιδρύθηκε ή 
Εύαγγελίστρια.

β) Ή φράση: «...όπως ζητηθή ύπό των άρμοδίων ή δωρεάν άδεια περι- 
τειχίσεως καί τοϋ τμήματος τούτον....», δείχνει πώς ενα τμήμα τής περιο
χής εχει ήδη περιτειχισθεί. Κι αυτό, άν σκεφθοΰμε πώς ή έπιστολή γιά τήν 
όποια μιλούμε εχει γραφεί στά 1895, ταιριάζει πολύ καλά με τήν περιτείχι- 
ση ένός τμήματος τής εξω άπό τό ανατολικό τείχος περιοχής τής έλληνι-
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κής κοινότητας πού άπετέλεσε άμέσως μετά τό 1875 τό νεκροταφείο τής 
Ευαγγελίστριας.

Δεν υπάρχει λοιπόν περιθώριο για αμφιβολία δτι τό νεκροταφείο, γιά 
τό όποιο μιλεϊ ή επιστολή «...επί του όποιου ή Κοινότης ήμών μέχρις ει
κοσαετίας άπό σήμερον έθαπτε τούς νεκρούς της....», είναι εκείνο πού λει
τουργούσε μέχρι τό 1875, χρονιά πού ιδρύθηκε ή Ευαγγελίστρια.

Στη θέση τού ερωτήματος τι υπήρχε άμέσως πριν άπ’ αυτήν έρχεται 
νά συμπληρώσει τό κενό ένα συγκεκριμένο νεκροταφείο, πού ή ύπαρξή του 
έχει έπισημανθει χάρη στήν προς τόν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης επιστο
λή: τό «παρά τήν Τάπιαν» νεκροταφείο.

Τό πόσο πίσω μέσα στά χρόνια τής τουρκοκρατίας έφθανε ή χρήση 
του με τή μορφή καί τήν έκταση αύτή δέν μπορούμε νά τό έξακριβ ώσομε. 
Μπορούμε όμως νά υποθέσομε, έχοντας πολλές πιθανότητες νά φθάνομε 
τήν πραγματικότητα, ότι κάλυπτε όλους τούς αιώνες τής τουρκοκρατίας1. 
Αύτή άλλωστε ήταν καί ή πρώτη μου εικασία στήν άρχή τής έρευνας. Μέ 
τή διαφορά ότι τότε ήταν άπλώς μιά εικασία, πού τώρα επιβεβαιώνεται: ότι 
δηλ. τό νεκροταφείο άμέσως πριν άπό τήν Ευαγγελίστρια βρισκόταν στή 
θέση όπου λειτουργούσαν εξ αρχής τά νεκροταφεία τής Θεσσαλονίκης τα 
έξω άπό τό άνατολικό τείχος, καταλαμβάνοντας τό καθένα μιά μεγαλύτερη 
ή μικρότερη έκταση καί, μερικά ή ολικά, επάλληλη θέση μέ τό πέρασμα των 
αιώνων καί των χιλιετηρίδων. Καί μέ μιά ακόμη διαφορά, ότι τό νεκροτα
φείο αύτό μπορούμε, όπως θά δούμε παρακάτω, νά τό έντοπίσουμε καί νά 
προσδιορίσομε έπακριβέστερα—σέ σχέση μέ τά προηγούμενα—τά όριά 
του.

Πράγματι, μέσα στήν επιστολή υπάρχουν δύο φράσεις-κλειδιά, πού μάς 
όδηγοΰν στον εντοπισμό του: α) ή φράση: «παρά τήν Τάπιαν», καί β) ή φρά
ση: «Επειδή δέ εσχάτως, διά τού εν λόγφ γηπέδου έχαράχθη καί οδός χάριν 
συντομίας των μεταβαινόντων άπό τής χρυσής πύλης προς τήν Καλαμα
ριάν...».

Ή πρώτη φράση άναφέρει ότι τό νεκροταφείο βρίσκεται κοντά στήν 
«Τάπια». Τάμπια, όπως ξέρομε άπό τούς παλιούς Θεσσαλονικείς, λεγόταν 
ή περιοχή πού βρίσκεται τό άγαλμα τού Καρατάσου, μέχρι τό Κεντρικό 
Νοσοκομείο. Ή περιοχή πήρε τ’ όνομά της άπό ένα μικρό όχυρό πού ύπήρ-

1. Στήν υπόθεση αύτή μάς όδηγεί καί ή φράση μέ τήν όποία άρχίζει ή έπιστολή προς 
τό μητροπολίτη ’Αθανάσιο: «Τό ήμέτερον Διοικητικόν συμβούλων άπό πολλοΟ μετά λύ
πης του παρατηρεί δτι τό παρά τήν Τάπιαν έκτεταμένον γήπεδον τού άρχαίου Νεκροτα
φείου τής Ήμετέρας Κοινότητος, έν τφ όποίφ χι/ ιάδες τάφων τών προγόνων ήμών κεϊν- 
ται...». Ή ύπαρξη χιλιάδων τάφων άποδεικτύει μακρόχρονη λειτουργία τού νεκροταφείου 
αύτοδ.
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χε εκεί μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα. Γιά τό οχυρό αυτό, ή τάμπια, όπως 
λεγόταν τουρκικά, εχομε άπό διάφορους συγγραφείς1 πληροφορίες περισ
σότερο ή λιγότερο συγκεκριμένες, άπό τις όποιες βγαίνει τό συμπέρασμα 
ότι ή ντάμπια αυτή ήταν νεότερο οχυρωματικό έργο, κτισμένο μετά τά μέσα 
του 18ου ai., καί ότι βρισκόταν στό ανατολικό τείχος, πολύ κοντά στή θέση 
όπου σήμερα τό Κεντρικό Νοσοκομείο. Ό προσδιορισμός «παρά τήν Τά- 
πιαν» δέν μπορεί παρά νά σημαίνει: τό δίπλα ή πολύ κοντά σ’ αύτήν.

Όσο γιά τή «χρυσή πύλη», πού άναφέρεται στή δεύτερη φράση, είναι 
φανερό ότι δεν πρόκειται έδώ γιά τήν πύλη τού δυτικού τείχους, άλλα γιά 
τήν επί τής σημερινής όδοΰ 'Αγ. Δημητρίου πύλη πού υπήρχε στό άνατο- 
λικό τείχος καί πού οί Τούρκοι, εχοντάς την κλείσει παλιά, τήν ξανάνθι
ζαν στά 18741 2. Τότε τής δόθηκε άπό τούς Έλληνες ή ονομασία «Νέα χρυσή 
πύλη»3. Ή οδός4, λοιπόν, «ή οποία έχαράχθη χάριν συντομίας των μεταβαι-

1. Γιά τήν Τάμπια, ή Ντάμπια στά τουρκικά, πού σημαίνει προμαχώνας, παίρνομε 
άμεσες ή έμμεσες πληροφορίες άπό τά κείμενα των: Γ. Κ. Μωραϊτόπουλου. δ.π., 
σ. 13 καί 25, Ν. Σχ ι νά, 'Οδοιπορικοί σημειώσεις, σ. 182, Κ. Τάττ η άρθρο σέ μα
κεδονικό ήμερολιηιο («Γόρδιος Δεσμός», 1915, του X. Γ. Γουγούση, σ. 67), όπου άναφέ- 
ρονται δύο τάμπιες, πράγμα πού δέν άναφέρεται από κανέναν άλλον. Ί. Βασδραβέλλη, 
'Ιστορικά άρχεϊα Μακεδονίας, Α', Θεσσαλονίκη 1952, σ. 200, όπου στην «Καταγραφή των 
èv τοΐς φρουρίοις τής Θεσσαλονίκης ύπαρχόντων τηλεβόλων καί πυρομαχικών», γραμμένη 
στά 1733, δέν άναφέρεται πουθενά κάποιο οχυρό πού νά μπορεί νά ταυτισθεί μέ τήν Τάμπια, 
πράγμα πού σημαίνει δτι αύτή κτίσθηκε μετάτό 1733. Ό καθ. Ν. Μουτσόπουλος στό βιβλίο 
του Θεσσαλονίκη 1900-1917, σ.47, τοποθετεί τήν Τάμπια πίσω άπό τό σημερινό Κεντρικό 
Νοσοκομείο. Δέν ξέρω αν αύτή τή θέση τή βρήκε σέ παλιό χάρτη τής Θεσσαλονίκης. Στό 
πα) ιότερο σχεδιάγραμμα τής Θεσσαλονίκης των άρχείων του Δήμου Θεσσαλονίκης μέ 
χρονολογία 1897 (σχέδιο άρ. 2) (αυτό τουλάχιστον είχε τήν καλοσύνη νά βρει στά άρχεϊα 
μέ παλαιότερη χρονολογία ό κ. Στάμος, διευθυντής τού Τοπογραφικοΰ Τμήματος τού Δή
μου) δέν υπάρχει σημειωμένο κτίσμα πού μπορεί νά θεωρηθεί προμαχώνας στό σημείο 
αύτό.

Στό χάρτη, αντίθετα, τών P. Perdrizet-Doitte του 1905 (σχεδιάγραμμα μέ άρ. 1 πού 
παρουσιάζει τό χώρο τών άνασκαφών τού 1898-1899 πού άπεκάλυψαν τό παλαιοχρ·.στ<ανι- 
κό νεκροταφείο) σημειώνεται καθαρά στό άνατ. τείχος, καί σέ θέση λίγο πιο χαμηλά άπό 
τό Κεντρικό Νοσοκομείο, έξαγωνικός πύργος. ’Αντίθετα ά-, νοείται τελείως στό σχέδιο 
τό κατεστραμμένο κτίσμα πού σώζεται άκόμη πίσω άπό τό Κεντρικό.

2. Ο. Ta fr a H, Topographie de Thessalonique, 1913, σ. 97 τού α'τόμου. Πιθανό
τατα τό άνοιγμα τής πύλης έχει σχέση μέ τή διάνοιξη τής σημερινής όδοΟ Άγ.Δημητρίου 
άπό τό Μιδάτ-πασά, στά 1875 (βλέπε Telli-Capou στό σχέδιο 1).

3. Γιά τή Νέα Χρυσή Πύλη έχουν λεχθεί πολλά καί διάφορα άπό τούς συγγραφείς 
σχετικά μέ τήν ονομασία της. Τό σίγουρο είναι δτι βρισκόταν πράγματι στή θέση πού 
άναφέραμε καί ονομαζόταν άπό τούς Τούρκους Telli-Capou, καθώς έπίσης καί Γκιομούς- 
καπού, κατά τόν Γ. Γούναρη (Γ. Γο ύ να ρ η, Τά τείχη τής Θεσσαλονίκης, σ. 32).

4. Στό τοπογραφικό σχέδιο τής Θεσσαλονίκης τοϋ 1897 τών άρχείων τού Δήμου Θεσ
σαλονίκης βλέπομε τήν όδό πού φτάνει άπό κάτω άπό τό Λ. Πύργο μέχρι τήν Εύαγγελί-
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νόντων άπό τής χρυσής πύλης προς τήν Καλαμαριάν»* 1, θά ήταν δρόμος 
πού άρχιζε όπωσδήποτε άπό τό ανατολικό τείχος στο σημείο τής σημερινής

τών άοχείων τον Δήμον Θεσσαλονίκης

'Αγ. Δημητρίου κοντά στο νεκροταφείο Ευαγγελίστρια, καί θά κατευθυνό- 
ταν ή προς τά κάτω προς τήν πύλη τής Καλαμαριάς, κατεβαίνοντας παράλ

στρια καί πού διανοίχθηκε στα 1889 (R is al.Salonique, la ville convoitée, σ. 260).Ό χώρος 
όπου βρίσκεται σήμερα τό Κεντρικά Νοσοκομείο είναι στό σχέδιο κενός, καί ενα είδος 
παρακλάδι τής όδοϋ πού άνεβαίνει βλέπουμε να στρέφει καί νά διευθύνεται άριστερά, προς 
τό σημείο όπου ήταν ή Νέα Χρυσή Πύλη του άνατ. τείχους στή σημερινή 'Αγ. Δημητρίου. 
Πιθανό είναι νά πρόκειται γιά τήν «όδό ή όποια έχαράχθη χάριν συντομίας... κ.λ.», 
(σχέδιο 2).

1. Καλαμαριά, όπως είναι γνωστό, λεγόταν κατ’ άρχήν ό χώρος ό έξω άπό τήν πύλη 
τού άνατ. τείχους στήν όδό Έγνατία, πού λεγόταν Πύλη τής Καλαμαριάς (ή παλιάΚασσαν- 
δρεωτική). 'Ο χώρος έξω άπό τήν πύλη λεγόταν καί πλατεία Καλαμαριάς. Καλαμαριά 
λεγόταν έπίσης καί γενικότερα ή ύπαιθρος έξω άπό τό άνατολικό τείχος. Μέ τό ίδιο όνομα 
όνομαζόταν ή Χαλκιδική
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ληλα προς τό ανατολικό τείχος, ή προς τον ανατολικά του τείχους χώρο5 
πού ήταν γνωστός μέ τό ϊδιο όνομα. Έτσι λοιπόν, έχοντας σαν αφετηρία 
αύτά τά δύο δεδομένα—τήν Τάμπια δηλ. καί τή χρυσή πύλη—μπορούμε 
νά όδηγηθοΰμε στήν εξακρίβωση τής θέσης τού νεκροταφείου γενικότερα 
καί ειδικότερα των ορίων του.

Για να διευκρινίσομε τό ζήτημα αυτό πρέπει πρώτα να εντοπίσομε τή 
θέση τής Τάμπιας, γιά τήν όποια μιλά ή έπιστολή πρός τό μητροπολίτη. 
Στό σημείο αύτό έρχεται να μας μπερδέψει ένα άρθρο τού Κ. Τάττη, γραμ
μένο στό «Μακεδονικό Ημερολόγιο Γόρδιος Δεσμός», 1915, τού X. Γ. Γου- 
γούση. Στή σελ. 67 ό Κ. Τάττης, μιλώντας για τήν ισχυρή οχύρωση τής Θεσ
σαλονίκης, γράφει: «...οί δύο πρός τό ανατολικόν τείχος νεώτεροι προμα
χώνες (Τάμπιαι), ...... Αύτή ή φράση θά μας μπέρδευε πολύ, άν, ευτυχώς, ό
Κ. Μωραϊτόπουλος σέ δύο σημεία τής «Τοπογραφίας τής Θεσσαλονίκης» 
στις σελίδες 13 καί 25, δέν άνέφερε τήν Τάμπια καί τό νεκροταφείο τής έλ! 
ληνικής κοινότητας τής εποχής του έτσι, ώστε νά μή μένει καμιά άμφιβο- 
λία γιά τή θέση τής Τάμπιας, πού άφησε μέχρι σήμερα τό όνομά της στήν 
περιοχή όπου τό άγαλμα Καρατάσου1. Πρόκειται γιά τις εξής δύο φράσεις: 
«Τάμπια—μικρόν καί χαμηλόν οχύρωμα κείμενον παρά τό Νεκροταφεΐον 
τής Ελληνικής Κοινότητας». Καί πιό κάτω: «Παρά τό μικρόν όχύρωμα 
Τάμπια κεΐται καί τό Νεκροταφεΐον τής Ελληνικής Κοινότητος, περιτε- 
τειχισμένον καί έχον έν τφ μέσω κομψόν ναόν». "Αν σκεφθοΰμε ότι ό Μω- 
ραϊτόπουλος γράφει αυτά σέ βιβλίο του τού 1883, θά δούμε ότι τό νεκροτα
φείο τής έλλ. κοινότητας γιά τό όποιο μιλεΐ είναι ή Ευαγγελίστρια, πού 
είχε ήδη ιδρυθεί στά 1875, καί πού εξακολουθεί νά βρίσκεται στήν ίδια θέ
ση. "Ωστε λοιπόν ή Τάμπια ήταν κοντά στήν Ευαγγελίστρια, «παρά τό νε- 
κροταφεΐον τής Ελληνικής Κοινότητος», εκεί δηλ. όπου βρίσκεται ή πε
ριοχή όπου τό άγαλμα τού Καρατάσου, καί πού οί παλιοί Θεσσαλονικεϊς 
όνόμαζαν «Τάμπια». ’Από τή στιγμή αύτή παύει νά μάς ένδιαφέρει ή δεύ
τερη Τάμπια τού Κ. Τάττη, έφόσον ή παράδοση μάς άφησε μέ τό όνομα 
Τάμπια ένα μόνο προμαχώνα.

Μένει νά βεβαιωθούμε ότι αύτή ή Τάμπια τού Μωραϊτόπουλου πού 
βρίσκεται «παρά τό Νεκροταφεΐον τής Ελληνικής Κοινότητος», καί πού 
συνδυαζόμενη μέ τό παραδοσιακό όνομα «Τάμπια» πού ορίζει τό χώρο 
κοντά στό άγαλμα τού Καρατάσου μάς κάνει νά πιστεύομε πώς πράγματι 
βρισκόταν εκεί, είναι ή ίδια μέ τήν «Τάπια» τής επιστολής πρός τό μητρο
πολίτη. Σ’ αύτό μάς βοηθεΐ ή φράση: «...έπειδή δε εσχάτως διά τού έν λόγω

1. "Οταν λέμε περιοχή Καρατάσου δέν έννοοΟμε μόνο τή θέση τοΟ άγάλματος, άλλά 
τό χώρο γενικότερα.

26
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γηπέδου έχαράχθη καί όδός χάριν συντομίας των μεταβαινόντων άπό τής 
χρυσής πύλης προς τήν Καλαμαριάν...». Ξαναθυμίζομε έδω ότι ή χρυσή 
πύλη τής έπιστολής είναι ή Νέα Χρυσή πύλη τής όδοΰ ‘Αγ. Δημητρίου, καί 
Καλαμαριά ό έξω τής πύλης τής οδού Έγνατίας χώρος. Αυτοί πού πήγαι
ναν άπό τή χρυσή πύλη στήν Καλαμαριά περνούσαν άναγκαστικά, κατε
βαίνοντας, άπό τήν «Τάμπια Μωραϊτόπουλου» ή «Τάμπια παραδοσιακή, 
χώρου δπου τό άγαλμα Καρατάσου». Βεβαιωνόμαστε έτσι οτι ή Τάπια 
τής έπιστολής είναι ή αυτή. Ή ίδια δηλ. πού ό Μωραϊτόπουλος τήν τοπο
θετεί παρά τό Νεκροταφεΐον τής έλλ. κοινότητος (Εύαγγελίστρια) καί ή 
παράδοση τή σώζει άπό στόμα σέ στόμα ώς «Τάμπια» κοντά στό άγαλμα 
Καρατάσου. Βεβαιωνόμαστε άκόμη ότι ένα τμήμα, τό χαμηλότερο, τού 
νεκροταφείου τοϋ «παρά τήν Τάπιαν», βρισκόταν χαμηλότερα άπό τή ση
μερινή 'Αγίου Δημητρίου, όπου τότε καί ή «χρυσή πύλη».

Τώρα λοιπόν μπορούμε νά πούμε ότι γιά τά νότια όρια του νεκροτα
φείου υπάρχουν τρεις εκδοχές: α) Χαμηλότερα άπό τήν Τάμπια, προς τήν 
Έγνατία. β) Δίπλα στήν Τάμπια. γ) Ψηλότερα άπό τήν Τάμπια, άλλά πιό 
κάτω άπό τήν 'Αγ. Δημητρίου. ’Αποκλείεται νά ήταν ψηλότερα άπό τήν 'Αγ. 
Δημητρίου, άφού «οί μεταβαίνοντες άπό τής χρυσής πύλης προς τήν Καλα
μαριά» καταπατούσαν τούς τάφους. Τά νότια όρια λοιπόν τού νεκροταφείου 
βρισκόταν στή θέση περίπου όπου σήμερα τό άγαλμα τού Καρατάσου, άντί- 
κρυ στό παλιό κτήριο τού Πανεπιστημίου1. Γιά τά δυτικά μάς όδηγεΐ ή 
ύπαρξη τού άνατολικοΰ τείχους, πού σταματούσε άναγκαστικά τήνέξάπλω- 
ση τού νεκροταφείου.

Μένει νά ίχνηλατηθοΰν τά βόρεια καί άνατολικά όρια. Καί πάλι τά 
αρχεία τής Μητρόπολης Θεσσαλονίκης θά μάς δώσουν τίς σχετικές πλη
ροφορίες μέ δυο τους έγγραφα.

Τό πρώτο είναι επιστολή τής «Φιλοπτώχου ’Αδελφότητος» γραμμένη 
στις 2 Μαΐου 1887* 2, πού άπευθύνεται στό μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, καί 
άφού πρώτα τόν πληροφορεί ότι ή βουλγαρική παροικία τής Θεσσαλονίκης, 
ζητεί νά κάνει καί αυτή νεροταφεΐο κοντά στό περιτειχισμένο δικό μας3, 
καί ότι γιά τό σκοπό αυτό έχει τήν άξίωση νά καταλάβει «όλον τόν προς τά 
δεξιά τού δρόμου τού φέροντος προς είς τό ήμέτερον τετειχισμένον νεκρο

ί. Στήν περίπτωση πού θά σκεφθεΐ ό άναγνώστης ότι πολλά έχουν λεχθεί έδώ σχε
τικά μέ τήν Τάμπια, ή άπάντηση είναι ότι αύτό ήταν άπαραίτητο γιά νά όρισθεϊ ή θέση 
καί κυρίως τά νότια όρια τού νεκροταφείου.

2. ’Αρχεία Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, έγγραφο όπ’ άρ. 9735, φάκελος Φιλ. Άδ.
3. Άναφέροντας ή έπιστολή τό περιτειχισμένο δικό μας νεκροταφείο έννοεΐ τήνΕύαγ- 

γελίστρια,πού είχε ήδη ίδρυθεϊ μερικά χρόνια πριν γραφεί ή έπιστολή πού, όπως είπαμε, 
είναι γραμμένη στά 1887.
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ταφεΐον άνοικτόν χώρον, ένθα εύρίσκονται άνέκαθεν τάφοι ορθοδόξων...», 
στή συνέχεια ζητεί τήν έπέμβαση του μητροπολίτη «προς περιφρούρησιν 
των δικαίων τής Ελληνικής Κοινότητος». Στην πίσω πλευρά τής επιστολής 
αυτής βρίσκεται γραμμένο μέ πρόχειρο τρόπο ένα μικρό ανυπόγραφο κεί
μενο, που είναι φανερό ότι αποτελεί τό πρόχειρο σχεδίασμα τής άπάντησης 
του μητροπολίτη:

Τή 1 Αύγουστου άπεφαίσθη εν τω Ιταρε μετζησϊ' να επικυρωθώ ό χάρτης 
Νεκροταφείου ελληνικού και ζητούμενου μέρους υπό Βουλγάρων καί λαβόν 
ύπ δψιν δτι και τα μνήματα δεξιά τω εισερχόμενα) εις τό ήμέτερον ελληνι
κόν ορθόδοξον Νεκροταφεϊον μέχρι των δένδρων τοϋ Λάζου Πλατάνια και 
τοϋ αγιάσματος επειδή είναι όρθόδοξα ελληνικά μέχρι τοϋ ρεΰματο, οι Βούλ
γαροι νά λάβωσι τό μέρος δπερ εύρίσκεται άνωθεν προεκτεινομένης γραμμής 
τον έμπροσθεν τοίχου τοϋ ήμετέρου νεκροταφείου ευθύ προς το Σεΐχ-σογιού, 
ήτοι εκ τοϋ μέρους τοϋ παρά τω ποταμω κειμένου μέχρις το 1Ν καί προς τάς 
πέτρας επάνω εκτεινομένου1 2 εως οΰ έχωσιν άνάγκην οί Βούλγαροι άνεμεν... 
(δυσανάγνωστο) δε καί υπό τής Γενικής Δ ιοικήσεως.

6 Ανγούστου 1887

Στήν απάντηση αυτή έχομε στοιχεία πού μάς πληροφορούν γιά τήν 
προς άνατολάς καί πρός βορραν έκταση του νεκροταφείου. Ή φράση «δε
ξιά τφ είσερχομένφ είς τό ήμέτερον όρθόδοξον Νεκροταφεϊον μέχρι των 
δένδρων Λάζου Πλατάνια3...μέχρι του ρεύματος», καθορίζει σαφώς τήν πρός 
άνατολάς έκταση, γιατί τά Λάζου Πλατάνια, ή άπλώς Πλατάνια, μάς είναι 
μιά γνωστή άπό κείμενα περιοχή, καί ξέρομε πώς είναι ή θέση πού σ’ αύτήν 
λίγο αργότερα δημιουργήθηκε τό βουλγαρικό4 νεκροταφείο, πού σχεδια

1. «Ίνταρέ-μετζλησί»=Νομαρχιακό συμβούλιο, στο όποιο προήδρευε ό βαλής καί 
παρευρίσκονταν: ό μουλάς, ό μουφτής, ό μητροπολίτης καί ό άρχιραββίνος, καί 2 πρόκρι- 
τι άπό κάθε κοινότητα. Μεγάλο συμβούλιο τοΰ βιλαετιού, τό όνομάζει ό Άπ. Β ακ αλό- 
πουλος, «Μακεδονικά» 2 (1941-52) 207.

2. Έδώ θά πρέπει νά έννοήσουμε τή φράση συμπληρωμένη ώςέξής: «...έκτου μέρους 
τού έκτεινομένου πρός τάς πέτρας έπάνω». Μέ τή λέξη πέτρας έννοεϊ τά λατομεία στο συ
νοικισμό Εύαγγελίστριας (σχέδιο 1, carrière).

3. Άπό τά πλατάνια αυτά γιά τά όποια μάς μιλεϊ ό Χρ. Γ. Γούγούσης στό «Μακεδ. 
Ημερολόγιο ό Γόρδιος Δεσμός» τοϋ 1915, σ. 266-7, πρόφθασα νά δώ τρία. Τώρα νομίζω 
έχει μείνει μόνον ενα, κοντά στήν έκκλησία τοϋ Άγ. Λαζάρου τής Εύαγγελίστριας (νε- 
κροστάσιο), άλλοτε έκκλησία τοϋ βουλγαρικού νεκροταφείου.

4. Είναι σημειωμένο καί στό σχεδιάγραμμα τοΰ 1905 των Perdrizet-Doitte-Guypers. 
Τό βουλγαρικό νεκροταφείο καταργήθηκε άπό τούς "Ελληνες μετά τήν άπελευθέρωση 
τής Θεσσαλονίκης στα 1912, καί ό χώρος του ένσωματώθηκε στήν Εύαγγελίστρια. Τά 
τελευταία του κτίσματα κατεδαφίστηκαν στα 1956, όπως μοϋ είπε ό κ. Μ. Δαλέσης, προϊ
στάμενος τοϋ νεκροταφείου «Εύαγγελίστρια». Ίχνη τους διακρίνονται καί σήμερα.
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σμένο μέ άκρίβεια στο τοπογραφικό τοΰ 1897 των άρχείων του Δήμου Θεσ
σαλονίκης, κατέχει τή θέση ανατολικά τής Ευαγγελίστριας μέχρι το ρέμα1 
πού κατέβαινε εως πριν μερικά χρόνια άπό τό συνοικισμό Ευαγγελίστριας. 
Μέ τή φράση «...τά μνήματα δεξιά τώ είσερχομένω...μέχρι των δένδρων 
Λάζου Πλατάνια... μέχρι τού ρεύματος, είναι ορθόδοξα έλληνικά», δεν μέ
νει άμφιβολία ότι τό νεκροταφείο έφθανε μέχρι τό ρέμα πού κατέβαινε σέ 
μικρή άπόσταση άνατολικά τής Εύαγγελίστριας.

Στό σημείο αύτό θά πρέπει νά ειπωθεί ότι στήν περιοχή αύτή πού φέ
ρει τό όνομα Λάζου Πλατάνια, ύπήρχε «ιδιόκτητος των Δεβραλίδων χώρος, 
όπου προ τής περιτοιχίσεως τού νεκροταφείου τής κοινότητος (ενν. τήν Εύαγ- 
γελίσύρια) εθαπτον τούς νεκρούς των». Μ’ αύτή τή φράση ό Γ. X. Γουγού- 
σης—σε άρθρο του γιά τούς Δεβραλήδες τής Θεσσαλονίκης στό «Μακεδο
νικό Ημερολόγιο Γόρδιος Δεσμός», τού 1915, σ. 256—άναφέρεται στό 
νεκροταφείο των ορθοδόξων κατοίκων τής Δίβρας, πού είχαν εγκαταστα
θεί στή Θεσσαλονίκη τό 19ο αί. ’Επίσης στή σελ. 78 τοΰ ίδιου ήμερολογίου 
άναφέροντάς το τό τοποθετεί μεταξύ τοΰ «χειμάρρου τοΰ παρά τούς Χορτα- 
τζήδες» καί τής πόλης.

Ή φράση τής επιστολής τοΰ μητροπολίτη δεν κάνει διάκριση αυτών 
τών μνημάτων, εφόσον είναι καί αυτά ορθόδοξα. Τά χαρακτηρίζει μάλιστα 
όρθόδοξα έλληνικά εφόσον οι Δεβραλήδες ήσαν μεν άλβανόφωνοι ή σλα
βόφωνοι, είχαν όμως ήθη καί έθιμα έλληνικά.

Όσο γιά τό άγιασμα πού άναφέρεται στή φράση «...μέχρι τών δένδρων 
τοΰ Λάζου Πλατάνια καί τοΰ άγιάσματος επειδή είναι όρθόδοξα ελληνικά...», 
δέν μπορεί νά εννοείται άλλο άπό τό άγιασμα τοΰ 'Αγίου Παύλου1 2. Μέ τό 
όνομα "Αγιος Παύλος χαρακτηριζόταν όλη ή περιοχή άπό τήν Εύαγγελί- 
στρια μέχρι τό άγιασμα ψηλά. Ή φράση ίσως νά μήν υπονοεί μέ άκρίβεια 
τή θέση τοΰ άγιάσματος άλλά γενικότερα τήν κοντινή του περιοχή.

Άπ’ όλ’ αύτά βλέπομε νά σχηματίζεται άμέσως μιά έκταση πού άρχί- 
ζει νοτιότερα άπ’ τήν Εύαγγελίστρια, περιλαμβάνει τό δεξιά της μέχρι τό 
ρέμα χώρο, άνατολικά, καί τό χώρο μέχρι τήν περιοχή περίπου τοΰ άγιά-

1. Σήμερα είναι έπιχωματωμένο στήν περιοχή δίπλα στήνΕύαγγελίστρια καί καλυμ
μένο άπό τήν όδό πού λέγεται σήμερα ’Αποστόλου Παύλου. Είναι όρατό άπό τά κτήρια 
τής Εταιρείας Ύδάτων καί πάνω. (Τά κτήρια αύτά είναι κτισμένα ψηλότερα άπό τήν Εύαγ- 
γελίστρια στή συνέχεια τού άνατολικοϋ της τοίχου). Τό βλέπομε σήμερα νά ξεκινά ψηλά 
άπό τό συνοικισμό Άγ. Παύλου καί νά περνά δίπλα άπό τό άγιασμα καί τήν έκκλησία του. 
Ή πριν άπό τήν έπιχωμάτωση θέση του φαίνεται καθαρά στό σχέδιο 2.

2. Όπως είναι γνωστό, τό άγίασμα είναι δίπλα στήν παλιά έκκλησία τού 'Αγ. Παύ
λου,πού βρίσκεται δεξιά καί προς τά κάτω τού δρόμου πού όδηγεΐ άπό τήν άνω πόλη—περ
νώντας μέσα άπό τό άνοιγμα τού τείχους—προς τό Σέιχ-σού.
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σματος του Άγ. Παύλου βορειοανατολικά. Ώς προς τά δυτικά δρια του νε
κροταφείου, δεν μπορούμε νά ξέρομε πόσο κοντά στο άνατολικό τείχος 
πλησίαζε, πάντως χονδρικά οριζόταν άπ’ αυτό. Μέσα σ’ αύτή τή μεγάλη 
περιοχή, τό περιτειχισμένο καί ένσωματωμένο—σχεδόν στο κέντρο της— 
νεκροταφείο τής Ευαγγελίστριας δείχνει καθαρά πώς είναι κομμάτι πού 
ανήκε στην περιοχή τού παλιού1.

Μετά από τις έγκυρες πληροφορίες πού μάς δίνουν τά τρία έγγραφα 
πού μέχρι στιγμής άναφέραμε, δέν θά περίττευε ν’ άναφερθεΐ ότι καί ή προ
φορική παράδοση έχει διασώσει τήν ανάμνηση τής ύπαρξης τού παλιού 
άνατολικοΰ νεκροταφείου, άλλά καί ορισμένα εύρήματα τής περιοχής, 
των αρχών τού αιώνα, τήν ένισχύουν. Ή παράδοση μάς διασώζει τήν πλη
ροφορία ότι οί κάτοικοι των συνοικιών τής άνω πόλης έθαβαν τούς νεκρούς 
τους στήν περιοχή τού 'Αγ. Παύλου1 2. Όσο γιά τά ευρήματα, αυτά είναι τά
φοι πού φαίνονται νά είναι πρόσφατοι, όχι δηλαδή πολύ παλιοί, καί πού βρέ
θηκαν στις εργασίες πού έγιναν γιά τή θεμελίωση τού Λυσσιατρείου στήν 
περιοχή τού Δημοτικού Νοσοκομείου πού κτίσθηκε στά 19023, καί πού συ
νορεύει προς νότο μέ τήν Εύαγγελίστρια.

Επειδή σ’ αυτό τό σημείο τής περιγραφής, τής σχετικής μέ τήν έκτα
ση τού νεκροταφείου, δικαιολογημένα ίσως ό άναγνώστης μπορεί νά έκ- 
φράσει τήν απορία του γιά τό πόσο μεγάλο φαίνεται έτσι νά παρουσιάζεται 
αύτό, θά πρέπει νά διευκρινίσομε, πριν προχωρήσαμε, ορισμένα πράγματα. 
Πρώτα πρώτα ότι τά παλιά νεκροταφεία, μή έχοντας ορισμένο σχέδιο ή 
ρυμοτομία, έπιαναν πολύ μεγάλους χώρους. Αύτό είναι έξακριβωμένο ότι 
συνέβαινε μέ όλα τά παλιά νεκροταφεία. Ένας λόγος πού συντελούσε στήν 
έξάπλωσή τους αύτή ήταν καί τό ότι δέν γινόταν ανακομιδή. ’Εξάλλου στήν 
περίπτωση τού νεκροταφείου γιά τό όποιο μιλούμε, ένας πρόσθετος λόγος, 
πού συνέβαλε στήν έξάπλωσή του, ήταν ή ύπαρξη τού ανατολικού τείχους.

1. Ή γνώμη πώς ή Εύαγγελίστρια κατέλαβε χώρο πού ήταν τμήμα τού παλιού νεκρο
ταφείου, ένισχύεται καί από τή φράση πού υπάρχει στήν προς τό μητροπολίτη έπιστολή 
τής Φιλ. ’Αδελφότητος τής 15ης Αύγ. 1895, πού άναφέραμε προηγουμένως, καί πού μ' 
αύτήν υποβάλλεται ή παράκληση νά δοθεί ή άδεια «περιτειχίσεως καί τού τμήματος τού- 
του», φράση πού σημαίνει ότι ενα ήδη τμήμα τού παλιού νεκροταφείου εχει περιτειχι- 
σθεΐ. Πράγματι, όπως θά δούμε παρακάτω, τό τμήμα πού είχε ήδη περιτειχισθεΐ ήταν αύτό 
πού στά 1875 άπετέλεσε τό νεκροταφείο «Εύαγγελίστρια».

2. Αύτή ή πληροφορία ύπάρχει καί γραμμένη σέ μιά μελέτη τού Ν. Χριστοδού
λου (Ό "Αγιος Παύλος στή Θεσσαλονίκη καί τό άγιασμά του, «Μακεδ. Ημερολόγιο», 
Ν. Σφενδόνη, 1950, σ. 216) καί πιθανότατα καί ό ίδιος τήν εχει πάρει «έξ άκοής».

3. Πρόκειται γιά τό σημερινό νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» βορειότερα τής «Εύαγ- 
Ύελίστριας», πού θεμελιώθηκε στά 1902 (σχέδιο 1).

Γιά τούς τάφους αύτούς μιλεϊ ό Ν. Χριστοδούλου στήν ίδια μελέτη.



406 Έφη Κακουλίδου

Tò τείχος αυτό έκλεινε τήν πόλη άπό πάνω άπό τό Έπταπύργιο μέχρι κάτω 
στή θάλασσα, ώς τά 1873 πού διατάχθηκε ή κατεδάφισή του άπό τό Λευκό 
Πύργο μέχρι τήν Κασσανδρεωτική πύλη (πύλη Καλαμαριάς) στήν Έγνα- 
τία1. Έκτοτε έξακολουθούσε νά υπάρχει άπό τήν Έγνατία μέχρι τό Ζωνα- 
ρωτό πύργο1 2 χωρίς άλλη στο μεταξύ πύλη, μέχρι τό 1875, πού ξανάνοιξαν 
οί Τούρκοι στή σημερινή 'Αγ. Δημητρίου κοντά στο Κεντρικό Νοσοκο
μείο αυτήν πού όνόμασαν οί Έλληνες «νέα χρυσή πύλη»3.

Αύτή ή παρουσία τού τείχους έκανε, ώστε, κατ’ άνάγκην, οί εκφορές 
των νεκρών άπό τήν πόλη προς τό νεκροταφείο νά γίνονται άπό τήν πύλη 
τής Καλαμαριάς, πράγμα πού έξυπηρετοΰσε τις κάτω συνοικίες τής πόλης, 
δημιουργούσε όμως δυσκολίες γιά τούς κατοίκους των έπάνω συνοικιών. 
Έτσι, πολύ φυσικό ήταν οί συνοικίες τής έπάνω πόλης νά προτιμούν γιά 
τόπο ταφής τήν περιοχή τού 'Αγίου Παύλου, πού μπορούσαν νά τήν πλησιά
σουν συντομότερα κάνοντας τις έκφορές ή άπό τό άνοιγμα4 τού τείχους πού 
οδηγεί άπό τή σημερινή οδό Άκροπόλεως προς τον "Αγιο Παύλο, ή άκόμη 
καί άπό τήν πύλη τής Παλαιολογίνας5. Γι’ αυτό τό λόγο, ή πληροφορία 
τού Ν. Χριστοδούλου στή μελέτη του «ό "Αγιος Παύλος στή Θεσσαλο
νίκη καί τό άγιασμά του» («Μακεδ. Ημερολόγιο», 1950, Ν. Σφενδόνη, σελ. 
216), ότι οί κάτοικοι των ψηλότερων συνοικιών έθαβαν τούς νεκρούς τους 
στον "Αγιο Παύλο, αν καί δέν έπιβεβαιώνεται άπό άλλον, όσο μπόρεσα νά 
διαπιστώσω, μπορεί ώστόσο νά γίνει παραδεκτή.

Άπ’ όλ’ αύτά όμως τά αίτιολογικά τής μεγάλης έκτασης του νεκροτα
φείου στοιχεία είναι πιά, νομίζω, φυσικό νά έπιβεβαιώνεται αύτό σάν ένας 
πολύ έκτεταμένος χώρος, πού άρχιζε χαμηλότερα άπό τή σημερινή Εύαγγε- 
λίστρια, έφθανε ψηλά στήν περιοχή τού 'Αγίου Παύλου καί παρουσίαζε τά 
έξής χαρακτηριστικά: α) Πολύ πυκνό σε τάφους στό κάτω του μέρος (έξω

1. Γ. Θεοχαρίδη, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης, σ. 13. Λέει ότι στα 1873 
κατεδαφίστηκε τό θαλάσσιο τείχος άπό τόν Μιδάτ πασά, καθώς καί τό νοτιότερο τμήμα 
τού άνατολικοΟ καί δυτικού τείχους. Κατά τόν ίδιο, στά 1903 κατεδαφίστηκε τό άνατο- 
λικό άπό τήν Έγνατία (Σιντριβάνι) ώς τήν Εύαγγελίστρια (σήμερα τέρμα 'Αγ. Δημη
τρίου).

2. Gingirli-Coule τόν έλεγαν οί Τούρκοι. Λέγεται καί Πύργος τού Τριγωνίου. Είναι 
στό ψηλότερο σημείο τού άνατολικοΰ τείχους.

3. Γιά τή Νέα Χρυσή Πύλη μιλήσαμε καί προηγουμένως. Βρισκόταν στό άνατολικό 
τείχος, στό σημείο όπου σήμερα περνά ή Άγ. Δημητρίου.

4. Τό άνοιγμα αυτό άναφέρεται άπό τόν T a f r a 1 i ότι είναι κοντά στόν Ζωναρωτό Πύρ
γο, καί ότι προήλθε άπό κατακρήμνιση τού τείχους. (Topographie de Thessalonique, A' 
τόμος, σ. 99, σέ ύποσημείωση.) Δέν ξέρομε πόσο παλιά έγινε τό ρήγμα αύτό.

5. Βρίσκεται στό τείχος πού συνδέει τόν Ζωναρωτό Πύργο (ή Πύργο τού Τριγωνίου) 
μέ τόν περίβολο τής ’Ακρόπολης. Κτίσθηκε στά 1355 άπό τήν "Αννα τήν Παλαιολογίνα.
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άπό τό άνατολικό τείχος καί ψηλότερα άπό τήν Έγνατία μέχρι καί πάνω 
άπ’ τή σημερινή 'Αγ. Δημητρίου, οπού ή σημερινή Ευαγγελίστρια), β) Λι
γότερο πυκνό ψηλά στήν περιοχή τοϋ 'Αγ. Παύλου (εδώ ξανασημειώνεται 
ότι “Αγιος Παύλος λεγόταν μιά εύρύτερη άπό τόν τόπο τού αγιάσματος πε
ριοχή). γ) Πολύ αραιό στον ενδιάμεσο χώρο.

“Ασχετα όμως άπ’ αυτή τή σχηματική χαλαρότητα πού θά ύπήρχε στα 
μεσαία τμήματα τού μεγάλου αύτοΰ χώρου, πρέπει να θεωρηθεί ότι τό νεκρο
ταφείο ήταν ένα, εφόσον καί τό έγγραφο-άπάντηση τής Μητρόπολης, πού 
εκθέσαμε παραπάνω, άναφέρει ότι: «...λαβόν ύπ’ όψιν (εννοεί τό διοικ. συμ
βούλιο, δηλ. τό ίνταρέ μετζλησί1) ότι καί τά μνήματα δεξιά τφ εΐσερχομένφ 
εις τό ήμέτερον έλληνικόν όρθόδοξον Νεκροταφεϊον μέχρι τών δένδρων 
τού Λάζου Πλατάνια καί τού άγιάσματος1 2 εϊναι όρθόδοξα έλληνικά μέχρι 
τού ρεύματος.,, κ.λ.». Νομίζω ότι ή φράση «μέχρι τού άγιάσματος καί τού 
ρεύματος» δέν μάς επιτρέπει πιά άμφιβολία γιά τά βόρεια καί άνατολικά 
όρια τού χώρου.

Μέ όλ’ αύτά τά στοιχεία οδηγούμαστε στό συμπέρασμα ότι τό νεκρο
ταφείο τό «παρά τήν Τάπιαν» άρχιζε χαμηλότερα άπό τή σημερινή Ευαγ
γελίστρια, έφθανε μέχρι τήν περιοχή τού 'Αγίου Παύλου—παρουσιάζοντας 
στό μεσαίο τμήμα τού χώρου άραιή σύνθεση—καί οριζόταν δυτικά άπό τό 
άνατολικό τείχος, άνατολικά δέ άπό τό ρέμα πού περνούσε, μέχρι πριν 22 
περίπου χρόνια, άνατολικά τής Εύαγγελίστριας. (Σήμερα τό βλέπομε νά 
κατεβαίνει άπό τόν "Αγιο Παύλο καί νά σταματά επιχωματωμένο στό συ
νοικισμό Εύαγγελίστριας).

Παρ’ όλη αυτή τή μεγάλη του έκταση, τό μεγάλο νεκροταφείο αυτό 
έξαφανίσθηκε δίχως ν’ άφήσει κανένα ίχνος. 'Ο χώρος του, αν καί δέν οΐ- 
κοδομήθηκε μέ τό ξάπλωμα τής πόλης έξω άπό τά τείχη, έπαθε άπό τό τε
λευταίο τέταρτο τού περασμένου αί όνα άρκετές μεταβολές. Τό τμήμα του 
άπ’τό όποιο, όπως θά δούμε, άποτελέσθηκε ή Ευαγγελίστρια άνακαινίστηκε 
τελείως καί περιφράχθηκε μέ μανδρότοιχο καί κιγκλίδωμα. Τό νοτιοανα
τολικό έξαφανίσθηκε άπό τή δημιουργία τού βουλγαρικού3 νεκροταφείου

1. Στα τουρκικά τό «Ιταρέ μετζησί» τοΟ έλληνικοΰ χειρογράφου προφέρεται «ίνταρέ 
μετζλησί». Μ’ αυτό τό όνομα όνομαζόταν τό Νομαρχιακό συμβούλιο.

2. Υπενθυμίζεται έδω ότι τό άγιασμα τοΰ 'Αγ. Παύλου βρίσκεται ψηλά,άμέσως κάτω 
άπό τό δρόμο πού όδηγεΐ άπό τό άνοιγμα τού άνατολικοΰ τείχους, στό Σέιχ-σού.

3. Τό βουλγαρικό νεκροταφείο δημιουργήθηκε μετά τό 1887, όπως συμπεραίνεται 
άπό τήν έπιστολή τής Φιλ. ’Αδελφότητος προς τό μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, γραμμέ
νη στά 1887. Ό P. Perdrizet, ό.π., σ. 541-48, τό άναφέρει άνάμεσα στά σύγχρονάτου 
νεκροταφεία τής Θεσσαλονίκης. Τό τοπογραφικό σχέδιο τής Θεσσαλονίκης τοϋ 1897 τών
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στο τέλος τού 19ου αίώνα, πού καί αυτό διαλύθηκε στά 1912 καί άποτέλεσε 
πρόσθετο τμήμα τής Ευαγγελίστριας. Το εντελώς νότιο τμήμα του κατα
σκάφτηκε, όταν οί Τούρκοι διέλυσαν τό ανατολικό τείχος μεταξύ Έγνατίας 
καί σημερινής 'Αγίου Δημητρίου στά 19031 καί διανοίχθηκε ή οδός Χαμι- 
ντιέ, σημερινή Βασ. Σοφίας, πού τό τμήμα της άπό τήν Έγνατία έως τήν 
Αγίου Δημητρίου (τότε Μιδάτ-πασα) πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελούσε 
τήν «οδό ή οποία εχαράχθη χάριν συντομίας των μεταβαινόντων άπό τής 
χρυσής πύλης εις τήν Καλαμαριάν». Καί τέλος, τό ψηλότερα άπό τήν Ευαγ
γελίστρια τμήμα του καταστράφηκε μέ τήν οικοδόμηση τού Δημοτικού 
Νοσοκομείου καί τού Λυσσιατρείου στά 1902-3. Τό ακόμη βορειότερο 
τμήμα του έξαφανίστηκε μέ τις εργασίες πού έγιναν άπό τή Φιλόπτωχο 
’Αδελφότητα γιά τήν περίφραξη τής περιοχής τού αγιάσματος τού 'Αγίου 
Παύλου στά 1900.

Όλες αύτές οί μεταβολές πού έγιναν στήν περιοχή αύτή εξαφάνισαν 
κάθε ίχνος τού παλιού νεκροταφείου- Όσο καί νά ψάξει κανείς στο χώρο 
τής Ευαγγελίστριας πού τό αντικατέστησε δέν θά μπορέσει νά βρει ούτε 
ένα, έστω κατεστραμμένο, στοιχείο, πού νά μπορεί μέ σιγουριά ν’ αποδοθεί 
σ’ αύτό. Υπάρχουν βέβαια στήν Εύαγγελίστρια έπιτύμβιες έπιγραφές μέ 
χρονολογίες παλιότερες άπό τής ίδρυσής της, άλλ’ αυτό δέν σημαίνει πώς 
έχουν μεταφερθεΐ άπό τό προηγούμενο νεκροταφείο. Τά χαρακτηριστικά 
τους, ή όλη τους κατασκευή, όλα τους έν γένει τά στοιχεία δείχνουν ότι 
κατασκευάσθηκαν γιά τήν Ευαγγελίστρια.

Τό πιθανότερο είναι ότι τά μαρμάρινα ή πέτρινα στοιχεία τών τάφων 
τού παλιού νεκροταφείου χρησιμοποιήθηκαν ή σέ άλλα κτίσματα ή, καί 
στούς τάφους τού νέου, άτόφια ή μεταποιημένα, δέν συμβαίνει όμως τό ίδιο 
καί μέ τις έπιγραφές. Αυτές φαίνεται νά είναι χαραγμένες γιά τήν Ευαγγε
λίστρια* 1 2. Αυτή ή τέλεια έλλειψη άπό ίχνη μνημείων δυσκολεύει στό νά πλη- 
ροφορηθούμε καί τή μορφή πού είχαν αύτά. Τό μόνο στοιχείο πού μπορεί 
νά μάς δώσει ενδείξεις στό θέμα αυτό είναι οί παλαιότεροι άπό τούς τάφους

άρχείων τού Δήμου μέ άρ. 59, τό έχει σχεδιασμένο νά συνορεύει μέ τήν Εύαγγελίστρια 
στα άνατολικά της, όπως άκριβώς καί ό μεταγενέστερος χάρτης τού Perdrizet, τοϋ 1905 
(σχέδια 1 καί 2).

1. Στά 1903 κατεδαφίσθηκε τό μεταξύ Πύλης Καλαμαριάς (Έγνατία) καί Μιδάτ πα
σά (σημ. 'Αγ. Δημητρίου) άνατολικά τείχος έκτος άπό μερικά του τμήματα πού βλέπομε νά 
ύπάρχουν άκόμη σήμερα. Γ. Θεοχα ρίδου, Τοπογραφία καί πολιτική ιστορία τής 
Θεσσαλονίκης, σ. 13. (Γιά τις σταδιακές κατεδαφίσεις τών τειχών τής Θεσσαλονίκης 
έχοουν γραφεί διάφορες γνώμες).

2. Οί έπιτύμβιες έπιγραφές τής Εύαγγελίστριας μέ χρονολογίες παλιότερες άπό τήν 
Ιδρυσή της είναι θέμα πού έξετάζεται στή μελέτη μέ τόν τίτλο «Εύαγγελίστρια», πού θά 
άκολουθήσει τήν παρούσα.
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τού νεκροταφείου τής Εύαγγελίστριας, πού άνήκουν χρονικά στήν άμέσως 
κοντινή μέ τό παλιό νεκροταφείο εποχή. Πράγματι, όπως έκτενέστερα περι- 
γράφονται στή μελέτη «Ευαγγελίστρια» πού θά ακολουθήσει την παρούσα, 
οί παλαιότεροι τάφοι της χαρακτηρίζονται από μιάν άρχαϊκότητα, έχουν 
ενα Ιδιαίτερο «στύλ». 'Ορισμένοι μάλιστα άπ’ αυτούς φέρουν χαραγμένο
τό σύμβολο ^ πού ξέρομε άπό τούς βυζαντινούς τάφους ότι είναι ή συ-

ντομογραφία τής λέξης τάφος1. "Αν σκεφθοϋμε τό πολύ μικρό διάστημα 
πού μεσολάβησε ανάμεσα στήν κατάργηση του παλιού καί τήν κατασκευή 
των πρώτων τάφων τού καινούριου νεκροταφείου, θά πρέπει να συμπεράνο- 
με πώς δεν μπορεί να μήν ύπήρχαν ομοιότητες μεταξύ των τάφων καί των 
δύο νεκροταφείων στά πρώτα χρόνια τής λειτουργίας τής Ευαγγελίστριας. 
Μ’ αυτούς λοιπόν τούς αρχαϊκότερους τάφους τής Ευαγγελίστριας θά πρέ
πει ϊσως νά έμοιαζαν ορισμένοι τάφοι του νεκροταφείου τού παλιού.

Ή έλλειψη ώστόσο όχι μόνο μνημείων άλλα καί όποιασδήποτε περι
γραφής σέ κείμενα, μάς στερεί άπό τη δυνατότητα νά φαντασθούμε πώς 
ήταν ή όψη του, ή διευθέτηση καί ό στολισμός του. Εικασίες μόνο μπορούν 
νά γίνουν πάνω στό θέμα αυτό.

Γιά τή ρυμοτομία του είπαμε πιό πάνω ότι πρέπει νά ύποθέσομε πώς 
δέν υπήρχε κανονική χάραξη, άλλά πώς έμοιαζε σ’ αυτό μέ άλλα σύγχρονα 
νεκροταφεία. Ή άνάγκη τής ύ'παρξης νερού, άπαραίτητου στοιχείου στά 
νεκροταφεία, έβρισκε τή λύση της μέ τήν παρουσία τοΰ ρεύματος—πού 
περνούσε δίπλα στή σημερινή Ευαγγελίστρια μέχρι πριν 22 περίπου χρό
νια—καί πιθανότατα μέ κρήνη ή κρήνες1 2. Ή παρουσία τού ίδιου ρεύματος 
καί τού άγιάσματος εκπλήρωναν τις άνάγκες τοΰ επάνω τμήματος τοΰ νε
κροταφείου. "Αν θυμηθούμε τά «Λάζου Πλατάνια» πού άναφέραμε προη
γουμένως στό νοτιοανατολικό τμήμα τής σημερινής Ευαγγελίστριας, καί 
τά κυπαρίσσια πού άναφέρει ό περιηγητής τού 18ου αί. Pisani, ότι φύτευαν 
οί Τούρκοι στά νεκροταφεία τους, θά μπορούμε νά υποθέσουμε ότι τέτοι
ου είδους απλός καλλωπισμός θά υπήρχε στό παλιό νεκροταφείο αύτό.

Νά όμως πού ή επιθυμία ν’ άνακαλύψομε ποιο καί πού βρισκόταν τό 
προηγούμενο τής Εύαγγελίστριας νεκροταφείο μάς οδηγεί στά ίχνη καί δεύ
τερου νεκροταφείου τής πόλης μας, τής ίδιας μέ τό πρώτο έποχής.

1. Ε υ θ. Τ σ ι γ α ρ ί δ α - Κά τ ι α ς Λ ο β έ ρ δ ο υ - Τ σ ι γ α ρ ί δ α, ο.π., σ. 28.
2. Είναι δύσκολο, ίσως καί άκατόρθωτο, νά μάθομε τώρα πιά, αν μέ τήν κατασκευή 

ύδραγωγείου καί μεγάλης δεξαμενής πού έγιναν στήν Εύαγγελίστρια,άργότερα,μέ δωρεά 
πού έκαναν στά 1881 οί Άθ. Ίωαννίδης καί Δ. Κατούνης,όδηγήθηκε γιά πρώτη φοράτό 
νερά στο χώρο αυτό, ή προυπήρχε. Τό πιθανότερο είναι ότι προϋπήρχε νερό άπ’ αυτό 
πού έρχόταν στήν πόλη άπό τόν Χορτιάτη.



410 Έφη Κακουλίδου

Σέ έπιστολή1 τής Φ.Α. προς τό μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννά
διο, γραμμένη στις 11 ’Ιουνίου 1918, λέγονται τά έξης:

«Κατά τό έτος 1875 τά δύο νεκροταφεία τής Ήμετέρας Κοινότητος ή σαν 
εγκαταλελειμμένα, ασιεριτείχιστα καί προκαλοϋντα δικαίως τοσαντα σχόλια 
των ξένων εις βάρος τής 'Ημετέρας Κοινότητος. Τότε άκριβώς άντελήφθη ό 
αείμνηστος τότε μεν μητροπολίτης κατόπιν δε Πατριάρχης Κων/πόλεως ’Ιωα
κείμ ό Γ’ δτι ή αρτισύστατος ’Αδελφότης εΐχεν δλα τά ηθικά μέσα και την 
εμπιστοσύνην τής Κοινωνίας διά να άναλάβη τό εργον τής περιτειχίσεως και 
τον καλλωπισμού των δύο νεκροταφείων και προς δφελος αυτής και προς έκ- 
τέλεσιν τον αγαθοεργού αυτής σκοπού νά διατίθενται αί πρόσοδοι αυτών και 
οϋτω διά μιας πράξεως εξυπηρετούντο σνμμέτρως δύο σκοποί κοινωφελείς' 
ο τής αποκτήσεως Νεκροτφείων ανταξίων τής Κοινότητος καί ...κ.τ.λ...».

Βλέπομε λοιπόν νά γίνεται έδώ λόγος γιά δύο νεκροταφεία καί οχι 
άπλώς γιά ενα, τό «παρά τήν Τάπιαν», πού είδαμε προηγουμένως. Γίνεται 
λόγος γιά δύο νεκροταφεία, πού στα 1875 ήσαν «έγκαταλελειμμένα καί άπε- 
ριτείχιστα προκαλοϋντα δικαίως τοσαϋτα δυσμενή σχόλια των ξένων είς 
βάρος τής Ήμετέρας Κοινότητος». Εύνόητο είναι οτι «δυσμενή σχόλια 
των ξένων» δεν θά είχαν λόγο νά γίνονται άν τά νεκροταφεία βρίσκονταν 
σέ αχρηστία άπό πολύ παλιά. Πρόκειται γιά νεκροταφεία πού βρίσκονταν 
«έν χρήσει» στά 1875. Καί άφού ώς προς τό ενα άπ’ αυτά, τό «παρά τήν Τά
πιαν» βεβαιωθήκαμε ότι πρόκειται γιά άνατολικό, γιατί νά μήν άκολουθή- 
σομε τή λογική σκέψη ότι τό δεύτερο ήταν δυτικό, μιά πού έτσι γινόταν 
στή Θεσσαλονίκη άπό τά άρχαιότατα χρόνια, ύπήρχε δηλ. άνατολικό καί 
δυτικό νεκροταφείο γιά τήν εξυπηρέτηση καί των ανατολικών καί δυτικών 
περιοχών της;

Ό Π. Παπαγεωργίου σ’ ενα λόγο1 2 του, πού έκφωνήθηκε στά έγκαίνια 
τού ναού τού νεκροταφείου τής 'Αγ. Παρασκευής3, άφού πρώτα λέει ότι 
ό χώρος τού νεκροταφείου αυτού χρησίμευε άπό τά χρόνια κιόλας τής είδω- 
λολατρείας ώς χώρος ταφής, καί άφού άπαριθμεΐ παραδείγματα επιτύμβιων 
έπιγραφών άπό τούς μακεδονικούς, ρωμαϊκούς καί πρώτους χρηστιανικούς 
αιώνες, καταλήγει: «...μάκρος δ’ είναι ό κατάλογος τών έπιγραφών έκ τών

1. "Αρχεία τής Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, φάκελος Φιλ. "Αδελφότητος, έπιστολή 
μέ άρ. πρωτ. τής Φ.Α. 309 καί κάτω μέ άρ. 941.

2. Ό λόγος αύτός τυπώθηκε μέ τόν τίτλο: «Λόγος ρηθείς έπί τοΐς έγκαινείοις τοϋ ίε- 
ροΟ ναοϋ τής *Αγ. Παρασκευής, τοϋ έν τφ νεκροταφεία) τής "Ορθοδόξου Κοινότητος Θεσ
σαλονίκης». Έν Άθήναις, τύποις Προόδου. 1900.

3. Πρόκειται γιά τό μέχρι σήμερα σέ λειτουργία δυτικό νεκροταφείο τής Θεσσαλο
νίκης στήν όδό Λαγκαδά, δίπλα στά συμμαχικά νεκροταφεία τοϋ Ζεϊτενλίκ.
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αίώνων Ιζ', ΙΖ', καί ΙΗ', καί ένθάδε παν ίχνος νεκρών σχεδόν αφανίζεται 
κατά τον ΙΘ' αί. άρχόμενον»1. Ούτε λίγο ούτε πολύ παραδέχεται ότι μέχρι 
τό 19ο αι. γινόταν κάποια ταφική χρήση στο χώρο εκείνο. Στή συνέχεια 
επικαλείται τή μνήμη καί τών γεροντοτέρων καί τών συνομηλίκων καί τών 
νεοτέρων, για να επιβεβαιώσει ότι ό τόπος σιγά σιγά γέμισε άγκάθια καί 
εγινε έρημότοπος. Καί τελειώνοντας λέει: «Τήν ήμερότητα καί τήν χάριν 
απέδωσε φιλοτίμη καί είς τά δύο κοιμητήρια ό ζήλος τών εταίρων τής Φι- 
λοπτώχου ’Αδελφότητος, ή δραστηριότης τών έκάστοτε επιτετραμμένων 
τά πράγματα τών κοιμητηρίων καί ή προθυμία τών φιλοκάλων πολιτών». 
’Αλλά, γεννιέται τό έρώτημα, τί νόημα θά είχε τό νά έπικαλεΐται ό Παπα- 
γεωργίου τή μνήμη τών γεροντοτέρων άλλά καί τών νεοτέρων γιά τήν αλ
λαγή πού εγινε στό χώρο τού 19ου αιώνα, αν ή άλλαγή αυτή, ή έγκατάλειψη 
δηλ. αυτού τού χώρου πού χρησίμευε ώς χώρος ταφής, δέν είχε συντελε- 
σθεΐ στά χρόνια αυτών τών όποιων τή μνήμη επικαλείται; "Ωστε λοιπόν ή 
άλλαγή εγινε στά χρόνια τους, ώστε νά τή θυμούνται, άρα ό χώρος είχε δια
τηρήσει μέσα στό 19ο αί. τήν ίδιότητά του.

Είναι άλήθεια ότι άλλες ένδείξεις άπ’ αύτές τού Παπαγεωργίου δέν 
έχομε γιά τό άμέσως προηγούμενο τής 'Αγ. Παρασκευής νεκροταφείο, στά 
δυτικά τής Θεσσαλονίκης. Τό αξιόπιστο όμως τού Παπαγεωργίου ώς έπι- 
στήμονα μάς ενισχύει τή γνώμη ότι κατά τό 19ο αιώνα υπήρχε ακόμη σέ 
χρήση—έστω καί σέ κακή κατάσταση—ενα δυτικό νεκροταφείο αντίστοιχο 
μέ τό άνατολικό—όπως γινόταν άπό άρχαιοτάτων χρόνων στή Θεσσαλονί
κη. Όσο γιά τήν έκταση καί τά όριά του, δυστυχώς, αντίθετα μέ ό,τι είχαμε 
σχετικά μέ τό άνατολικό παλιό νεκροταφείο, δέν εχομε εδώ στοιχεία πού 
νά μάς βοηθούν νά τό βεβαιώσομε. Επειδή όμως ό Παπαγεωργίου βεβαιώ
νει, στό λόγο του τών εγκαινίων, ότι στή συλλογή του έχει πολλές έπιγρα- 
φές πού προέρχονται άπό τό χώρο αύτό (δηλ. τού νεκροταφείου τής 'Αγ. 
Παρασκευής), μπορούμε νά συμπεράνομε ότι ό χώρος τού σημερινού δυ
τικού νεκροταφείου τής πόλης είναι τμήμα τού παλιού (μέ τήν έννοια τού 
άμέσως προηγούμενου) νεκροταφείου. Καί λέω τμήμα, γιατί οπωσδήποτε 
τό παλιό ήταν πολύ πιό έκτεταμένο, γιά τούς λόγους πού άναφέραμε σχετικά 
μέ τήν έκταση τού ανατολικού.

"Ασχετα λοιπόν άπό τό αν μπορούμε, ή όχι, νά προσδιορίσομε ακρι
βώς τή θέση καί τήν έκτασή του, μπορούμε στηριζόμενοι τόσο στά λεγό-

1. ’Από τις έπιτύμβιες χριστιανικές έπιγραφές πού βρέθηκαν στό χώρο αύτό, πριν 
γίνει τό νεκροταφείο της 'Αγ. Παρασκευής, τρεις μόνον υπάρχουν στό βιβλίο των Τ σ ι- 
γαρίδα — Λοβέρδου, ό.π.,οί ΰπ’ άρ. 8, 13 καί 38, μέ χρονολογία τών πρώτων χρι
στιανικών αίώνων.
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μένα του Παπαγεωργίου («Λόγος ρηθείς έπί τοΐς έγκαινείοις.... κ.λ.), όσο 
καί στά λεγάμενα τής έπιστολής τής Φιλ. ’Αδελφότητος («...κατά τό 1875 
τα δύο νεκροταφεία τής ήμετέρας Κοινότητος.... κ.λ.), να παραδεχθούμε 
τήν ύ'παρξή του καί να καταλήξομε στο δικαιολογημένο συμπέρασμα, οτ^ 
κατά τό 19ο αίώνα, πριν από τήν ίδρυση τού νεκροταφείου Εύαγγελίστρια 
άνατολικά, καί πριν άπό τήν ίδρυση τής 'Αγ. Παρασκευής δυτικά, λειτουρ
γούσαν στή Θεσσαλονίκη δύο, αμέσως προηγούμενα αύτών, νεκροταφεία 
τής έλλ. όρθόδοξης κοινότητας, στις ίδιες περίπου θέσεις: Τό ενα έξω 
άπό τό άνατολικό τείχος καί στή θέση πού αρκετά λεπτομερειακά περιγρά- 
φηκε, καί τό άλλο εξω άπό τό δυτικό τείχος, στή θέση πού κατέχει σήμερα 
τό νεκροταφείο τής 'Αγ. Παρασκευής.

Καί όσον αφορά μέν στή θέση, τήν έκταση καί τήν όψη πού παρουσία
ζαν, περιγράφηκαν κατά τό δυνατόν καί κατά προσέγγιση1. Όσο γιά τό κα
θεστώς, σύμφωνα μέ τό όποιο γινόταν ή διοίκηση καί ή λειτουργία τους, 
ξέρομε άπό επίσημα έγγραφα καί νομικά κείμενα ότι ή δικαιοδοσία τών ορ
θόδοξων έλληνικών νεκροταφείων τής όθωμανικής επικράτειας άνήκε 
στις όρθόδοξες έλληνικές κοινότητες: «...ή δικαιοδοσία έπί τών νεκροτα
φείων τών ’Ορθοδόξων ανήκει κατ’ άρχάς μέν εις τήν εκκλησίαν, εΐτα δε 
εις τάς Κοινότητας, θεωρουμένης τής έπί τών νεκροταφείων δικαιοδοσίας 
κατ’ εξοχήν κοινοτικής καί έκκλησιαστικής διό καί τα προνόμια τά υπό 
τού κατακτητοΰ παραχωρηθέντα άνεγνώριζον τήν δικαιοδοσίαν ταύτην»* 2. 
Τό καθεστώς αυτό ϊσχυσε μέχρι τό δεύτερο μισό τού 19ου αιώνα καί ή λήξη 
του έσήμανε, όπως θά δούμε παρακάτω, καί τό τέλος τών παλαιών νεκρο
ταφείων αυτών.

Μέχρι τότε ή όρθόδοξη ελληνική κοινότης τής Θεσσαλονίκης, έθα
βε τά μέλη της στά νεκροταφεία γιά τά όποια μιλήσαμε, σύμφωνα μέ τούς 
νόμους τής εκκλησιαστικής ταφής, καί μέ μόνη πολιτειακή διατύπωση τή 
δήλωση προς τις οθωμανικές αρχές τού θανάτου τού άποθανόντος μέλους 
της. (Όπως θά δούμε παρακάτω, άπό τά μέσα καί πέρα τού 19ου αι. ή όθω- 
μανική κυβέρνηση μέ νόμους ειδικούς γιά τά νεκροταφεία καί τις ταφές 
γενικώς όρισε αρκετές διατυπώσεις γύρω σ’ αύτά καί άνέλαβε τόν πρώτο 
ρόλο στήν τήρηση τής έφαρμογής τους)3. 'Ωστόσο, αν τά σχετικά μέ τό κα
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ί. Σχετικά μέ τήν όψη καί τή μορφή πού παρουσίαζε τό δυτικό θά πρέπει νά θεωρή
σομε ότι ήταν «πενιχρότερη» απ’ αυτήν τού άνατολικοΟ νεκροταφείου, γιά τό λόγο ότι οί 
εύπορότερες συνοικίες τών Ελλήνων τής Θεσσαλονίκης βρίσκονταν στό άνατολικό τμή
μα τής πόλης, τό 19ο αίώνα.

2. Δ η μ. Σταύρου, Συμβολή είς τήν διδασκαλίαν περί τών νομικών σχεσεων έπί 
τών κοιμητηρίων, ’Αθήνα 1935, σ. 26.

3. Δ η μ. Νικολαΐδου, ’Οθωμανικοί κώδικες, Κωνσταντινούπολις 1891, τ. Δ', 
σ. 4.393-94.
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θεστώς πού διείπε τή λειτουργία των νεκροταφείων αυτών, τά μαθαίνομε 
άπό διάφορες πηγές, λ.χ εκκλησιαστικά ή κοινοτικά έγγραφα, ή νομικά 
άκόμη, τήν ύπαρξή τους καί τήν κατά προσέγγιση εντόπισή τους τή χρω
στούμε στά αρχεία τής 'Ιερός Μητροπόλεως Θεσαλονίκης καί τής Φιλο- 
πτώχου ’Αδελφότητος, πού μάς παρέχουν τις παραπάνω έγκυρες πληροφο
ρίες1. Χάρη στά άρχεΐα αυτά διασώθηκε έγκυρη ή πληροφορία γιά τά τε
λευταία «άρχαιοπρεπή», θά έλεγα, τά τελευταία «παλαιού τόπου» νεκροτα
φεία τής Θεσσαλονίκης. Καί λέω τά τελευταία, γιατί στο τελευταίο τέταρτο 
τού 19ου αιώνα συμβαίνει μιά μεγάλη άλλαγά. Ιδρύεται ένα νεκροταφείο πού 
ή δημιουργία του οφείλεται στήν ανάγκη ίδρυσης νεκροταφείου σύμφωνου 
προς τά εύρωπαϊκά πρότυπα, καί στήν ανάγκη τής ταχύτερης δυνατής ίδρυ
σης συγχρονισμένου έλληνικοΰ ορθόδοξου νεκροταφείου χάριν εθνικής 
σκοπιμότητας.

Τά πρώτα «τακτικά» έλληνικά νεκροταφεία τής Θεσσαλονίκης το 19ο ai.

Βρισκόμαστε στό δεύτερο μισό τού 19ου αιώνα. Στή μακεδονική πρω
τεύουσα, πού έξακολουθεΐ νά μένει στήν τουρκική κατοχή, ζοΰν καί κινού
νται έθνικά μειονότητες τών Βαλκάνιων } αών, πού προσπαθούν νά βελτιώ
σουν όσο μπορούν τή θέση τους μέσα στήν οθωμανική αύτοκρατορία πού 
βαθμιαία φθίνει.

Οί Βούλγαροι προσπαθούν νά επιτύχουν τή δημιουργία νεκροταφείου 
στον έξω τών τειχών ανατολικό χώρο, πράγμα πού κάνει τό μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης ’Ιωακείμ νά συλλάβει τήν ιδέα ν’ άναθέσει ή έλλ. κοι- 
νότης στή Φιλόπτωχο ’Αδελφότητα τή δημιουργία νέου νεκροταφείου της, 
στήν καλύτερη δυνατή θέση. Πράγματι μέ σύμβαση1 2, πού έγινε στις 24 ’Α
πριλίου 1875, ή έλληνική κοινότης Θεσσαλονίκης παρεχώρησε στή Φ.Α. 
γιά τήν πραγματοποίηση τού σκοπού αυτού ένα μεγάλο χώρο της έξω άπό 
τό ανατολικό τείχος, «συμπεριλαμβανομένης τής περιοχής τών λατομείων, 
τού αγιάσματος τού 'Αγ. Παύλου καί τού Κεδρηνού λόφου, ήτοι τού χώρου 
έκείνου όπου επί αιώνας έθάπτοντο οί τών ’Ορθοδόξων Ελλήνων νεκροί.

'Ως πρώτον μέλημα τής ’Αδελφότητος ύπήρξεν ή περίφραξις τού απα
ραιτήτου χώρου διά τήν έγκατάστασιν νεκροταφείου. Δυστυχώς, αί Τουρ-

1. Τά λίγα καί άνεπιβεβαίωτα άπό άλλους, πού άναφέρει ό Ν. Χριστοδούλου, δέν 
μπορούν νά θεωρηθούν μόνα τους σάν βάσιμα στοιχεία.

2. Ή σύμβαση μεταξύ Έλλ. ’Ορθόδοξης Κοινότητος καί «Φιλ. ’Αδελφότητος ’Ανδρών» 
έπικυρώθηκε άπό τον τότε μητροπολίτη Θεσσαλονίκης ’Ιωακείμ καί καταχωρήθηκε στά 
άρχεΐα της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης μέ τόν άρ. 653. Δυστυχώς δέν μπόρεσα νά βρώ 
τό έγγραφο αύτό όσο καί αν έρεύνησα τούς σχετικούς φακέλους. "Ισως όταν συμπληρω
θεί ή ταξινόμηση τών άρχείων τής Μητρόποης τό έγγραφο νά βρεθεί.
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κικαί άρχαί δέν έπέτρεπον τοιοΰτον περιτείχισμα, μετά μεγάλης δέ δυσκο
λίας κατωρθώθη τότε ή περίφραξις μέρους μόνον τής όλης περιοχής, όπου 
ίδρύθη τό νεκροταφεϊον τής Ευαγγελίστριας καί άνηγέρθη υπό τής ’Αδελ
φότητος ό ομώνυμος ναός.

Άπό τήν λοιπήν περιοχήν δέ την όποιαν διεξεδίκει ή Φ.Α. ώς έκδο- 
χεύς των δικαιωμάτων τής Έλλ. Κοινότητος, μέρος έξεχωρήθη υπό τών 
τότε ’Αρχών είς τό ορφανοτροφείο Ίσλα-Χανέ μέρος δέ διά τήν έγκατάστα- 
σιν ’Αρμένικου ορφανοτροφείου καί νεκροταφείου Διαμαρτυρομένων.

Τό μεγαλύτερο όμως πλήγμα έδέχθη ή Φ.Α. καί κατ’ ακολουθίαν ό Ελ
ληνισμός τής Θ. ότε βραδύτερον δι’ άποφάσεως τοϋ Νομαρχιακού συμβου
λίου, όλως αυθαιρέτως παρεχωρήθη ή παρά τά λατομεία θέσις “Πλατάνια” 
διά τήν έγκατάστασιν Βουλγαρικού νεκροταφείου»1.

"Ωστε λοιπόν ή ανάγκη τού νά προλάβει ν’ άποκτήσει ή όρθόδοξη έλ- 
ληνική κοινότης τής Θεσσαλονίκης νεκροταφείο σύγχρονο καί στήν κα
λύτερη δυνατή θέση πριν άπό τούς Βουλγάρους, επέσπευσε τή δημιουργία 
του νεκροταφείου «Ευαγγελίστρια». Όσο γιά τό ότι επρεπε νά είναι σύγ
χρονο—καί αυτή είναι ή μεγάλη άλλαγή πού σημειώσαμε παραπάνω—αυτό 
όφείλεται στό ότι ή όθωμανική κυβέρνηση, άκολουθώντας στό θέμα τών 
νεκροταφείων τις μεταρρυθμίσεις πού εφερε στή Γαλλία ή επαναστατική 
της κυβέρνηση1 2, θέσπισε νόμο3 πού αφορούσε στά νεκροταφεία όλης τής 
οθωμανικής επικράτειας — περιλαμβάνοντας καί τά χριστιανικά — μέ τά 
άρθρα του οποίου απαγορευόταν στό έξής ή ταφή τών νεκρών σέ περιβό
λους εκκλησιών, ή μέσα στις ίδιες τις εκκλησίες, καθώς καί σέ νεκροταφεία 
πού βρίσκονταν μέσα σέ συνοικίες, καί υποχρεώνονταν οί κοινότητες νά 
ίδρύουν νεκροταφεία «τακτικά», σέ μέρη πού διαλέγονταν μετά άπό πολλές 
διατυπώσεις έκ μέρους τής υγειονομικής άρχής, καί στά όποια καί μόνον 
έπιτρεπόταν ή ταφή τών νεκρών. Βλέπομε, λοιπόν, ότι γιά πρώτη φορά ή 
ταφή τών νεκρών παύει ν’ αποτελεί άπλό κοινωνικοθρησκευτικό καθήκον 
καί οδηγείται κάτω άπό πολιτειακές διατυπώσεις.

"Ετσι, λοιπόν, κάτω άπ’ αυτές τις συνθήκες, πού άπό τή μιά είναι ή εθνι
κή σκοπιμότης, άπό τήν άλλη ή άνάγκη προσαρμογής στή νέα ευρωπαΐ-

1. ’Απόσπασμα από πραγματεία τοΟ Ν.Χριστοδούλου «Περί τοϋ άγιάσματος τοϋ 
Ά). Παύλου, στό «Μακεδονικό Ημερολόγιο»τοϋ Ν. Σφενδόνη, 1950, σ.216. Για τή θέση 
«Πλατάνια» έχομε μιλήσει προηγουμένως.

2. Δ η μ. Στ α ό ρ ο υ, ό.π., σ.64: «...πρώτη ή Γαλλική έπαναστατική κυβέρνηση διά 
διατάγματος καθώρισε τόν τρόπον τής έγκαταστάσεως τών νεκροταφείων, τούς όρους 
τής ταφής τών νεκρών καί τούς τόπους όπου καί μόνον άποκλειστικώς έπετρέπετο αϋτη 
έκ λόγων κοινωνικής καί υγιεινής προνοίας».

3. Δ η μ. Ν ι κ ο λ α ΐδ ου, ό.π., τόμ. Δ', σ. 4.394.
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ζουσα όθωμανική νομοθεσία περί νεκροταφείων, δημιουργήθηκε τό όρθό- 
δοξο έλληνικό νεκροταφείο «Ευαγγελίστρια», πρώτο χρονολογικά από 
τά εκσυγχρονισμένα όρθόδοξα νεκροταφεία τής πόλης μας. Πριν τελειώ
σει ό 19ος αιώνας άλλο ένα έλληνικό ορθόδοξο νεκροταφείο ιδρύθηκε 
στή Θεσσαλονίκη, στό δυτικό της χώρο αυτή τή φορά: τό όρθόδοξο έλλη
νικό νεκροταφείο τής 'Αγ. Παρασκευής, ιδρυμένο καί αυτό άπό τή Φιλό
πτωχο ’Αδελφότητα σύμφωνα μέ τή σύμβαση τής 26-4-1875, γιά νά έξυπη- 
ρετεΐ τόν πληθυσμό των δυτικών συνοικιών τής πόλης.

Έτσι βλέπομε νά υπάρχουν διαδοχικά κατά τό 19ο αιώνα τέσσερα 
όρθόδοξα έλληνικά νεκροταφεία στή Θεσσαλονίκη: δύο—άνατολικό καί 
δυτικό—παλαιά, καί δύο—άνατολικό καί δυτικό—νέα, πού ιδρύθηκαν σε 
άντικατάσταση τών παλαιών, καί στούς ίδιους σχεδόν μέ αυτά χώρους. Καί 
γιά μέν τά δύο παλαιά πιστοποιήθηκε ή ύπαρξή τους μέ άπόλυτα έγκυρο, 
νομίζω, τρόπο, σκιαγραφήθηκε κατά τό δυνατόν ή θέση καί ή έκτασή τους, 
καί έγιναν μερικές εικασίες γιά τή μορφή καί τή λειτουργία τους.

Όσο γιά τά δύο νέα, μέ τό καθένα απ’ αυτά άξίζει ν’ άσχοληθεΐ κανείς 
διά μακρών ιδιαιτέρως1. ’Αποτελούν άρχεΐα πραγματικά πού μάςπληροφο- 
ροΰν γιά τή ζωή καί τήν κοινωνία τής Θεσσαλονίκης τού 19ου αιώνα, πού τό
σο λίγα γι’ αυτόν στοιχεία έχομε. Μάς δίνουν—προ παντός τής Ευαγγελί
στριας—πληροφορίες γιά τις οικογένειες, καί τόν πληθυσμό γενικά τής 
Θεσσαλονίκης, γιά τις προσωπικότητές της, γιά τά έπαγγέλματα καί τις 
χρηματικές άξιες τής έποχής, γιά τή γλώσσα καί τά ιστορικά γεγονότα, 
γιά τις καλλιτεχνικές τάσεις καί τήν αισθητική γενικά τού τέλους τού 19ου 
αιώνα στήν πόλη μας. Είναι λοιπόν σημαντική ή άξια τους όσο καί άν ή 
παρουσία τους αύτή καθαυτή δεν προξενεί ευάρεστα συναισθήματα. ’Αξί
ζει λοιπόν νά τά περιεργασθεΐ κανείς προσεκτικά καί ν’ άκούσει τή διπλή 
τους γλώσσα: αύτή τών βιβλίων τους—όσα έχουν σωθεί—καί αύτή πού μάς 
μιλούν τά ίδια τους τά μνημεία. Γι’ αύτό άκριβώς τό λόγο καί γίνονται άντι- 
κείμενο μιας χωριστής, σέ συνέχεια μετά τήν παρούσα, μελέτης.

Τάφοι, σε εκκλησίες. Τά «εν ταϊς σννοικίαις» νεκροταφεία

Ή έρευνά μας όμως στό θέμα τών νεκροταφείων τού 19ου αιώνα, τών 
πριν άπό τήν ίδρυση τής Εύαγγελίστριας, δεν τελειώνει μέ τήν έντόπιση καί 
σκιαγράφηση τών δύο παλαιότερών της, καθώς καί μέ τά όσα σχετικά μέ 
τήν Εύαγγελίστρια καί 'Αγία Παρασκευή έξιστορήθηκαν έδώ.

1. Όπως λέχθηκε καί προηγουμένως τό νεκροταφείο «Ευαγγελίστρια» της Θεσσαλο
νίκης άποτελεΐ τό θέμα χωριστής μελέτης πού θ’ άκολουθήσει τήν παρούσα.
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Πάνω στο θέμα νεκροταφεία πρέπει ν’ άναφερθεΐ έδώ ή ιδιορρυθμία 
πού, άπέναντι στο δικό μας αιώνα, παρουσίαζε ό 19ος, καθώς καί οι προη
γούμενο! του αιώνες. Πρόκειται δηλ. γιά τις ταφές έκτος νεκροταφείων, 
πού συνηθίζονταν στους προηγούμενους αιώνες καί πού γίνονταν είτε σέ 
αυλές εκκλησιών, είτε στό εσωτερικό τους, εϊτε καί σέ αυλές σπιτιών ακό
μη1. Συνήθεια πολύ παλιά, απόλυτα εξακριβωμένη άπό τά ευρήματα, πού 
ωστόσο θά μάς άπασχολήσει μόνον όσον άφορά στούς αιώνες τής τουρ
κοκρατίας καί ειδικά στό 19ο αίώνα μέ τόν όποιο άσχολεΐται ή μελέτη αύτή. 
Ότι ή συνήθεια διατηρήθηκε μέχρι τό τελευταίο τέταρτο τού 19ου αΐ. στις 
έλληνικές κοινότητες είναι απόλυτα εξακριβωμένο καί θά δούμε παρακάτω 
πώς. Ότι διατηρήθηκε καί στή Θεσσαλονίκη, έχομε έπίσης παραδείγματα.

”Ας δούμε όμως πρώτα πρώτα πώς ξέρομε ότι ή συνήθεια τών ταφών 
εκτός νεκροταφείων έξακολουθούσε νά τηρείται καί στή διάρκεια τού 19ου 
αιώνα. Είδαμε προηγουμένως ότι στά μέσα τού 19ου αίώνα ή οθωμανική 
κυβέρνηση στήν προσπάθειάτης νά έξευρωπαϊσθεΐ θέσπισε νόμο σύμφωνα 
μέ τόν όποιο ιδρύονταν νεκροταφεία νέου τύπου σέ τόπους εγκεκριμένους 
άπό τις υγειονομικές αρχές, στά όποια καί μόνον επιτρεπόταν είς τό έξης 
ή ταφή τών νεκρών, πλήν ορισμένων περιπτώσεων πού επιτρεπόταν ν’ άπο- 
τελοΰν εξαίρεση. Τόν οθωμανικό αυτό νόμο εσπευσε ν’ άνακοινώσει τό 
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως σ’ όλες τις ορθόδοξες 
έλληνικές μητροπόλεις, μέ ορισμένες πατριαρχικές καί συνοδικές έγκυ- 
κλίους1 2, χάρη στις όποιες πληροφορούμαστε πολύ καλά τά σχετικά μέ τή 
συνήθεια τής ταφής έκτος νεκροταφείων καί τή διατήρησή της μέσα στό 
19ο αιώνα.

Μαθαίνομε πρώτα άπ’ όλα, ή μάλλον βεβαιωνόμαστε, ότι στούς τάφους 
εκτός τών νεκροταφείων τών εξω τής πόλεως, δηλ. στούς τάφους μέσα σέ 
αυλές έκκλησιών, σέ αυλές σπιτιών, στό ίδιο τό έσωτερικό τών έκκλησιών 
ακόμη, θάβονταν όχι μόνον ιερωμένοι άλλα καί λαϊκοί, καί μάλιστα ότι οί 
τάφοι αύτοί άγοράζονταν, αποτελούσαν οικογενειακή ιδιοκτησία καί μπο
ρούσαν νά μεταπωληθοΰν, όπως ακριβώς γίνεται στις μέρες μας μέ τούς οι
κογενειακούς τάφους τών τωρινών νεκροταφείων, καί όπως γινόταν καί 
στούς αρχαίους καί τούς βυζαντινούς χρόνους3. Παρ’ όλ’ αύτά, παρόλο

1. Παράδειγμα ταφής σέ αύλές σπιτιών είναι ή μικρή όμάδα τάφων στήν αύλή σπιτιού 
τής οδού Μ. Μπότσαρη, πού ύπήρχε μέχρι περίπου τό 1950. Αύτό μοϋ τό βεβαίωσε ό κ. 
Μάρκος Δαλέσης, προϊστάμενος τού νεκροταφείου «Ευαγγελίστρια».

2. Ίωάννου Σταυρίδου, Συλλογή πατριαρχικών καί συνοδικών έγκυκλίων... 
Έν Κωνσταντινουπόλει 1900.

3. Τή σχετική πληροφόρηση τήν όφείλομε στίς έπιτύμβιες έπιγραφές. Μιά άπ’αύ- 
τές. ή έπιγραφή τοϋ 507 πού βρέθηκε στά 1969 στό δυτικό νεκροταφείο καί βρίσκεται στό



οτι δηλ. οί πληροφορίες αυτές μάς δίνονται από τήν πιο έγκυρη πηγή πού 
θά μπορούσαμε νά βρούμε, δέν θά ήταν αύτές καί μόνον αρκετές γιά να στη- 
ξομε μέ σιγουριά τήν άποψη οτι: άφοΰ στις ορθόδοξες κοινότητες τής όθωμ. 
έπικράτειας συνέβαιναν αύτά, άρα καί στή Θεσσαλονίκη θά μπορούσε νά 
συμβαίνει τό ίδιο. Αύτή τήν εικασία δέν θά μπορούσαμε νά τήν επιβεβαιώ
σομε, αν δέν μάς οδηγούσαν σ’ αύτήν τήν έπιβεβαίωση τά ίδια τά πράγματα.

Πράγματι, εχομε στή Θεσσαλονίκη ευρήματα καί μνημεία πού μάς 
βεβαιώνουν ότι καί έδώ υπήρχε ή συνήθεια τής εκτός των νεκροταφείων 
ταφής. Στις περισσότερες άπό τις παλιές εκκλησίες μας βρέθηκαν κατά τή 
διάρκεια επισκευών τους στον εσωτερικό ή στον έξωτερικό τους χώρο, τά
φοι μεμονωμένοι ή σέ ομάδες ολόκληρες. Οί βυζαντινολόγοι μας έχουν 
δημοσιεύσει επανειλημμένα τά σχετικά μέ τάφους πού βρέθηκαν στήν Παν. 
Χαλκέων, "Αγιο Γεώργιο, Μονή Λατόμου, ναό Ταξιαρχών, ’Αχειροποίη
το1, 'Αγ. Σοφία. Οί τάφοι αυτοί δέν έχουν σχέση μόνον μέ ταφές ιερωμένων, 
όπως συνηθιζόταν άπό τά πολύ παλιά χριστιανικά χρόνια, άλλά καί μέ τα
φές λαϊκών. Τό πιό παλιό σωζόμενο παράδειγμα αύτοΰ τού είδους άπό τά 
χρόνια τής τουρκοκρατίας είναι ό τάφος τού Λουκά Σπαντούνη μέ χρονο
λογία 1481* 1 2, στον "Αγ. Δημήτριο, καί τού Ίωάννου Άργυροπούλου3, στό 
δάπεδο τού ιερού τής 'Αγίας Σοφίας, χρονολογίας τού 15ου αιώνα. Μιά νεό
τερη επιγραφή4 άπό τάφο, τού Που αί. αύτή, δέν ξέρομε πού άκριβώς βρέθη
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Άρχαιο/ ογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, είναι καταχωρημένη μέ τον άρ.13 στό βιβλίο 
των Εύθ. Τσιγ αρίδα—Κάτι ας Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, δ.π., σ. 45.

1. Ειδικά για τήν Αχειροποίητο ό Χρ. Γουγούσης, πού παραβρέθηκε σέ μιάν 
έπισκευή της, γράφει στο «Μακεδονικό Ημερολόγιο ό Γόρδιος Δεσμός», 1915, σ. 230, 
δτι εξωτερικά τού βόρειου καί νότιου τοίχου τητ βρέθηκαν—τρία στρώματα στό βόρειο 
καί δύο στό νότιο—πολλές ταφές.

2. Α. Ξ υγγό π ο υ 1 ο υ, Ή βασιλική τού 'Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης, 1946, σ. 
28-29.

3. Ή ένεπίγραφη έπιτύμβια πλάκα του βρέθηκε στό δάπεδο τού ίεροϋ τής 'Αγ. Σο
φίας. Δέν μπορούμε νά είμαστε σίγουροι δτι ό τάφος ήταν άκριβώς έκεΐ. Ή πλάκα βρί
σκεται τώρα στό μουσείο τής Ροτόντας. Έχει τόν άρ. 54 στό βιβλίο των Ε ύ θ. Τ σ ι γ α- 
ρ ί δ α—Κά τ ιας Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, δ.π., σ. 82. Είναι πιθανό ν’ άνήκει 
ή πλάκα στις άρχές τού 16ου αί., μιά πού στήν καταγραφή τών χριστιανών τής Θεσσαλο
νίκης, τού α' τετάρτου τού 16ου αί., πού έκδόθηκε άπό τή Βουλγαρική ’Ακαδημία Γραμμά
των, άναφέρεται ένας ’Ιωάννης Άργυρόπουλος (Βασ. Δημητριάδη, Ό Kanunnâ- 
me καί οί χριστιανοί κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης /ύρω στά 1525, «Μακεδονικά» 19, 1979, 
342). Τό δτι θάφτηκε στήν Άγ. Σοφία, ένώ άναφέρεται δτι άνήκει στήν ένορία τής ’Αχει
ροποιήτου, νομίζω πώς εύκολα έξηγεϊται άπό τό δτι ή ’Αχειροποίητος είχε γ ίνει ήδη τζαμί 
άπό τόν 15ο αί.

4. Βρίσκεται καί αύτή στό μουσείο τής Ροτόντας καί είναι καταχωρημένη στον παρα
πάνω κατάλογο μέ τόν άρ. 58.

27
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κε, γι’ αυτό δέν μπορούμε νά τήν κατατάξουμε μέ σιγουριά στούς τάφους 
του είδους γιά τό όποιο ό λόγος.

Τό πιό νέο πράδειγμα αύτοϋ του είδους άπό τά χρόνια τής τουρκοκρα
τίας είναι οί τάφοι έξω άπό τό ίερό τής Μονής Βλατάδων. Είναι τάφοι καί 
ιερωμένων καί λαϊκών μέ χρονολογίες τοϋ 19ου αιώνα. Πολλές φορές αύτοΰ 
του είδους οί τάφοι (δηλ. οί εκτός των κυρίως νεκροταφείων πού βρίσκο
νταν εκτός των τειχών), όντας πολλοί μαζί, δημιουργούσαν τήν εικόνα ένός 
μικροσκοπικοΰ νεκροταφείου· ένός συνοικιακού νεκροταφείου, θά λέγαμε. 
”Αν σκεφθεϊ κανείς πόσες περιπέτειες πέρασε ή Θεσσαλονίκη, πόσες τα
ραχές, πόσες σφαγές έγιναν σ’ αυτήν, θά δει πώς ήταν αυτός ένας πρόσθε
τος λόγος νά θάβονται οί πολίτες μέσα στις ίδιες τους τις συνοικίες.

Ένα πρόσφατα σχετικά άποκαλυμμένο ταφικό συγκρότημα ήταν αυτό 
πού βρέθηκε στή Μονή Βλατάδων καί έπιανε όλο τό χώρο άνάμεσα στό 
καθολικό καί στή βιβλιοθήκη Μισιρλόγλου. ’Αποκαλύφθηκε άνάμεσα 
στά 1935-381. "Αν προσθέσομε καί τούς τάφους πού στό διάστημα αύτών 
τών μηνών τού 1981-82 άνασκάβονται έξω άπό τή νότια πλευρά τού καθο
λικού άπό τούς άρχαιολόγους τής Βυζαντινής ’Εφορείας, θά δούμε ότι πρό
κειται πράγματι γιά ένα ολόκληρο νεκροταφείο.

Γιά τέτοιου είδους συνοικιακά νεκροταφεία μιλούν καί οί οθωμανι
κοί νόμοι τού 19ου αί., πού άναφέραμε προηγουμένως καί τούς οποίους οΐ 
πατριάρχες τής ορθόδοξης ελληνικής εκκλησίας κοινοποίησαν στις μη- 
μητροπόλεις τών ορθόδοξων έλληνικών κοινοτήτων2.

Όπως είδαμε, ό ενταφιασμός αύτοΰ τού είδους άπαγορεύτηκε σέ όλες 
γενικά τίς κοινότητες τής οθωμανικής έπικράτειας, μέ τή σχετική νομο
θεσία τών μέσων περίπου τού 19ου αιώνα. "Αν εξακολούθησε νά υπάρχει 
καί στή Θεσσαλονίκη καί μέχρι τά τέλη του, αύτό έγινε επειδή ή έγκύκλιος 
πού έστειλε ό πατριάρχης Γρηγόριος, στά 1868, στις ορθόδοξες έλληνικές 
μητροπόλεις, μετά τήν έκδοση τού σχετικού όθωμανικοΰ νόμου, έξαιροΰ- 
σε άπό τήν άπαγόρευση: α) Τούς πνευματικούς αρχηγούς (εννοούσε κυρίως 
τούς θρησκευτικούς) πού επιτρεπόταν νά έξακολουθοΰν νά θάβονται «εν 
ταις ίδίαις αύτών έκκλησίαις καί μοναστήρίοις», β) όσες οικογένειες «έτυ- 
χον άνέκαθεν νά έχωσιν ίδιους τάφους έπί τώ όρφ μέντοι, όπως, λαμβάνον-

1. Ή πληροφορία γιά τούς τάφους τού 1935-38 μοΟ δόθηκε άπό τόν πανοσιολογιότατο 
Γεννάδιο Διακάκη. Όσο γιά τούς τάφους τού 1981 πού άκόμη άποκαλύπτονται, δέν μπο
ρεί τίποτε έπί πλέον νά λεχθεί, πριν ή ’Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων, ώς ή μόνη 
άρμόδια, κάνει τίς ανακοινώσεις της.

2.1. Σ τ α υ ρ ί δ ο υ, ό.π., 167 κ.έ. «περί τών έν ταϊς συνοικίαις νεκροταφείων καί έν 
τοϊς περιβόλοις τών έκκλησιών ένταφιασμοϋ τών νεκρών».
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τες πρώτον τήν άδειαν παρά τής Κυβερνήσεως έπισήμως θάπτωσιν αυτούς 
έν τοΐς ίδίοις αυτών τάφοις, καθόσον άπαγορεύεται τούντεϋθεν ΐνα πωλών- 
ται ή άγοράζωνται έντός τής πόλεως τοιοϋτοι έν τοΐς περιβόλοις των έκ- 
κλησιών, έτι δε καί έπί τω ο ρω όπως κλείωσιν αύτους καλώς διά λίθου καί 
πλίνθων είς βαθμόν του να μή είσέρχηται αήρ...»1.

Αύτές ήταν οί περιπτώσεις πού έπιτρεπόταν να έξακολουθήσει να γί
νεται ενταφιασμός αύτοϋ τού είδους. Ή πρώτη περίπτωση έξακολουθεΐ να 
ισχύει καί στον 20ό αιώνα: οί ιερωμένοι θάβονται συνήθως στις εκκλησίες 
καί τά μοναστήρια τους. Παράδειγμα ό τάφος τού μητροπολίτη Θεσσαλο
νίκης Γεννάδιου στήν αύλή τής μητρόπολης. Εξαίρεση επίσης γίνεται 
καί γιά λαϊκούς προκειμένου γιά πρόσωπα πού είναι δωρητές σέ κάποια έκ- 
κλησία ή μοναστήρι, όπως λ.χ. στή Μονή Βλατάδων, κοντά στούς τάφους 
του 19ου αιώνα υπάρχουν καί τάφοι τού 20οϋ πού δέν έχουν θαμμένους 
κληρικούς, άλλα λαϊκούς, άνδρες καί γυναίκες1 2.

Έκτος άπό τά έπίσημα έγγραφα πού είδαμε νά μάς πληροφορούν σχε
τικά μέ αύτό τό είδος τού ενταφιασμού, καί έκτος άπό τά παραδείγματα τέ
τοιων τάφων τού 19ου αιώνα πού ύπάρχουν άκόμη στή Θεσσαλονίκη, έχομε 
καί άλλες μαρτυρίες γραπτές καί προφορικές γιά έπιβεβαίωση τού πράγμα
τος.

Άπό τις γραπτές άναφέρω αύτήν τού L. Abastado πού διηγείται σ’ ένα 
βιβλίο του3, ότι μπορούσε νά δει κανείς άκόμη στις μέρες του τούς τάφους 
τών προξένων Γαλλίας καί Γερμανίας στήν αύλή τής μητρόπολης τής Θεσ
σαλονίκης, στό σημερινό δηλ. ναό τού Γρηγορίου τού Παλαμά.

Άπό τις προφορικές μαρτυρίες, ή πιό κοντινή χρονικά καί πού προέρ
χεται άπό άτομο μορφωμένο καί άξιόπιστο, είναι αύτή τής κ. Χριστίνας 
Γιαννούλη-Νεχαμά, πού άπό τούς γονείς της έχει άκούσει πώς ό παππούς 
της Τουσλαντζής-Γιαννούλης είχε ταφεί στον Άγιο ’Αθανάσιο. Άπό τή 
γιαγιά της Ελένη Γιαννούλη, πού πέθανε στά 1926 σέ ήλικία μεγαλύτερη

1. I. Σταυρίδου, Συλλογή πατριαρχικών έγκυκλίων, σ. 168.
2. "Οπως λ.χ. ό τάφος τής Ζωής Μισοποΰλου μέ χρονολογία 1944 καί ή ταφόπετρα 

τής Σταυρούλας Σαβράκη, μέ χρονολογία θανάτου 1938, πίσω άπό τον άνατολικό τοίχο 
τού καθολικού τής μονής.

3. La perle de l’Egée Salonique, ce qu’elle fut, σ. 52.
Πρόκειται γιά τούς Moulin καί Abbott, πού θανατώθηκαν άπό τόν τουρκικό όχλο 

τής Θεσσαλονίκης στά 1876. Σήμερα ό τάφος τοΟ ’Εδμόνδου Abbott βρίσκεται στον οι
κογενειακό τάφο τών Abbott στό νεκροταφείο «Ευαγγελίστρια» έμπρός καί άριστερά άπό 
τήν έκκλησία.

Γιά τόν Moulin γράφει ό’Α π. Βακαλόπουλος στό άρθρο του, Τά δραματικά γε
γονότα τής Θεσσαλονίκης του 1876, «Μακεδονικά» 2(1941-52) 226, ότι ό νεκρός του μετά 
τήν κηδεία μεταφέρθηκε στή γαλλική ναυαρχίδα.
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των 80 ετών, άκουσε ότι ή ϊδια «βαφτίστηκε, παντρεύτηκε, καί είχε θαμμέ
νους τούς προγόνους της, στην εκκλησία του 'Αγίου ’Αθανασίου». Αύτή 
ή πληροφορία είναι νομίζω σημαντική. "Αν σκεφθοΰμε ότι ή Ελένη Γιαν- 
νούλη πέθανε στα 1926 σέ ήλικία μεγαλύτερη των 80 έτών, θά βρούμε ότι 
γεννήθηκε λίγο πριν άπό το 1850. Είναι δηλ. πρόσωπο πού γεννήθηκε στήν 
καρδιά τού αίώνα πού ερευνούμε, καί εζησε τά περισσότερα χρόνια τής ζωής 
του μέσα σ’ αυτόν. Ή μαρτυρία της διατηρημένη στή μνήμη τής έγγονής 
της κ. Χριστίνας Νεχαμά, τό γένος Γιαννούλη, έχομε κάθε λόγο νά είμαστε 
βέβαιοι πώς εφθασε σ’ εμάς αναλλοίωτη. Όπως ειπώθηκε παραπάνω, αυτού 
τού είδους οί ταφές δέν γίνονται σήμερα, έκτος αν πρόκειται γιά πρόσωπα 
πού έχουν σχέση με τήν εκκλησία.

Άπό τά δύο μεγάλα νεκροταφεία τού τέλους τού 19ου αί. ή μεν 'Αγία 
Παρασκευή έξακολουθεΐ νά είναι σέ λειτουργία—αν καί έχει ήδη διαμορφω
θεί πιο έξω άκόμη άπό τή Θεσσαλονίκη χώρος γιά τό νέο δυτικό της νεκρο
ταφείο—ένώ στήν Ευαγγελίστρια ισχύει ένα ειδικό καθεστώς. Γίνονταιδηλ. 
άκόμη ταφές, άλλά μόνον στούς οικογενειακούς τάφους, καί συγχρόνως γί
νεται άπό τό Δήμο Θεσσαλονίκης προσπάθεια νά βρεθεί τρόπος, ώστε νά 
σταματήσουν καί αυτές, ώστε τό νεκροταφείο νά διαλυθεί, μιά πού δέν 
είναι πιά τό νεκροταφείο τό έκτος τής πόλεως, πού ήταν όταν ιδρύθηκε στά 
1875, άλλά βρίσκεται ένσωματωμένο σέ πυκνοκατοικημένη περιοχή. Ευ
τυχώς ότι χάρις στήν ιδιορρυθμία πού παρουσιάζουν άπό νομική άποψη 
οί οικογενειακοί τάφοι, ή Εύαγγελίστρια έξακολουθεΐ νά υπάρχει. Ευχής 
έργο θά ήταν νά τής δοθεί «χάρις» καί νά έξακολουθήσει νά ζεΐ μέσα στήν 
καρδιά τής Θεσσαλονίκης, μεγάλη εικονογραφημένη σελίδα τής Ιστορίας 
της.

ΕΦΗ ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΤ



RÉSUMÉ

Efi Kakoulidou, Les cimetières orthodoxes grecs de Thessaloni- 
que du 19ème siècle.

Les cimetières orthodoxes grecs de Thessalonique étaient pendant l’occu
pation turque, et jusqu’au dernier quart du 19ème siècle, du ressort de l’église 
et de la communauté grecque.

Nous supposions qu’ils étaient situés un peu en dehors de l’enceinte de 
la ville, les uns à l’est, les autres à l’ouest des murs, et faisaient plus ou moins 
suite aux précédents cimetières chrétiens orthodoxes.

Nous n’avions pourtant pas jusqu’au présent d’éléments positilfs qui per
mettent de les situer avec précision, contrairement au cas des cimetières pa
léochrétiens que, dès 1898, les fouilles de Doitte-Perdrizet-Guypers avaient 
permis de localiser (plan 1).

Quelques documents des archives de la société «Φιλόπτωχος ’Αδελφότης 
Ανδρών», des archives de l’archevêché de Thessalonique, ont fourni les élé
ments qui attestent l’existence et précisent l’emplacement de deux cimetières 
l’un à l’est et l’autre à l'ouest qui étaient en activité pendant le 19ème siècle, 
avant la création du cimetière «Evanguelistria».

Pendant la 2ème moitié du 19ème siècle le gouvernement ottoman a dé
cidé—par des lois spéciales sur les cimetières—la création des cimetières dont 
l’activité serait régie par certains réglements fixés par l’état. Cettes nouvelles 
lois ont été communiquées à tous les archevêchés orthodoxes de la domina
tion ottomane, par des encycliques du patriarcat.

C’est ainsi qu’à Thessalonique aussi ont été créés des cimetières «régu
liers»: le cimetière orthodoxe grec «Evanguelistria» (1875) situé en dehors 
l’enceinte à l’est, et le cimetière «Sainte Paraskevi» (vers la fin du 19ème siècle) 
en dehors de l’enceinte à l’ouest.

Ils ont été fondés tous les deux, par la société «Φιλόπτωχος 5Αδελφότης», 
sur ordre de la communauté grecque.

Cependant, outre ces quatre cimetières, il y avait aussi un autre type d’in
humation, dans la ville même, qui existait encore au 19ème siècle: c’est-à-dire 
des tombes soit regroupées soit isolées dans des cours d’églises ou de mona
stères, ou même dans des cours de maisons.
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Ce mode d’inhumation a été interdit par les nouvelles lois ottomanes sur 
les cimetières.

Seuls quelques cas n’étaient pas soumis à cette interdiction.
De nos jour s ce mode d’inhumation n’est plus appliqué que pour les 

hommes d’église.
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