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ΑΓΝΩΣΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΙΩ 
ΟΡΕΙ ΜΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

1. Είσαγωγή.

Τά αρχεία των μονών τοϋ 'Αγίου ’Όρους, χωρίς βεβαίως να είναι 
ανεξάντλητα, θά παρουσιάζουν επί πολλά έτη ακόμη εκπλήξεις εις τους 
ερευνητάς των. Ή τοπογραφία εξ άλλου τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης, 
παρ’ δλας τάς άξιολόγους ερευνάς των παλαιοτέρων μελετητών της, εξακο
λουθεί να παραμένη πολύ ολίγον γνωστή. "Οταν δμως πέραν τών γνωστών 
προβλημάτων, τα όποια παρουσιάζει ή ταυτισις γνωστών τοπογραψικών 
στοιχείων τής πόλεως, εμφανίζονται, εις έγγραφα π.χ. τών μονών τοϋ ’Άθω, 
καί εντελώς νέα τοπογραφικά δεδομένα, το πράγμα άποκτςί μεγαλύτερον 
ενδιαφέρον.

Ουτω το θέρος τοϋ 1956, ευρισκόμενος ώς προσκυνητής εις την εν 
Άγίφ ’Όρει ίεράν μονήν τοϋ Αγίου Διονυσίου, είδον καί εφωτογράφησα 
βυζαντινόν έγγραφον, το όποιον περιέχει τοπογραφικάς περί τής Θεσσαλο
νίκης πληροφορίας, άναγομένας είς τούς δέκα τελευταίους χρόνους προ τής 
οριστικής άλώσεως τής πόλεως υπό τών Τούρκων τό 1430. 1 Εις το έγ
γραφον τοϋτο γυνή εκχωρεί εις τήν μονήν Διονυσίου προγονικόν αυτής 
μονύδριον, κείμενον έν Θεσσαλονίκη καί άγνωστον μέχρι τοϋδε εις ημάς. 
’Επί πλέον τό εκ κακής συντηρήσεως ήρειπωμένον μονύδριον τοϋτο έκειτο 
εις συνοικίαν τής πόλεως διά πρώτην φοράν είς τό εν λόγφ έγγραφον άνα- 
φερομένην καί φέρουσαν πρωτότυπον δνομα.

’Επειδή τα δεδομένα ταϋτα τοϋ εγγράφου επιτρέπουν καί άλλα σχε
τικά τοπογραφικά συμπεράσματα, αυξάνεται τό περί αύτοϋ ενδιαφέρον διά 
τούς μελετητάς τής βυζαντινής τοπογραφίας τής πόλεως. Διά τοϋτο προ- 
βαίνομεν κατωτέρω εις τήν δημοσίευσιν καί μελέτην τοϋ εν λόγφ εγγράφου·

2. Τό έγγραφον. Περιγραφή καί κείμενον.

Τό έγγραφον είναι πρωτότυπον άφιερωτήριον τής Μαρίας 'Αγιορει-

1. Τό έγγραφον προσέφερεν είς ημάς προς μελέτην ό λόγιος ηγούμενος τής 
μονής, άρχιμανδρίτης Γαβριήλ Διονυσιάτης, τόν όποιον εύχαριστοΰμεν καί από τής 
θέσεως ταύτης.



Γ. I. Θεοχαρίίου

τίσσης προς την ιερόν μονήν τοΰ 'Αγιον Διοννσίον χοΰ 'Αγίου ’Όρους του 
Σεπτεμβρίου 1420, ύπογραφόμενον υπό τοΰ ίερομνήμονος Θεσσαλονίκης 
Δημητρίον διακόνου τοϋ Χονόροχείλη.

Εΰρίσκεται εις το άρχεΐον τής μονής (τοΰ 'Αγίου Διονυσίου τοΰ 
'Αγίου ’Όρους) ανευ άριθμοΰ καταλόγου.1

Είναι λεπτή περγαμηνή διαστάσεων 0,27 X 0,41 μ., σΰγκειται εξ 
ενός τεμαχίου καί φέρει επί τής οπίσθιας πλευράς τήν νεωτέραν σημείω- 
σιν : κελλίου εν Θεσσαλονίκη.

Είναι γραμμένον διά φαιάς μελάνης εις γραφήν τής εποχής μετά 
συντομογραφιών, άλλ’ ανευ πολλών ορθογραφικών σφαλμάτων.

Φέρει κάτω αριστερά τον σταυρόν τής προταγής μετά τοΰ οίγνον 
Μαρίας τής 'Αγιορειτίσσης. "Επονται τέσσαρες ΰπογραφαί μαρτύρων, 
γραμμέναι διά διαφορετικής εκάστη χειρός, εις δυο παράλληλα ζεύγη. Προε- 
βλέπετο καί ή υπογραφή πέμπτου μάρτυρος, μή παρουσιασθέντος, ως μαρ
τυρεί ό εις τήν άφεθείσαν θέσιν προταχθείς σταυρός. Εις τό κάτω μέρος 
τοΰ εγγράφου καί καθ’ ό'λον σχεδόν τό πλάτος τοΰ κειμένου άπλοΰται διά 
μονοκονδυλιάς ή υπογραφή τοΰ ίερομνήμονος Θεσσαλονίκης Δημητρίου 
διακόνου τοΰ Χονδροχείλη.

Τό έγγραφον είναι πρωτότυπον καί, καθ’δσον γνωρίζομεν, ανέκδοτον.
Εις τοΰτο ή ηλικιωμένη Μαρία ή 'Αγιορείτισσα άφιεροί τή συγκα- 

ταθέσει τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Συμεώνος εις τήν μονήν Διονυ
σίου διά τοΰ καθηγουμένου αυτής Δανιήλ μονΰδριον, τιμώμενον εις όνομα 
των 'Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Τό μονΰδριον τοΰτο, κείμενον εις 
τήν συνοικίαν τής πόλεως, τήν λεγομένην τοΰ Όμφαλοϋ, καί νοτιοδυτικώς 
τής παλαιάς πυρίκαυστου εβραϊκής συνοικίας, πλησίον δε τής λεωφόρου 
τής πόλεως, εΐχεν αυτή εκ προγονικής κληρονομιάς. Άπολέσασα λόγιρ 
ανωμάλων περιστάσεων τήν πατρικήν αυτής παλαιόν περιουσίαν, μόλις είναι 
πλέον εις θέσιν να συντηρή εαυτήν. Τούτου ένεκα τό μονΰδριον έγκαταλει- 
φθέν εύρίσκετο εις ήρειπωμένην κατάστασιν καί μόνον ό ναός αΰτοΰ καί 
μικρόν μέρος τών κελλίων άπέμεινεν, ενφ ολον τό υπόλοιπον τών ερει
πίων είχε καταντήσει τόπος άφοδεΰσεως διά τούς γείτονας. Διά να σωθή ό 
ιερός χώρος από τό μίασμα, παραδίδει αΰτη νΰν τό μονΰδριον μετά μιας 
προσαφιερωίίείσης εις αυτό γειτονικής οικίας εις τήν μονήν Διονυσίου, διά 
να φροντίση αΰτη εις τό εξής διά τήν άνέγερσιν τοΰ μονυδρίου καί διά να 
μνημονεΰηται εν τή μονή τό ό'νομα τής δωρητρίας καί τών γονέων αυτής.

Τό έγγραφον υπογράφουν ως μάρτυρες οί: Δη μητριός Σνναδηνός — 
Νικόλαος Άποκανχος — Δημήτριος Μαρμαράς — Μανουήλ Κανστρίσιος. 
Οί ΰπογράφοντες μάρτυρες φέρουν πολύ γνωστά επίθετα βυζαντινών οίκο- 1

1 Τά έγγραφα τής μονής φυλάσσονται προσωπικώς υπό τοΰ ηγουμένου αυτής.
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γενειών τής Θεσσαλονίκης κατά τον 14ον αι. Συναδηνός, εχων σχέσιν προς 
τήν μητρόπολιν τής Θεσσαλονίκης, μαρτυρεΐται το 1327 δ «Νικόλαος διά
κονος τής άγιωτάτης μητροπόλεως Θεοσαλονίκης καί ταβουλλάριος ο Σννα
δηνός·». 1 Πασίγνωστος δε είναι δ κατά τήν επανάστασιν τών Ζηλωτών ιό 
1342 εν Θεσσαλονίκη διοικητής τής πόλεως πρωτοστράτωρ Θεόδωρος δ 
Συναδηνός. 2 " Απόκανχος ('ή *Αποκανχος) ’Ιωάννης (δ υιός τοΰ Μεγάλου 
Δουκός ’Αλεξίου Άποκαΰχου) ελέγετο, ως γνωστόν, καί δ διοικητής τής 
Θεσσαλονίκης τό 1345, δ όποιος επιχειρήσας να προσαγάγη τήν πόλιν εις 
τον Καντακουζηνόν εΰρε τραγικόν τέλος κατά τήν σφαγήν τών εΰγενών. * 1 * 3 * 
Μαρμαράς Γεώργιος, πρωτομαΐστωρ τών δομητόρων, άναφέρεται εν Θεσ
σαλονίκη τό 1322 καί 1327. 4 Κανστρίοιος καί Μαρμαράς ως βυζαντινά 
επίθετα εν Θεσσαλονίκη μαρτυροϋνται ακόμη τό 1415. 5

Τέλος κάτωθι τοΰ εγγράφου, ώςελέχθη, υπογράφει διά μονοκονδυλιας 
δ ίερομνήμων τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, διάκονος Δημήτριος δ Χον- 
δροχείλης. Οΰτος είναι άναμφιβόλως δ αυτός προς τον ίερομνήμονα Χονδρο- 
χείλην, τον άναφερόμενον κατά τό αυτό έτος (1420) εις τό Σημειωματάριου 
ενός υπαλλήλου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 6 * * 9

Ίδοΰ τώρα τό κείμενον τοΰ εγγράφου :
f "Εν όνόματι τον Πατρός καί τον Υιόν καί τον ’Αγιον Πνεύμα

τος. Μαρία ή Άγιορείτισσα, νπερτελής ονσα τον τής ήλ.ικίας χρόνον, κά- 
τωϋεν δε τον παρόντος |] 2 οτανροτύπως νπογράψαι δφείλονσα, τό παρόν

1 Act. Zogr. 25,127 καί 132. Τό επόμενον έτος 1328 ό αύτός Νικόλαος διά
κονος ό Συναδηνός τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης προεβιβάσθη είς πρωτέκδικον. 
Act. Chil. 117,173. Tò 1339 υπογράφει ώς μέγας σακελλάριος : Act. Chil. 129, 75.

1 Καντακ. Ill, 38. Βόνν. II, 233, 9 κε. Ό όστιάριος Θεσσαλονίκης Συναδη
νός, πρός τον όποιον γράφει έκ Κωνσταντινουπόλεως ό Νικόλαος Καβάσιλας, είναι
αγνώστου βαπτιστικοΰ ονόματος, εζη όμως έν Θεσσαλονίκη περί τά μέσα τοΰ 14ου
αίώνος. Βλ. Ρ. Enepekides, Der Briefwechsel des Mystikers Nikolaos
Kabasilas. BZ 46 (1953). Έπ. 8, σ. 35. Ή υπό τοΰ εκδότου χρονολόγησις τών επι
στολών τοΰ Καβάσιλα (ήμ. 8=1345) πρέπει νά αναθεωρητή. Βλ. R. J. Boenertz
Ο. Ρ., Chronologie de Nicolas Cabasilas. Orientalia Christiana Periodica 21
(1955), 205-231. Μιχαήλ Συναδηνός, όίρχων τών μοναστηρίων, μαρτυρεΐται έν Θεσ
σαλονίκη τό 1423 : Σπ. Λάμπρος εν Νέφ Έλληνομνήμονι Ζ' (1910), σ. 154.

9 Καντακ. III, 94. Βόνν. II, 578-80.
* Act. Chil. 84, 64 καί 85, 22. Act. Zogr. 25,72.
‘Ευθυμίου Διονυσιάτου-Στ. Π. Κυριακίδου, Έγγραφα τής 

μονής Διονυσίου άφορώντα είς αγνώστους ναούς τής Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά 3 
(1955), σ. 364/5.

6 S. K il g é a s, Notizbuch eines Beamten der Metropolis in Thessalo- 
nike. BZ 23 (1914- 1920), S. 145: <...εδωκέ μοι δ Ιερομνήμων δ Χονδροχείλης 
διά τον ανεψιού αυτοϋ Ίωάννον τοΰ Μάζαρη νομίσματα εν ήμισν..

1 Άγιορείτισα
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άφιερωτήριον ένυπόγραφον έγγραφον τίθημι και ποιώ δλη ψυχή και δια
θέσει καρδίας, γνώμη, αποδοχή || 3 καί του παναγιωτάτον ημών αυθέντου 
καί δεσπότου, του θειοτάτου μητροπολίτου Θεσσαλονίκης ύπερτίμον καί 
εξάρχου πάσης Θετταλίας κυρ Συμεών, || * προς σε τον όσιώτατον εν ιε- 
ρομονάχοις καί καθηγούμενον της σεβάσμιας καί ιερας βασιλικής άγιορει- 
τικής μονής, τής εις όνομα μεν τιμώμενης τοϋ τίμιου || 5 ενδόξου Προ
φήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοΰ Ίωάννον, επικεκλημένης δε τοϋ κυρ 
Διονυσίου, κυρ Δανιήλ, καί διά σου προς την τοιαύτην σεβασμίαν μονήν 
καί [I 6 το μέρος απαν αυτής, έκουσίως, άβιάστως, άμεταμελήτως, μετά 
μεμελετημένου σκοπού καιρικής τε διασκέψεως κα'ι πολλής δτι τής προ
θυμίας χάριτι Χρίστου. [| 1 Επειδή γάρ υπό τε τής ανωμαλίας καί και
ρικής στενώσεως τών πραγμάτων εις τοσαύτην ενδειαν κατήντησα εκ πλού
του καί δόξης και ευημερίας, ώς μήτε εαυτήν || 8 δύνααθαι εξοικονομεΐν 
ώς δει, μήτε τών προσόντων μοι γονικών επιμελεισθαι κτημάτων, ων 
εστι κα'ι το εν τή γειτονία τοϋ Όμφαλοϋ διακείμενον προς δύσιν καί || 9 
μεσημβρίαν κείμενον τής παλαιός πυρικαύστου 'Εβραΐδος, ελεύθερον παν
τοίου βάρους επιτελεσματικοϋ, κελλύδριον είς όνομα τιμώμενον τών άγι
ων μεγάλων [| )υ Μαρτύρων Τεσσαράκοντα, τοϋτο γάρ πολλώ πλείω τών 
άλλων ύπέστη τήν βλάβην καί τήν καταφθοράν, κείμενον άρτίως, ώς δρά- 
ται, εν ασήμω τόπω καί οίονεί τής || u λεωφόρου μέσον, ϋφ’ ου το πλεΐ- 
στον μέρος το μεν τή συνεχεΐ τών κατά καιρούς ϋδάτων φορά σαθρωθεν 
πέπτωκε, το δε τή κακή προαιρέαει τών πληαιογειτονούντων και τών || 12 
τά μάλιστα διατριβόντων κατεχαλάσθη καί μέρος τι μετά τοϋ ναοϋ ϋπε- 
λείφθη, δ και τήν πτώσιν τάχιστα απειλεί και σχεδόν τή πόλει πάση κοι
νόν άφοδευτήριον ώς [| 13 έρημον γέγονε καί κόπρου καί δυσωδίας με
στόν έατι το καθόλου, τούτου χάριν, επειδή τά μεν άλλα μοι προσόντα 
πάντα, εΐ καί οΐχησαν, ούδεν θαυμαστόν, τοϋ παρόντος || 11 γάρ αϊώνος 
καί τής παρούσης ζωής είαίν, δ δε τοϋ Θεοϋ αποκεκομμένος άγιος οίκος, 
εάν μεν εξ άμυδράς πως ήμετέρας άμελείας ερημωθή και καταπάτημα γε- 
νηται, λόγον οφείλω [| 15 άποδώσαι υπέρ τούτου τώ φοβερφ κριτή Θεώ, 
iva δέ μή τοιαύτης καταδίκης ϋποστήσωμαι παρά Θεώ, σκοπόν εΐχον πα- 
ραπέμχραι τοϋτο πρός τινα τών θεοφιλών, ώστε |[ παραλαβών πάσαν 
σπονδήν ενδεΐξαι υπέρ τής συστάσεως αυτού κα'ι δσαι ώραι ου διέλειπον 
τον αυτόν έχειν σκοπόν κατά νοϋν, άλλ’ ουδέ τοΐς ίδίοις οφθαλ\\^μοις 
έδωκα ποτέ νυσταγμόν άνιχνεύουσα, εί που εύρίακεταί τι πρόσωπον θεο
φιλές καί προς σνστασιν του ναόν τούτου, πλήν διά το είναι το καλόν α
πανταχού σπάνιον, εως άρτι το κατά || 18 τήν εμήν θέλησιν ονκ εύώδω- 
σα πληρώσαι, δθεν καί ήσχαλλον. άρτίως δέ ευδοκία Θεοϋ διά πρεσβει-

πολής 14 άποκεκομένος 16 διέλλβιπογ ” καλλόν 18 ήσχαλογ



”Αγνωστα τοπογραφ ικά τής Θεσοαλονίκηξ

ών των ϋπέρ του ονόματος αυτόν τά αυτών αίματα έκχεάντων Μαρτύ
ρων y ,9 μεγάλων αγίων Τεσσαράκοντα εύρον σε αυτόν παρ’ ελπίδα τοι- 
οντού, άγιον, ένάρετον και ολον του πνεύματος τοΰ άγιον, ώς παρά πάσι 
μεμαρτνρηται, παραδίόωμί σοι το τοιοϋτον || 20 κελλίον από τοΰ νυν μετά 
γε τον προς άνατολάς άνώγεω ετοιμοκαταπτώτου οικήματος, δπερ άπό 
πλησίον εξωνησαμένη προ ολίγου προσαφιέρωσα τφ άγίω ναφ τούτφ || 21 
καί άπλώς είπεΐν παραδίόωμί σοι ταντα μετά πάσης τής δεσποτείας αυ
τών καί ών εχονσι δικαίων πάντων καί προνομίων παλαιών τε καί νέ
ων, απερ || 22 και παραλαβών οφείλεις συν παν τι τφ μέρει τής μονής ά- 
νοικοδομήσαι κατά το δυνατόν καί εις την προτέραν άνάκλησιν καί έμ- 
φέρειαν έπαναγαγειν, || 23 ώστε καί το θειον νμνείαθαι καί μοναδικόν 
καταγώγιον, ει δυνατόν, γενέσθαι, συνεργεία τοΰ πάντα προς το συμφέ
ρον οίκονομοΰντος Θεόν, καί οντω κατέχει<λν~ί> ταντα, δηλαδή || 24 το κελ
λίον καί το οίκημα, μεθ’ ών εχονσι δικαίων καί προνομίων κυρίως, 
δεσποτικώς, εξουσιωδώς, άναφαιρέτως τε καί άναποσπάστως α.π’ εμού 
καί παντός άλλον || 25 προσώπου συγγενικόν μου ή καί άλλοτρίου, άδειαν 
έχονσα ποιεΐν τά δοκονντα αυτή προς σύστασιν καί διαμονήν αυτών άνεμ- 
ποδίατως άπ’ εμού, άπαξ γάρ || 26 εξέστην τής τούτων δεσποτείας καί μη- 
δε ίχνος ποδδς το σύνολον παρνποκρατήσασα εις εμαντήν, προσαφιέρωσα 
τφ Θεφ το παν χάριν μνήμης εμού || 27 καί τών γονέων μου, ών τά ο
νόματα γραφήναι όφείλουσι τφ ίερφ τής μονής βρεβίω, ώσάν διηνεκώς 
μνημυνεύωνται, όπόταν το θειον εξενμενίζηται. ταντα || 28 οντω σνμφω- 
νήσααα καί οντω διαπράξααα μετά πολλ,ής διαθέαεως καί μελέτης καί 
προσοχής όφείλουσιν ε’χειν το στέργον παρ’ εμού, τον μέρους μου || 29 
παντός, εμού καί ζώσης καί τελεντησάσης, καί παντός ετέρου προσώπου, 
εί δ’ ίσως τον καιρού τρέχοντος ή εγώ αυτή επήρεια δαίμονος πειραθώ 
άνατρέψαι || 30 τήν παρούσαν μου άφιέρωσιν, ήν πεποίηκα κατά θεοφιλή 
σκοπόν, ή τις τών εμών κατά γένους προσηκόντων ή τών άλλοτρίων, I'να 
καν όποιος γε καί εΐη || 31 ό πειραθείς άνατρέψαι τήν παρούσαν πράξιν, 
βονλόμενος το κελλίον άποσπάσαι άπό τής μονής, ον μόνον ούκ είσακούε- 
αθαι οφείλει, εφ’ οΐς || 32 αν λέγειν έ’χοι, αλλά καί είς εαυτόν επισπάται τήν 
παρά §τον§ τοΰ Θεού οργήν τε καί άγανάκτησιν διά τήν τοιαύτην αναίδει
αν. ό τοιούτος γάρ πρώτον || 33 οφείλει σννδιασκεψάμενος, όποιον το κελ
λίον γέγονεν ερημωθεν υπό τής εμής αδυναμίας ή καί ραθυμίας ίσως καί 
μετά ποιας οικονομίας εν τίνι || 34 παρέπεμψα, καί οντω κινήτω εί λέ
γειν έχει τινά λόγον, ον ουδέ λέγειν έχει, εί δε καί λέγειν έχει, επήρεια 
μόνον όφείλουσιν είναι τά || 35 προτεινόμενα καί έξω παντός αγαθού 
σκοπού, τούτον γάρ χάριν καί το παρόν ήμέτερον εγε/όνει ενώπιον

24 εξουσιοδώς 27 βρεβείφ 22 εμφέροιαν 28 πόλης 29 δαίμωνος 30 ΰεοφιλεΐ
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τών υπογραψόντων, μηνι Σεπτεμβρίω Ινδικτιώνος ιγ'ης,
Ç’ov^c υχον^ον ; f (=6929)

ο l γ V o V Μ a ρ ί a ς

τ ή e ά γ ι ο ρ ε ί τ

f Δ η μ ή τ ρ ί ο ς δ Σ V

f Λ

f Νικά λ α ο ς δ A π ο
μαρτύρων υπέγραψα

f Μανουήλ δ Κανοτρήοιος 
μαρτύρων υπέγραψα

f
f Ό ίερομνήμων Θεσοαλονίκης Δημήτριος 

διάκονος δ Χονδροχείλης f

3. Παρατηρήσεις.

Μαρία ή 'Αγιορείτισσα (στ. 1). Το 'Αγιορείτισσα, προκειμένου ίδίρι 
περί γυναικός, φαίνεται ενταύθα οικογενειακόν επίθετον. Ή Μαρία δεν 
εμόνασε βεβαίως εις “Αγιον ’Όρος, διά να λάβη τό επίίίετον 'Αγιορείτισ- 
σα. Τό επίθετον δ'μως ‘Αγιορείτης (παρά τα ‘Αγιονουφρίτης ή Άγιοσα- 
βαΐτης,1 Άγιοδημητρίτης 2 κ.ά.) δεν συναντάται ως βυζαντινόν οικογενεια
κόν επίθετον. Εις ημάς τουλάχιστον δεν είναι γνωστή ευγενής βυζαντινή 
οικογένεια φέρουσα τό επίθετον τοΰτο. Ή Μαρία δμως λέγει δτι «έκ πλού
του καί δόξης καί ευημερίας» κατήντησε σήμερον, λόγφ των ανωμάλων 
πολιτικών καταστάσεων καί τών εθνικών περιπετειών, να μή είναι εις θέσιν 
δχι μόνον τα πατρικά της κτήματα να περιποιηθή, άλλ’ οΰτε τον εαυτόν 
της να συντηρήση (στ. 8). ’Ανήκει λοιπόν εις άλλοτε εύγενή καί πλουσίαν 
βυζαντινήν οικογένειαν, άλλα δεν υπάρχουν στοιχεία, διά να καθορισθή 
ποία ήτο ή οικογένεια αυτή. Τήν στιγμήν τής συντάξεως τοϋ εγγράφου ή 
Μαρία είναι ΰπερήλιξ ήδη (στ. 1) καί φαίνεται να είναι μόνη εις τον κό
σμον. ’Έχει βεβαίως μακρυνοΰς συγγενείς (στ. 30 : κατά γένος προσηκόν- 
των), χαρακτηριστικόν δμως είναι δτι μόνον τα ονόματα τών προ πολλοΰ 
χρόνου αποθαμένων γονέων της επιθυμεί να άναγραφοϋν εις τό «βρέβιον» 
τής μονής καί μόνον ταΰτα να μνημονεΰωνται εν ααιτή (στ. 27), μή άναφέ- 
ρουσα οΰτε σύζυγον οΰ'τε τέκνα μεταξύ νεκρών ή ζώντων. Κατά πάσαν πι
θανότητα ή Μαρία ΰπήρξεν άγαμος. * 8

‘ Act. Chil. 148, 46 καί 80, 1.
8 Act. Xéü. 1, 316.
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Γνώμη καί αποδοχή καί... του θειοτάτον μητροπολίτου Θεοσαλονί
κης... κυρ Συμεών... (στ. 3) εγένετο ή δωρεά τής Μαρίας. Ή αρχή τής 
άρχιερατείας τοΰ μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Συμεών δεν είναι ακριβώς 
γνωστή. Ό προκάτοχος αύτοΰ Γαβριήλ μαρτυρεΐται διά τελευταίαν φοράν 
τον Μάϊον τοΰ 1416.1 Ή πρώτη μαρτυρία τής άρχιερατείας τοΰ Συμεών 
είναι κατά μεν τον P. Petit τοΰ έτους 1425,1 2 υπάρχει δμως ακόμη παλαιο- 
τέρα μαρτυρία περ'ι τής άρχιερατείας τοΰ μητροπολίτου τοΰτου, τοΰ έτους 
1420.3 Μεταξύ λοιπόν τοΰ έτους 1416 (τελευταία μαρτυρία περί Γαβριήλ) 
καί τοΰ έτους 1420 (πρώτη μαρτυρία περί Συμεών) υπάρχει κενόν, το 
όποιον πρέπει να καλύπτουν ή τα τελευταία έτη τής άρχιερατείας τοΰ 
Γαβριήλ ή τα πρώτα έτη τής άρχιερατείας τοΰ Συμεών ή να μοιράζεται το 
χρονικόν τοΰτο διάστημα μεταξύ τών δυο άρχιερατειών, άφοΰ εν τφ Συνο- 
δικφ τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης ούδέν άλλο όνομα μητροπολίτου πα
ρεμβάλλεται μεταξύ τών δύο τούτων μητροπολιτών.4 Οΰτω το έγγραφον 
ημών επιβεβαιοΐ τήν κατά προσέγγισιν υπό τοΰ εκδότου αυτής χρονολογη- 
θεισαν μαρτυρίαν τοΰ Σημειωματάριου τοΰ άγνώστου υπαλλήλου τής μη
τροπόλεως Θεσσαλονίκης5 * και πιστοποιεί όριστικώς ότι τον Σεπτέμβριον 
τουλάχιστον τοΰ 1420 εις τον μητροπολιτικόν Αρόνον τής Θεσσαλονίκης 
εκάθητο ήδη ό Συμεών, παραμείνας, ώς γνωστόν, εις τοΰτον μέχρι τοΰ 
Σεπτεμβρίου τοΰ έτους 1429 καί άποθανών εξ μήνας προ τής άλώσεως τής 
πόλεως υπό τών Τούρκων το 1430.®

Ό Δανιήλ, δ καθηγούμενος τής μονής Διονυσίου (στ. 5), άναφέρεται 
κα'ι εις πρόσταγμα τοΰ αύτοκράτορος τής Τραπεζοΰντος ’Αλεξίου Δ' τοΰ 
Μεγάλου Κομνηνοΰ (1412 - 1429) διά τήν μονήν Διονυσίου τον Σεπτέμ
βριον τοΰ 1416.7

Το εν τή γειτονία τοΰ Όμφαλοΰ διακείμενον (μονύδριον, στ. 8). 
Γειτονία λεγομένη τοΰ Όμφαλοΰ εν Θεσσαλονίκη κατά τούς βυζαντινούς

1 Έν Ιγγράφφ, δημοσιευθέντι εν τφ περιοδικό) Γρηγόριος Παλαμάς 1 (1917),
σ. 41-45. Πρβ. V. Laurent, Le métropolite de Thessalonique Gabriel 
(1397 - 1416/19) et le couvent de la Νέα Μονή. Ελληνικά 13 (1954), σ. 250 καί 
σημ. 7.

3 I,. P et it, Le Synodicon de Thessalonique. Échos d’ Orient 18 (1916- 
1919), a. 250.

3 Εις τό υπ’ άριίΚ 26 σημείωμα τοΰ άναφερθέντος Σημειωματάριου ενός υπαλ
λήλου τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Τό σημείωμα χρονολογεί ό εκδότης αυτοΰ 
ώς τοΰ έτους 1420.

4 L· Petit, Le Synodicon etc., ένίΚ άνωτ. σ. 240 καί σ. 245.
5 Βλ. τήν ανωτέρω σημείωσιν 2.
3 L. Ρ e t i t, Le Synodicon etc., ένθ’ άνωτ. σ. 250.
7 Βλ. Fr. D ö 1 g er, Aus den Schatzkammern des Heiligen Berges. 

München 1948. Textband. Nr. 27, 13 u. 24.
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χρόνους πρώτην φοράν, καθ’ όσον γνωρίζομεν, ενταύθα άναφέρεται. Αί συ- 
νοικίαι τής βυζαντινής πόλεως ώνομάζοντο ώς επί το πλεΐστον εκ τού ονό
ματος τού ναού, πέριξ τού οποίου έξετείνοντο.) Ματαίως όμως θά άνε- 
ζήτει τις βυζαντινόν ναόν εν Θεσσαλονίκη ονομαζόμενου οΰτω. TÒ όνομα 
εν τοΰτοις χαρακτηρίζει πράγματι την θ έ σ ι ν μεγάλου ναού εν τφ κέν- 
τρφ τής πόλεοος και διετηρήθη μέχρι των νεωτέρων χρόνων. Την πληρο
φορίαν διέσωσεν ό αείμνηστος Πέτρος Παπαγεωργίου, όστις λέγει ότι «κατά 
δημώδη εν Θεσσαλονίκη λόγον» ό εις τό κέντρον τής πόλεως ευρισκόμενος 
ναός τού 'Αγίου Δημητρίου κατείχε τον όμφαλόν τής παλαιός πόλεως. 
’Ιδού οι λόγοι τού Παπαγεωργίου: «Τών πολλών και μεγάλων τού χρόνου 
φθορών γενναιον ήμΐν περιεσώθη αντάλλαγμα (ό ναός δηλαδή τού 'Αγίου 
Δημητρίου, περί τού ρποίου πρόκειται εν τή πραγματείφ ταύτη τού Πα
παγεωργίου), ό τον όμφαλόν, κατά δημώδη εν Θεσσα
λονίκη λόγον, τής νύν παλαιός πόλεως κατέχων».1 2 
Ή λαϊκή λοιπόν έκφρασις ωνόμαζεν ακόμη εις τούς χρόνους τού Παπα
γεωργίου «όμφαλόν» τό κέντρον τής παλαιός πόλεως, όπου εΰρίσκετο ή 
μεγάλη βασιλική τού 'Αγίου Δημητρίου. Τούτο είναι κατανοητόν, εάν 
ενθυμηθώμεν ότι αμέσως νοτιώτερον τής βασιλικής ήνοίγετο ανέκαθεν ό 
μόνος ανοικτός χώρος εις τό κέντρον τής παλαιός πόλεως, ή πλατεία τής 
ρωμαϊκής καί βυζαντινής κατόπιν ’Αγοράς.3 * * * * * 9 Ό χώρος οΰτος προσωμοίαζε 
προς οπήν εντός τής μάζης τών εντός τών τειχών συνωθουμένων οικιών καί 
ήδΰνατο προσφυώς να χαρακτηρισθή ώς όμφαλός τής πόλεως. Γειτονία 
λοιπόν τού Όμφαλού τό 1420 εν Θεσσαλονίκη ήτο, λίαν πιθανώς, ή πρό 
τής βασιλικής τού Αγίου Δημητρίου καί περί τό άνοιγμα τής βυζαντινής 
’Αγοράς (σημερινής Πλατείας δικαστηρίων) συνοικία.

Προς δνσιν καί μεσημβρίαν κείμενον της παλαιός πυρίκαυστου

1 Οΰτω π.χ. «γειτονία ’Αχειροποιήτου» περί τον ναόν τής ’Αχειροποιήτου. Βλ.
Dölger, Schatzkammern. Nr. 111,15 (1320). Οΰτω καί «γειτονία Άσωμάτων» 
περί τήν σημερινήν Ροτόνταν του 'Αγίου Γεωργίου. Βλ. Γ. I. Θ ε ο χ α ρ ί δ ο υ, Ό 
ναός τών Άσωμάιων καί ή Rotonda τοΰ 'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης. 'Ελληνικά 
13 (1954), σ. 37 κέ.

3 Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου, Μνημεία τής έν Θεσσαλονίκη λατρείας
τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. ΒΖ 17 (1908), σ. 328. Τό όνομα «3μφαλος» προφανώς δέν
είναι τρόπος έκφράσεως τοΰ Παπαγεωργίου, αλλά λέξις τοΰ είδικώς έν Θεσσαλο
νίκη «δημώδους λόγου», όστις έχρησιμοποίει τήν λέξιν όμφαλός, προκειμένου περί
τής θέσεως τοΰ 'Αγίου Δημητρίου. “Ελεγε δηλαδή ό λαός ότι ό ναός έκειτο είς τον
όμφαλόν τής πόλεως, είς τό μέρος τουτέστιν τής πόλεως, τό όποιον έλέγετο κοινώς 
όμφαλός.

9 Περί τής ρωμαϊκής καί βυζαντινής ’Αγοράς βλ. X. I. Μακαρόναν, έν 
Έπιστημ. Έπετηρ. Ίιλοσοφ. Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 6 (1950), 304, 
σημ. 1. (Μνημόσυνον Ν. Γ. Παπαδάκι).
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έβραΐδος (στ. 9.).... καί οίονει τής λεωφόρον μέσον (στ. 11). TÒ υπό τής 
δωρητρίας εις την μονήν Διονυσίου αφιεροΰμενον μονΰδριον εκειτο συνε
πώς νοτιοδυτικώς μιας παλαιας εβραϊκής συνοικίας, ή οποία το 1420 ήτο 
κατεστραμμένη υπό πυρκαϊας. 'Η προ τοΰ 1420 καταστραφεΐσα παλαιό 
αυτή εβραϊκή συνοικία τής πόλεως είναι λίαν ενδιαφέρουσα. Εβραϊκοί 
συνοικίαι εν Θεσσαλονίκη ΰπήρχον, ως γνωστόν, από τοΰ 16ου αίώνος εις 
πλείονα τοΰ ενός, και δή εκ των νοτιωτέρων καί προς τήν θάλασσαν, μέρη 
τής πόλεως. 1 Αί συνοικίαι ό'μως αΰται ήσαν σχετικώς νεώτεραι και εχρο- 
νολογοΰντο από τής εποχής τής άφίξεως εις Μέσην ’Ανατολήν των εξ 'Ισπα
νίας κατά τον 16ον αιώνα εκδιωχΟέντων Εβραίων. Το 1420 δεν εΐχον 
έλθει ακόμη εις Θεσσαλονίκην οι εξ 'Ισπανίας Εβραίοι καί ή έν τφ ήμε- 
τέρφ εγγράφφ εβραϊκή συνοικία είναι παλαιοτέρα τής άφίξεως αυτών, κα- 
τοικουμένη υπό τής εβραϊκής μειονότητος τής βυζαντινής εποχής. 1 2 Ποΰ 
δμως ακριβώς εν τή πόλει ευρίσκετο ή παλαιοτάτη αυτή συνοικία τών βυ
ζαντινών Εβραίων; Μέχρι τοΰδε οΰδεμία εικασία ήτο δυνατόν να υποστη-

1 Βλ. προχείριος Θεοχαρίδου, Ό ναός τών Άσωμάτων κτλ., ένθ’ άνωτ. 
σ. 61. Πρβ. καί Ο. T a f r a 1 i, Topographie de Thessalonique. Paris 1918, σ. 
145 καί σημ. 4, όπου γίνεται λόγος περί «παλαιός εβραϊκής συνοικίας» παρά τον 
χώρον τοΰ βυζαντινού "Ιπποδρόμου. Πόσον παλαιός ; 'Η πληροφορία είναι τοΰ 18ου 
αίώνος.

2 Εβραίοι, δχι τόσον πολυάριθμοι, δσον άργότερον, ΰπήρχον εις τήν Θεσσα
λονίκην άπό τής εποχής τής έπισκέψεως τοΰ "Αποστόλου Παΰλου είς τήν πόλιν. Εις 
εβραϊκήν Συναγωγήν τής πόλεως έδίδαξεν ό "Απόστολος καί ομοεθνείς αΰτοϋ 
Εβραίοι προυκάλεσαν τάς ταραχάς τοΰ δχλου καί τήν δίωξιν του "Αποστόλου. 
(Πράξεις, κεφ. 17,1-6). Οί "ίδιοι Εβραίοι κατεδίωξαν κατόπιν καί τήν μικρόν νεο
παγή χριστιανικήν κοινότητα τής πόλεως. (Έπιστ. προς Θεσσαλ. Α', κεφ. 2, 14. Β' 
κεφ. 1, 4). Κατωτέρω θά κάμωμεν λόγον περί επιγραφής, εΰρεθείσης εν Θεσσαλονί
κη καί μαρτυροΰσης τήν ΰπαρξιν εβραϊκής Συναγωγής έν τή πόλει είς τάς. άρχάς 
τοΰ 5ου μ.Χ. αίώνος. Τον 7ον αιώνα άναφέρονται «παϊδες "Εβραίων» έν Θεσσαλο
νίκη. Βλ. Μ i g n e, PG τ. 116, στ. 332 έν τέλει. Τον 12ον αιώνα ό Benjamin de 
Tudèle εΰρε περί τούς 500 ‘Εβραίους έν Θεσσαλονίκη. (Ο. T a f r a 1 i, Thessalo
nique au XIVe siècle. Paris 1913, σ. 39 σημ 6). "Ο δέ μητροπολίτης Ευστάθιος 
είς έπιστολήν του πρός τον Πατριάρχην όμιλεϊ περί "Εβραίων, έγκαταλειψάντων τήν 
ιδιαιτέραν αυτών συνοικίαν καί έπεκταθέντων είς έγκαταλελειμμένας χριστιανικός 
οικίας καί αδέσποτα οικόπεδα καταστραφέντων ακινήτων (έρημοτόπια). (Eus t a- 
t h i i, Opuscula. Ed. Th. L. F. T a f e 1. Prancoforti ad Moenum 1832. Epist. 
λβ' [σ. 339/40]), έάν βεβαίως ή έπιστολή είναι πράγματι τοΰ Ευσταθίου (βλ. Κ. 
Κρουμπάχερ, "Ιστ. Βυζαντ. Λογοτ. Μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου. Άθήναι 1900, 
τόμ. Β' σ. 267), οπότε καί μόνον πρόκειται περί τής Θεσσαλονίκης, άφοΰ είς τήν 
έπιστολήν δεν άναφέρεται ή πόλις ούτε καθορίζεται ή θέσις τής εβραϊκής συνοι
κίας. Πάντως τοιαΰτα έρημοτόπια καί κεναί χριστιανικοί οίκίαι δικαιολογούνται 
έντός τοΰ στενοΰ χώρου τής περιτειχισμένης πόλεως μόνον μετά τάς καταστροφάς 
τών αλώσεων τοΰ 904, τοΰ 1185 καί τής έπαναστάσεως τών Ζηλωτών τοΰ 1342- 
1319. "Η δευτέρα χρονολογία συμπίπτει μέ τους χρόνους τοΰ Ευσταθίου. Περί έ-
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ριχΰή. 1 Νϋν το έγγραφον ημών επιτρέπει την μετά πολλής πιΟανότητος 
τοπο-θέτησιν αυτής. Νοτιοδυτικώς τής παλαιάς ταΰτης εβραϊκής συνοικίας 
καί πολύ πλησίον τής λεωφόρου, τής σημερινής δηλαδή Έγνατίας όδοΰ,* 1 2 
τόσον δε πλησίον, ώστε εν τή ερειπώσει καί απομονώσει αυτού να φαίνε
ται ως ευρισκόμενον εις το μέσον σχεδόν τοΰ καταστρώματος τής όδοϋ, 
έκειτο κατά την ανωτέρω φράσιν τοΰ εγγράφου ημών το μονϋδριον τής 
δωρητρίας. Άλλα το μονϋδριον τούτο εΐδομεν ότι εΰρίσκετο καί εν τή συν- 
οικίφ τοΰ Όμφαλοΰ, εν τή νοτίως δηλαδή τής βασιλικής τοΰ Αγίου Δη- 
μητρίου άνοιγομένη βυζαντινή Αγορά. Συνεπώς καί ή βορειοανατολικώς 
τοΰ μονυδρίου κειμένη παλαιό εβραϊκή συνοικία ίίά εΰρίσκετο παρά τήν 
συνοικίαν τοΰ Όμφαλοΰ καί μεταξύ τής βασιλικής τοΰ Αγίου Δημητρίου 
καί τής λεωφόρου, δηλαδή τής Έγνατίας όδοΰ. Περί τήν βυζαντινήν λοι
πόν Αγοράν καί σημερινήν Πλατείαν δικαστηρίων κατφκουν οί βυζαντινοί 
Εβραίοι τής πόλεως.

Εις ποιαν όμως εκ τών τεσσάρων πλευρών τοΰ τετραγώνου τής Α
γοράς πρέπει να άναζητήσωμεν τήν παλαιόν ταύτην εβραϊκήν συνοικίαν ; 
'Η τετράγωνος Πλατεία τής Αγοράς είχε καί έχει ως πλευράς από Βορρά 
μεν τήν βασιλικήν τοΰ Αγίου Δημητρίου, από Νότου δε τήν βυζαντινήν 
λεωφόρον ή σημερινήν Έγνατίαν οδόν. Θέσις λοιπόν διά μίαν συνοικίαν 
παρά τήν Αγοράν υπάρχει μόνον εις τήν ανατολικήν ή δυτικήν πλευ
ράν αυτής. Εις τήν δυτικήν όμως πλευράν καί εις τήν περιοχήν τοΰ βυ
ζαντινού ναού τής σημερινής Παναγίας τών Χαλκέων εΰρέθη ή δίγλωσ
σος ελληνοεβραϊκή επιγραφή παλαιοχριστιανικής εποχής, ή οποία προ
δίδει τήν ποτέ ΰπαρξιν εβραϊκής Συναγωγής εις τήν θέσιν εκείνην· 3 * * * * 8 Ή
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βραϊκής κοινότητος εν Θεσσαλονίκη τό 1337 μέ ίδιον μάλιστα δικαστήν βλ. F r. 
D ö 1 g e r, Zur Frage des jüdischen Anteils an der Bevölkerung Thessalo- 
nikes im XIV. Jahrhundert. The Joshua Starr memorial Volume. New York 
1953, p. 129 - 133. (Jewish Social Studies, Publication Vol. 5). 'Ιστορίαν τών 'Ε
βραίων τής Θεσσαλονίκης εγραψεν ό Jos. Nehama, (Histoire des Israeli
tes de Salonique. Τόμ. 1 - 3. Salonique 1935/36), εργον δημοσιογραφικού μάλ
λον ζήλου.

1 Πρβ. Ο. T a f r a 1 i, Thessalonique au XlVe siècle. Paris 1913, σ.
40 και σημ. 1. Τοΰ α ύ τ ο ΰ, Topographie de Thessalonique. Paris 1913, σ. 145.

8 Περί Έγνατίας όδοΰ βλ. X. I. Μ α κ α ρ ό ν α, Via Egnatia and Thes-
salonike. Reprinted from the Studies presented to David Moore Robinson.
’Α λ. Ν. Λ έ τ σ α, Αί κυριώτεραι οδοί τής Θεσσαλονίκης. Γέρας ’Αντωνίου Κε-
ραμοπούλλου. Άίίήναι 1953, σ. 568-572. (Δημοσιεύματα Έτ. Μακεδον. Σπουδών.
Σειρά φιλολογική καί Ο'εολογική άριθ. 9).

8 Άνακοίνωσις καΌηγ. Στρατή Πελεκίδη εν τώ 9φ Διεθνεϊ Βυ- 
ζαντινολογικφ Συνεδρίφ (12 - 19 ’Απριλίου 1953). Σύντομος περίληψις μετά φωτο
γραφίας τής επιγραφής εις τά Πεπραγμένα τοΰ Συνεδρίου, τόμ. Α'. ΆΌήναι 1955, 
σ. 508, πίν. 84,
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Συναγωγή βεβαίως ήχο πολύ παλαιό, κτισθεισα «πιθανώς προ τόόν αρ
χών τοΰ ε' καί εντός τοϋ δ' αΐώνος υπό τοΰ γνωστού εκ Νεαπόλεως σο- 
φιστού ή ρητοροδιδασκόλου Σιρικίου».4 Ή ΰπαρξις παλαιοτάτης εβραϊ
κής Συναγωγής προϋποθέτει καί την υπαρξιν παλαιοτάτης εβραϊκής συνοι
κίας περί αυτήν εις τήν δυτικήν ταύτην πλευράν τής Αγοράς. Είναι δέ 
λίαν πιθανόν δτι καί εις τούς μετέπειτα αιώνας περί τήν θέσιν τουλάχι
στον, εάν δεν έσφζετο πλέον κτήριον,2 τής παναρχαίας Συναγωγής θά 
εξηκολοΰθει να συγκεντροϋται, λόγφ τοΰ δυσμεταβλήτου αυτών τών πρα
γμάτων, ή εβραϊκή συνοικία. Επειδή δέ τό έγγραφον ημών, άναφέρον πα
λαιόν εβραϊκήν συνοικίαν, διά τής μνείας τοΰ Όμφαλοΰ οδηγεί εις τήν 
’Αγοράν, είναι φυσικόν vù κατευθυνθώμεν εΐς τήν δυτικήν πλευράν ταΰτης, 
ο'που ή αρχαία Συναγωγή, διά να τοποθετήσωμεν τήν εβραϊκήν συνοικίαν 
τοΰ εγγράφου, καί ούχί εις τήν ανατολικήν, ό'που ούδεμία ένδειξις περί 
εβραϊκής συνοικίας υπάρχει. Ή προ τοΰ 1420 λοιπόν υπό πυρκαϊας κατα- 
στραφεϊσα βυζαντινή εβραϊκή συνοικία εύρίσκετο λίαν πιθανώς εις τήν δυ
τικήν πλευράν τής βυζαντινής ’Αγοράς ή τής σημερινής Πλατείας δικαστη
ρίων καί βορειότερον τοΰ βυζαντινού ναοΰ τής σημερινής Παναγίας τών Χαλ- 
κέων. Βορειότερον οπωσδήποτε, διότι μεταξύ τής Παναγίας τών Χαλκέων 
καί τής Έγνατίας όδοΰ δεν υπάρχει χώρος διά μίαν συνοικίαν.

Κελλνδριον εις όνομα τιμώμενον τών άγιων μεγάλων Μαρτύρων 
Τεσσαράκοντα (στ. 9/10). Τό καθολικόν λοιπόν τής μικρός μονής τής δω- 
ρητρίας ετιμάτο επ’ ονόματι τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Παρά τήν κα- 
τερείπωσιν τών κελλίων καί τών άλλων προσκτισμάτων τοΰ μονυδρίου ό * 1

1 Βλ. τήν ανωτέρω άναφερομένην περίληψιν εΐς τά Πεπραγμένα τοΰ 9ου 
Συνεδρίου.

1 Κατά τήν Ιδρυτικήν επιγραφήν εις τό ύπέρθυρον τής εισόδου τοΰ ναοΰ 
τής Παναγίας Χαλκέων οΰτος ΐδρΰθη εΐς < βέβηλο ν τόπον». Βλ. τήν επιγραφήν εις 
Δ. Ε. Ε ν α γ γ ε λ ί δ η, 'Η Παναγία τών Χαλκέων. ”Εκδοση 'Εταιρείας τών Φί
λων τής Βυζαντινής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη 1954, σ. 10: «’Αφιέρωση ο πριν βέ
βηλος τόπος εις ναόν περίβλεπτον της Θεοτόκου...». Τοΰτο ήρμηνεύθη : «σέ μέρος ο
πού θά υπήρχε ίσως κάποιο αρχαίο κτήριο. (Εύαγγελίδη, ένθ’ άνωτ. σ. 5). 
Ή ονομασία «βέβηλος» ύποδηλοϊ θρησκευτικήν μισαλλοδοξίαν καί τό «αρχαίο κτή
ριο» θά επρεπε νά ήτο είδωλολατρικός ναός καί οΰχί Ιλληνιστικόν ή ρωμαϊκόν οικο
δόμημα, ώς αί στοαί τής ’Αγοράς π.χ. Καθημερινής χρήσεως δημόσιον κτήριον δέν 
θά ήδύνατο νά όνομασθή κατ’ εξοχήν βέβηλος τόπος. Δέν είναι όμως πιθανόν νά 
διετηρεϊτο έν τή πόλει εΐς τόσον προχωρημένους χριστιανικούς αιώνας καί μέχρι 
τών αρχών τοΰ 11ου αΐώνος, οπότε ΐδρύθη ό ναός τής Παναγίας τών Χαλκέων, 
είδωλολατρικός ναός εΐς τήν θέσιν εκείνην. Δέν θά ήδύνατο τό άρχαΐον τοΰτο κτή
ριον νά ήτο ακριβώς ή παναρχαία εβραϊκή Συναγωγή, άφοΰ μάλιστα ή άναφερ- 
θεϊσα επιγραφή εύρέθη πλησίον τοΰ ναοΰ ; *Ως βέβηλος λοιπόν τόπος χαρακτηρίζε
ται, κατά πάσαν πιθανότητα, ή θέσις τής παναρχαίας εβραϊκής Συναγωγής καί 
ίσως νεώτερον έπ’ αυτής κτήριον, κατεδαφισθέν τον 11ον αιώνα,
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κεντρικός ναός αΰτοΰ διετηρεϊτο το 1420 ακόμη ακέραιος. Ή μονή Διονυ
σίου, παραλαμβάνουσα το μονύδριον, θά ανελάμβανε την ΰποχρέωσιν να ανοι
κοδόμηση ίδίοις εξόδοις τά πεπτωκότα καί να επιδιορθώση τα ήρειπωμένα 
μέρη αΰτοΰ. 'Η δωρήτρια όμιλεϊ περί κελλνδρίον (στ. 9) ή κελλίου (στ. 20, 
24, 31), άλλ’ εν τη πραγματικότητι μόνον περί ναοΰ πλέον πρόκειται και 
περ'ι σωτηρίας έκ τής ερειπώσεως τοΰτου φροντίζει νΰν πλέον αΰτη (στ. 14, 
17). Εϊκοσιν έτη προηγουμένως αναφέρεται εν Θεσσαλονίκη ναός τών Τεσ
σαράκοντα Μαρτύρων, δστις έχει μερίδιον εις μυρεψικόν εργαστήριον 
παρά τον "Αγιον Μηνάν κείμενον. 1 Δεν θά ήδυνάμεθα να βεβαιώσωμεν 
δτι είναι δ αυτός, παρ’ δλον δτι ή εγκατάλειψις τοΰ μονυδρίου τής δωρη- 
τρίας φαίνεται δτι χρονολογείται από πολλών ετών. Ποΰ έκειτο δμως δ 
ναός οΰτος των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων καί τί άπέγινε ; "Οπως εΐδομεν, 
πρέπει να τον άναζητήσωμεν παρά την Πλατείαν τής ’Αγοράς ή την σημερινήν 
Πλατείαν δικαστηρίων καί πολΰ πλησίον τής Έγνατίας όδοΰ, δυτικώς δέ 
τής ’Αγοράς, άφοΰ εις τήν δυτικήν αυτής πλευράν ετοποθετήσαμεν τήν 
εβραϊκήν συνοικίαν, νοτιοδυτικώς τής δποίας έκειτο δ ναός. Πλησιάζομεν 
δμως οΰτω πολύ προς τήν Παναγίαν τών Χαλκέων. Το περίεργον είναι 
δτι δ κατά τήν ιδρυτικήν αΰτοΰ επιγραφήν ως ναός τής Θεοτόκου άνεγερ- 
θείς βυζαντινός ναός, δ λεγόμενος σήμερον Παναγία τών Χαλκέων, 1 2 διε- 
τήρησε τήν άνάμνησιν τοΰ ναοΰ τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, διότι α) 
έχει λατρευτικήν εικόνα τών Μαρτύρων τούτων καί πανηγυρίζει τήν ημέ
ραν τής επετείου αυτών (9ην Μαρτίου) καί β) ονομάζεται υπό τοΰ λαοΰ 
καί δή υπό τών γεροντοτέρων Σαράντα Μάρτυρες καί οΰχί Παναγία τών 
Χαλκέων. 'Ως γνωστόν, το δνομα τοΰ ναοΰ «Παναγία τών Χαλκέων» προ
έρχεται εκ μεταφράσεως τοΰ τουρκικοΰ «Καζαντζιλάρ - Τζαμί», όπως ωνό- 
μαζον οι Τοΰρκοι το μνημειον, λόγφ τής γειτονίας τών εκεί εις παμπα- 
λαίαν θέσιν ευρισκομένων χαλκευτικών εργαστηρίων, μεταφράσεως, γενο- 
μένης το πρώτον υπό τοΰ αειμνήστου Μ. Χατζηϊωάννου. 3 Ή ονομασία 
λοιπόν Παναγία τών Χαλκέων είναι λογία μετάφρασις καί επεβλήθη εκ τών 
άνω. Συμβαίνει δμως καί κάτι άλλο περίεργον. 'Ως γνωστόν, αί τοιχογρα-

1 F. Miklosich-J. Müller, Acta et Diplomata graeca Medii 
Aevi. Bd. II. Acta Patriarchatus. Wien 1862, σ. 525 (άριθ. DCLXIV τοΰ 1400). 
Οΰχί ορθώς ό R. J a n i η, Échos d’ Orient 34 (1935), σ. 70, υποθέτει δτι τό 
έγγραφον αναφέρεται εις ναούς καί μονάς τής Κωνσταντινουπόλεως, άφοΰ έν αΰτφ 
(σ 526) δρουν πρόσωπα τής Θεσσαλονίκης, δπως ό μητροπολίτης ’Ισίδωρος καί ό 
μέγας ο’ικονόμος Θεσσαλονίκης.

2 Βλ. τό κείμενον τής επιγραφής παρά Δ. Ευαγγέλιό η, ενθ’ άνωτ. σ. 
10: «...«? ναόν περίβλεπτον τής Θεοτόκου...».

3 Μ. Χατζή - Ίωάννου, Άστυγραφία τής Θεσσαλονίκης, ήτοι τοπο
γραφική περιγραφή τής Θεσσαλονίκης. Δημοτική Βιβλιοθήκη άριθ. 1. ’Εν Θεσσα
λονίκη 1880, σ. 95.
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φίαι τοϋ ναού τής Παναγίας των Χαλκέων είναι κατά το πλεΐστον σύγ
χρονοι προς τήν ΐδρυσιν τοϋ ναοΰ (πρώτον ήμισυ 11ου αιώνος). Εΐς τον 
δυτικόν δμως τοίχον τοΰ κυρίως ναοΰ καί εις τους τοίχους τοϋ νάρδηκος 
υπάρχει δεύτερον στρώμα τοιχογραφιών, το όποιον αλλαχού μέν εκάλυψεν, 
αλλαχού δε αντικατέστησε το εΐς τάς δέσεις εκείνας καταστραφέν πρώτον 
στρώμα.1 Το δ’ εις τήν ανατολικήν πλευράν τοϋ δυτικού τοίχου τοϋ κυ
ρίως ναού, τοϋ τοίχου δηλαδή τοΰ χωρίζοντος αυτόν από τοϋ νάρδηκος, 
δεύτερον τούτο στρώμα, φέρον λείψανα τοιχογραφιών, αί όποιαι είκονίζουν 
τρεις οίκους τοΰ Άκαδίστου ύμνου, δεωρεΐται υπό τών εΐδικώς με το 
δέμα άσχοληδέντων ως γενόμενον εΐς το δεύτερον ήμισυ τοϋ 14ου αιώνος.2 
Τούτο δεικνύει έπιδιόρδωσιν τών τοιχογραφιών τοΰ ναού εΐς το τέλος τοΰ 
14ου ή ίσως, διατ'ι όχι, κα'ι εις τήν αρχήν τοϋ 15ου αιώνος. Οϋτω προ
βάλλει ή τολμηρά υποψία, μήπως το δεύτερον τούτο στρώμα τοιχογραφιών 
εΐς τήν δέσιν εκείνην προέρχεται εκ τών Ιπιδιορδώσεων, εΐς τάς οποίας 
προέβη ή μονή Διονυσίου εντός τής δεκαετίας 1420— 1430 εΐς τον ναόν 
τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, άναλαβοϋσα τήν δωρεάν τής Μαρίας 'Αγιο- 
ρειτίσσης. Υπάρχουν βεβαίως σημαντικά εμπόδια διά τήν ταύτισιν τών 
τών δύο ναών. Ταϋτα είναι: Πρώτον τό όνομα τοϋ ναοΰ. Πώς να δεχδώ- 
μεν χωρίς μαρτυρίαν μετονομασίαν τοΰ ναοΰ τής Θεοτόκου εις ναόν τών 
Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, γενομένην άγνωστον πότε, καί δή παρά τήν μαρ
τυρίαν τής ιδρυτικής επιγραφής, ήτις σφζεται ακόμη καί ονομάζει ρητώς 
τό μνημεΐον ναόν τής Θεοτόκου; Δεύτερον, τό τουρκικόν τέμενος Καζαν- 
τζιλάρ - Τζαμί. Δεδομένου ότι το μονύδριον τής δωρητρίας εγένετο διά 
τοϋ εγγράφου ημών μετόχιον τής μονής Διονυσίου, πώς εξηγείται ότι τοΰτο 
μετεβλήδη εΐς τουρκικόν τέμενος, αφού οί Τούρκοι δεν έδιξαν, ως γνωστόν, 
τα μετόχια μονών τοΰ 'Αγίου ’Όρους ; Μέχρις ότου νεώτεραι πηγαί άρουν 
τάς δυσκολίας ταύτας, δά παραμένη πάντως άνεξιχνίαστον πώς μετά τόσον 
μακροχρόνιον διακοπήν τής παραδόσεως επί Τουρκοκρατίας άνεβίωσεν εις 
νεωτέρους χρόνους ή άνάμνησις τοΰ ναού τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων έν 
τή περιοχή εκείνη καί δή εν τφ βυζαντινφ ναφ τής λεγομένης Παναγίας 
τών Χαλκέων; Έν πάσει όμως περιπτώσει καί εάν ή ταύτισις δεν άποβή 
δυνατή, πρέπει να δεχδώμεν ότι ό ναός τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων 
έκειτο πολύ πλησίον τής Παναγίας τών Χαλκέων.

1 Ά. Ξυγγοποόλου, Αί άπολεσθεΐσαι τοιχογραφίαι τής Παναγίας 
τών Χαλκέων Θεσσαλονίκης. Μακεδονικά 4 (1956), σ. 1 -19. Ίδίφ σ. 1 καί σ. 3

a Βλ. Ά. Ξυγγοποόλου, Αί άπολεσθεΐσαι τοιχογραφίαι κτλ., ένίΚ 
άνωτ. σ. 1 καί προ παντός παλαιοτέραν μελέτην τοΰ α ύ τ ο ΰ, Ό ναός τής Θεο
τόκου τών Χαλκέων, εν περιοδική) Γρηγόριος Παλαμάς 2 (1918), σ. 562 - 567 καί 
σ. 662-669, Περιγραφή τών έν λόγιρ τοιχογραφιών σ. 662· Χρονολόγησις σ. 666.
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4. ’Ανακεφαλαίωσες.

”Ας άνακεφαλαιώσωμεν τα διδάγματα εκ τοΰ μικροΰ, άλλ’ ούχί ασή
μαντου εγγράφου μας.

Διά την βυζαντινήν προσωπογραφίαν τών αρχών τοΰ 15ου αίώνος 
τούτο παρουσίασε παλαιούς γνωστούς, τον ηγούμενον τής μονής Διονυσίου 
Δανιήλ, γνωστόν από τοΰ 1416, τον μητροπολίτην Θεσσαλονίκης Συμεών, 
τοΰ οποίου έπεβεβαιώθη ή άρχιερατεία από τοΰ Σεπτεμβρίου 1420, τον 
ίερομνήμονα τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Χονδροχείλην, τοΰ οποίου κα
τέστη γνωστόν το μικρόν ό'νομα (Δημήτριος) καί <5 ιερατικός βαθμός (διά
κονος), άλλα καί νέα πρόσωπα, ζώντα εν Θεσσαλονίκη τό 1420: την άγνω
στον άλλαχόθεν Μαρίαν την Άγιορείτισσαν, τούς γνωστά βυζαντινά ονό
ματα φέροντας μάρτυρας, Δημήτριον Συναδηνόν, Νικόλαον Άπόκαυχον, 
Δημήτριον Μαρμαράν καί Μανουήλ Κανστρίσιον.

Διά τήν τοπογραφίαν τής βυζαντινής Θεσσαλονίκης τούτο έβοήθησε 
νά άνευρεθή ή θέσις τοΰ «Γκέττο» τών, προ τής άφίξεως τών εξ 'Ισπανίας 
έπηλύδων, βυζαντινών 'Εβραίων κατυίκων τής πόλεως, καί τούτο ετοποθε- 
τήθη εις τήν δυτικήν πλευράν τής βυζαντινής ’Αγοράς ή τής σημερινής Πλα
τείας δικαστηρίων. Δυστυχώς τό καλόν έγγραφον άφησεν άλυτον τό πρό
βλημα τής τοποθετήσεως τοΰ ναού τών Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ό όποιος, 
εάν παρ’ δ'λας τάς ενδείξεις δεν δύναται νά ταυτισθή προς τόν βυζαντινόν 
ναόν τής σημερινής Παναγίας τών Χαλκέων, πάντως πολύ πλησίον αύτοΰ 
θά έπρεπε νά κεΐται.

Γ· I. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
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