
  

  Μακεδονικά

   Τόμ. 34, Αρ. 1 (2004)

  

 

  

  Οι απαρχές του μοναχισμού στη Θεσσαλονίκη:
Θεσσαλονικείς μάρτυρες και μοναστικά
καθιδρύματα που εμφανίσθηκαν στην Πόλη,ως την
έναρξη της εικονομαχίας (726) 

  Γ. Χαριζάνης   

  doi: 10.12681/makedonika.868 

 

  

  Copyright © 2014, Γ. Χαριζάνης 

  

Άδεια χρήσης Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0.

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
Χαριζάνης Γ. (2004). Οι απαρχές του μοναχισμού στη Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονικείς μάρτυρες και μοναστικά
καθιδρύματα που εμφανίσθηκαν στην Πόλη,ως την έναρξη της εικονομαχίας (726). Μακεδονικά, 34(1), 35–65.
https://doi.org/10.12681/makedonika.868

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:12:58



ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΙΚΑ Κ ΑΘΙΔΡ Y MAT A 

ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΩΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ (726)

Ο μοναχισμός* 1 πρωτοξεκίνησε από την Αίγυπτο κατά τα τέλη του 3ου - 
αρχές του 4ου αιώνα με δύο σημαντικές προσωπικότητες τον Μέγα Αντώνιο 
(251-356) και τον άγιο Παχώμιο (292-346), οι οποίοι υπήρξαν και οι θεμελιω
τές των δύο επικρατέστερων κατά τη βυζαντινή περίοδο τύπων του, του ερημι- 
τισμού (ή αναχωρητισμού) και του κοινοβιακού συστήματος αντίστοιχα2 *.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και σχεδόν ταυτόχρονα η μοναστική 
κίνηση εξαπλώθηκε στις γειτονικές χώρες της Παλαιστίνης, της Συρίας και 
της Μεσοποταμίας, καθώς και στη Μ. Ασία. Στην Παλαιστίνη, όπου αναπτύ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

An. Boll. : Analecta Bollandiana
BCH : Bulletin de Correspondance Hellénique
CFHB : Corpus Fontium Historiae Byzantinae 
HO : Échos d'Orient
GCS : Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte
ΓΠ : Γρηγόριος ο Παλαμάς
PG : Patrologia Graeca
REB : Revue des Études Byzantines
SC : Sources Chrétiennes
TM : Travaux et Mémoires

1. Αναλυτικά για τον μοναχισμό, τα αίτια της εμφανίσεώς του, την εξέλιξή του, τις αξίες, 
τα ιδανικά και την προσφορά του βλ. J. Hussey, «Ο Βυζαντινός μοναστικισμός», The Cambridge 
Medieval History (Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ), 
vol. IV. Part IL, Cambridge 1967, σσ. 738-753· H. Delehaye, «Ο βυζαντινός μοναχισμός», N. Bay
nes - H. Moss (ed.), Βυζάντιο. Εισαγωγή στο βυζαντινό πολιτισμό, μτφρ. Δ. Σάκκας, Αθήνα 
31986. σσ. 210-246 (στο εξής: «Μοναχισμός»)· C. Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της Νέας 
Ρώμης, μτφρ. Δ. Τσουγκαράκης, Αθήνα 1988, σσ. 128-150· I. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία βυζα
ντινού κράτους, τ. 1 (324-565), Θεσσαλονίκη 41992, σσ. 77-86- Θ. Ζήσης πρωτοπρεσβ., «Ο μονα
χισμός μίμηση του Χριστού και των αποστόλων», Βυζαντινά 17 (1994) 177-187· του ίδιου, Μο
ναχισμός. Μορφές και θέματα. Πατερικά 5, Θεσσαλονίκη 1998 (στο εξής: Μορφές και θέματα)· 
Γ. Μαντζαρίδης, Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Θεσσαλονίκη 51999, σσ. 101-109.

2. Σχετικά με τον Μέγα Αντιόνιο βλ. Delehaye, «Μοναχισμός», ό.π., σσ. 210-21 Τ Mango,
ό.π., σσ. 129-130· Μαντζαρίδης, ό.π., σσ. 111 κ.ε. Σε ό,τι αφορά τον άγιο Παχώμιο βλ. Hussey,
ό.π., σ. 739· Delehaye, «Μοναχισμός», ό.π., σσ. 211-212· Mango, ό.π., σ. 130· Καραγιαννόπουλος,
ό.π., σ. 79- Μαντζαρίδης, ό.π., σσ. 116 κ.ε.
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χθηκε ένας ιδιαίτερος τύπος μοναχικής ζωής, η λαύρα3, ξεχώρισαν με τη 
δράση τους ο άγιος Ιλαρίων, ο άγιος Χαρίτων, ο άγιος Γεράσιμος, ο άγιος 
Ευθύμιος (+493), ο άγιος Θεοδόσιος Κοινοβιάρχης και ο άγιος Σάββας (439- 
532), ιδρυτής της περίφημης Μεγάλης Λαύρας περί το 4734. Κύριο χαρακτη
ριστικό του μοναχισμού στη Συρία και τη Μεσοποταμία ήταν η εξαιρετική αυ- 
στηρότητά του, που έφθανε σε μεγάλες υπερβολές αυτοτιμωρίας. Εδώ διακρί- 
θηκαν ο άγιος Ευγένιος, ο οποίος ίδρυσε ένα μοναστήρι κοντά στη Νίσιβι, ο 
Ιουλιανός, εισηγητής του μοναχισμού στην Οσροηνή, ο άγιος Ιερώνυμος, 
ερημίτης στην έρημο της Χαλκίδας (κοντά στην Αντιόχεια) και ο άγιος Συ
μεών Στυλίτης (+459)5. Στη Μ. Ασία, ο Μέγας Βασίλειος, πατέρας της Εκ
κλησίας και επίσκοπος Καισαρείας της Καππαδοκίας (+379) ίδρυσε ένα κοι
νόβιο στον Πόντο και διετύπωσε λεπτομερειακά τις ιδέες και τις απόψεις του 
που διέπουν τον κοινοβιακό μοναχισμό6.

Η Κωνσταντινούπολη, η πρωτεύουσα της βυζαντινής αυτοκρατορίας, 
απέκτησε το πρώτο μοναστήρι της το 382-383. Επρόκειτο για τη μονή του Ισα- 
ακίου ή Δαλμάτου, η οποία ονομάσθηκε έτσι από τον ιδρυτή και πρώτο ηγού
μενό της, τον Σύρο Ισαάκιο (+406) και τον υποτακτικό και διάδοχό του στην 
ηγουμενία Δαλμάτιο (+440), που καταγόταν από την Ανατολή7. Ακολούθησε 
η ίδρυση και άλλων μοναστηριών μέσα και έξω από την Πόλη, τα οποία κατά 
σειρά αρχαιότητας ήταν: του Δίου (379-395)8, των Ρουφινιανών ή Αγίου

3. Για την οργάνωση της λαύρας βλ. O. Papachryssanthou, «La vie monastique dans les cam
pagnes byzantines du Ville au Xle siècle. Ermitages, groupes, communautés», Byzantion 43 (1973) 
167-168· της iôtaç, Ο αθωνικός μοναχισμός. Αρχές και οργάνωση, Αθήνα 1992, σσ. 65-66.

4. Βλ. Hussey, ό.π., σ. 740· Delehaye, «Μοναχισμός», ό.π., σσ. 213-214· Mango, ό.π., σ. 133· 
Καραγιαννόπουλος, ό.π., σ. 80. Ειδικότερα, όσον αφορά τον άγιο Σάββα βλ. J. Patrich, Sabas, 
leader of Palestinian monasticism. Washington 1994.

5. Βλ. Delehaye, «Μοναχισμός», ό.π., σσ. 214-215· Mango, ό.π., σ. 133- Καραγιαννόπουλος, 
ό.π., σ. 80. Σχετικά με τον Στυλιτισμό και τους Στυλίτες αγίους βλ. Η. Delehaye, Les Saints 
StyUtes, Subsidia Hagiographica 14, Bruxelles - Paris 1923.

6. Βλ. Hussey, ό.π., σ. 739' Delehaye, «Μοναχισμός», ό.π., σσ. 216-218- Mango, ό.π., σσ. 133- 
134· Καραγιαννόπουλος, ό.π., σ. 81.

7. Βλ. R. Janin, Constantinople byzantine. Développement urbain et répertoire topographique 
(Archives de l'Orient Chrétien 4A), Paris 21964, σσ. 333-334 (στο εξής: Constantinople)· του ίδιου, 
La géographie ecclésiastique de l’empire byzantin. Première partie. Le siège de Constantinople et 
le patriarcat œcuménique. Tome III. Les églises et les monastères, Paris 21969, σσ. 82-84 (στο εξής: 
Monastères)· G. Dagron, «Les moines et la ville. Le monachisme à Constantinople jusqu'au concile 
de Chalcédoine (451)», TM 4 (1970) 232-233· Mango, ό.π., σ. 134. Βέβαια, κάποια μοναστικά 
καθιδρΰματα, τα οποία όμως έρεπαν προς τον αρειανισμό και είχαν αιρετικό χαρακτήρα, είχαν 
ήδη ιδρυθεί στην Κωνσταντινούπολη περί τα μέσα του 4ου αιώνα από τον επίσκοπο Μακεδόνιο. 
Οι αιρετικές αυτές μοναστικές αδελφότητες έναν aitava περίπου αργότερα (μέσα του 5ου 
αιώνα) έτειναν είτε να απορροφηθούν από άλλες ορθόδοξες αδελφότητες είτε να εξαφανισθούν 
βλ. Dagron, ό.π., σσ. 239,246 κ.ε.

8. Βλ. Janin, Constantinople, ό.π., σ. 343· του ίδιου. Monastères, ό.π., σσ. 97-99· Dagron, ό.π., 
α. 237· Mango, ό.π., σ. 134.
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Υπατίου (392-395)9 και των Ακοιμήτων (περί το 420-425)10 11.
Στον ευρύτερο θρακικό χώρο το πρώτο μοναστήρι, που μαρτυρείται στις 

πηγές, ήταν το χαστέλλιον (= οχυρωμένο μοναστήρι) της Αλμυρίσσου. Ιδρύ
θηκε από τον Αρμένιο στρατιώτη Ιωνά στα χρόνια του αυτοκράτορα Αρκα- 
δίου (395-408) και τοποθετείται στις εσχατιές της τότε θρακικής διοικήσεως 
(dioecesis Thraciae), στην επαρχία της Σκυθίας".

ΙΙότε όμως εμφανίσθηκε ο μοναχισμός στη Θεσσαλονίκη; Προτού απα
ντήσουμε στο ερώτημα αυτό ας ανατρέξουμε στην εποχή που οι Θεσσαλονι- 
κείς γνώρισαν τον χριστιανισμό και οργάνωσαν την εκκλησία τους, καθώς 
και στους χρόνους των διωγμών κατά τους οποίους μαρτύρησαν στη Θεσσα
λονίκη πολλοί χριστιανοί. Ο απόστολος Παύλος (+65 ή 66 μ.Χ.) στη δεύτερη 
αποστολική περιοδεία του (48-52 μ.Χ.), μετά τους Φιλίππους, ήλθε μέσω της 
Αμφίπολης και της Απολλωνίας και κήρυξε τον λόγο του Θεού και στη Θεσ
σαλονίκη και συγκεκριμένα στην ιουδαϊκή της συναγωγή12. Πολλοί πίστεψαν 
και συγκρότησαν την πρώτη χριστιανική εκκλησία της πόλεως (φθινόπωρο του 
49 μ.Χ.)13. Μεταξύ αυτών των πρώτων Θεσσαλονικέων χριστιανών αναφέρο- 
νται ο Ιάσονας, ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος14.

9. Βλ. Janin, Constantinople, ό.π., σσ. 504-505· Dagron, ό.π., σ. 234- Mango, ό.π., σ. 134.
10. Βλ. Janin. Monastères, ό.π., σσ. 16-17· Dagron, ό.π., σσ. 235-236· Mango, ό.π., σ. 134.
11. Αναλυτικά για το χαστέλλιον της Αλμυρίσσου, καθώς και για την εξέλιξη και οργάνω

ση του μοναχισμού στη Θράκη και τις διάφορες μονές που ιδρύθηκαν στην περιοχή βλ. Γ. Χαρι- 
ζάνης. Ο μοναχισμός στη Θράκη κατά τους βυζαντινούς αιώνες (διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη 
2000.

12. Πράξ. 17,1-3· Γ. Θεοχαρίδης, Ιστορία της Μακεδονίας κατά τους Μέσους Χρόνους 
(285-1354), Θεσσαλονίκη 1980, σσ. 37-38- Χρ. Κρικώνης, «Παύλος Απόστολος ιδρυτής της Εκ
κλησίας της Θεσσαλονίκης», Το Αγιολόγιον της Θεσσαλονίκης, τ. 2 (έκδ. I. Μ. Αγίας Θεοδώ
ρας), Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 135 κ.ε.· Χρ. Οικονόμου, Η συγκρότηση της πρώτης χριστιανικής 
κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Συγκριτική μελέτη των Πράξεων 17, Ι-ΙΟ.και των A ' και Β ' 
Θεσσαλονικείς, Σπουδές στον αρχέγονο Χριστιανισμό 6, Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 199 κ.ε. Η θέση 
της ιουδαϊκής συναγωγής της Θεσσαλονίκης από όπου απηύθυνε το κήρυγμα του ευαγγελίου ο 
απόστολος Παύλος δεν έχει ακόμη καθορισθεί με ακρίβεια. Ο Γ. Θεοχαρίδης την τοποθετεί στην 
περιοχή του βυζαντινού ναού της Παναγίας των Χαλκέων βλ. Θεοχαρίδης, ό.π., σ. 38 σημ. 1. Ο 
Οικονόμου, ό.π., σσ. 233-237, αν και δεν κατορθώνει να εξακριβώσει τη θέση της, ωστόσο εξετά
ζει λεπτομερειακά τις απόψεις που κατά καιρούς διετύπωσαν οι διάφοροι μελετητές, οι οποίες 
-παρά τις αποκλίσεις που υπάρχουν- σχηματίζουν δύο κύριες ομάδες. Η πρώτη τοποθετεί την 
ιουδαϊκή συνοικία και συνεπώς και τη συναγωγή στην περιοχή δυτικά του ναού της Παναγίας 
των Χαλκέων, ενώ η δεύτερη θεωρεί ότι η συναγωγή βρισκόταν κοντά στο παραθαλάσσιο τείχος 
της πόλεως.

13. Πράξ. 17,4 καί τινες έξ αύτών (των Ιουδαίων) επείσθησαν.., τών τε σεβομένων Ελλήνων 
πολύ πλήθος, γυναικών τε τών πρώτων ούκ όλίγαι. Επομένως την πρώτη εκκλησία της Θεσσαλο
νίκης αποτέλεσαν μερικοί Ιουδαίοι, μεγάλο πλήθος σεβομένων Ελλήνων, δηλαδή προσήλυτων 
στον Ιουδαϊσμό Ελλήνων εθνικών και πολλές γυναίκες που προέρχονταν από την ανώτερη κοι
νωνική τάξη της πόλεως βλ. Κρικώνης, ό.π., σ. 142· Οικονόμου, ό.π., σσ. 276-285.

14. Βλ. Οικονόμου, ό.π., σσ. 286-288. Στους παραπάνω τρεις, ο Κρικώνης, ό.π., σ. 142, προ
σθέτει και τον Γάιο.
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Ωστόσο, η επιτυχία του κηρύγματος του Παύλου ενόχλησε τους ομοεθνείς 
του Ιουδαίους, οι οποίοι προκάλεσαν αναστάτωση και ταραχές στην πόλη, με 
αποτέλεσμα οι χριστιανοί αδελφοί να τον φυγαδεύσουν νύχτα για τη Βέ
ροια15. Η νεοσύστατη εκκλησία της Θεσσαλονίκης, της οποίας πρώτος επί
σκοπος θεωρείται ο Αρίσταρχος ή ο Γάιος16, μετά την αναχώρηση του Παύ
λου, δοκιμάσθηκε από τις διώξεις που ξέσπασαν εναντίον της τόσο από τους 
Ιουδαίους όσο και από τους εθνικούς-ειδωλολάτρες17. Στους κατοπινούς χρι
στιανικούς αιώνες, 2ο και 3ο, η διάδοση και εξάπλωση της νέας θρησκείας 
όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και ευρύτερα στον ελλαδικό χώρο προχώρη
σε με βραδύτητα, λόγω κυρίως της ειδωλολατρικής αντίστασης18. Επιπλέον, 
όσοι ήταν χριστιανοί είχαν να αντιμετωπίσουν και τους διωγμούς των Ρω
μαίων αυτοκρατόρων19. Στα χρόνια των διωγμών του Διοκλητιανού (284-305) 
και του συναυτοκράτορά του Μαξιμιανού (286-305) βρήκαν μαρτυρικό θάνα
το στη Θεσσαλονίκη ο Δομνίνος, ο Φλωρέντιος, ο μεγαλομάρτυρας Δημή- 
τριος και ο μαθητής του Νέστορας, ο Λούππος, η Ανυσία, η Ματρώνα, ο Αλέ
ξανδρος, ο αναγνώστης Θεόδουλος και ο διάκονος Αγαθόπους, η Αγάπη, η 
Ειρήνη, η Χιονία και πολλοί άλλοι.

Για την άρνησή του να θυσιάσει στα είδωλα ο Δομνίνος, του οποίου η 
μνήμη γιορτάζεται την 1η Οκτωβρίου, οδηγήθηκε έξω από το ανατολικό τεί
χος της Θεσσαλονίκης. Εκεί συνέτριψαν τα σκέλη του και παρέδωσε το 
πνεύμα του20. Ο Φλωρέντιος (τιμάται στις 13 Οκτωβρίου) κάηκε στην πυρά-

15. Πράξ. 17,5-10- Θεοχαρίδης, ό.π., σ. 38 σημ. 2· Κρικώνης, ό.π., σσ. 142-143- Οικονόμου, 
ό.π., σσ. 296 κ.ε.

16. Βλ. Κρικώνης, ό.π., σ. 147. Ο L. Petit ανάμεσα στον Σιλουανό, τον Αρίσταρχο και τον 
Γάιο, που τους τοποθετεί επικεφαλής στον κατάλογο των επισκόπων της Θεσσαλονίκης, θεωρεί 
τον Γάιο ως πιθανότερο πρώτο επίσκοπο της πόλεως, καθώς γι' αυτόν υπάρχει η πολύ παλιά 
μαρτυρία του Ωριγένη (τέλη 2ου - α' μισό του 3ου αι.) ... Gaius primus episcopus fuerìt Thessalo- 
nicensis Ecclesia βλ. L. Petit, «Les évêques de Thessalonique», £0 4 (1900-01) 137-138.

17. Βλ. Θεοχαρίδης, ό.π., σ. 38 σημ. 2- Κρικώνης, ό.π., σ. 147- Οικονόμου, ό.π., σσ. 333, 336,
338.

18. Βλ. J. Zeiller, «Les premiers siècles chrétiens en Thrace, en Macédoine, en Grèce et à 
Constantinople», Byzantion 3 (1926) 217. Πρβλ. Θεοχαρίδης, ό.π., σσ. 38-39.

19. Για τη στάση που τήρησαν έναντι των χριστιανών οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες από τον 
Νέρωνα (57-68) ως τον Διοκλητιανό (284-305) και τους διωγμούς που εξαπέλυσαν κατά και
ρούς εναντίον τους βλ. Α. Γλαβίνας, Ιστορία της Εκκλησίας, Τεύχος A '2, Θεσσαλονίκη 1995, σσ. 
99-218.

20. Βλ. Σ. Ευστρατιάδης, Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, Αθήνα 1995 (ανατ.), σ. 
119- Α. Κραλίδης, «Δομνίνος μάρτυς». Το Αγιολόγιον της Θεσσαλονίκης, τ. 1. Έκδ. 1. Μ. Αγ. 
Θεοδώρας, Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 235-237 όπου και βιβλιογραφία. Στην περιοχή του κολυμβη
τηρίου της Θεσσαλονίκης σώζονται τα ερείπια ενός μαρτυρίου (5ος αιώνας) που αποδίδεται 
κατά πάσα πιθανότητα στον Δομνίνο βλ. Ευ. Μαρκή, Η νεκρόπολη της Θεσσαλονίκης στους 
υστερορωμαΐκούς καί παλαιοχριστιανικούς χρόνους (Από τα μέσα του 3ου ως τον 7ο αιώνα 
μ.Χ.), τ. 1 (διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη 2000, σσ. 62-63 (στο εξής: Νεκρόπολη Γ).
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δεν γνωρίζουμε όμως τον ακριβή τόπο του μαρτυρίου του21.
Ο μεγαλομάρτυρας και πολιούχος της Θεσσαλονίκης Δημήτριος (η μνήμη 

του γιορτάζεται στις 26 Οκτωβρίου) θανατώθηκε με λόγχη στο δημόσιο βαλα- 
νείο (= λουτρό), όπου είχε φυλακισθεί, κοντά στο στάδιο της πόλης22. Ο μα
θητής του Νέστορας (τιμάται στις 27 Οκτωβρίου), αμέσως μετά τον φόνο του 
Λυαίου, αποκεφαλίσθηκε από τον προτέκτορα Μινουκιανό στο δυτικό τμήμα 
της Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε, στην περιοχή κοντά στη Χρυσή Πύλη 
(του Βαρδαρίου)23. Αλλά και ο υπηρέτης του Δημητρίου, Λούππος (η μνήμη 
του γιορτάζεται, όπως και του Νέστορα, στις 27 Οκτωβρίου), ο οποίος είχε 
προλάβει να συλλέξει λίγο από το αίμα του μεγαλομάρτυρα, θανατώθηκε για 
την πράξη του αυτή24. Ως τόπος μαρτυρίου του αγίου Δημητρίου θεωρείται 
κατά την παράδοση ο χώρος της κρύπτης, που συμπίπτει με το ανατολικό 
τμήμα του ρωμαϊκού λουτρού και βρίσκεται κάτω από το ιερό βήμα της μεγά
λης βασιλικής, η οποία πρωτοανεγέρθηκε προς τιμήν του αγίου στα μέσα του 
5ου αιώνα και αναστηλωμένη σώζεται ως τις μέρες μας25. Ο τόπος όπου

21. Βλ. Ευστρατιάδης, ό.π., σσ. 467-468· Π. Κισλάς, «Φλωρέντιος μάρτυς», Το Αγιολόγιον 
της Θεσσαλονίκης, τ. 2, Έκδ. I. Μ. Αγ. Θεοδώρας, Θεσσαλονίκη 1997, σσ. 274-275 όπου και βι
βλιογραφία. Το μαρτύριο που υπήρχε κοντά στη θέση του σημερινού ναού της αγίας Τριάδας 
Θεσσαλονίκης συνδέεται με κάθε επιφύλαξη με τον μάρτυρα Φλωρέντιο βλ. Μαρκή, Νεκρόπολη I, 
ό.π., σσ. 67-69.

22. Βλ. Θαύματα Αγ. Δημητρίου II. P. Lemerle (έκδ.), Les plus anciens recueils des miracles 
de Saint Démétrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans. II. Commentaire, Paris 1981, σσ. 
197-202 (γαλλική μετάφραση με σχόλια της passio prima και altera του αγίου Δημητρίου)· X. 
Μπακιρτζής, Η βασιλική του αγίου Δημητρίου, Οδηγοί Ι.Μ.Χ.Α. 6, Θεσσαλονίκη 1986 
(= Θεσσαλονίκη 1972), σσ. 10-11. Για την ευρεία διάδοση της τιμής του αγίου Δημητρίου στον 
ελληνικό χώρο, αλλά και στους Σλάβους, Βουλγάρους, Σέρβους και Ρώσους, διεξοδικό βλ. Α. 
Παπαδόπουλος, «Δημήτριος ο Μυροβλύτης», Το Αγιολόγιον της Θεσσαλονίκης, I, σσ. 201-228- 
Α. Κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος και ιδεολογία, Γιάννενα 1996, σσ. 21- 
22. Όσον αφορά την άποψη που διατυπώθηκε στο παρελθόν από τον Μ. Vickers ότι η λατρεία 
του αγίου Δημητρίου μεταφέρθηκε από το Σίρμιο στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταστροφή του 
Σιρμίου από τους θύννους το 441, βλ. την αντίκρουση της απόψεως αυτής από τον Θεοχαρίδη. 
ό.π., σσ. 59-82, ο οποίος έκανε λόγο για ύπαρξη δύο Δημητρίων, ενός διακόνου στο Σίρμιο, που 
μαρτύρησε στις 9 Απριλίου του 304 και του αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος μαρτύρησε 
στις 26 Οκτωβρίου του 305.

23. Βλ. Θαύματα Αγ. Δημητρίου II, σ. 200 (passio altera)· J.-M. Spieser, Thessalonique et ses 
monuments du /Ve au Vie siècle. Contribution à l’étude d'une ville paléochrétienne, Athènes - Pa
ris 1984, a. 55. Για τον Νέστορα επίσης βλ. Σ. Πασχαλίδης, «Νέστωρ μάρτυς», Το Αγιολόγιον 
της Θεσσαλονίκης, II, σσ. 60-64, όπου και βιβλιογραφία.

24. Βλ. Θαύματα Αγ. Δημητρίου II, σσ. 200-201 (passio altera)· Π. Κισλάς, «Λούππος μάρ
τυς», Το Αγιολόγιον της Θεσσαλονίκης, I, σσ. 422-423, όπου και βιβλιογραφία.

25. Βλ. Μπακιρτζής, ό.π., σσ. 12, 70. Διεξοδικό για τη βασιλική του αγίου Δημητρίου, που 
σύμφωνα με την παράδοση κτίσθηκε από τον έπαρχο του Ιλλυρικού Λεόντιο, τη χρονολόγηση, 
την αρχιτεκτονική και διακόσμησή της βλ. Ο. Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris 1913, 
σσ. 168 κ.ε.· R. Janin, Les églises et les monastères des grands centres byzantins (Bithynie, Helles
pont, Latros, Galèsios, Trébizonde, Athènes, Thessalonique), Paris 1975, σσ. 365-372 (στο εξής: 
Grands centres)· Spieser, ό.π., σσ. 165-214- Μπακιρτζής, ό.π., σσ. 12 κ.ε., όπου και βιβλιογραφία.
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μαρτύρησε ο Νέστορας πρέπει ίσως να συσχετισθεί με το μαρτύριο του μεγά
λου οκταγωνικού ναού του 5ου αιώνα που ανασκάφηκε κατά τις δεκαετίες 
του 1970 και 1980 στα θεμέλια οικοδομών βόρεια της σημερινής πλατείας 
Βαρδαρίου26. Μετά την καταστροφή του οκταγώνου και του μαρτυρίου από 
σεισμό γύρω στα 518, πιθανότατα η λατρεία του αγίου Νέστορα μεταφέρθηκε 
σε ναό αφιερωμένο στη μνήμη του, που βρισκόταν νότια της βασιλικής του 
αγίου Δημητρίου και ταυτίζεται με τη θέση του μεταγενέστερου Fetiyé τεκέ της 
Τουρκοκρατίας27.

Για την άρνησή της να προσφέρει θυσίες στα είδωλα η Ανυσία (τιμάται 
στις 30 Δεκεμβρίου) θανατώθηκε με ξίφος. Οι χριστιανοί ενταφίασαν το σώ
μα της έξω από την Κασσανδρεωτική πύλη της Θεσσαλονίκης σε απόσταση 
δύο σταδίων (δηλαδή περίπου 400 μέτρων), αριστερά της Λεωφόρου (Εγνα- 
τίας), όπου και ανήγειραν ναό (ευκτήριο οίκο) προς τιμήν της28. Ο εν λόγω 
ναός της αγίας Ανυσίάς συσχετίσθηκε ή ταυτίσθηκε με την παλαιοχριστιανική 
κοιμητηριακή βασιλική και το σταυρικό μαρτύριο που αποκαλύφθηκαν τον 
Ιούνιο του 1980 κατά τη διάνοιξη της οδού Γ' Σεπτεμβρίου ανάμεσα στη 
Διεθνή Έκθεση και το Γ ' Σώμα Στρατού29. Είναι πιθανόν όμως η βασιλική 
και το μαρτύριο που αποκαλύφθηκαν να υπήρξαν ο ιερός τόπος λατρείας 
μιας άλλης αγίας της Θεσσαλονίκης, της Ματρώνας (η μνήμη της γιορτά
ζεται στις 27 Μαρτίου)30. Η Ματρώνα, η οποία ήταν στην υπηρεσία της

Σχετικά με το πρόβλημα της ανάπτυξης και εξέλιξης του προσκυνήματος του αγίου Δημητρίου 
στον ομώνυμο ναό, έως και την ύστερη βυζαντινή περίοδο, αναλυτικά βλ. Α. Μέντζος, Το προ
σκύνημα του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης στα βυζαντινά χρόνια, Εταιρεία των Φίλων του 
Λαού, Κέντρον Ερεύνης Βυζαντίου 1, Αθήναι 1994. Για τη λατρεία του μυροβλήτη αγίου Δημη
τρίου επίσης βλ. Α. Σταυρίδου-Ζαφράκα, Νίκαια και Ήπειρος τον 13ο αιώνα. Ιδεολογική αντι
παράθεση στην προσπάθειά τους να ανακτήσουν την αυτοκρατορία, Θεσσαλονίκη 1991, σ. 161 
σημ. 50· Ρ. Speck, De miraculis Sancii Demetrii, qui Thessalonicam profugus venit, Ποικίλα Βυ
ζαντινά 12, Varia IV, Bonn 1993, σσ. 331-389.

26. Βλ. Ευ. Μαρκή, «Ένας άγνωστος οκταγωνικός ναός στη Θεσσαλονίκη», Μακεδονικά 23 
(1983) 129 (στο εξής: «Οκταγωνικός ναός»). Πρβλ. Ν. Moiitsopoulos, «Monasteries outside the 
walls of Thessaloniki during the period of Slav raids», Cyrillomethodianum 11 (1987) 150.

27. Βλ. Μαρκή. «Οκταγωνικός ναός», ό.π., σσ. 130-131. Την ύπαρξη ναού του αγίου Νέ
στορα, νότια της βασιλικής του αγίου Δημητρίου, στη θέση του Fetiyé τεκέ της Τουρκοκρατίας 
επισημαίνουν -χωρίς να κάνουν λόγο για μεταφορά της λατρείας του αγίου από την περιοχή 
Βαρδαρίου στην περιοχή του αγίου Δημητρίου- και οι: Tafrali, ό.π., σσ. 189-190- Janin, Grands 
centres, ό.π., σ. 399- Πασχαλίδης, «Νέστωρ μάρτυς», ό.π., σ. 62.

28. Βλ. Janin, Grands centres, ό.π., σ. 352- Π. Κισλάς, «Ανυσία μάρτυς επί Μαξιμιανού», Το 
Αγιολογίαν της Θεσσαλονίκης, I, σσ. 102-103, όπου και βιβλιογραφία.

29. Βλ. Θ. Ζήσης, «Περί του ναού της Αγίας Ανυσίας», ΓΠ 66 (1983) 242-245- Θ. Γιάγκου, 
«Περί της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής της οδού Γ' Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκης», ΓΠ 66 
(1983) 246-251. Κατά τη Μαρκή, Νεκρόπολη I, ό.π., σσ. 60-61, ο ναός-μαρτύριο της αγίας Ανυ
σίας τοποθετείται στην περιοχή του Αστεροσκοπείου, στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης.

30. Βλ. P. Lemerle, «Sainte Anysia, martyre à Thessalonique? Une question posée», An. Boll. 
100(1982) 123.
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Ιουδαίας Παντίλλης ή Παυτίλλης, συζύγου του στρατοπεδάρχη της Θεσ
σαλονίκης, όταν έγινε γνωστό ότι ήταν χριστιανή φυλακίσθηκε και βασανί
σθηκε μέχρι θανάτου, ώσπου παρέδωσε το πνεύμα της· το σώμα της ρίχθηκε 
έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης· οι χριστιανοί το παρέλαβαν και το εντα
φίασαν κοντά στη λεωφόρο31. Η βασιλική και το μαρτύριο της οδού Γ Σε
πτεμβρίου ίσως ήταν αρχικά ο τόπος όπου λατρευόταν η αγία Ματρώνα· 
όταν το λείψανό της μετά το τέλος των διωγμών μεταφέρθηκε και ενταφιά- 
σθηκε σε ναό προς τιμήν της μέσα στην πόλη από τον επίσκοπο Αλέξανδρο 
(πρώτες δεκαετίες του 4ου αιώνα), τότε ενδεχομένως να τη διαδέχθηκε στη 
θέση αυτή (της σημερινής οδού Γ ' Σεπτεμβρίου) η αγία Ανυσία32.

Ο μάρτυρας Αλέξανδρος (τιμάται στις 14 Μαρτίου ή στις 9 Νοεμβρίου), 
επειδή έμεινε σταθερός στην πίστη του, αποκεφαλίσθηκε από τον προτέκτορα 
Μινουκιανό33. Ωστόσο δεν έχει ακόμη πλήρως διευκρινισθεί αν μαρτύρησε

31. Βλ. Moutsopoulos, ό.π., σ. 147· Α. Κραλίδης, «Ματρώνα η Εν Θεσσαλονίκη μάρτυς», Το 
Αγίολόγιον της Θεσσαλονίκης, II, σσ. 32-36, όπου και βιβλιογραφία. Ο Μουτσόπουλος προτείνει 
ως τόπο μαρτυρίου της αγίας Ματρώνας πιθανόν την περιοχή της Χρυσής Πύλης βλ. Moutso
poulos, ό.π., σσ. 149-150.

32. Βλ. Lemerle, ό.π., σσ. 123-124. Για τον επίσκοπο Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο, ο οποίος 
έλαβε μέρος στην Α' Οικουμενική σύνοδο της Νίκαιας (325), καθώς και στη σύνοδο της Τύρου 
(335) βλ. Petit, ό.π., σ. 139· Σ. Πασχαλίδης, «Αλέξανδρος επίσκοπος Θεσσαλονίκης (αρχές 4ου 
αιώνα)», Το Αγίολόγιον της Θεσσαλονίκης, I, σσ. 60-63, όπου και βιβλιογραφία. Ο Μουτσόπου
λος αναζητεί τον ναό που ανήγειρε μέσα στη Θεσσαλονίκη προς τιμήν της αγίας Ματρώνας ο 
επίσκοπος Αλέξανδρος στην περιοχή δυτικά της σημερινής οδού Βενιζέλου και πιο συγκεκριμένα 
δυτικά του Μπεζεστενίου (κλειστής σκεπαστής αγοράς) βλ. Moutsopoulos, ό.π., σσ. 150-151. 
Όσον αφορά τις απόψεις των αρχαιολόγων (Δ. Μακροπούλου και Ευ. Μαρκή-Αγγέλκου), που 
διενήργησαν την ανασκαφή στην οδό Γ Σεπτεμβρίου, από τη μια πλευρά η Δ. Μακροπούλου εκ
φράζει τις επιφυλάξεις της για το αν θα μπορούσε -σύμφωνα με ό,τι έχει βρεθεί- να ταυτισθεί η 
παλαιοχριστιανική τρίκλιτη δρομική βασιλική (του α ' μισού του 5ου αιώνα) με τον ναό της 
αγίας Ανυσίας βλ. Δ. Μακροπούλου, «Ο παλαιοχριστιανικός ναός έξω από τα ανατολικά τείχη 
της Θεσσαλονίκης», Μακεόονικά 23 (1983) 25-46, κυρίως σσ. 45-46. Από την άλλη πλευρά, η Ευ. 
Μαρκή-Αγγέλκου, η οποία ασχολείται με το διπλανό προς τη βασιλική σταυρικό μαρτύριο (το 
χρονολογεί στα τέλη του 4ου αιώνα) και τον μάρτυρα στη μνήμη του οποίου ήταν αφιερωμένο, 
επικεντρώνει την προσοχή της σε τρεις: στην αγία Ανυσία, την αγία Ματρώνα και τον άγιο 
Αλέξανδρο. Αφού αποκλείει τόσο την Ανυσία, όσο και τη Ματρώνα, καταλήγει με κάθε επιφύ
λαξη πως θα μπορούσε ο Αλέξανδρος να είναι ο μάρτυρας που ενταφιάσθηκε στο εν λόγω μαρ
τύριο βλ. Ευ. Μαρκή-Αγγέλκου, «Το σταυρικό μαρτύριο και οι χριστιανικοί τάφοι της οδού Γ' 
Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη», Αρχαιολογική Εφημερίς 1981, Αρχαιολογικά Χρονικά, Αθήναι 
1983, σσ. 62-64 (στο εξής: «Σταυρικό Μαρτύριο»)· της ίδιας, Νεκρόπολη I, ό.π., σσ. 63-65. Πρβλ. 
Moutsopoulos, ό.π., σ. 135. Φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω πως είναι δύσκολη και επισφα
λής -καθώς δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία- η ταύτιση των ευρημάτων της ανασκαφής στην οδό 
Γ ' Σεπτεμβρίου με τον τόπο λατρείας των προαναφερόμενων αγίων (Ανυσίας, Ματρώνας ή 
Αλεξάνδρου).

33. Τόσο ο Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης (9 Νοεμβρίου), όσο και ο Αλέξανδρος Πύδνης (14 
Μαρτίου) έχουν ταυτισθεί αποτελώντας ένα και μοναδικό πρόσωπο βλ. Φ. Δημητρακόπουλος, 
«Αγιος Αλέξανδρος Πύδνης ή Θεσσαλονίκης», Ελληνικά 29 (1976) 267-277· Μαρκή-Αγγέλκου, 
«Σταυρικό Μαρτύριο», ό.π., σσ. 60, 62· Γ. Τσορμπατζόγλου, «Αλέξανδρος ο εν Θεσσαλονίκη μάρ
τυς», Το Αγίολόγιον της Θεσσαλονίκης I, σσ. 63-70 (στο εξής: «Αλέξανδρος»), όπου και βιβλίο-
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στη Θεσσαλονίκη ή στην Πύόνα και μεταφέρθηκε έπειτα και ενταφιάσθηκε το 
λείψανό του στη Θεσσαλονίκη34. Επίσης ο τόπος του μαρτυρίου και της κα
τάθεσης του λειψάνου του, οι λεγάμενες Θωργίαι ή Θεωργίαι, παραμένει 
άγνωστος και αταύτιστος35.

Στα χρόνια των διωγμών του Διοκλητιανού (284-305) και του συναυτο- 
κράτορά του Μαξιμιανού (286-305) μαρτύρησαν στη Θεσσαλονίκη και ο ανα
γνώστης Θεόδουλος και ο διάκονος Αγαθόπους (η μνήμη τους γιορτάζεται 
στις 4 Απριλίου). Τα σώματά τους ρίχθηκαν στη θάλασσα, έξω από το δυτικό 
τείχος της πόλεως36. Αλλά και οι νεαρές κοπέλλες και αδελφές η Αγάπη, η 
Ειρήνη και η Χιονιά ή Χιόνη (τιμώνται στις 16 Απριλίου) για την εμμονή 
στην πίστη τους κάηκαν στην πυρά. Τα οστά τους τάφηκαν από μέλη της χρι
στιανικής κοινότητας Θεσσαλονίκης, έξω από την πόλη, σε μικρή απόσταση 
από τα τείχη και σε σημείο όπου αργότερα ανεγέρθηκε ναός προς τιμήν 
τους37. Ο ναός αυτός, όπως πληροφορούμαστε από την α ' συλλογή των διη
γήσεων των Θαυμάτων του αγίου Δημητρίου που συνέγραψε ο αρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης Ιωάννης38, σωζόταν την εποχή που σημειώθηκαν οι πρώτες

γραφία. Σχετικά με τον μάρτυρα Αλέξανδρο, επίσης βλ. Σ. Πασχαλίδης, «Τα αγιολογικά και 
υμνογραφικά κείμενα για τον Αγιο Αλέξανδρο Πύδνης. Διερεύνηση των σχετικών προβλημά
των», Β ' Επιστημονικό Συνέδριο. Η Πιερία στα Βυζαντινά και Νεότερα Χρόνια. Πρακτικά, 
Κατερίνη 2002, σσ. 279-296. Το όνομα του δημίου (Μινουκιανός) είναι το ίδιο με εκείνου που 
αποκεφάλισε τον μάρτυρα Νέστορα βλ. ανωτέρω όσα αναφέραμε για τον Νέστορα.

34. Φαίνεται πως μάλλον συμβαίνει το δεύτερο, ότι δηλαδή ο Αλέξανδρος μαρτύρησε στην 
Πύόνα βλ. Μαρκή-Αγγέλκου, «Σταυρικό Μαρτύριο», ό.π., σ. 63- Τσορμπατζόγλου, «Αλέξαν
δρος», ό.π., σ. 68. Αργότερα, ίσως ο επίσκοπος Ασχόλιος (+383 ή 384) μετέφερε από την Πύόνα 
και ενταφίασε στη Θεσσαλονίκη το λείψανο του εν λόγω μάρτυρα βλ. Μαρκή-Αγγέλκου, 
«Σταυρικό Μαρτύριο», ό.π., σ. 63. Για τον επίσκοπο Θεσσαλονίκης Αχόλιο ή Ασχόλιο βλ. Petit, 
ό.π., σσ. 140-141· Α. Παπαδόπουλος, «Αχόλιος ή Ασχόλιος επίσκοπος Θεσσαλονίκης», Το Αγιο- 
λόγιον της Θεσσαλονίκης, I, σσ. 113-116.

35. Βλ. Θαύματα Ay. Δημητρίου II, σ. 75 σημ. 97· Τσορμπατζόγλου, «Αλέξανδρος», ό.π., σ. 
68. Κατά την ανάγνωση από τον Δημητρακόπουλο του κώδ. Athen. 2108, ο τόπος ταφής του 
Αλεξάνδρου, οι Θωργίαι δεν βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη, αλλά εκεί όπου ο άγιος μαρτύρησε 
(στην Πύδνα;) βλ. Δημητρακόπουλος, ό.π., σ. 275 σημ. 4. Αντίθετα, σύμφωνα με τη Μαρκή-Αγ
γέλκου, «Σταυρικό μαρτύριο», ό.π., σ. 64, ο τόπος Θεωργίαι θα μπορούσε να αποδοθεί στο πιο 
επίσημο τμήμα του ανατολικού χριστιανικού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης.

36. Βλ. Μ. Βρέττα-Πασχαλίδου, «Θεόδουλος και Αγαθόπους μάρτυρες»,Το Αγιολόγιον της 
Θεσσαλονίκης, 1, σσ. 267-271, όπου και βιβλιογραφία. Το μαρτύριο που διατηρείται στις μέρες 
μας στο υπόγειο οικοδομής στην οδό Καλλιθέας 25, έξω από το δυτικό τείχος της Θεσσαλονίκης, 
σχετίζεται πιθανότατα με τους αγίους Θεόδουλο και Αγαθόποδα βλ. Μαρκή, Νεκρόπολη I, ό.π., 
σσ. 73-75.

37. Βλ. Π. Χρήστου, «Αγάπη, Ειρήνη, Χιονιά», Το Αγιολόγιον της Θεσσαλονίκης, I, σσ. 28- 
33, όπου και βιβλιογραφία· Σ. Κοτζάμπαση, «Αγιολογικά κείμενα», Ε. Καλτσογιάννη - Σ. Κο- 
τζάμπαση - Η. Παρασκευοπούλου, Η Θεσσαλονίκη στη βυζαντινή λογοτεχνία. Ρητορικά και 
αγιολογικά κείμενα, Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 32, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 87 κ.ε.

38. Ο Ιωάννης υπήρξε αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης κατά το α ' μισό του 7ου αιώνα. Συγ
κεκριμένα ανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο στα χρόνια του αυτοκράτορα Φωκά (602-610) και 
διετέλεσε αρχιεπίσκοπος μέχρι κάποιο χρόνο (άγνωστο πότε ακριβώς) της βασιλείας του Ηρα
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αβαροσλαβικές επιδρομές εναντίον της Θεσσαλονίκης (τέλη του 6ου - αρχές 
του 7ου αιώνα)39. Μάλιστα σε μία αιφνιδιαστική επιδρομή,40 η οποία χρονο
λογείται γύρω στο 60441 42, οι επιτιθέμενοι (παντός τον των Σκλαβίνων έθνους 
τό έπίλεκτον άνθος), που ο αριθμός τους ανέρχονταν στους πέντε χιλιάδες 
(5.000), έφθασαν ... μέχρι τον σεβασμίου τεμένους των τριών άγιων μαρ
τύρων Χιόνης, Ειρήνης καί 'Αγάπης, οπερ... βραχυτάτω διαστήματι τον τής 
πόλεως τείχους άφέστηκε\ύ2.

Τόσο ο Ο. Tafrali, όσο και ο Ν. Μουτσόπουλος θεώρησαν ότι ο παρα

κλείου (610-641) βλ. Θαύματα Αγ. Αημητρίον II, σ. 32, 171. Ο Petit, ό.π., σ. 213, τοποθετεί την 
άνοδο του Ιωάννη στον αρχιεπισκοπικό θρόνο λίγο μετά το 610. Την παραπάνω συλλογή των 
Θαυμάτων του αγίου Δημητρίου (περιλαμβάνει 15 θαύματα) τη συνέγραψε στις αρχές του 7ου 
αι. και πιθανόν στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Ηρακλείου βλ. Θαύματα Αγ. Δημητρίου 
II, σο. 43-44, 171· Κοτζάμπαση, ό.π., σσ. 90-91. Ο Petit, ό.π., σ. 213, τοποθετεί χρονικά τη συγ
γραφή αυτή μεταξύ των ετών 610-630, ενώ ο Θεοχαρίδης, ό.π., σ. 141, περί το 620.

39. Για τις αβαροσλαβικές επιδρομές στη Μακεδονία και συγκεκριμένα κατά της Θεσσαλο
νίκης στα χρόνια του Μαυρίκιου (582-602) και του Φωκά (602-610) βλ. Θεοχαρίδης, ό.π., σσ. 
140 κ.ε.· Th. Korres, «Some remarks on the first two major attempts of the Avaroslavs to capture 
Thessaloniki (597 and 614)», Βυζαντινά 19 (1998) 171 κ.ε., όπου και βιβλιογραφία.

40. Πρόκειται για την επιδρομή 5.000 Σλάβων εναντίον της Θεσσαλονίκης, που περιγράφε- 
ται στο 12ο θαύμα (του α ' βιβλίου) Περί τού έν τφ κιβωρίω γενομένου εμπρησμού βλ. Θαύματα 
Αγ. Δημητρίου P. Lemerle (έκδ.), Les plus anciens recueils des miracles de Saint Démétrius et la 
pénétration des Slaves dans les Balkans. I. Le texte, Paris 1979, σσ. 124 κ.ε.

41. Βλ. Θαύματα Αγ. Δημητρίου II, σ. 73. Ο Θεοχαρίδης, ό.π., σ. 146, χρονολογεί την επι
δρομή αυτή περί το 600-602 ή 603.

42. Διεξοδικά βλ. Θαύματα Αγ. Δημητρίου I, σ. 126.13-32· Moutsopoulos, ό.π., σσ. 146-147, 
154. Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι ο εν λόγω ναός (τέμενος) βρισκόταν κοντά στο τείχος 
της Θεσσαλονίκης. Σε ποιο σημείο όμως ακριβώς; Ο Μ. Χατζή Ιωάννου τον τοποθετεί έξω από 
το δυτικό τείχος της πόλεως, συγκεκριμένα στην περιοχή έξω από τη Ληταία πύλη και στη θέση 
όπου υπήρχε κατά την Τουρκοκρατία ο Μεβλιχανές, δηλαδή ο τεκές των Μεβλεβήδων δερβίση
δων Βλ. Μ. Χατζή Ιωάννου, Αστυγραφία Θεσσαλονίκης ήτοι Τοπογραφική περιγραφή της Θεσ
σαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1880 (ανατ. Αθήνα 1978), σσ. 34, 101-102, 103-104. Ας σημειωθεί ότι 
στις μέρες μας, στον χώρο όπου άλλοτε βρισκόταν ο τεκές των Μεβλεβήδων δερβίσηδων έχουν 
ανεγερθεί το 59ο, 60ο, 61ο και 62ο Δημοτικά Σχολεία, περιοχής Παναγίας Φανερωμένης βλ. 
Moutsopoulos, ό.π., σ. 180 (Ρ1. 16). Την άποψη του Μ. Χατζή Ιωάννου ακολούθησαν ο Α. Βακα- 
λόπουλος, η Ευ. Μαρκή-Αγγέλκου, καθώς και ο Β. Δημητριάδης. Αντίστοιχα βλ. Α. Βακαλόπου- 
λος, «Ιστορικές έρευνες έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης», Μακεδονικά 17 (1977) 35· Μαρκή- 
Αγγέλκου, «Σταυρικό μαρτύριο», ό.π., σ. 61 · της ίδιας, Νεκρόπολη I, ό.π., σσ. 69-73· Β. Δημη
τριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας 1430-1912, Θεσσα
λονίκη 1983, σ. 386. Ο Χρήστου, ό.π., σ. 32, επίσης θεωρεί ότι ο παραπάνω ναός βρισκόταν σε 
κάποιο σημείο δυτικά της πόλεως. Αντίθετα με τους προαναφερθέντες μελετητές, ο Janin, Grands 
centres, ό.π., σ. 414, διατυπώνει την άποψη ότι πρέπει να αναζητήσουμε τον ναό των τριών 
μαρτύρων χωρίς αμφιβολία στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Ομοίως ο Spieser, ό.π., 
σ. 29, έχει τη γνώμη ότι ο εν λόγω ναός ήταν ένα μικρό μαρτύριο του ανατολικού χριστιανικού 
νεκροταφείου της πόλεως. Τέλος, ο Μουτσόπουλος, ό.π., σσ. 156, 179 (ΡΙ. 15), 180 (Ρ1. 16), ο 
οποίος υποστηρίζει ότι επρόκειτο για οχυρωμένο μοναστήρι-φρούριο, που ενίσχυε την άμυνα 
της Θεσσαλονίκης, τοποθετεί τον ναό των τριών μαρτύρων σε λόφο απέναντι και βορειοδυτικά 
από το Επταπύργιο. Πρβ. Κοτζάμπαση, ό.π., σ. 93 σημ. 32.
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πάνω ναός των τριών αγίων μαρτύρων ήταν μοναστήρι43. Ωστόσο στο κεί
μενο των Θαυμάτων χαρακτηρίζεται αυτός ως σεβάσμιον τέμενος44, δηλαδή 
ναός,45 όπως με τον ίδιο τρόπο χαρακτηρίζεται ως άγιον τέμενος και ο ναός 
του αγίου Δημητρίου46. Όσον αφορά την ακριβή θέση του ναού των τριών 
μαρτύρων, θα λέγαμε ότι ο καθορισμός της είναι δύσκολος, καθώς δεν διαθέ
τουμε επαρκή στοιχεία. Πρέπει πάντως να συσχετισθεί με τη θέση της μονής 
της αγίας Ματρώνας, επειδή οι βάρβαροι στην επιδρομή που αναφέραμε, 
προτού φθάσουν στον ναό της Αγάπης, Ειρήνης και Χιόνης, πέρασαν αρχικά 
από τη θέση που βρισκόταν η παραπάνω μονή47. Αλλά για αυτήν (τη μονή 
της αγίας Ματρώνας) θα κάνουμε λόγο στη συνέχεια της παρούσας μελέτης.

Η παύση των διωγμών, οι οποίοι μέσω του μαρτυρίου προσέφεραν έναν 
ιδεώδη τρόπο πνευματικής τελείωσης, η σταδιακή εκκοσμίκευση της χριστια
νικής ζωής ιδιαίτερα μετά το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας 
(313) και την κρατική αναγνώριση του Χριστιανισμού, καθώς και η κοινωνική 
διαφθορά και κρίση της εποχής οδήγησαν πολλούς χριστιανούς να αναζητή
σουν έναν αυστηρότερο τρόπο ζωής, σύμφωνο με τις επιταγές του ευαγγελίου 
και να στραφούν στον μοναχισμό48. Όπως αναφέραμε, ήδη από τα τέλη του 
3ου - αρχές του 4ου αιώνα η μοναστική κίνηση είχε κάνει την εμφάνισή της 
στην Αίγυπτο και με γοργούς ρυθμούς είχε αρχίσει να εξαπλώνεται στις γει
τονικές περιοχές. Στα κατοπινά χρόνια η τάση φυγής και απομάκρυνσης από 
τον κόσμο των προκλήσεων και της διαφθοράς και η ανάπτυξη της μοναχι
κής ζωής σημειώνουν μεγάλη πρόοδο.

Μεταξύ των χριστιανών που εγκαταλείπουν τα εγκόσμια για να μονά
σουν ήταν και ο Πορφύριος, ο μετέπειτα επίσκοπος Γάζης (395-420). Κατα
γόταν από γένος... επίσημον-και πατρίδα είχε τη Θεσσαλονίκη49. Η γέννησή 
του τοποθετείται γύρω στο 34750. Όπως πληροφορούμαστε από τον Βίο του,

43. Βλ. Tafrali, ό.π., σ. 24- Moutsopoulos, ό.π., σσ. 146 κ.ε. Ο Μ. Χατζή Ιωάννου άλλοτε κά
νει λόγο για μοναστήριον των αγίων Χιόνης, Ειρήνης και Αγάπης βλ. Χατζή Ιωάννου, Αστν- 
γραφία, ό.π., σσ. 101-102 και άλλοτε για ναό (εκκλησία) των τριών μαρτύρων βλ. Χατζή 
Ιωάννου, Αστυγραφία, ό.π., σσ. 34, 103-104.

44. Θαύματα Ay. Δημητρίου I, 126.24-25 ... τού σεβασμίου τεμένους των τριών άγιων μαρτύ
ρων Χιόνης, Ειρήνης καί Αγάπης.

45. Θαύματα Αγ. Δημητρίου I, 261 (Index). Για ναό των τριών αγίων μαρτύρων κάνουν 
λόγο και οι περισσότεροι μελετητές που ήδη αναφέραμε (R. Janin, A. Βακαλόπουλος, Ευ. Μαρκή- 
Αγγέλκου, Β. Δημητριάδης, J.-M. Spieser).

46. Θαύματα Αγ. Δημητρίου I, 127.1 ... τό άγιον τέμενος τοϋ πανενδόξου μάρτυρος (Δημη
τρίου).

47. Θαύματα Αγ. Δημητρίου I, 126.13-32.
48. Βλ. Hussey, ό.π., σ. 738· Τ. Talbot Rice, Ο δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντι

νών, μτφρ. Φ. Κ. Βώρου, Αθήνα 31986, σ. 9· Μαντζαρίδης, ό.π., σσ. 104-109.
49. Βίος Πορφυρίου Γάζης, Η. Grégoire et Μ.-A. Kugener (έκδ.), Marc le Diacre Vie de 

Porphyre évêque de Gaza. Texte établi, traduit et commenté, Paris 1930, σ. 4 στ. 5-9.
50. Βίος Πορφυρίου Γάζης, 4. Για τον Πορφύριο επίσης βλ. Γ. Τσορμπατζόγλου,
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που συνέγραψε ο μαθητής του Μάρκος, ο οποίος ασκούσε την τέχνη του καλ
λιγράφου51, τον Πορφύριο τον κατέλαβε θείος ερως... καταλείχραι πατρίδα 
καί λαμπρότητα γένους καί πλούτον άπειρον καί άσπάσαοθαι τον μονήρη 
βίον. Για τον λόγο αυτό ταξίδεψε με πλοίο από τη Θεσσαλονίκη στην Αίγυ
πτο, όπου αφού έφθασε στην περιοχή της Σκήτης, αξιώθηκε μετά από λίγες 
ημέρες του μοναχικού σχήματος. Εκεί παρέμεινε και ασκήτεψε πέντε χρόνια 
(372-377), ενώ έπειτα μετέβη στην Παλαιστίνη52.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι, γιατί ο Πορφύριος ταξιδεύει στην Αί
γυπτο για να μονάσει, αντί να καρεί μοναχός σε κάποιο μοναστήρι της Θεσ
σαλονίκης ή της γύρω περιοχής. Ασφαλώς η Αίγυπτος ως κοιτίδα του μονα
χισμού αποτελούσε πόλο έλξης και προσήλκυε τους πιστούς που επιθυμούσαν 
να ενδυθούν το μοναχικό σχήμα και να ασκητέψουν εκεί. Από την άλλη πλευ
ρά όμως είναι πολύ πιθανό να υποθέσουμε πως δεν πρέπει να είχαν ιδρυθεί 
ακόμη τον 4ο αιώνα μοναστήρια στη Θεσσαλονίκη, γι’ αυτό και ο Πορφύριος 
αναγκάζεται εκ των πραγμάτων, προκειμένου να πραγματοποιήσει την επιθυ
μία του, να φύγει από την πόλη του και να μεταβεί κάπου αλλού (στην Αίγυ
πτο). Ακόμη και όταν αποστέλλει τον μαθητή του Μάρκο από τα Ιεροσόλυμα, 
όπου βρισκόταν άρρωστος, στη Θεσσαλονίκη (προ του 392) για να λάβει το 
μερίδιό του από τη διανομή της πατρικής περιουσίας53, πάλι δεν γίνεται λό
γος για κάποια μονή της Θεσσαλονίκης ή έστω για κάποιον πνευματικό πα
τέρα και γέροντα, που ενδεχομένως τον είχε συμβουλέψει ή παρακινήσει να 
μεταβεί και να μονάσει στην Αίγυπτο.

Την άποψή μας αυτή ότι κατά τον 4ο αιώνα μάλλον δεν πρέπει ακόμη να 
υπήρχαν μοναστήρια στη Θεσσαλονίκη, έρχεται να επιβεβαιώσει έμμεσα ο ι
στορικός του α ' μισού του 5ου αι. Σωζομενός. Αφού κάνει λόγο για τη σύνο
δο της Σαρδικής (342/3), καθώς και για τον μοναχισμό και τους μοναχούς 
της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης, της Συρίας, της Παφλαγονίας και του Πό
ντου54, διαπιστώνει ότι οι Θράκες... καί Ίλλυριοί καί όσοι τήν καλουμένην 
Ευρώπην οίκοϋσιν, ... άπείρατοι ετι (τον 4ο αι.) μοναχικών συνοικιών ή- 
σαν...55. Πράγματι ακόμη και η πρωτεύουσα της βυζαντινής αυτοκρατορίας, η

«Πορφύριος επίσκοπος Γάζης», Το Αγιολόγιον της Θεσσαλονίκης, II, σσ. 186-192, όπου και βι
βλιογραφία- Κοτζαμπάση, ό.π., σ. 89.

51. Βίος Πορφυρίου Γάζης, Introduction XI. Σήμερα δε σώζεται το πρωτότυπο έργο του 
Μάρκου, αλλά διασκευή από μεταγενέστερο άγνωστο συγγραφέα του 6ου-7ου αιώνα βλ. I. Κα- 
ραγιαννόπουλος, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 51987, σ. 122- Τσορμπατζόγλου, 
«Πορφύριος επίσκοπος Γάζης», ό.π., σ. 191.

52. Βίος Πορφυρίου Γάζης, 4.9-20- Κοτζάμπαση, ό.π., σ. 89.
53. Βίος Πορφυρίου Γάζης, 6.6-26.
54. Σωζομενός, Εκκλ. Ιστορία, J. Bidez - G. C. Hansen (έκδ.), Sozomenus Kirchengeschichte 

(GCS 50), Berlin 1960. σσ. 114-124.
55. Σωζομενός, Εκκλ. Ιστορία, 124.21-23.
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Κωνσταντινούπολη, απέκτησε -όπως ήδη αναφέραμε- το πρώτο ορθόδοξο 
μοναστήρι της στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι., συγκεκριμένα το 382-383 (ε- 
πρόκειτο για τη μονή του Ισαακίου ή Δαλμάτου), ενώ στον ευρύτερο θρακικό 
χώρο το πρώτο μοναστήρι ιδρύθηκε στα χρόνια του αυτοκράτορα Αρκαδίου 
(395-408) και ήταν το καστέλλίον (= οχυρωμένο μοναστήρι) της Αλμυρίσ- 
σου56.

Στη Μακεδονία, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, χρονολογείται η εμφά
νιση του μοναχισμού στον 5ο-6ο αιώνα. Από μία παλαιοχριστιανική επι
γραφή σε μαρμάρινη πλάκα, η οποία βρέθηκε στο χωριό Ραχώνι της βορειο
δυτικής Θάσου και φυλάσσεται στο μουσείο του νησιού, μαθαίνουμε για την 
ύπαρξη της μονής Αρχαγγέλου, που τοποθετείται στην περιοχή του παρα
πάνω χωριού και χρονολογείται η ίδρυσή της στον 5ο αιώνα57. Επίσης, από 
μία επιτάφια επιγραφή σε πλάκα λευκού μαρμάρου, που βρίσκεται στο βυζα
ντινό μουσείο της Βέροιας, πληροφορούμαστε για τη Θεοδώρα, ηγουμένη 
ενός γυναικείου μοναστηριού, το οποίο χρονολογείται στον 5ο-6ο αιώνα και 
χωρίς αμφιβολία πρέπει να αναζητηθεί στη Βέροια58 59.

Όσον αφορά την ίδια τη Θεσσαλονίκη, φαίνεται, από όσα είπαμε παρα
πάνω, πως κατά τον 4ο αιώνα δεν πρέπει ακόμη να υπήρχαν σε αυτήν μονα
στήρια. Η εμφάνιση του μοναχισμού στην πόλη πιθανότατα τοποθετείται χρο
νικά -σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα και τις μαρτυρίες των πηγών- 
στον 5ο αιώνα.

Από τη Διήγηση που συνέγραψε ο Ιγνάτιος ηγούμενος της μονής Ακα- 
πνίου Θεσσαλονίκης Περί τής θεανόρικής είκόνος τοϋ Κυρίου ημών Ίησοϋ 
Χρίστου, τής φανερωθείσης εν τή κατά Θεσσαλονίκην μονή των Λατόμων’9

56. Βλ. ανώτερο) σ. 37.
57. Η επιγραφή αναφέρει κατά λέξη τα εξής +Έγένετο τό εργον τοΰτω (πιθανόν η ανέγερση 

του καθολικού της μονής) επί Θεοόώρου πρεσβυτέρου καί Φωκά δηακόνου καί δευτεραρήου 
τής μονής τοϋ Άρχανγέλου... βλ. D. Feissel, Recueil des inscriptions chrétiennes de Macédoine du 
111e au Vie siècle, BCH Supplément 8, Athènes - Paris 1983, σσ. 212-213. Για τη μονή Αρχαγγέλου 
επίσης βλ. Δ. Στρατής, «Μονή Αρχαγγέλου», Τα μοναστήρια της Μακεδονίας (Γενική εποπτεία 
Θ. Ζήσης). Λ '. Ανατολική Μακεδονία (Σ. Πασχαλίδης - Δ. Στρατής) (Α.Π.Θ. / Κ.Β.Ε.), 
Θεσσαλονίκη 1996, σσ. 461-462- Ζήσης, Μορφές και θέματα, ό.π., σ. 106.

58. Βλ. Feissel, ό.π., σσ. 64-65- Ζήσης, Μορφές και θέματα, ό.π., σ. 106.
59. Η Διήγηση, η οποία περιέχει πολλά στοιχεία που ανταποκρίνονται στην ιστορική και 

αρχαιολογική πραγματικότητα, απηχεί παλιότερη προφορική παράδοση. Η συγγραφή της τοπο
θετείται χρονικά συνήθως στον 1 Ιο αιώνα ή κατά μία άλλη εκδοχή στο τέλος του 9ου, βλ. Ευ. 
Τσιγαρίδας, Οι τοιχογραφίες της μονής Λατόμον Θεσσαλονίκης και η βυζαντινή ζωγραφική 
του 12ου αιώνα, Μακεδονική Βιβλιοθήκη 66, Ε.Μ.Σ., Θεσσαλονίκη 1986, σ. 13 σημ. 15 (στο εξής: 
Τοιχογραφίες)· του ίδιου, Μονή Λατόμου (Όσιος Δαβίδ), Οδηγοί Ι.Μ.Χ.Α. 10, Θεσσαλονίκη 
1987, σ. 9 (στο εξής: Μονή Λατόμου). Στον 1 Ιο αιώνα τοποθετούν τη συγγραφή της Διηγήσεως ο 
R. Janin, ο Σ. Καδάς, ο Σ. Πασχαλίδης κ.ά. βλ. Janin, Grands centres, ό.π., σ. 393 σημ. 5- Σ. Καδάς, 
«Διήγηση Ιγνατίου περί του ψηφιδωτού της μονής Λατόμου (Διονυσίου 132.] 3 και 260.13)», 
Ανάτυπον εκ της Κληρονομιάς, τ. 20, τεύχ. A ' -Β ', 1988, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 146 σημ. 13- Σ.
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προκύπτει ότι ο οίκος και το βαλανεΐον (= λουτρό) που οικοδόμησε η Θεο
δώρα, η χριστιανή κόρη του Μαξιμιανού (286-305), συναυτοκράτορα του Διο- 
κλητιανού (284-305), μετατράπηκαν, μετά την αναγνώριση και επικράτηση 
του χριστιανισμού, σε μονή, που τιμούσε τη μνήμη του προφήτου Ζαχαρία.

Η Θεοδώρα, η οποία είχε βαπτισθεί χριστιανή από τον επίσκοπο Θεσσα
λονίκης Αλέξανδρο60, για να εκτελεί τα νέα θρησκευτικά της καθήκοντα ανε
νόχλητη από τους ειδωλολάτρες γονείς της, προσποιήθηκε πως έπασχε από 
κάποια ασθένεια και ζήτησε -προκειμένου να βελτιωθεί η υγεία της- να οικο
δομήσει οΐκόν τε καί βαλανεΐον... περί τά βορειότερά που καί άνωφερέστερα 
μέρη τής πόλεως (= Θεσσαλονίκης), ô δή Λατομία έγχωρίως ονομάζονται, 
διά το τούς λίθους εκεΐθεν... λατομεΐσθαι τούς χρησίμους εις οικοδομάς?1.

Αμέσως μετά την περάτωση των οικοδομικών εργασιών, καθιέρωσε το 
βαλανείο σε χριστιανικό ναό με τη συνδρομή του επισκόπου Θεσσαλονίκης 
Αλεξάνδρου και έδωσε εντολή σε έναν ζωγράφο να αγιογραφήσει στην ανα
τολική αψίδα τη μορφή της Θεοτόκου. Ενώ όμως ο ζωγράφος τελείωνε το 
έργο του, αντίκρυσε έκπληκτος αντί για τη μορφή της Παναγίας, τη μορφή 
του Ιησού Χριστού επί νεφέλης φωτεινής, την οποία πλαισίωναν τα τέσσερα 
πτερωτά σύμβολα των ευαγγελιστών (άγγελος, λέων, μόσχος, αετός) και οι 
προφήτες Ιεζεκιήλ και Αββακούμ, αριστερά και δεξιά αντίστοιχα62.

Το θαυμαστό αυτό γεγονός ο ζωγράφος ανακοίνωσε στη Θεοδώρα, η 
οποία θέλησε να το κρατήσει μυστικό. Ωστόσο, κάποιος από τους υπηρέτες 
της το πρόδωσε στη μητέρα της· η τελευταία κάλεσε τη Θεοδώρα να δώσει 
εξηγήσεις, όπως επίσης και να λάβει μέρος στη θυσία που θα προσφερόταν 
στη θεά Άρτεμη για τη σωτηρία του πατέρα της Μαξιμιανού, που έλειπε σε 
εκστρατεία εναντίον των Σαυροματών (Σαρματών). Η Θεοδώρα αρνήθηκε 
τόσο την ύπαρξη της εικόνας όσο και να λάβει μέρος στη θυσία, χαρακτηρί

Πασχαλίόης, «Σενούφιος ο Σημειοφόρος», Το Αγιολόγιου της Θεσσαλονίκης, II, σ. 218 (στο εξής: 
«Σενούφιος Σημειοφόρος»). Ο Feissel, ό.π., σ. 97, θεωρεί ότι γράφτηκε τον 9ο ακόνα. Η Διήγησις 
Ιγνατίου εκδόθηκε από τον Α. Παπαδόπουλο-Κεραμέα βλ. A. Papadopoulos-Kerameus, Varia 
graeca sacra. Sbornik greceskich neizdannych bogoslovskich textov IV-XV vekov, St. Petersburg 
1909 (ανατ. Leipzig 1975), σσ. 102-113. Σχετικά με τη μονή Ακαπνίου Θεσσαλονίκης, η οποία 
ιδρύθηκε στο α' τρίτο του 11ου αιώνα βλ. Janin, Grands centres, ό.π., σσ. 347-349. Η μονή 
Ακαπνίου έχει ταυτισθεί με τον ναό του Προφήτη Ηλία Θεσσαλονίκης, που σώζεται μέχρι 
σήμερα. Διεξοδικά βλ. Θ. Παπαζώτος, «Η Μονή Ακαπνίου. Ο ναός του Προφήτη Ηλία», 
Θεσσαλονικέων Πόλις 2 (1997) 34-73.

60. Διήγησις Ιγνατίου, 105.25-28. Για τη Θεοδώρα βλ. Σ. Πασχαλίδης, «Θεοδώρα, θυγάτηρ 
Μαξιμιανού, μάρτυς», Το Αγιολόγιον της Θεσσαλονίκης, I. σσ. 291-294 (στο εξής: «Θεοδώρα 
μάρτυς»), όπου και βιβλιογραφία. Όσον αφορά τον επίσκοπο Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο βλ. 
ανωτέρω σημ. 32.

61. Διήγησις Ιγνατίου, 106.2-7- Καδάς, ό.π.. σ. 144- Πασχαλίδης, «Θεοδώρα μάρτυς», ό.π., 
σσ. 291-292.

62. Διήγησις Ιγνατίου, 106.28-33, 107.1-32- Καδάς, ό.π., σ. 144- Πασχαλίδης, «Θεοδώρα 
μάρτυς», ό.π., σ. 292.
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ζοντας ως ξόανα τους ειδωλολατρικούς θεούς63. Όταν έμαθε αυτά ο πατέρας 
της, διέταξε να την κλείσουν στη φυλακή, όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο και 
να πυρπολήσουν το βαλανείο-ναό64. Κατά την πυρπόληση η παράσταση του 
Χριστού δεν καταστράφηκε, επειδή η Θεοδώρα πολύ πιο πριν είχε μεριμνήσει 
και την είχε καλύψει με δέρμα βοδιού, πλίνθους και ασβέστη65.

Μετά την πλήρη επικράτηση του χριστιανισμού, όταν πλέον ο θρόνος της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας ήταν στα χέρια χριστιανών βασιλέων, μετατρά
πηκε ο εν λόγω ναός, που είχε ανεγερθεί εις τύπον δήθεν βαλανείου, σε μονή, 
η οποία αφιερώθηκε στον προφήτη Ζαχαρία66. Η μετατροπή του ναού και η 
ανοικοδόμηση της μονής, σύμφωνα με τα πορίσματα της αρχαιολογικής 
έρευνας, τοποθετείται χρονικά στο τέλος του 5ου αιώνα67. Στους κατοπινούς 
αιώνες (6ο, 7ο, 8ο) δεν έχουμε καμία πληροφορία για το μοναστήρι αυτό του 
προφήτου Ζαχαρία, που βρισκόταν -όπως αναφέραμε- στη θέση Λατόμια της 
Θεσσαλονίκης και πιθανόν έφερε, άγνωστο από πότε, την επονομασία των 
Λατόμων68. Σήμερα σώζεται μόνο το καθολικό του στην άνω πόλη της Θεσ
σαλονίκης, στο τέρμα της οδού Αγίας Σοφίας, κάτω και νοτιοδυτικά από τη 
μονή των Βλατάδων. Πρόκειται για έναν μικρό σταυροειδή με τρούλο ναό, 
που λανθασμένα έχει αφιερωθεί από το 1921 στον όσιο Δαβίδ69.

Στην κόγχη του ιερού διατηρείται σε καλή κατάσταση η ψηφιδωτή παρά
σταση του Χριστού (της Θεοφανείας), η οποία περιγράφεται -όπως είδαμε 
παραπάνω- στη Διήγηση του Ιγνατίου. Με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα η 
εν λόγω παράσταση χρονολογείται στην ίδια εποχή που μετατράπηκε το βα-

63. Διεξοδικά βλ. Αιήγησις Ιγνατίου, 107.32-33, 108.1-33, 109.1-5- Καδάς, ό.π., ο. 144- Πα- 
σχαλίδης, «Θεοδώρα μάρτυς», ό.π., σσ. 292-293.

64. Αιήγησις Ιγνατίου, 109.17-24- Καδάς, ό.π., σσ. 144-145- Πασχαλίδης, «Θεοδώρα μάρ
τυς», ό.π., σ. 293.

65. Αιήγησις Ιγνατίου, 108.20-23- Καδάς, ό.π., σ. 145- Πασχαλίδης, «Θεοδώρα μάρτυς», 
ό.π., σσ. 292-293.

66. Αιήγησις Ιγνατίου, 110.1-6 Άρτι τότε τής ελληνικής άχλύος διασκεδασθείσης καί βα- 
σιλεΰσι χριστιανοΐς τά Ρωμαίων σκήπτρα.., ήνίκα καί τούτο δή τό πολυθρύλητον ιερόν τό εις τύ
πον δήθεν βαλανείου οίκοδομηθέν, ώς ό λόγος φθάσας έδήλωσεν, εις όνομα τού προφήτου Ζα- 
χαρίου μετωνομάσθη καί εις μοναστήριον άποκατέστη...· Janin, Grands centres, ό.π., σ. 373- Κα
δάς, ό.π., σ. 145- Πασχαλίδης, «Σενούφιος Σημειοφόρος», ό.π., σ. 219.

67. Βλ. Στ. Πελεκανίδης, Παλαιοχριστιανικά μνημεία Θεσσαλονίκης. Αχειροποίητος - 
Μονή Λατόμου, Θεσσαλονίκη 1949 (ανατ. Θεσσαλονίκη 1973), σσ. 45-46- Janin, Grands centres, 
ό.π., σ. 393- Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, ό.π., σσ. 13-14- του ίδιου. Μονή Λατόμου, ό.π., σ. 10.

68. Ο μοναχός Σενούφιος στα χρόνια του αυτοκράτορα Λέοντα Ε ' του Αρμενίου (813-820) 
παρακινήθηκε από ουράνια θεϊκή φωνή να αφήσει την Αίγυπτο και να πορευθεί εις τό έν Θεσ
σαλονίκη μοναστήριον, τό των Λατόμων βλ. Αιήγησις Ιγνατίου, 110.12-20. Η Διήγηση Ιγνατίου 
αφήνει να εννοήσουμε ότι το εν λόγω μοναστήρι των Λατόμων ήταν αυτό που τιμούσε τη μνήμη 
του προφήτου Ζαχαρία.

69. Βλ. Janin, Grands centres, ό.π., σ. 392- Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, ό.π., σ. 11- του ίδιου, 
Μονή Λατόμου, ό.π., σ. 7. Για τον όσιο Δαβίδ τον Θεσσαλονικέα βλ. στη συνέχεια της παρούσας 
μελέτης.
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λανείο - ναός σε μονή, δηλαόή στα τέλη του 5ου αιώνα ή λίγο αργότερα, στο 
α ' μισό ή στα μέσα του 6ου αιώνα70. Όπως σημειώνεται στην αφιερωματική 
επιγραφή, που συνοδεύει την παράσταση, αυτή έγινε με δαπάνη κάποιας ά
γνωστης γυναίκας71, την οποία ο Ιγνάτιος στη Διήγησή του ταυτίζει με την 
κόρη του Μαξιμιανού, Θεοδώρα. Στην περίοδο της Εικονομαχίας (α ' φάση 
726-787), πιθανότατα για να προστατευθεί από τους εικονομάχους, το ψηφι
δωτό σκεπάσθηκε με δέρμα βοδιού, πλίνθους και κονίαμα72. Αργότερα, επί 
αυτοκράτορα Λέοντα Ε ' του Αρμενίου (813-820) η παράσταση με τη θεανδρι
κή μορφή του Σωτήρος Χριστού αποκαλύφθηκε, ύστερα από σεισμό, στον μο
ναχό Σενούφιο, που είχε έλθει, ακολουθώντας θεία προτροπή και κέλευση, 
από τη Νιτρία της Αιγύπτου στη Θεσσαλονίκη73. Έκτοτε η μονή των Λατό
μων, που μέχρι τότε τιμούσε τον προφήτη Ζαχαρία, φαίνεται, πως σε ανά
μνηση της θαυμαστής αυτής φανέρωσης του Κυρίου, αφιερώθηκε στον Σωτή- 
ρα Χριστό74.

Εκτός όμως από την παραπάνω μονή του προφήτου Ζαχαρία στη θέση 
Λατόμια της Θεσσαλονίκης, της οποίας η ίδρυση -όπως προαναφέραμε- 
χρονολογείται με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα στα τέλη του 5ου αιώνα, 
υπήρχε στην πόλη το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα -σύμφωνα με μαρτυρίες

70. Βλ. Πελεκανίδης, Παλαιοχριστιανικά μνημεία, ό.π., σ. 46· Janin, Grands centres, ό.π., σ. 
394- Spieser, ό.π., σ. 161· Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, ό.π., σ. 23- του ίδιου, Μονή Λατόμου, ό.π., 
αο. 53-54.

71. + Πηγή ξωτική, δεκτική, θρεπτική ψυχών πιστών ό πανέντιμος οίκος οΰτος. Εϋξαμένη 
επέτυχα καί έπιτυχοϋσα έπλήροσα. + Υπέρ εύχής ής οίδεν ό Θεός τό όνομα βλ. Feissel, ό.π., σ. 
98· Τσιγαρίδας, Μονή Λατόμου, ό.π., σ. 43.

72. Βλ. Janin, Grands centres, ό.π., σ. 394- Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, ό.π., σ. Ι4· του ίδιου, 
Μονή Λατόμου, ό.π., σ. 10. Στη Διήγησή του ο Ιγνάτιος αναφέρει ότι η Θεοδώρα κάλυψε το ψη
φιδωτό για να μην το δει κανείς και υποψιασθεί ότι ήταν χριστιανή βλ. Διήγησις Ιγνατίου, 
108.20-25.

73. Διήγησις Ιγνατίου, 110.6-33, 111.1-32, 112.1-2- Janin, Grands centres, ό.π., σ. 394- Τσιγα- 
ρίδας, Τοιχογραφίες, ό.π., σ. 14- του ίδιου, Μονή Λατόμου, ό.π., σ. 10· Καδάς, ό.π., σ. 145· Πα- 
σχαλίδης, «Σενοΰφιος Σημειοφόρος», ό.π., σ. 220. Αναλυτικά για τον Λέοντα Ε ' Αρμένιο βλ. Θ. 
Κορρές, Λέων Ε ' ο Αρμένιος και η εποχή του: Μια κρίσιμη δεκαετία για το Βυζάντιο (811-820), 
Θεσσαλονίκη 1996.

74. Μαρτυρία για τούτη την αλλαγή της αφιερώσεως μας παρέχει ο Βίος του Ιωσήφ Υμνο- 
γράφου, που γράφτηκε από τον Ιωάννη Διάκονο (τέλη 9ου - 11ος αιώνας). Το 831 ο Ιωσήφ ήλθε 
στη Θεσσαλονίκη και έγινε μοναχός κατά τό ιερόν φροντιστήριον του μεγάλου Θεού καί 
Σωτήρος.. τοϋ Λατόμου νΰν έκ του γεγενημένου θαύματος τό φροντιστήριον ονομάζεται βλ. Ιω- 
άννου Διακόνου ... Λόγος εις τον Βίον του έν άγίοις πατρός ημών Ιωσήφ του Ύμνογράφου, έκδ. J.. 
P. Migne, PG 105, Paris 1862 (ανατ. Tumhout 1976), στ. 945Β- Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, ό.π., 
σσ. 14-15- του ίδιου. Μονή Λατόμου, ό.π., σσ. 10-11. Για τον Ιωσήφ Υμνογράφο βλ. Π. Χρήστου, 
«Ιωσήφ ο Υμνογράφος», Το Αγιολόγιον της Θεσσαλονίκης, I, σσ. 358-365 όπου και βιβλιογρα
φία. Όσον αφορά τη μετέπειτα ιστορία της μονής Λατόμου ή των Λατόμων, η οποία ας σημειω
θεί ότι στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας μετατράπηκε σε τζαμί με την ονομασία Suluca ή Κερα- 
μεντίμ ή Μουράτ βλ. Janin. Grands centres, ό.π., σ. 392 κ.ε.· Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, ό.π., σσ. 
15 κ.ε.· του ίδιου, Μονή Λατόμου, ό.π., σσ. 11 κ.ε.
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των πηγών- και ένα ακόμη μοναστικό καθίδρυμα, στο οποίο μόνασε ένας 
περίφημος ασκητής: ο όσιος Δαβίδ.

Στοιχεία για αυτόν αντλούμε κυρίως από τον Βίο του που συνέταξε ανώ
νυμος συγγραφέας στη Θεσσαλονίκη κατά τα έτη 715-72Ο75, καθώς και από 
τη συλλογή ιστοριών για μοναχούς της Ανατολής, γνωστή ως Λειμών, που 
συνέθεσε περί τα τέλη του 6ου - αρχές του 7ου αιώνα ο Ιωάννης Μόσχος 
(+615 ή 619)76. Επιπρόσθετες πληροφορίες παρέχουν ένα Έγκώμιον εις τον 
όσιον... Δαβίδ π ου εξέδωσε το 1970 ο Β. Λαούρδας βάσει δύο κωδίκων της 
μονής Διονυσίου Αγίου Όρους (του Που και Που αιώνα αντίστοιχα)77, κα
θώς και δύο σύντομες περιγραφές της ασκήσεως του οσίου στο Συναξάριο της 
Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και στο Μηνολόγιο (Vat. gr. 1613) του 
αυτοκράτορα Βασιλείου B' (976-1025)78.

Αν και ο Βίος του οσίου Δαβίδ, όπως και το Έγκώμιον προς τιμήν του, 
δεν αναφέρουν λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο της καταγωγής του79, από

75. Τον Βίο του οσίου Δαβίδ εξέδωσε αρχικά στηριζόμενος σε ένα χειρόγραφο του Βερολί
νου (του 12ου αιώνα) ο Valentin Rose, Leben des heiligen David von Thessalonike, Berlin 1887. Σε 
νέα έκδοση του Βίου -την οποία χρησιμοποιούμε- με διορθώσεις, βάσει κυρίως ανέκδοτων αγιο- 
ρειτικών κωδίκων (του 12ου - Που αιώνα), προχώρησε το 1979 ο αρχιμανδρίτης Ει.-Ευ. Δελη- 
δήμος, «Βίος καί πολιτεία τού όσιου πατρός ημών Δαυίδ του έν τη θεοσώστψ πόλει Θεσσαλο
νίκη», Ο όσιος Δαυίό ο εν Θεσσαλονίκη, ανάτυπον εκ του πανηγυρικού τεύχ. προς τιμήν του 
οσίου Δαυίδ του εν Θεσ/νίκη, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 4-15. Πιθανόν ο ανώνυμος συγγραφέας του 
Βίου του οσίου Δαβίδ να ήταν μοναχός στο ίδιο μοναστήρι της Θεσσαλονίκης στο οποίο προη
γουμένως είχε μονάσει και ταφεί -όπως θα δούμε παρακάτω- και ο όσιος βλ. Α. Ξυγγόπουλος, 
«Ανάγλυφον του οσίου Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη», Μακεδονικά 2 (1941-1952) 15 T R. Loenertz, 
«Saint David de Thessalonique. Sa Vie, son culte, ses reliques, ses images», REB 11 (1953) 206.

76. Πρόκειται για την αρχαιότερη μέχρι στιγμής πηγή, στην οποία γίνεται λόγος για τον 
όσιο Δαβίδ. Ο Ιωάννης Μόσχος μαζί με τον Σωφρόνιο Σοφιστή, τον μετέπειτα πατριάρχη Ιερο
σολύμων (634-638), επισκέφθηκαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Τιβερίου A ' (578-582) τα μονα
στήρια της Αιγύπτου. Ανάμεσα σε αυτά, στην τοποθεσία Λιθαζόμενον της Αλεξάνδρειας υπήρχε 
και το μοναστήρι του αββά Παλλαδίου, ο οποίος ήταν Θεσσαλονικεύς. Ο Παλλάδιος πληροφό
ρησε τους επισκέπτες του για τον όσιο Δαβίδ, που ασκήτευε στη Θεσσαλονίκη, όταν ο ίδιος βρι
σκόταν ακόμα εκεί βλ. Ιωάννης Μόσχος, «Λειμών», J. P. Migne (έκδ.). Τού μακαρίου Ίωάννου 
τοϋ Εύκρατα (Μόσχου) βίβλος ή λεγομένη Λειμών, PG 87.3, Parisiis 1865, στ. 2847-3116 και ειδι
κότερα για τον όσιο Δαβίδ στ. 2919-2924.

77. Βλ. Έγκώμιον εις τόν όσιον πατέρα ημών Δαβίδ, τον έν Θεσσαλονίκη, Β. Λαούρδας 
(έκδ.), «Ανέκδοτον έγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ», Μακεδονικά 10 (1970) 243-256.

78. Βλ. Δεληδήμος, ό.π., σσ. 15-16. Αλλες εκδόσεις και μελέτες παλαιότερες και νεώτερες 
που αφορούν τον όσιο Δαβίδ, διεξοδικά βλ. εις A. Vasiliev, «Life of David of Thessalonica», Tra- 
ditioA (1946) 115-120- Loenertz, ό.π., σσ. 205-219.

79. Τόσο ο Βίος όσο και το Έγκώμιον παρουσιάζουν τον όσιο Δαβίδ να βρίσκεται στη Θεσ
σαλονίκη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι προερχόταν από αυτήν την πόλη βλ. Βίος τον οσίου 
Δαυίδ, Ει.-Ευ. Δεληδήμος (έκδ.), 5.10-11 Οϋτος ό πολυύμνητος ημών πατήρ καί τφ βίφ ίσάγγελος 
έν τή λαμπρά καί περιωνύμφ Θεσσαλονικέων πόλει ών τε καί διατριβών ...· Εγκώμιον εις τον 
όσιον Δαβίδ, 244.1-4 Δαβίδ δέ ό όσιώτατος.., οΐά τις τών άλλων κλήρος εξαίρετος έκ 
Θεσσαλονίκης καί εν Θεσσαλονίκη καί γενόμενος καί έξαισίοις διηγωνισμένος τής άσκητικής 
παλαίστρας άθλοις τε καί ίδρώσιν...



τον Λειμώνα του Ιωάννου Μόσχου προκύπτει ότι ο Δαβίδ ήταν τφ ... γένει 
Μεσοποταμινόφ0. Πιθανόν εξαιτίας των συνεχών επιδρομών των Περσίαν 
στις περιοχές της Μεσοποταμίας80 81 εγκατέλειψε την πατρίδα του και ήλθε στη 
Θεσσαλονίκη, όπου έγινε μοναχός ερωτι θείω τρωθείς ... εν τη μονή τών 
άγιων μαρτύρων Θεοδώρον καί Μερκούριον επιλεγόμενη Κουκονλιατώ^2. Η 
μονή αυτή βρισκόταν έν τφ άρκτικφ μέρει τής πόλεως πλησίον τον τείχονς εν 
φ έστί το παραπόρτιον τών Άπροΐτω-Φ3.

Στο βόρειο τείχος της Θεσσαλονίκης, δυτικά της Ακροπόλεως, σώζονταν 
ως το 1913 τα ίχνη δεκατεσσάρων παραπορτίων84. Σύμφωνα με τον R. Janin, 
τό παραπόρτιο τών Λπροιτων ταυτίζεται με την πύλη που υπάρχει στο βόρειο 
τείχος, δυτικά της ακροπόλεως, την οποία οι Τούρκοι αποκαλούσαν Eski De- 
lik (Παλαιόν Ρήγμα)· απέναντι της και έξω από την πόλη, κοντά στο τείχος, 
βρισκόταν -κατά τη γνώμη του- η μονή των μαρτύρων Θεοδώρου και Μερ
κούριού85. Την άποψη αυτή του Janin για τη θέση της μονής ακολούθησε και 
ο Ευ. Τσιγαρίδας86. Από την πλευρά του ο Γ. Τσορμπατζόγλου αναζητά τη 
μονή στα βορειοανατολικά της Ακροπόλεως, εκεί όπου αναγνωρίζεται το το
πωνύμιο Κήπος τον Πρόβατά87.
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80. Ιωάννης Μόσχος, Λειμών, στ. 2921Β· Κοτζαμπάση, ό.π.. σ. 97. Ο όρος Μεσοποταμινός 
δεν αναφερόταν σε όλη την έκταση της Μεσοποταμίας, αλλά πιθανόν με τον όρο αυτό 
υποδηλωνόταν μόνο το βόρειο τμήμα της, με σπουδαιότερα κέντρα την Λμιδα και την Έδεσσα 
βλ. Δεληδήμος, ό.π., σ. 19. Σχετικά με την καταγωγή του οσίου το Συναξάριο Κωνσταντι
νουπόλεως και το Μηνολόγιο του Βασιλείου Β ' σημειώνουν γενικά ότι ο Δαβίδ προερχόταν 
από την Ανατολή: Οϋτος ό μακάριος (Δαβίδ) εξ έώας έχων τήν γένεσιν και Ό έν άγίοις πατήρ 
ήμώνκαί θαυματουργός Δαβίδ υπήρχε μεν εξ ανατολών βλ. Δεληδήμος, ό.π., σσ. 15-16.

81. Βλ. Δεληδήμος, ό.π., σ. 20.
82. Βίος οσίου Δαυίδ, 5.11-13· Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 245.10-11 ...τη μονή 

προσφοιτμ τών αγίων μαρτύρων Μερκούριον καί θεοδώρου.
83. Βίος οσίου Δαυίδ, 5.13-14- Κοτζάμπαση, ό.π., σ. 98. Σε αντίθεση με τον Βίο, το Εγκώ

μιου προς τιμήν του οσίου Δαβίδ κάνει λόγο για δύο μονές. Τη μονή των μαρτύρων Θεοδώρου 
και Μερκούριού στήν οποία ασκήτευε ο όσιος και ένα γειτονικό προς αυτήν σεμνεϊον, που έφερε 
την ονομασία Άπρόϊτονβλ. Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 246.15-17 Τό σεμνεϊον(των μαρ
τύριαν Θεοδώρου και Μερκούριού) έν φπερ άσκητικώς διήθλει ό όσιος (Δαβίδ) θέσιν μέν έλαχε 
τήν άνωτέραν καί άρκτικωτέραν τής πόλεως γειτονοϋν έτέρφ σεμνείφ προσηγορίαν φέροντι τό 
Άπρόϊτον. Προφανώς το Εγκώμιον απηχεί κάποια άλλη χειρόγραφη παράδοση, γι’ αυτό και 
εμφανίζονται δύο μονές, οι οποίες βέβαια στον Βίο του οσίου Δαβίδ συγχωνεύονται σε μία, 
ίσως λόγω της γειτνίασής τους.

84. Βλ. Tafrali, ό.π., σ. 101· Δεληδήμος, ό.π., σ. 21· Spieser, ό.π., σ. 57 σημ. 185.
85. Βλ. Janin, Grands centres, ό.π., σ. 364.
86. Βλ. Τσιγαρίδας, Τοιχογραφίες, ό.π., σ. 11 σημ. 1. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο τρίκογχος 

ναός που αποκαλύφθηκε το 1950 κοντά στον ναό των αγίων Θεοδώρων της Βάρνας πιθανόν να 
σχετίζεται με το καθολικό της μονής των μαρτύρων Θεοδώρου και Μερκούριού των Κουκουλια- 
τών βλ. Μαρκή, Νεκρόπολη I. ό.π., σ. 77- Π. Ασημακοπούλου-Ατζακά, Σύνταγμα των παλαιοχρι
στιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος. III. Μακεδονία- Θράκη. 1. Τα ψηφιδωτά δάπεδα 
της Θεσσαλονίκης, Βυζαντινά Μνημεία 9, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 358-360.

87. Βλ. Γ. Τσορμπατζόγλου, «Δαυίδ ο Δενδρίτης, όσιος», Το Αγιολόγιον της Θεσσαλονίκης,
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Ο Κήπος τον Πρόβατα τοποθετείται στους πρόποδες του λόφου Καρά 
Τεπέ, βορειοανατολικά του Επταπυργίου88 και δεν έχει, κατά τη γνώμη μου, 
καμία σχέση με τη θέση της μονής των μαρτύρων Θεοδιόρου και Μερκούριού, 
η οποία -όπως προαναφέραμε- βρισκόταν στο βόρειο τμήμα της Θεσσαλονί
κης, κοντά στο τείχος και στο παραπόρτιο τών Άπροΐτων. Πού ακριβώς το
ποθετείται το παραπόρτιο τών Άπροΐτων είναι ακόμη άγνωστο89. Μέχρι στιγ
μής δεν υπάρχει κάποια μαρτυρία που θα μας βοηθούσε να προσδιορίσουμε 
τη θέση του, αλλά και τη θέση της μονής.

Όσον αφορά την άποψη του R. Janin και των άλλων ερευνητών ότι η μο
νή των παραπάνω δύο μαρτύρων βρισκόταν εκτός των τειχών, θα μπορούσε 
να παρατηρηθεί ότι μάλλον δεν λαμβάνει υπόψη της τον Βίο του οσίου Δα
βίδ, ο οποίος σαφώς τοποθετεί την εν λόγω μονή έν τφ άρκτικφ μέρει τής πό- 
λεως (Θεσσαλονίκης)90. Πέραν τούτου, όπως σημειώνεται σε άλλο σημείο του 
Βίου, το αναφερόμενο μοναστήρι ήταν ορατό από τη θάλασσα91 92. Αυτό σημαί
νει πως πράγματι βρισκόταν στο εντός των τειχών βόρειο και υψηλό τμήμα 
της Θεσσαλονίκης, διότι αν βρισκόταν έξω από την πόλη, προς βορρά -σύμ
φωνα με τη γνώμη του Janin- τότε τα βόρεια τείχη θα έκρυβαν τη θέα του και 
θα καθιστούσαν αδύνατη από θαλάσσης την οπτική επαφή με αυτό. Επομέ
νως, η μονή των μαρτύρων Θεοδώρου και Μερκούριού πρέπει να αναζητηθεί 
στο εντός των τειχών βόρειο και άνω τμήμα της Θεσσαλονίκης, πιθανότατα 
δυτικά της ακροπόλεως.

Η επονομασία των Κουκουλιατώ-Φ1, που είχε το μοναστήρι, ίσως οφειλό
ταν στον χαρακτηριστικό τρόπο ενδύσεως των μοναχών, οι οποίοι έφεραν 
κονκονλλιον ριγμένο συνήθως στους ώμους, χωρίς να σκεπάζουν με αυτό 
πάντα το κεφάλι τους93. Η άλλη επωνυμία τών Άπροϊτων94, που επίσης

Ι,σ. 192.
88. Βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 15-16.
89. Βλ. Γ. Γούναρης, Τα τείχη της Θεσσαλονίκης, Οδηγοί Ι.Μ.Χ.Α. 8, Θεσσαλονίκη 1982 

(= Θεσσαλονίκη 1976), σ. 35· Spieser, ό.π., σσ. 56-57.
90. Βλ. ανωτέρω σημ. 83.
91. Βίος οσίου Δαυίδ, 13.34, 14.1-3 (Ο όσιος Δαβίδ με τους μαθητές του επιστρέφουν με 

πλοίο από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη) ... ήγγισαν πλησίον του μεγάλου 
ακρωτηρίου ö έχει τήν επωνυμίαν ό Έμβολος, καί άμα τφ θεάσασθαι αυτόν (πρόκειται για τον 
όσιο Δαβίδ) τό άγιον μοναστήριον ένθα ώκει, έποίησεν ευχήν καί δούς τήν αγάπην τοίς άδελφοΐς 
άπέδωκε τό πνεύμα τφΚυρίω.

92. Στα χειρόγραφα που περιέχουν τον Βίο του οσίου Δαβίδ συναντώνται επίσης οι τύποι: 
Κουκουλιωτών, Κούκονλλώτων. Κούκονλλεώτων, Κουκουλλατών ή Κουκουλλωτώνβλ. Βίος 
οσίου Δαυίδ, 5 σημ. 8.

93. Βλ. Δεληδήμος, ό.π., σ. 21- Τσορμπατζόγλου, «Δαυίδ Δενδρίτης», ό.π., σ. 192. Πρβλ. Va- 
siliev, ό.π., σ. 136 σημ. 61 ■ Janin, Grands centres, ό.π., σ. 364. Σε ανάγλυφο πάνω σε μαρμάρινη 
πλάκα που βρέθηκε τον Ιανουάριο του 1944 στο εβραϊκό νεκροταφείο, ανατολικά της Θεσσαλο
νίκης και χρονολογείται γύρω στο έτος 900 εικονίζεται ο όσιος Δαβίδ σε στάση δεήσεως να 
φορά μοναχικό ένδυμα με κουκούλλιον, το οποίο ήταν ριγμένο στους ώμους του. Διεξοδικό βλ.
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έφερε η μονή και η οποία πιθανόν μεταδόθηκε και στο ομώνυμο παραπόρτιο, 
σήμαινε τους μοναχούς που δεν επιτρεπόταν να βγαίνουν έξω από το 
μοναστήρι τους (όστερητ. + προϊέναι)· η επωνυμία αυτή πρέπει μάλλον να 
συσχετισθεί με τους αυστηρούς κανόνες που ακολουθούσε η μοναστική 
αδελφότητα94 95.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο όσιος Δαβίδ ήλθε σε τούτο το μοναστικό κα- 
θίδρυμα για να ασκητέψει προσδιορίζεται μεταξύ των ετών 465-470, ενώ η 
γέννησή του τοποθετείται γύρω στο έτος 45096 97. Αγνωστη παραμένει η ακριβής 
χρονολογία ιδρύσεως και ο ιδρυτής της μονής των μαρτύρων Θεοδώρου και 
Μερκούριού. Αν ο όσιος Δαβίδ έγινε μοναχός στην εν λόγω μονή -όπως 
προαναφέραμε- κατά τα έτη 465-470, τότε η ίδρυσή της πρέπει να τοποθετη
θεί πριν από αυτό το χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τον Λειμώνα του Ιωάννου Μόσχου, στη Θεσσαλονίκη μετά 
τον άββά Δαυίδ ήλθεν καί άλλος μοναχός όνόματι Άδολάς, καί αυτός Μεσο- 
ποταμινός, καί ενέκλεισεν αυτόν εις τό από μέρος της πόλεως εις πυθμένα 
πλατάνου. Έποίησεν δέ εν αυτή μικράν θυρίδα■ όθεν καί συνετύγχανεν τοίς 
προς αυτόν ερχομένους?1. Για τον Αδολά και τη δράση του δεν έχουμε καμία 
άλλη μαρτυρία ούτε στον Βίο του οσίου Δαβίδ ούτε στο Έγκώμιον προς τιμήν 
του.

Στο μοναστήρι των μαρτύρων Θεοδώρου και Μερκούριού ο Δαβίδ ασκή
θηκε στη νηστεία, την αγρυπνία, την ταπεινοφροσύνη, τη μελέτη των θείων 
Γραφών και την καλλιέργεια των αρετών98. Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο 
Έγκώμιόν του, μετά τον θάνατο του ηγουμένου της μονής, ο όσιος, λόγω της 
αξίας του και των πνευματικών του χαρισμάτων, πιέσθηκε από την υπόλοιπη 
αδελφότητα και -μολονότι δεν ήθελε- ανέλαβε την ηγουμενία99 100. Ωστόσο 
αποφάσισε να συνεχίσει την ασκητική του ζωή πάνω σε ένα δένδρο, ιόστε ο 
Θεός βλέποντας τον αγώνα του να του χαρίσει σύνεσιν καί ταπείνωσιν τοϋ 
δουλεύειν αύτφ εν φόβω καί τρόμω'00. Ανέβηκε λοιπόν για τρία χρόνια και 
εκαθέσθη επί τφ δένδρφ δ ήν έγγύθεν κατά τό δεξιόν μέρος της εκκλησίας

Ξυγγόπουλος, ό.π., σσ. 143-148.
94. Βίος οσίου Δαυίδ, 14.25 τφ των Άπροΐτων μοναστηρίφ, 15.14 εν τφ αύτφ μοναστηρίφ 

των Άπροΐτων, 15.18-19 της αυτής μονής των Άπροΐτων.
95. Βλ. Vasiliev, ό.π., ο. 136 σημ. 61· Δεληδήμος, ό.π., σσ. 21-22. Πρβλ. Tafrali, ό.π., σ. 200.
96. Βλ. Δεληδήμος, ό.π., ο. 20. Ο Vasiliev, ό.π., σ. 127, προσδιορίζει την έναρξη της μοναχι

κής ζωής του οσίου Δαβίδ στο χρονικό διάστημα 468-470, ενώ τη γέννησή του περί το 448-450.
97. Ιωάννης Μόσχος, Λειμών, στ. 2924 Α· Vasiliev, ό.π., σσ. 125-126· Θαύματα Λγ. Δημη

τρών II, σ. 81 σημ. 100 bis· Moiitsopoulos, ό.π., σ. 131· Ζήσης, Μορφές καί θέματα, ό.π., σ. 107· 
Κοτζάμπαση, ό.π., σσ. 97-98.

98. Βίος οσίου Δαυίδ, 5.14-29, 6. 1-8- Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 245.14-35, 246.1-14· 
Vasiliev, ό.π., σσ. 120-121.

99. Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 246.17-22.
100. Βίος οσίου Δαυίδ, 6. 13-16- Vasiliev, ό.π., σ. 121.
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(του καθολικού της μονής) ίστάμενον, όνομα τούτω, άμνγδαλέα101. Επί τρία 
χρόνια υπέμενε τις κακουχίες και τους ψυχρούς ανέμους του χειμώνα ή τη 
ζέστη και τον καύσωνα του καλοκαιριού101 102. Η διαμονή πάνω σε ένα δένδρο 
(όπως στην περίπτωση του οσίου Δαβίδ) ή μέσα στο κοίλωμα ενός δένδρου 
(όπως έγινε με τον Αδολά) ήταν μία μορφή ασκητικής ζωής πιθανόν νέα και 
πρωτόγνωρη στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όχι όμως άγνωστη στις περιοχές 
της Συρίας και της Μεσοποταμίας103, από όπου κατάγονταν τόσο ο Δαβίδ, 
όσο και ο Αδολάς.

Μετά τη συμπλήρωση τριών χρόνων πάνω στο δένδρο, ο όσιος -με προ
τροπή αγγέλου- συνέχισε την άσκησή του μέσα σε ένα κελλίον, που έβαλε και 
ετοίμασαν για αυτόν οι μαθητές του104. Ο εγκλεισμός του μέσα στό εν λόγω 
οίκημα έγινε με την παρουσία του αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Δωροθέου, 
ευλαβών κληρικών και πλήθος κόσμου105. Όπως μας πληροφορεί ο Λειμών 
του Ιωάννου Μόσχου, το εγκλειστήριον του Δαβίδ βρισκόταν εξωθεν τον τεί
χους τής πόλεως (Θεσσαλονίκης) ώς από σταδίων τριών'06, δηλαδή περίπου 
555 μέτρα ή και λίγο περισσότερο από το βόρειο -χωρίς αμφιβολία- τείχος 
της Θεσσαλονίκης107. Πότε όμως κλείσθηκε μέσα στο προαναφερόμενο

101. Βίος οσίου Ααυίδ, 6. 17-19· Vasiliev, ό.π., σ. 121· Δεληδήμος, ό.π., οο. 22-23. Στο 
Εγκώμιον προς τιμήν του οσίου Δαβίδ αναφέρεται ότι το δένδρο (αμυγδαλή), στο οποίο ανέβηκε 
ο όσιος, βρισκόταν ανάμεσα στους δύο ναούς που είχε η μονή των μαρτύρων Θεοδώρου και Μερ
κούριού, οι οποίοι ήταν κτισμένοι χωριστά και σε κάποια απόσταση μεταξύ τους βλ. Εγκώμιον 
εις τον όσιον Ααβίδ, 246. 29-32.

102. Βίος οσίου Δαυίδ, 6. 29-31,7.1-12· Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 247. 6-11· Vasiliev, 
ό.π., σ. 121.

103. Παρόμοιες περιπτώσεις δενδριτών στις περιοχές της Συρίας και της Μεσοποταμίας 
βλ. εις Vasiliev, ό.π., σσ. 132-133. Γενικότερα για τους δενδρίτες ασκητές του ανατολικού, αλλά 
και του δυτικού μοναχισμού, κυρίως βλ. Κ. Χαραλαμπίδης, Οι δενδρίτες στην προχριστιανική 
και χριστιανική ιστορικοφιλολογική παράδοση και εικονογραφία, Θεσσαλονίκη 1986, σσ. 72 κ.ε.

104. Βίος οσίου Δαυίδ, 8.8-22· Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 247.27-36,248. 1-5· Vasiliev, 
ό.π., σ. 121. Τα ονόματα των δύο καλύτερων μαθητών του οσίου ήταν Δημήτριος και Θεόδωρος 
βλ. Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 247.33-34· Βίος οσίου Δαυίδ, 12.1-2.

105. Βίος οσίου Δαυίδ, 8.23-30· Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 248.5-22· Vasiliev, ό.π., σ. 
121- Κοτζάμπαση, ό.π., σ. 99.

106. Ιωάννης Μόσχος, Λειμών, στ. 2921Β- Θαύματα Αγ. Δημητρών II, σ. 81 σημ. 100 bis· 
Ζήσης, Μορφές και θέματα, ό.π., σ. 107.

107. Βλ. Δεληδήμος, ό.π., σ. 23· Τσορμπατζόγλου, «Δαυίδ Δενδρίτης», ό.π., σ. 193. Το εν 
λόγω εγκλειστήριον το τοποθετούμε έξω από το βόρειο τείχος της Θεσσαλονίκης, διότι βρισκό
ταν -όπως επιπλέον αναφέρεται- σύνεγγυς, δηλαδή πολύ κοντά στο δένδρο, άρα και στη μονή 
των μαρτύρων Θεοδώρου και Μερκούριού, όπου προηγουμένως είχε ασκητέψει ο όσιος Δαβίδ βλ. 
Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 248.14-18. Επομένως από τη μονή των παραπάνω δύο μαρτύρων, 
που βρισκόταν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κοντά στο βόρειο τείχος, αφού διέβαινε κα
νείς το παραπόρτιο των Απροΐτων, έφθανε στο εγκλειστήριον του οσίου, που ήταν σε απόσταση 
500-600 μέτρων έξω από τα βόρεια τείχη της πόλης. Ο Janin, Grands centres, ό.π., σ. 364, συγχέει 
τη θέση της μονής των μαρτύρων Θεοδώρου και Μερκούριού με τη θέση του έγκλειστηρίου του 
οσίου Δαβίδ. Έτσι τοποθετεί τη μονή στη θέση του έγκλειστηρίου, δηλαδή εκτός των τειχών, σε
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κελλίονο όσιος Δαβίδ; Για να υπολογίσουμε σε γενικές γραμμές τη χρονολο
γία, βασιζόμαστε στον αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης Δωρόθεο, ο οποίος ήταν 
παρών στον εγκλεισμό του οσίου. Η έναρξη της αρχιερατείας του τοποθετεί
ται μετά το 497 και πριν από το 515, ενώ ο θάνατός του μετά το έτος 520108. 
Επομένως και ο εγκλεισμός του Δαβίδ στο εν λόγω κελλίον ή οίκημα πρέπει 
να έγινε μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, δηλαδή κάποια στιγμή κατά 
τις δύο πρώτες δεκαετίες του 6ου αιώνα.

Στο έγκλείστήρών του ο όσιος αφιερώθηκε στην προσευχή, καθώς και στη 
θεραπεία ασθενών και άλλων πασχόντων. Για τα πολλά θαύματα που επιτε- 
λούσε, όλη η πόλη προσέβλεπε σε αυτόν και τον είχε ώς άγγελον Θεού109 110 111 112. 
Ωστόσο, την ησυχία του Δαβίδ διέκοψε μία απρόσμενη επίσκεψη: ο διάδοχος 
του Δωροθέου, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Αριστείδης (μετά το 520)"°, με 
κληρικούς και λαϊκούς, εμφανίσθηκε ενώπιον του για να του μεταφέρει το αί
τημα του λαού της πόλης και να τον πείσει να μεταβεί στην πρωτεύουσα 
Κωνσταντινούπολη και στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό (527-565), προκειμέ- 
νου να ζητήσει τη μετάθεση της έδρας της επαρχότητας Ιλλυρικού από το 
Σίρμιο στη Θεσσαλονίκη. Τη μετάθεση της έδρας της επαρχότητας είχε προη
γουμένως ζητήσει με επιστολές του από τον αρχιεπίσκοπο Αριστείδη, καλώ- 
ντας τον μάλιστα να μεσολαβήσει στον Ιουστινιανό, ο έπαρχος του Ιλλυρι
κού, που έδρευε στο Σίρμιο, βλέποντας πως η πόλη δε θα άντεχε την επικεί
μενη επίθεση των Αβάρων, που επρόκειτο να περάσουν τον Δούναβη" *.

Ο Δαβίδ αποδέχθηκε το αίτημα του αρχιεπισκόπου και μαζί με τους μα
θητές του Θεόδωρο και Δημήτριο απέπλευσε νύχτα για τη Βασιλεύουσα. Εκεί 
τον υποδέχθηκε η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, η οποία καί προσεκύνησεν προσ- 
πεσοϋσα αυτόν ευχήν αιτούσα λαβείν. Ο Ιουστινιανός τη χρονική εκείνη στιγ
μή δεν βρισκόταν στο παλάτι. Είχε μεταβεί κάπου αλλού εις πρόκενσον, δη
λαδή σε κάποια επίσημη τελετή"2. Όταν επέστρεψε και πληροφορήθηκε την

απόσταση τριών σταδίων από την πόλη. Από την πλευρά του ο Μουτσόπουλος, ό.π., σ. 132, θε
ωρεί ότι το εγκλειατήριον του Δαβίδ θα μπορούσε να τοποθετηθεί έξω από την Ακρόπολη, στην 
περιοχή του Κήπου τοϋ Πρόβατά. Η τοποθεσία του Κήπου τοϋ Πρόβατά (βλ. ανωτέρω σημ. 88) 
είναι πολύ μακρινή και -σύμφωνα με όλα όσα αναφέραμε παραπάνω- πρέπει μάλλον να απο
κλεισθεί οποιαδήποτε εγκατάσταση του έγκλειστηρίου του οσίου Δαβίδ στην εν λόγω περιοχή.

108. Βλ. Petit, ό.π., σ. 144- Δεληδήμος, ό.π., σσ. 24-25. Για τα προβλήματα στις σχέσεις του 
αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Δωροθέου με τον πάπα Ρώμης Ορμίσδα (514-523) βλ. Vasiliev, 
ό.π., σ. 134· Δεληδήμος, ό.π., σσ. 23-25- Τσορμπατζόγλου, «Δαυίδ Δενδρίτης», ό.π., σσ. 193-194.

109. Βίος οσίου Δαυίδ, 8.30-37, 9.1-37, 10.1-2· Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 248.22-35, 
249.1-14· Vasiliev, ό.π., σσ. 121-122.

110. Βλ. Petit, ό.π., σσ. 144-145- Δεληδήμος, ό.π., σσ. 25-26- Κοτζάμπαση, ό.π., σ. 99.
111. Διεξοδικά βλ. Βίος οσίου Δαυίδ, 10.3-29, 11.1-16· Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 

249.15-37, 250.1-5· Vasiliev, ό.π., σ. 122- Κωνσταντακοπούλου, ό.π., σ. 25- Κοτζάμπαση, ό.π., σ. 
100.

112. Βίος οσίου Δαυίδ, 11.28-32, 12.1-32· Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 250.16-32· Vasiliev,
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άφιξη του οσίου συγκάλεσε σιλέντιον (= αυτοκρατορικό συμβούλιο), όπου και 
τον δέχθηκε. Η είσοδος του Δαβίδ στο σιλέντίον έγινε κατά τρόπο εντυπωσια
κό: άνθρακιάν αίτησάμενος καί δεξάμενος αυτήν εις τάς άγιας αύτοϋ χεί- 
ρας, είσήει θυμιών τόν τε βασιλέα καί πάσαν τήν θεοφιλή σύγκλητον μετά 
τών δυο αύτοϋ μαθητών, μηδόλως έκθλιβείσης τής άγιας αυτόν σαρκός εν τφ 
κατέχειν εις τάς άγιας αύτοϋ χειρας το πυρ113. Τόσο ο αυτοκράτορας όσο και 
οι συγκλητικοί έμειναν έκθαμβοι στη θέα του θαυμαστού αυτού γεγονότος, 
αλλά και της μορφής του γέροντα οσίου. Τα μαλλιά της κεφαλής του έφθα
ναν ως τη μέση του, ενώ η λευκή γενειάδα του μέχρι τα πόδια του114. Όταν 
έμαθε ο Ιουστινιανός τον λόγο της επισκέψεώς του εις πάντα προθύμως 
ύπήκουσεν τφ όσίω καί όσα καί άπό στόματος ήτήσατο παρέσχεν αύτφ μετά 
πόσης σπουδής, καί γεναμένων τών σάκρων... άπέλυσεν αύτόν μετά χαράς 
πολλής, δούς αύτφ τάς κελεύσεις αύτοχείρως115. Έτσι λοιπόν με την επιτυχή 
αυτή αποστολή του Δαβίδ στην Κωνσταντινούπολη ή επαρχότης (του 
Ιλλυρικού) μετήλθεν άπό τοϋ Σερμίου εν ταύτη τή τών Θεσσαλονικέων πό- 
Αει116.

Όπως έχει επισημανθεί, η έδρα της επαρχότητας του Ιλλυρικού προ του 
441 ήταν στο Σίρμιο. Μετά την καταστροφή όμως της εν λόγω πόλεως το 441 
από τους θύννους του Αττίλα, η έδρα μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη117. Στη

ό.π„ σσ. 122-123.
113. Βίος οσίου Δαυίδ, 13.1-10- Εγκώμιου εις τον όσιον Δαβίδ, 250.32-35,251.1-11· Vasiliev, 

ό.π., σ. 123.
114. Βίος οσίου Δαυίδ, 13.13-21- Vasiliev, ό.π., σ. 123. Σε αντίθεση με εικόνες της υστεροβυ

ζαντινής εποχής που απεικονίζουν τον όσιο Δαβίδ με μακριά λευκά μαλλιά και πάρα πολΰ μα
κριά λευκή γενειάδα, η·οποία έφθανε μέχρι τα πόδια του, επηρεασμένες πιθανότατα από τα χα
ρακτηριστικά που περιγράφει ο Βίος του, στο ανάγλυφο του οσίου που βρέθηκε το 1944 στο 
εβραϊκό νεκροταφείο, ανατολικά της Θεσσαλονίκης και χρονολογείται γύρω στο έτος 900, ο Δα
βίδ παριστάνεται με κοντά μαλλιά και κοντή γενειάδα, η οποία μόλις έφθανε στο άνω μέρος του 
στήθους του. Κατά τον Ξυγγόπουλο, το ανάγλυφο τούτο, επειδή είχε ως πρότυπο τη λατρευτική 
εικόνα του οσίου Δαβίδ, που βρισκόταν στο καθολικό της μονής των μαρτύρων Θεοδώρου και 
Μερκούριού, παρίστανε αναμφίβολα τα πραγματικά χαρακτηριστικά της μορφής του οσίου. 
Σύμφωνα πάντα με τον Ξυγγόπουλο το παραπάνω ανάγλυφο προερχόταν από το μονύδριο του 
κυρ Ιωήλ (σημερινός ναός της Υπαπαντής), που αρχικά τον 10ο αιώνα τιμούσε το όνομα του 
οσίου Δαβίδ. Διεξοδικά βλ. Ξυγγόπουλος, ό.π., σσ. 148-166. Αντιρρήσεις του Δεληδήμου, που 
κατά τη γνώμη του, η περιγραφή του Βίου, και όχι το ανάγλυφο, δίνει τα αληθινά χαρακτηρι
στικά της μορφής του οσίου βλ. Δεληδήμος, ό.π., σ. 33. Για τις απεικονίσεις της μορφής του 
οσίου Δαβίδ στην εικονογραφία βλ. Vasiliev, ό.π., σσ. 143-146- Loenertz, ό.π., σσ. 219-220- Δελη
δήμος, ό.π., σ. 30κ.ε.· Χαραλαμπίδης, ό.π., σσ. 90-95.

115. Βίος οσίου Δαυίδ, 13.21-27- Εγκώμιου εις τον όσιον Δαβίδ, 251.25-33- Vasiliev, ό.π., α. 
123.

116. Βίος οσίου Δαυίδ, 14.23-24- Β. Νεράντζη-Βαρμάζη, Εγκώμια της βυζαντινής Θεσσα
λονίκης. Εισαγωγή, κείμενα, μετάφραση, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 27.

117. Στην πραγματικότητα η Θεσσαλονίκη και προ του 441 υπήρξε κατά διαστήματα έδρα 
της επαρχότητας του Ιλλυρικού βλ. Δεληδήμος, ό.π., σ. 26- Θεοχαρίδης, ό.π., σσ. 73-75.
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Θεσσαλονίκη έδρευε ο έπαρχος του Ιλλυρικού και επί Ιουστινιανού118. Ωστό
σο το 535 ανακαταλήφθηκε από τις βυζαντινές δυνάμεις το Σίρμιο, που ήταν 
στην κατοχή των Οστρογότθων και ο Ιουστινιανός θέλησε (Νεαρά XI, 14 
Απριλίου 535) για να προστατεύσει καλύτερα το βόρειο σύνορο του Δούναβη 
από τους βαρβάρους να μεταθέσει την έδρα της επαρχότητας του Ιλλυρικού 
προς βορρά, συγκεκριμένα στην πατρίδα του, την Πρώτη Ιουστινιανή (σημ. 
Caricin Grad, της νότιας Σερβίας), την οποία ανύψωσε και σε αρχιεπι
σκοπή119. Η μεταφορά αυτή της έδρας του Ιλλυρικού στην Πρώτη Ιουστινιανή 
είτε ίσχυσε για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα είτε δεν πραγματοποιήθηκε 
καθόλου120. Ματαιώθηκε χάρη στην προαναφερόμενη αποστολή του οσίου 
Δαβίδ, η οποία πιθανότατα πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στο έτος 535 ή και 
λίγο αργότερα. Ο Δαβίδ θα λέγαμε ότι εξέφρασε στον αυτοκράτορα τις 
αντιρρήσεις του επάρχου του Ιλλυρικού, του αρχιεπισκόπου Αριστείδη, αλλά 
κυρίως των ίδιων των Θεσσαλονικέων121.

Όσον αφορά στο ερώτημα γιατί ο Βίος του οσίου Δαβίδ -ο οποίος σε γε
νικές γραμμές δεν περιέχει ανακρίβειες ή άλλα λάθη- κάνει λόγο για το Σίρ
μιο αντί για την Πρώτη Ιουστινιανή, η πιθανότερη απάντηση -κατά τη γνώμη 
μου- είναι ότι ο βιογράφος συγχέει τα γεγονότα που περιγράφει με άλλα πα- 
λαιότε'ρα. Έτσι, καθώς φέρνει στη μνήμη του το παρελθόν, νομίζει πως η με
ταφορά της έδρας της επαρχότητας του Ιλλυρικού από το Σίρμιο στη Θεσσα
λονίκη που έγινε το 441, είναι η ίδια περίπτωση με τη μετάθεση της έδρας της 
εποχής του Ιουστινιανού και γι’ αυτό λανθασμένα αντί για την Π ροπή Ιου- 
στινιανή αναφέρει το Σίρμιο122.

Κατά την επιστροφή του από την Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη 
και ενώ το πλοίο που τον μετέφερε είχε πλησιάσει στον φάρο και στο μεγάλο 
ακρωτήριο του Θερμαϊκού, το Έμβολον, ο Δαβίδ άπέδωκε το πνεύμα τω Κυ- 
ρίφ123. Το πλοίο του δεν κατευθύνθηκε στο λιμάνι, αλλά προσόρμισε προς 
δυσμάς τής πόλεως, στην τοποθεσία όπου άλλοτε είχαν μαρτυρήσει οι άγιοι 
Θεόδουλος και Αγαθόπους124. Όταν έγινε γνωστός ο θάνατος (κοίμησις) του

118. Βλ. Θαύματα Ay. Δημητρών II, σ. 50.
119. Βλ. Vasiliev, ό.π., σ. 126- Δεληόήμος, ό.π., σ. 26· Θεοχαρίόης, ό.π., σ. 75 σημ. 6· Τσορ- 

μπατζόγλου, «Δαυίδ Δενόρίτης», ό.π., σ. 194.
120. Βλ. Θεοχαρίδης, ό.π., οο. 75-76 σημ. 6- I. Καραγιαννόπουλος, Το βυζαντινό διοικητικό 

σύστημα στα Βαλκάνια (4ος - 9ος αιώνας), Αθήνα 1994, σ. 6 σημ. 8.
121. Βλ. Vasiliev, ό.π., σ. 126- Δεληδήμος, ό.π., σ. 27.
122. Βλ. Vasiliev. ό.π., σσ. 127, 135· Δεληδήμος, ό.π., σ. 27- Θεοχαρίόης, ό.π., σ. 76 σημ. 6.
123. Βίος οσίου Δαυίδ, 13.28-34, 14.1-3· Εγκώμιον εις τον όσιον Δαβίδ, 251.34-37, 252.1 · 

Vasiliev, ό.π.. σ. 124. Το ακρωτήριο "Εμβολοςταυτίζεται με το σημερινό ακρωτήριο Μεγάλο Κα- 
ραμπουρνού βλ. Δεληδήμος, ό.π., σ. 29. Σχετικά με τον Έμβολο ή Έκβολο επίσης βλ. Γ. Τσάρας, 
«Έκβολος - Εκβολή (Τοπογραφικά Θεσσαλονίκης I)», Βυζαντιακάΐ (1982)29-35.

124. Βίος οσίου Δαυίδ, 14.8-11· Vasiliev, ό.π., σ. 124· Κοτζάμπαση, ό.π., σ. 99. Για τους 
μάρτυρες Θεόδουλο και Αγαθόποδα βλ. ανωτέρω σ. 42.
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οσίου (τοποθετείται στο χρονικό διάστημα 5 35-541)125, πάσα ή πόλις και ο 
αρχιεπίσκοπος Αριστείδης συνέρευσαν επί τόπου για να προσκυνήσουν και να 
αποδώσουν την πρέπουσα τιμή στον νεκρό. Αφού σχημάτισαν πομπή και πε
ριήλθαν εξωτερικά το δυτικό και μέρος του βορείου τείχους, μετέφεραν το λεί
ψανο -μέσω του παραπορτιού των Άπροΐτων- εντός της πόλεως, στη μονή 
όπου ο Δαβίδ είχε μονάσει, των μαρτύρων Θεοδώρου και Μερκούριού. Εκεί, 
σύμφωνα με την επιθυμία του, ενταφίασαν μέσα σε ξύλινη θήκη το λείψανό 
του126.

Εκατόν πενήντα χρόνια μετά τον θάνατο του οσίου, δηλαδή γύρω στο 
685-690, ο ηγούμενος της παραπάνω μονής, Δημήτριος θέλησε να ανοίξει 
τον τάφο του Δαβίδ και να λάβει τμήμα από το λείψανό του. Κατά τη διάρ
κεια των εργασιών όμως, ή πλάξ (του τάφου) όιερράγη εις πολλά. Το γεγονός 
τούτο φόβισε αυτούς που είχαν αναλάβει το έργο της διανοίξεως, οι οποίοι 
θεώρησαν ότι επρόκειτο για φανέρωση της θελήσεως του οσίου να μην συνε- 
χίσουν περαιτέρω· έτσι σταμάτησαν τις προσπάθειές τους127.

Ο μαθητής και διάδοχος του Δημητρίου στην ηγουμενία, Σέργιος, ο 
οποίος αξιώθηκε να ανέλθει και στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Θεσσαλονί
κης (περί τα τέλη του 7ου αιώνα)128, ήταν αυτός που μαζί με τους μαθητές 
του προχώρησε στη διάνοιξη του τάφου του οσίου Δαβίδ. Από το λείψανό του 
δεν τόλμησε να πάρει τίποτε άλλο, παρά μόνο λίγες τρίχες από τα μαλλιά 
της κεφαλής και τη γενειάδα του προς πίστιν καί σωτηρίαν πολλών ψυχών'29.

Στη μονή των μαρτύρων Θεοδώρου και Μερκούριού, της οποίας η ίδρυση, 
όπως αναφέραμε, τοποθετείται πριν από το 465-470, ο άγνωστος κατά τα 
άλλα βιογράφος του οσίου Δαβίδ άκουσε τις προφορικές διηγήσεις των ευλα
βών μοναχών σχετικά με τον όσιο και έτσι συνέθεσε έγγράφως τον Βίο του, 
εκατόν ογδόντα περίπου χρόνια μετά τον θάνατό του, δηλαδή γύρω στο 715- 
720130. Η παρουσία και ύπαρξη της εν λόγω μονής φαίνεται πως ήταν συνε
χής από την εμφάνισή της στο β ' μισό του 5ου αιώνα, κατά τη διάρκεια του 
6ου και του 7ου αιώνα, μέχρι και τη β ' δεκαετία του 8ου αιώνα. Έκτοτε δεν 
έχουμε καμία πληροφορία για αυτήν τα ίχνη της χάνονται στη διάρκεια της

125. Βλ. Δεληδήμος, ό.π., σ. 30- Τσορμπατζόγλου, «Δαυίδ Δενδρίτης», ό.π., σ. 196. Ο 
Vasiliev, ό.π., σ. 127, τον χρονολογεί κατά τα έτη 538-540.

126. Βίος οσίου Δαυίδ, 14.11-22- Εγκώμων εις τον όσων Δαβίδ, 252.6-12· Vasiliev, ό.π., σ. 
124.

127. Βίος οσίου Δαυίδ, 14.24-31· Vasiliev, ό.π., σ. 124· Loenertz, ό.π., σ. 220· Δεληδήμος, ό.π., 
σ. 34- Τσορμπατζόγλου, «Δαυίδ Δενδρίτης», ό.π., σσ. 196-197.

128. Βλ. Petit, ό.π., σ. 214- Δεληδήμος, ό.π., σ. 35- Κοτζαμπάση, ό.π,, σσ..99-100.
129. Βίος οσίου Δαυίδ, 14.32-34, 15.1-12- Vasiliev, ό.π., σ. 124· Loenertz, ό.π., σ. 22L Δελη

δήμος, ό.π., σ. 35· Κοτζαμπάση, ό.π., σ. 98 σημ. 71.
130. Βίος οσίου Δαυίδ, 15.13-22· Vasiliev, ό.π., σσ. 124, 128.
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Εικονομαχίας (726-787, 813-843)131.
Πέρα όμως από την προαναφερόμενη μονή που βρισκόταν μέσα στη Θεσ

σαλονίκη, ένα ακόμη μοναστικό καθίδρυμα με ισχυρή οχύρωση μαρτυρείται 
ότι υπήρχε περί τα τέλη του 6ου - αρχές του 7ου αιώνα έξω από τα τείχη της 
πόλεως. Πρόκειται για τη μονή της αγίας Ματρώνας, η οποία μνημονεύεται 
στην α ' συλλογή των Θαυμάτων του αγίου Δημητρίου που συνέγραψε ο αρ
χιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ιωάννης132. Όπως αναφέρεται, κατά την πρώτη 
μεγάλη επίθεση από πλήθος Αβαροσλάβων εναντίον της Θεσσαλονίκης133 στα 
χρόνια του αυτοκράτορα Μαυρίκιου (582-602)134, οι εχθροί προτού φθάσουν 
έξω από τα τείχη της πόλεως συνάντησαν στην πορεία τους το φρουρών 
(= οχυρωμένο μοναστήρι) της καλλίνικου μάρτυρος Ματρώνης. Καθώς ήταν 
νύχτα (της 22ας προς την 23η Σεπτεμβρίου του 597) και επειδή πρώτη φορά 
εξεστράτευαν εναντίον της πόλεως135 και συνεπώς δε γνώριζαν την τοπογρα

131. Προς το τέλος της Εικονομαχίας (δ' δεκαετία του 9ου αιώνα) μαρτυρείται ότι η σο- 
ρός του οσίου Δαβίδ βρισκόταν ανέπαφη στη θέση της, χωρίς όμως να γίνεται καμία νύξη για 
τη μονή των μαρτύρων Θεοδώρου και Μερκούριού βλ. Βίος Γρηγορίου Δεκαπολίτου (+842), F. 
Dvornik (έκδ.), La vie de Saint Grégoire le Décapolite et les Slaves Macédoniens au IXe siècle, 
Paris 1926, 64.9-10. Επίσης βλ. και τη νέα έκδοση του Βίου του Γρηγορίου Δεκαπολίτου από τον 
Γεώργιο Μάκρη: Βίος Γρηγορίου Δεκαπόλεως, G. Makris (έκδ.), Ignatios Diakonos und die Vita 
des HI. Gregorios Dekapolites (Byzantinisches Archiv 17), Stuttgart und Leipzig 1997, σ. 118, § 55, 
στ. 7-9- Vasiliev, ό.π., σ. 117- Loenertz, ό.π., σ. 221· Δεληδήμος, ό.π„ σ. 35. Επιπλέον στις αρχές 
του 10ου αιώνα (904) κατά την άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Σαρακηνούς του Λέοντα 
Τριπολίτη γίνεται λόγος για την περιοικίδα (γειτονιά, συνοικία) του οσίου Δαβίδ, που χωρίς 
αμφιβολία πρέπει να βρισκόταν στην περιοχή γύρω από τη μονή των μαρτύρων Θεοδώρου και 
Μερκούριού, στην οποία μόνασε ο όσιος και υπήρχε ο τάφος του, δηλαδή στο βόρειο τμήμα της 
Θεσσαλονίκης, προς τα δυτικά της Ακροπόλεως βλ. Ιω. Καμινιάτου, Εις την άλωσιν της Θεσσα
λονίκης, G. Böhling (έκδ.), (CFHB 4), Berlin - N. York 1973, 37.14-18· Spieser, ό.π., σ. 40. Και 
πάλι όμως, αν και μαρτυρείται πλήθος... μοναχών έναρέτων εγκατεστημένων εκεί, δεν παρέχεται 
καμία πληροφορία ούτε για την παραπάνω μονή (αν σωζόταν), ούτε για το λείψανο του οσίου 
Δαβίδ. Πιθανότατα το λείψανο του οσίου μεταφέρθηκε στη Δύση κατά τη διάρκεια της λατινι
κής κυριαρχίας του Μονφερρατικού οίκου στη Θεσσαλονίκη (1205-1224). Έτσι το 1236 αναφέ- 
ρεται ότι βρισκόταν στην πόλη Παβία της Ιταλίας. Εκεί παρέμεινε και φυλασσόταν σε διάφορα 
μέρη (ναός του αγ. Πέτρου in Ciel d’Oro μέχρι το 1809, Sacrario vescovile 1809-1904, Instituto 
Pavoniano. degli Artigianelli 1904-1967) μέχρι τον Ιούνιο του 1967, οπότε μετακομίσθηκε στο Tra
date του Μιλάνου. Τελικά από το Μιλάνο, με ενέργειες του αειμνήστου μητροπολίτη Θεσσαλονί
κης Παντελεήμονα Β ', το λείψανο του οσίου Δαβίδ μεταφέρθηκε το 1978 στη Θεσσαλονίκη και 
εναποτέθηκε στη βασιλική του αγίου Δημητρίου. Διεξοδικά βλ. Loenertz, ό.π., σσ. 221-222· Δελη- 
δήμος, ό.π., σσ. 35-38· Τσορμπατζόγλου, «Δαυίδ Δενδρίτης», ό.π., σ. 197.

132. Βλ. ανωτέρω σημ. 38. Για την αγία Ματρώνα προς τιμήν της οποίας ανήγειρε ναό εν
τός της Θεσσαλονίκης ο επίσκοπος Αλέξανδρος (πρώτες δεκαετίες του 4ου αιώνα), όπου μετέ
φερε και εναπέθεσε το λείψανό της βλ. ανωτέρω σ. 40.

133. Θαύματα Αγ. Δημητρίου I, 134.17-19 Μέγιστος οΰτος στρατός των κατά τούς ήμε- 
τέρους χρόνους ώφθη, άγαπητοί. Οί μέν γάρ αυτούς υπέρ τάς έκατόν χιλιάδας όπλίτας άνδρας 
έδόξαζον, οί δέ όλίγφ ηττους, άλλοι πολλφ πλείους.

134. Θαύματα Αγ. Δημητρίου I, 134.4-5 ... καί τά σκήπτρα της 'Ρωμαίων άρχής κατέχοντα 
τότε Μαυρίκιον.

135. Θαύματα Αγ. Δημητρίου I, 136.17-19 Τόν δέ άφατον φόβον τη πύλει τότε περιεποίησε.
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φία της περιοχής, νόμισαν ότι το φρουρών της αγίας Ματρώνας ήταν η ίδια 
η πόλη της Θεσσαλονίκης. Όταν ξημέρωσε και αντιλήφθηκαν πως η πόλη 
βρισκόταν κοντά τους ώρμησαν όμοθυμαδόν επ’ αυτήν ώς λέων άρπάζων καί 
ώρυόμενος|36.

Από τα παραπάνω προκύπτει πως έχουμε να κάνουμε με ένα οχυρωμένο 
μοναστήρι, το οποίο χαρακτηρίζεται ως φρούριον. Παρόμοια ονομασία και 
πιθανότατα και οχύρωση σαν αυτή της μονής της αγίας Ματρώνας διέθετε 
και το καστέλλιον της Αλμυρίσσου που ιδρύθηκε από τον Αρμένιο στρατιώτη 
Ιιονά στα χρόνια του αυτοκράτορα Αρκαδίου (395-408) και τοποθετείται στην 
επαρχία της Σκυθίας της διοικήσεως Θράκης136 137. Άλλο χαρακτηριστικό, πα
ρόμοιο παράδειγμα οχυρωμένου μοναστηριού είναι αυτό της μονής του Σινά 
(6ος αιώνας)138. Γενικότερα ως τειχίον, περιτείχισμα, φρούριον, κάστρον, 
τειχόκαστρον, ίδιόκαστρον, εξώκαστρον ή καστέλλιον αναφέρεται ο περίβολος 
των μονών που είχαν έντονα φρουριακό χαρακτήρα και βρίσκονταν έξω ή 
μακριά από πόλεις, σε ερημικά παράλια ή απόκεντρα μέρη139.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ιδρύθηκε η μονή της αγίας Ματρώνας, όπως 
και ο ιδρυτής της, μας είναι άγνωστος. Πόντιος ως terminus ante quem της 
ιδρύσεώς της πρέπει να θεωρηθεί η συγκεκριμένη αβαροσλαβική επίθεση ενα
ντίον της Θεσσαλονίκης, που σημειώθηκε στην εποχή του Μαυρίκιου (582-602) 
και συγκεκριμένα το έτος 597.

Σχετικά με τη θέση της μονής, η οποία βρισκόταν εκτός των τειχών και 
κοντά στην πόλη140, το κείμενο των Θαυμάτων δεν μας παρέχει άλλες διευ
κρινιστικές πληροφορίες. Εφόσον όμως οι Αβαροσλάβοι συνάντησαν στην 
πορεία τους προς τη Θεσσαλονίκη το μοναστικό αυτό καθίδρυμα, για να κα

καί τό πρώτως Ιδεϊν φάλαγγα βαρβαρικήν ονδέπω γάρ οϋτω πλησίον ώφθησάν ποτέ περικαθίσα- 
ντες οί πολέμιοι, καί άγνώτες ήσαν οί πολλοί των πολιτών καί της θέας αυτών... Η πρώτη αυτή 
μεγάλη αβαροσλαβική επίθεση εναντίον της Θεσσαλονίκης χρονολογείται κατά πάσα πιθανό
τητα -όπως απέδειξε ο καθηγητής Θ. Κορρές- στο έτος 597. Αναλυτικά βλ. Korres, ό.π., σσ. 171- 
177- Κοτζάμπαση, ό.π., σσ. 93-94.

136. Διεξοδικά βλ. Θαύματα Αγ. Αημητρίου I, 134.26-31, 135.1-4· Moutsopoulos, ό.π., σσ. 152 
κ.ε. Η μονή της αγίας Ματρώνας εξαιτίας της ισχυρής οχύρωσής της πιθανόν να βοηθούσε και 
να ενίσχυε την άμυνα της Θεσσαλονίκης. Κατά τον Spieser, ό.π., σ. 19 σημ. 83, οι βάρβαροι 
περνώντας από εκεί και προτού προχωρήσουν προς την πόλη προσπάθησαν να καταλάβουν την 
εν λόγω μονή-φρούριο για να εξασφαλίσουν έτσι τα νώτα τους.

137. Βίος Υπατίον, G. J. Μ. Bartelink (έκδ.) (SC 177), Paris 1971, σσ. 80-84, Κεφ. 3 και σ. 94, 
Κεφ. 7, § 1. Βλ. και ανωτέρω σημ. 11.

138. Για τη μονή του Σινά, η οποία ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό (527-565) 
βλ. Κ. Αμαντος, Σύντομος ιστορία της ιερός μονής του Σινά, Ελληνικά 3, Παράρτημα, Θεσσα
λονίκη 1953- Moutsopoulos, ό.π., σ. 162 σημ. 157.

139. Βλ. Α. Ορλάνδος, Μοναστηριακή αρχιτεκτονική, Αθήναι21958, σσ. 10-12.
140. Θαύματα Αγ. Αημητρίου I, 135.2-3 Ώς δέ λοιπόν έωσφόρος διηύγασε, καί πλησίον οϋ- 

σαν τήνπόλιν (σε σχέση προς τη μονή) έγνώρισαν (οι Αβαροσλάβοι), ώρμησαν όμοθυμαδόν επ’ 
αυτήν...
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θορίσουμε τη θέση του πρέπει να εξακριβώσουμε από ποιο σημείο έφθασαν 
στην πόλη οι επιτιθέμενοι. Ο Μ. Χατζή Ιωάννου θεωρεί ότι οι Σλάβοι ήλθαν 
από τον δρόμο των Σερρών και γι’ αυτό τοποθετεί τη μονή της αγίας Ματρώ- 
νας στα δυτικά, συγκεκριμένα έξω από τη Ληταία πύλη και στη θέση όπου 
κατά την Τουρκοκρατία υπήρχε ο Μεβλιχανές141 (στις μέρες μας στο μέρος 
τούτο έχουν ανεγερθεί το 59ο, 60ο, 61ο και 62ο Δημοτικά σχολεία, περιοχής 
Παναγίας Φανερωμένης)142. Την άποψή του αυτή ακολούθησε και ο Α. Βα- 
καλόπουλος143.

Ωστόσο, η απόσταση που χωρίζει τον χώρο των σημερινών Δημοτικών 
σχολείων, όπου τοποθετεί τη μονή ο Μ. Χατζή Ιωάννου, από τα τείχη της 
Θεσσαλονίκης -όπως προκύπτει από προσωπική επιτόπια έρευνα- είναι πολύ 
μικρή, γύρω στα 50-60 μέτρα. Ένα τόσο μεγάλο όμως στράτευμα Αβαροσλά- 
βων περικυκλώνοντας και μόνο τη θέση, όπου πιστεύεται ότι βρισκόταν η εν 
λόγω μονή, έστω και αν ήταν νύχτα, θα κατέληγε -λόγω της μικρής απόστα
σης- πάνω στα τείχη της Θεσσαλονίκης και θα διαπίστωνε πού ακριβώς ήταν 
η πόλη. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη κατά την αβαροσλαβική επίθεση που 
περιγράψαμε παραπάνω. Αυτό σημαίνει πως η μονή βρισκόταν σαφώς κοντά 
στην πόλη, όχι όμως τόσο κοντά όσο την τοποθετεί ο Μ. Χατζή Ιωάννου.

Από την πλευρά της η Ευ. Μαρκή-Αγγέλκου πιθανολογεί ότι το οχυρω
μένο μοναστήρι της αγίας Ματρώνας βρισκόταν στην περιοχή της Νέας Ευ
καρπίας, όπου τον Ιανουάριο του 1981 ανασκάφηκε στα θεμέλια οικοπέδου 
ισχυρός τοίχος με πύργο. Την υπόθεσή της αυτή στηρίζει και στο γεγονός ότι 
η περιοχή ήταν πάνω στην οδό καθόδου των Σλάβων144 145. Όπως προκύπτει ό
μως από μία άλλη αιφνιδιαστική επιδρομή που πραγματοποίησαν 5.000 Σλά
βοι εναντίον της Θεσσαλονίκης στις αρχές του 7ου αιώνα και συγκεκριμένα 
το έτος 604ι45, οι Θεσσαλονικείς είχαν οπτική επαφή με την τοποθεσία όπου 
βρισκόταν η εν λόγω, μονή, ώστε ήταν δυνατό να διακρίνουν τις κινήσεις των 
βαρβάρων που είχαν συγκεντρωθεί εκεί και να υπολογίσουν τον αριθμό 
τους146. Η θέα από τα τείχη της Θεσσαλονίκης προς τη Νέα Ευκαρπία, όπου 
πιθανολογείται ότι βρισκόταν η μονή, καθίσταται προβληματική -ακόμη κι αν 
δεν υπήρχαν οι πολυκατοικίες- επειδή μεσολαβούν οι λόφοι των Συκεών, των

141. Βλ. Χατζή Ιωάννου, ό.π., σσ. 103-104- Moutsopoulos, ό.π., σ. 156.
142. Βλ. Moutsopoulos, ό.π., σ. 180 (Ρ1. 16).
143. Βλ. Βακαλόπουλος, ό.π., σσ. 35-36- Moutsopoulos, ό.π., σ. 157 σημ. 142.
144. Βλ. Μαρκή-Αγγέλκου, «Σταυρικό μαρτύριο», ό.π., σσ. 60-61- της ίδιας, Νεκρόπολη 1, 

ό.π., σσ. 76-77- Moutsopoulos, ό.π., σ. 157.
145. Βλ. ανωτέρω σσ. 42-43.
146. Θαύματα Αγ. Δημητρίου I, 126.14-17 Είτα καθορώσιν (οι Θεσσαλονικείς) έπί τό πεδίον 

τού σεβασμίου ναόν τής χριστοφόρου μάρτυρος Ματρώνης πληθύν βαρβαρικήν, ούκ άγαν μέν 
πολλήν, άχρι γάρ πέντε χιλιάδων παρ ’ ήμΐν έλογίσθησαν, σφοδρόν δέ τή ΐσχύϊ διά τό επίλεκτους 
τε απαντας καί έμπειροπολέμους καθεστηκέναι.
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Μετεώρων και της Πολίχνης, οι οποίοι αποκρύπτουν μεγάλο μέρος της εν 
λόγω περιοχής. Επομένως η προτεινόμενη τοποθέτηση της μονής στη Νέα 
Ευκαρπία πρέπει μάλλον να επανεξετασθεί.

Πολύ κοντά στην επίλυση του ζητήματος της θέσεως της μονής της αγίας 
Ματρώνας έφθασε ο J.-M. Spieser. Αφού μελέτησε τη μορφολογία του εδά
φους γύρω από τη Θεσσαλονίκη και τα ενδεχόμενα δρομολόγια, τα οποία 
ακολουθώντας κανείς μπορούσε να προσεγγίσει την πόλη147, θεώρησε πολύ 
πιθανό, οι Αβαροσλάβοι, τόσο στη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσαν εναντίον 
της Θεσσαλονίκης το 597, όσο και κατά τη μετέπειτα επιδρομή τους το 604, 
να έφθασαν στην πόλη από τα υψώματα και τους λόφους που βρίσκονται στα 
βορειοανατολικά της Ακροπόλεως148. Στην πορεία τους συνάντησαν τη μονή- 
φρούριο της αγίας Ματρώνας, η οποία χωρίς αμφιβολία πρέπει να τοποθε
τηθεί -κατά τον Spieser- στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης149.

Τη λύση στο ζήτημα της θέσεως της μονής έδωσε, κατά τη γνώμη μου, ο 
Ν. Μουτσόπουλος, ο οποίος σε αεροφωτογραφία της περιοχής βορειοανατο
λικά της ακροπόλεως, που λήφθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1962, διέκρινε 
πάνω στον λόφο Καρά Τεπέ τα ίχνη των θεμελίων ενός φρουρίου σε σχήμα 
τετραγώνου, το οποίο είχε σε καθεμία γωνία του από έναν τετράγωνο πύργο. 
Το φρούριο αυτό ταυτίσθηκε με την οχυρωμένη μονή της αγίας Ματρώνας150. 
Επομένως η εν λόγω μονή-φρούριο τοποθετείται στην κορυφή του λόφου 
Καρά Τεπέ, βορειοανατολικά της Ακροπόλεως της Θεσσαλονίκης. Τούτη η θέ
ση, που είναι ορατή από τα ανατολικά τείχη, βρίσκεται στον πιθανό δρόμο 
έλευσης των Αβαροσλάβων, οι οποίοι και στις δύο αναφερόμενες επιθέσεις 
τους πρέπει μάλλον -όπως πιστεύεται- να προσέγγισαν την πόλη από τους 
λόφους που υψώνονται πάνω από αυτήν.

Για τη μετέπειτα πορεία της μονής της αγίας Ματρώνας δεν έχουμε κα
μία πληροφορία. Πιθανόν το μοναστήρι να πυρπολήθηκε και να καταστρά
φηκε ακολουθώντας την τύχη και των άλλων ναών που βρίσκονταν έξω από 
τα τείχη της Θεσσαλονίκης, όταν μετά την άκαρπη πολιορκία της πόλεως το

147. Βλ. Spieser, ό.π., σσ. 11, 18.
148. Βλ. ό.π., σσ. 19, 28-29. Η διαδρομή αυτή από τα βορειοανατολικά, ορεινή και δύσβατη, 

είναι πολύ πιο σύντομη, γι’ αυτό και αιφνιδιάστηκαν οι Θεσσαλονικείς κατά την αβαροσλα- 
βική επίθεση του 597, επειδή δεν υπολόγιζαν ότι θα έφθαναν οι βάρβαροι τόσο νωρίς μπροστά 
στα τείχη τους, αλλά μετά από μερικές μέρες βλ. Θαύματα Αγ. Δημητρίου 1, 134.26-30. Είναι 
αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι κατά την έβδομη και τελευταία ημέρα της μεγάλης πολιορ
κίας της Θεσσαλονίκης (του 597), οι Αβαροσλάβοι, ύστερα από θαύμα του αγίου Δημητρίου, 
νομίζοντας ότι εξέρχεται όλος ο στρατός από την πόλη εναντίον τους, φοβήθηκαν τόσο πολύ, 
ώστε υποχώρησαν για να σωθούν έπί τάς άκρωρείας, δηλαδή προς τους λόφους στα βορειοα
νατολικά, από όπου πιθανόν είχαν έλθει βλ. Θαύματα Αγ. Δημητρίου I, 156.11 κ.ε.

149. Βλ. Spieser, ό.π., σ. 28- Moutsopoulos, ό.π., σ. 158.
150. Βλ. Moutsopoulos, ό.π., σσ. 160-161, 187 (Ρ1. 23), 189 (ΡΙ. 25).
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618, η οποία κράτησε τριάντα τρεις ημέρες, ο χαγάνος των Αβάρων άκατα- 
σχέτω πικρία έκκαυσθείς προσέταξε πάντας τούς εξω σεβασμίους ναούς πυρί 
παραδοθήναι]5].

Από όσα ήδη εκθέσαμε στην παρούσα μελέτη σχετικά με τις απαρχές του 
μοναχισμού και τα πρώτα μοναστικά καθιδρύματα στη Θεσσαλονίκη, προκύ
πτει ότι ο μοναχισμός εμφανίσθηκε στην πόλη κατά τον 5ο αιώνα. Μέχρι και 
την έναρξη της Εικονομαχίας (726) τρία είναι τα γνωστά μοναστήρια για τα 
οποία διαθέτουμε στοιχεία από τα αρχαιολογικά δεδομένα και τις μαρτυρίες 
των πηγών. Πρόκειται για τα μοναστικά καθιδρύματα: α) των μαρτύρων Θε
οδώρου και Μερκούριού των Κουκουλιατών ή Απροΐτων, που ιδρύθηκε πριν 
από το 465-470, β) του προφήτου Ζαχαρία στη θέση Λατόμια (των Αατόμων), 
του οποίου η ίδρυση τοποθετείται στα τέλη του 5ου αιώνα και γ) της αγίας 
Ματρώνας, που διέθετε ισχυρή οχύρωση και υπήρχε περί τα τέλη του 6ου - 
αρχές του 7ου αιώνα. Ένα ακόμη μοναστήρι -άγνωστο κατά τα άλλα- πιθα
νολογείται ότι εγκαταστάθηκε πάνω στα ερείπια του οκταγωνικού συγκροτή
ματος της Χρυσής Πύλης (βόρεια της σημερινής πλατείας Βαρδαρίου), όταν 
το οκτάγωνο καταστράφηκε από σεισμό γύρω στο 518151 152.

Οι μονές του προφήτου Ζαχαρία και των μαρτύρων Θεοδιόρου και Μερ
κούριού βρίσκονταν στο βόρειο και άνω τμήμα της πόλης· η ανώνυμη, άγνω
στη μονή του οκταγώνου στο δυτικό, ενώ έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης, 
στα βορειοανατολικά και πάνω σε λόφο βρισκόταν η οχυρωμένη μονή-φρού- 
ριο της αγίας Ματρώνας.

Με το μοναστήρι των μαρτύρων Θεοδώρου και Μερκούριού συνδέεται ο 
όσιος Δαβίδ ο Μεσοποταμινός (450-535/41), ο οποίος μόνασε εκεί, ενώ κατό
πιν συνέχισε την άσκησή του ως δενδρίτης και ως έγκλειστος σε κάποιο 
οίκημα έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης. Σε πυθμένα πλατάνου έξω από 
την πόλη ασκήτεψε το ίδιο περίπου χρονικό διάστημα και ο Αδολάς, που επί
σης προερχόταν από την περιοχή της Μεσοποταμίας.

Αν και οι πληροφορίες μας είναι αποσπασματικές ενδεχομένως να 
υπήρχε κάποια μοναστική κίνηση και σχέση ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και 
την Αίγυπτο. Είδαμε πως ο Πορφύριος, ο μετέπειτα επίσκοπος Γάζης (395- 
420), ο οποίος είχε πατρίδα του τη Θεσσαλονίκη, ταξίδεψε και μόνασε στην 
Αίγυπτο, στην περιοχή της Σκήτης (372-377). Από τη Θεσσαλονίκη ήταν ο αβ- 
βάς Παλλάδιος, ο οποίος είχε το μοναστήρι του στην τοποθεσία Λιθαζόμενον 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου επί αυτοκράτορα Τιβερίου A ' (578-582). Επι
πλέον, ο μοναχός Σενούφιος ακολουθώντας θεία προτροπή και κέλευση ήλθε 
στα χρόνια του Λέοντα Ε' Αρμενίου (813-820) από τη Νιτρία της Αιγύπτου

151. Θαύματα Αγ. Δημητρών 1. 189.4-10, II. 99-100· Janin, Grands centres, ό.π., σ. 397.
152. Βλ. Μαρκή, Οκταγωνικός ναός, ό.π., σ. 131.
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στη μονή των Λατόμων της Θεσσαλονίκης.
Η περίοδος της Εικονομαχίας είχε -εκτός των άλλων- αρνητικές επι

πτώσεις και στη μοναστική ζωή της πόλης. Μετά τη λήξη της, ο μοναχισμός 
στη Θεσσαλονίκη γνώρισε νέα άνθηση σε συνδυασμό και με την εμφάνιση των 
πρώτων ασκητών στο Αγιον Όρος και την ίδρυση της αθωνικής πολιτείας. 
Αλλά με το θέμα αυτό ελπίζουμε να ασχοληθούμε σε άλλη προσεχή εργασία.

Γ. ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ



SUMMARY

G. Harizanis, The Beginning of Monasticism in Thessaloniki. Thessalo- 
nican Martyrs and Monastic Establishments, which appeared in Town till the 
Opening of Iconoclasm (726).

This article deals with the expansion of Christianity in Thessaloniki, as 
well as the organization of its first Christian church, in 49 A.D. It refers to the 
Thessalonican martyrs who found death (martyrdom) during the persecutions 
of the emperor Diokletianos (like Domninos, Florentios, greatmartyr Dimi- 
trios and his student Nestor, Luppos, Anysia, Matrona, Alexander, Theodoulos 
and Agathopus, Agapi, Irena, Chionia and many others) and mostly it 
discusses the appearance of monasticism in Thessaloniki.

The basic conclusion of the article is that monasticism appeared in the 
town -according to the archaeological evidences and the written sources- most 
likely during the 5th century. According to the information we have, untili the 
beginning of Iconoclasm (726), there were three known monasteries in 
Thessaloniki: a) The monastery of martyrs Theodore and Mercury the 
Koukouliates or Aproeton; it was established before 465-470 and it was there 
where holy David (450-535/41), who came from Mesopotamia, practised 
solitary life, b) The monastery of the prophet Zacharia (Latomou) in the 
location «Latomia», which was established in the end of the 5th century and c) 
the monastery of Saint Matrona, located outside the walls of Thessaloniki with 
strong fortification. It existed about the end of the 6th and the beginning of the 
7th century.

The period of Iconoclasm had bad consequences on the town’s monastic 
life. After its end, monasticism in Thessaloniki started to develop again in 
support with the appearance of the first hermits in the Holy Mountain and the 
establishment of Atho’s divine state.
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