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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΗ DE LA CROIX ΣΤΑ 1679

1. Πολλοί ξένοι περιηγητές πέρασαν άπό τήν Μακεδονία καί μάς 
άφησαν ενδιαφέρουσες ειδήσεις γι’ αυτήν, γιά τον πληθυσμό της, γιά τήν 
πολιτική καί οικονομική της κατάσταση, γιά τήν γεωργία της, γιά τά μνη
μεία καί γενικά γιά τις αρχαιότητες. Οί περισσότερες βέβαια πληροφορίες 
άναφέρονται στήν πρωτεύουσά της, τήν Θεσσαλονίκη. ’Ανάμεσα στους 
περιηγητές αυτούς πρέπει νά συγκαταλέξουμε καί τόν De la Croix, του οποίου 
οί ειδήσεις έμειναν ώς σήμερα ανεκμετάλλευτες. Ό De la Croix χρημάτισε 
γραμματέας τής γαλλικής πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη καί πιθανό
τατα έπισκέφθηκε τήν Θεσσαλονίκη ή τουλάχιστον πήρε τις πληροφορίες 
του άπό άξιόπιστα πρόσωπα. ”Αν καί ή περιγραφή του δέν είναι διεξοδική, 
νομίζω ότι οί ειδήσεις πού δίνει γιά τήν Θεσσαλονίκη, ίδίως γιά τά μνη
μεία της, προάγουν τις ιστορικές μας γνώσεις. Επειδή τό κείμενό του είναι 
σπάνιο καί σύντομο, τό μεταφράζω άμέσως παρακάτω. Έτσι θά γίνη προ
σιτό στον άναγνώστη καί θά άποτελέση τήν άφετηρία γιά τήν έρευνα καί 
τις παρατηρήσεις μου.

2. Ή μετάφραση τού κειμένου:
Η Θεσσαλονίκη είναι κτισμένη στον μνχό τον ομώνυμου κόλπου, στην 

κατωφέρεια ενός βουνοϋ που τήν δεσπόζει. Τό σχήμα της είναι τριγωνικό. Τά 
τείχη της με τις επάλξεις είναι κτισμένα με πέτρες, κεραμίδια, ασβέστη καί 
άμμο, και εν ισχύ μένα με πολλούς τετράγωνους πύργους. Οι Τούρκοι εκεί 
έκτισαν τέσσερες πύργους, ένα σε κάθε γωνία, και τον τέταρτο στο μέσο τοΰ 
λιμανιού, γιά νά υπερασπίζουν τά καράβια άπό τις επιδρομές των κουρσάρων, 
οί όποιοι δέν φοβούνταν, γιατί τό λιμάνι δέν διέθετε παρά δώδεκα μηδαμινά 
μικρά σιδερένια κανόνια, τά όποια δέν είχαν άποτελεσματικότητα.

Στήν Θεσσαλονίκη υπάρχει ένας ορθόδοξος αρχιεπίσκοπος, ό όποιος έχει 
υπό τήν δικαιοδοσία του οκτώ επισκόπους καί δεκαεννέα εκκλησίες. 'Ο "Αγιος 
Δη μητριός είναι ή μητρόπολη πού έκτισε ό αυτοκράτορας ’Ανδρόνικος καί 
τήν αφιέρωσε στήν Παρθένο. Άλλ’ επειδή ό Μουράτ Α! κατέλαβε τήν παλιά 
μητρόπολη, γιά νά τήν μετατρέψη σέ τζαμί, οί "Ελληνες πήραν τήν εκκλησία 
τής Παρθένου1, τήν οποίαν αφιέρωσαν στον "Αγιο Δημήτριο καί αυτήν έκα
μαν μητρόπολη τους.

1. Εννοεί: τοΟ ’Ανδρονίκου.
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"Υπάρχουν πέντε μονές καλογραιών, οι όποιες είναι ντυμένες στα μαϋρα 
με ένα λεπτό πέπλο άπό τό ’ίδιο χρώμα, πού σέρνεται στην γη. Οί τρεις μονές, 
οι πιο Αξιομνημόνευτες, είναι αφιερωμένες στην Παρθένο, στην Αγία Θεοδώρα, 
καί στην ’Αγία Legousse. 'Υπάρχουν εκατό κορίτσια ή περίπου εκατό στην 
κάθε μία, τα όποια δεν κείρονται μονάχες καί φεύγουν άπό την μονή, όταν θε
λησουν νά παντρευθοϋν. Κάποτε ζούσαν με αρκετή τάξη, άλλα άπό τότε πού 
οι Τούρκοι έγιναν κύριοι της χώρας, χαλαρώθηκε ό τρόπος ζωής τους τόσο 
πολύ, ώστε τό μεγαλύτερο μέρος αυτών ζή μια ζωή πολύ σκανδαλώδη.

Οί Τούρκοι έχουν πολλά ωραία τζαμιά σ’ αυτήν τήν πόλη, δηλαδή τίς 
εκκλησίες τής 'Αγίας Σοφίας, τού 'Αγίου Γαβριήλ, τής Παρθένου καί τού 
'Αγίου Δ ημητρίον.

'Ο τρούλος ή ό θόλος τού 'Αγίου Γαβριήλ είναι τόσο μεγάλος, ώστε χρειά- 
σθηκε νά τόν στηρίξουν μ’ ένα τοίχο πού έχει 24 με 25 πόδια πάχος.

"Ο σουλτάνος Μεχμετ Δ’, ό όποιος τώρα βασιλεύει, μετέβαλε τήν εκκλη
σία τής Παρθένου σε τζαμί. ’Εκεί βλέπει κανείς σε κάθε πλευρά δώδεκα μεγά
λους κίονες άπό ϊασπη, πού έχουν περιφέρεια 6 πόδια καί ύψος 18. Αυτοί οί 
κίονες κρατούν κιονόκρανα με φυλλώματα, κάτω όπιό τά όποια υπάρχουν σταυ
ροί, τούς οποίους οί Τούρκοι δεν κατέστρεφαν.

'Η εκκλησία τού 'Αγίου Δημητρίου, τήν οποία οί Τούρκοι ονομάζουν 
Κασούμνια1, είναι ή άρχαιότερη, ή μεγαλύτερη καί ή πιό ευρύχωρη άπ όλες. 
’Έχει τριάντα όργυιες μήκος με είκοσιεπτά πλάτος. Είναι χωρισμένη, όπως 
ή 'Αγία Σοφία τής Κωνσταντινουπόλεως σε δύο στοές, τήν μία επάνω στήν 
άλλη, οί όποιες υποβαστάζονται άπό μία διπλή σειρά κιόνων άπό ϊασπη με 
πέντε πόδια διάμετρο καί δεκαπέντε ύψος καί περιτρέχουν τόν κυρίως ναό2. 
Τό εσωτερικό του είχε προφανώς ορθομαρμάρωση, αν κρίνη κανείς άπό τά 
πολλά κομμάτια, τά όποια είναι κολλημένα άκόμη επάνω στούς τοίχους. 'Υ
πάρχει άκόμη ένα πηγάδι πού οί "Ελληνες τό λέγουν 'Αγιασμα. "Η παράδοση 
λέγει ότι πριν άπό 900 καί περισσότερα χρόνια ή εκκλησία άρχισε νά κτίζεται 
άπό ένα πλούσιο έμπορο καί αποτελειώθηκε άπό τόν αύτοκράτορα τού και
ρού του.

Οί Εβραίοι έχουν εκεί τριάντα συναγωγές· οί περισσότερο αξιομνημό
νευτες είναι τής Καστίλλης, τής Πορτογαλίας καί τής ’Ιταλίας. Υπάρχουν 
άκόμη δύο κολλέγια καί περισσότεροι άπό 10.000 μαθητές, οί όποιοι έρχονται 
νά σπουδάσουν εκεί άπό όλα τά μέρη τής οθωμανικής αυτοκρατορίας.

’Από όλα τά ωραία οικοδομήματα, πού παρατηρούνταν άλλοτε στήν 
Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει τίποτε τό άξιοπρόσεκτο εκτός άπό μία αψίδα θριάμ-

1. Εννοεί: Κασιμιέ τζαμισί.
2. Έτσι μόνο μπορώ νά έρμηνεόσω τήν γαλλική φράση: «Régnent à l’entour de ce 

temple».

is
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βον άπό κεραμίδια, ή οποία υποβαστάζεται άπό δύο μαρμάρινες παραστάδες 
πού έχουν 12 όργυιες ύψος, 4 πλάτος και 2 πάχος. Είναι γεμάτες με τρόπαια 
και με πολλές ανδρικές μορφές καί άνάγλυφα άλογα, τά οποία ό χρόνος σχεδόν 
τά κατέστρεφε καί έτσι δεν μπορεί νά κρίνη κανείς για το περιεχόμενο της 
Ιστορίας τους.

'Η πόλη διοικείται από εναν μουσλίμ1. Υπάρχει ένας μουφτής για την 
θρησκεία καί ένας μολλός για την δικαιοσύνη. Το τελωνείο δίνει 100.000 
χρυσά νομίσματα τον χρόνο στον σουλτάνο. Οι Τούρκοι είναι 10.000, οί "Ελ
ληνες 4.000 καί οί 'Εβραίοι 22.000, χωρίς νά ύπολογισθοϋν οί γυναίκες καί 
τά μικρά παιδιά. Στην Θεσσαλονίκη οί 'Εβραίοι ζονν καλύτερα άπό κάθε άλλο 
μέρος της αυτοκρατορίας. Δεν πληρώνουν παρά 6.000 χρυσά νομίσματα φόρο 
πού τά κερδίζουν τριπλά με την βοήθεια τής Υψηλότητας πού τούς δίνει 
160.000 γιά τά υφάσματα, με τά οποία ντύνουν τούς γενιτσάρους. ’Έτσι 
μπορεί νά πή κανείς άτι δεν πληρώνουν τίποτε. Γι αυτά κρύβουν τον αριθμό 
τους δσο περισσότερο μπορούν μήπως ανξηθή ό φόρος. Οί "Ελληνες πληρώ
νουν 4.000 πιάστρα2.

3. Άπό τίς ειδήσεις, πού μάς δίνει ό De la Croix, άξίζει νά ξεχωρίσουμε 
καί νά σχολιάσουμε ορισμένες, οί όποιες παρουσιάζουν κάποιο ίστορικοαρ- 
χαιολογικό ενδιαφέρον. Είναι αξιοσημείωτο ότι τόσον ό De la Croix, όσο 
καί ό σύγχρονός του Τούρκος περιηγητής Έβλιά Τσελεμπή θεωρούν τήν 
περίμετρο των τειχών τής Θεσσαλονίκης τριγωνική3. Ό De la Croix αναφέρει 
ότι οί Τούρκοι έκτισαν τέσσερες μεγάλους πύργους γιά νά ένισχύσουν τήν 
άμυνα τού τόπου. Οί πύργοι αυτοί άσφαλως είναι: 1) ό νοτιοανατολικός των 
θαλασσίων τειχών πού εκτισε ό Σουλεϊμάν A' (1520-1566)4 επάνω στήν θέση 
τού βυζαντινού πύργου τής Σαμαρείας, δηλαδή ό σημερινός Λευκός Πύργος· 
2) ό βορειοανατολικός ό γνωστός μέ τό όνομα Gingirli-Coulé5 6 (φαίνεται ότι 
είναι ό λεγόμενος άπό τόν Έβλιά Τσελεμπή «έζωσμένος πύργος», Κουσα- 
κλή-Κουλέ)6- 3) ό πύργος τού λιμανιού (βλ. είκ. 1), τόν όποιον μνημονεύει 
ό περιηγητής· καί 4) ό πύργος πού βρισκόταν στό νοτιοδυτικό τμήμα

1. Μουσλίμ, άντί mütesellim = διοικητής, άντιπρόσωπος ένός πασά.
2. DelaCroix, Mémoire, Paris 1864, τ. 2, σ. 262-266.
3. Βλ. λεπτομέρειες στοϋ Νικηφόρου Μοσχοπούλου, Ή Ελλάς κατά τόν 

Έβλιά Τσελεμπή (μιά τουρκική περιγραφή τής Ελλάδος κατά τόν ΙΖ' αίώνα), ΕΕΒΣ, τ. 
16 (1940), σ. 330-339.

4. Βλ. Μοσχοπούλου, έ.ά., σ. 329, 330, 333-335.
5. Βλ. γιά τόν πύργο αύτό στοΰ Ο. Τ a f r a 1 i, Topographie de Thessalonique, Paris 

1913, σ. 80-81.
6. Μοσχοπούλου, ë.à., σ. 331.
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τής πόλης1. Είναι ασφαλώς ό λεγόμενος πύργος τού Βαρδάρ2.
4. Επίσης ό De la Croix μας λέγει ότι οί "Ελληνες είχαν τότε 19 έκκλη- 

σίες, άπό τις όποιες ό "Αγιος Δημήτριος ήταν ή μητρόπολή τους. Έδω ασφα
λώς δέν έννοεϊ τήν γνωστή παλαιοχριστιανική εκκλησία του 'Αγίου Δημη-

ΕΙκ. 1. Παλιά φωτογραφία τής Θεσσαλονίκης με τον πύργο τού λιμανιού 
(Ήλ. Πετροπούλου, Θεσσαλονίκη 1865, Περιοδ. «Ζυγός», τεϋχ. 46-47 
(Σεπτ.-Όκτ. 1959), σ. 24)

τρίου, ή όποια μετατράπηκε σέ τζαμί, όπως είναι γνωστό στα 1493 έπί Βα- 
γιαζίτ B' (1481-1512)3 καί όχι επί Μουράτ Α' (1362-1389), όπως γράφει ό 
De la Croix, άλλά άλλη έκκλησία, ή όποια άναφέρεται επί τουρκοκρατίας σέ 
περιηγητικά κείμενα4 5 *, όπως έδω, καί σέ τουρκικά έγγραφα6. Ακριβώς γιά

1. Μ. L. Aimé-Martin, Lettres édifiantes, et curieuses concernant l’Asie, l’Afrique 
et l’Amerique avec quelques relations nouvelles des missions et des notes géographiques et 
historiques, Paris 1838, τ. 1, σ. 72.

2. Μοσχοπούλου, ε.ά., σ. 330.
3. Βλ. Α. Ξυγγοπούλου, Ή βασιλική τοΰ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη 1946, σ. 8-9. Βλ. καί Γ. Α. Σ ω τ η ρ ί ο υ, Συμπλήρωμα ’Αρχαιολογικού Δελ
τίου 1918, σ. 8, καί τοβ αυτου, Ή βασιλική τοβ Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Ά- 
θήναι 1952, σ. 28.

4. Βλ. καί Aimé-Martin, Lettres, τ. I, σ. 75-76.
5. Βλ. I. Κ. Βασδραβέλλη, Ιστορικά άρχεΐα Μακεδονίας. Α' Άρχεΐον Θεσσα

λονίκης, 1695-1912, Θεσσαλονίκη 1952, σ. 36, 81, όπου γίνεται λόγος για έπισκευές τοβ 
ναοϋ τοβ Αγίου Δημητρίου στα 1699 καί 1708.
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τήν εκκλησία αυτή, ή όποία βρισκόταν στο παραθαλάσσιο τμήμα1, όπου ή 
σημερινή μητρόπολη Γρηγόριος ό Παλαμάς, πολύτιμες καί άγνωστες ώς 
τώρα πληροφορίες μάς δίδει ό De la Croix: ότι ή έκκλησία αυτή είχε κτιστή 
άπό τόν αύτοκράτορα ’Ανδρόνικο (;) καί ότι ήταν αφιερωμένη στήν Πανα
γία. Ποιος όμως ’Ανδρόνικος τήν είχε κτίσει, δεν άναφέρεται. Τό θέμα μένει 
βέβαια ώς πρόβλημα. Πιθανόν νά πρόκειται για τόν ’Ανδρόνικο Β' (1282- 
1328), γιατί είναι γνωστό πόσο αυτός ένδιαφέρθηκε γιά τα εκκλησιαστικά 
ζητήματα καί γιά τήν αύξηση τοϋ γοήτρου τής εκκλησίας καί του πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως2.

Ώς πρός τήν έκκλησία του Άγ. Δημητρίου τής παραλίας, γνωρίζουμε 
άπό μεταγενέστερο περιηγητή, τόν ιεραπόστολο père Jean-Baptiste Souciet 
(1734), ότι ήταν βασιλική τρίκλιτη ξυλόστεγη έκκλησία καί ότι μέσα σ’αυ
τήν φυλαγόταν τό σκήνωμα τοϋ Γρηγορίου τοϋ Παλαμά3.

Τώρα πώς συνέβη, ώστε οί κάτοικοι νά μεταφέρουν τήν λατρεία τοϋ 
'Αγίου Δημητρίο στον ναό τής Θεοτόκου είναι εύκολο νά τό καταλάβουμε, 
αν άναλογισθοϋμε πόσο στενά συνυφασμένη ήταν ή λατρεία τοϋ 'Αγίου μέ 
τής Παναγίας4. Στήν πραγματικότητα τιμήθηκε ή έκκλησία τής Παναγίας 
καί έπ’ όνόματι τοϋ 'Αγίου Δημητρίου.

Πότε εγινε ή μεταφορά τής λατρείας; Νομίζω ότι δέν σφάλλει κανείς, 
αν ύποθέση ότι οί χριστιανοί τής Θεσσαλονίκης, θλιμμένοι άπό τήν άπώλεια 
τοϋ ίστορικοϋ ναοϋ τοϋ πολιούχου των, δέν άργησαν νά ζητήσουν νέα στέγη 
γι’ αυτόν καί νά μεταφέρουν σ’ αυτήν τήν εικόνα τοϋ άγιου καί άλλα κειμήλια 
τά όποια θά κατόρθωσαν νά διασώσουν5. Καί αυτό πρέπει νά εγινε ΰστερ’ 
άπό τό 1493, τό πολύ μεταξύ 1493-1500.

Είναι άλήθεια ότι ή παράδοση ή προφορική, όπως σωζόταν ώς τίς άρχές 
τοϋ αιώνα μας, μετέδιδε ότι ό νέος μητροπολιτικός ναός τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, 
στον όποιο μεταφέρθηκαν οί είκόνες, τό λείψανο τοϋ Γρηγορίου τοϋ Παλαμά 
καί άλλα κειμήλια, κτίσθηκε μετά τό 1523, οπότε οί Τοϋρκοι κατέσχεσαν 
τόν μητροπολιτικό ναό τής 'Αγίας Σοφίας καί γιά νά αποζημιώσουν τούς

1. Βλ. Aimé-Martin, Lettres, τ. I, σ. 75-76.
2. Βλ. George Ostrogorsky, History of the Byzantine State, New Brunswik, 

New Jersey 1957, σ. 433.
3. Βλ. Aimé-Martin, ε.ά., σ. 75-76. Βλ. καί τήν μελέτη τής Α. Ξανθοπούλου- 

Κυριακοϋ, Περιγραφή τής Θεσσαλονίκης στά 1734 του père Jean-Baptiste Souciet, 
«Μακεδονικά», τ. 8 (1968), σ. 197.

4. Πρβλ. γιά τίς σχέσεις λατρείας ‘Αγίου Δημητρίου καί Παναγίας στοΰ Τ afrali, 
Topographie, σ. 162-163, Ά δ α μ. I. Ά δ α μ α ν τ ί ο υ, Ή βυζαντινή Θεσσαλονίκη, Άθή- 
ναι 1914, σ. 120.

5. Πρβλ. Π. Ν. Παπαγεωργίου, ’Αρχαία είκών τοϋ μεγαλομάρτυρος άγιου Δη
μητρίου τοϋ πολιούχου Θεσσαλονίκης έπί έλεφαντοστέου, ΒΖ, τ. 1 (1892), σ. 486.
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χριστιανούς για τήν μεγάλη απώλεια, τούς έδωσαν τήν ίδια έκταση τόπου 
κοντά στο παραθαλάσσιο τείχος, γιά νά κτισθή έκεϊ ό νέος μητροπολιτικός 
ναός του 'Αγίου Δημητρίου1. Ή παράδοση όμως δέν άνταποκρίνεται προς 
τήν ιστορική πραγματικότητα, γιατί στήν παραθαλάσσια θέση, όπως λέγει 
ôDe la Croix, ο όποιος βρίσκεται πιό κοντά προς τά γεγονότα, υπήρχε πα
λαιός βυζαντινός ναός τής Θεοτόκου, κτισμένος άπό τόν ’Ανδρόνικο. Φαί
νεται μάλιστα ότι ό ναός έφερε καί τά δύο ονόματα, γιατί ό άββάς Belley2 
στά 1777 μνημονεύει τόν μητροπολιτικό ναό νά τιμάται έπ’όνόματι τής Πα
ναγίας — όρθά βέβαια καί όχι «παραδόξως», όπως νομίζει ό Παπαγεωργίου3.

"Αλλωστε ή 'Αγία Σοφία δέν μετατράπηκε σε τζαμί στά 1523, όπως γρά
φει ό Παπαγεωργίου άλλα στά 15854. ’Ακόμη πρέπει νά παρατηρήσουμε 
ότι μητροπολιτικός ναός κατά τόν 16ο αιώνα, καί συγκεκριμένα στά 1576, 
όπως άναφέρει ό Γερμανός περιηγητής Gerlach, δέν ήταν ό ναός τής 'Αγίας 
Σοφίας, άλλά ό ναός των Άσωμάτων ή των 'Αγίων ’Αγγέλων5. Επομένως 
ό νέος ναός τού 'Αγίου Δημητρίου στά παραθαλάσσια τείχη τής Θεσσαλονί
κης δέν ήταν δυνατόν νά έγινε μητροπολιτικός ναός τήν εποχή έκείνη, δηλ. 
κατά τις άρχές του 16ου αιώνα, όπως νομίζει ό Παπαγεωργίου, άλλ’άργότερα.

’Ανακύπτει όμως τό πρόβλημα: πότε έγινε μητροπολιτικός ναός ό "Α
γιος Δημήτριος τής παραλίας; Νομίζω ότι είναι κανείς κοντά στήν αλήθεια, 
αν ύποθέση ότι τό γεγονός αυτό σημειώθηκε, όταν οί Τούρκοι μετέτρεψαν 
τόν ναό των Αγίων ’Αγγέλων σέ τζαμί, δηλαδή τόν ’Οκτώβριο τού 15906. 
Τότε θά μετέφεραν οί χριστιανοί τήν μητρόπολή τους στον ναό τού 'Αγίου 
Δημητρίου, ό όποιος έτσι παρουσιάζεται άπό τώρα καί στό έξής ώς μητρο- 
πολιτικός ναός των Ελλήνων έως τό τέλος σχεδόν τής τουρκοκρατίας.

'Ο νέος τώρα μητροπολιτικός ναός τού 'Αγίου Δημητρίου φαίνεται ότι 
καταστράφηκε άπό άγνωστο λόγο, ίσως άπό πυρκαϊά, λίγα χρόνια μετά τό 
1684 (έτος πού έκδόθηκαν τά άπομνημονεύματα τού De la Croix), γιατί ό 
Παπαγεωργίου, ό όποιος είδε τόν μητροπολιτικό ναό πού σωζόταν ώς τήν 
μεγάλη πυρκαϊά τού 1890 (οπότε ξανακάηκε), τόν άναφέρει ώς κτίσμα τού

1. Βλ. Π. Ν. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκης ίστορικά καί αρχαιολογικά. ’Ανά
τυπο άπό τό «Μακεδονικό Ήμερολόγιον» του 1912, σ. 3.

2. Βλ. τό κείμενο τοϋ Belley σέ έλληνική μετάφραση στοϋ Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνη
μεία Μακεδονικής ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 207-208.

3. Παπαγεωργίου, ε.ά., σ. 3.
4. Βλ. Άπ. Βακαλοπούλου, Ή χρονολόγησις τοϋ κωδονοστασίου τής 'Αγίας 

Σοφίας Θεσσαλονίκης, «Byzantion», τ. 21 (1951), σ. 337-339.
5. Βλ. σχετικές πληροφορίες στοϋ Άπ. Βακαλοπούλου, 'Υπήρξε έπί τουρκο

κρατίας μητροπολιτικός ναός ό Άγ. Γεώργιος (Rotonda) καί πότε; «Μακεδονικά», τ. 4 
(1955-1960), σ. 548.

6. Βλ. Τ a f r a 1 i, Topographie, σ. 160. Πρβλ. καί Μέρτζιου, έ.ά., σ.134 ύποσημ. 1.
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τού έτους 1699. Ό Παπαγεωργίου θά είδε ίσως πλάκα έπάνω στο υπέρθυρο 
του ναοϋ πού μνημόνευε τήν εκ βάθρου ανακαίνισή του στα 1699, άλλά θεωρεί 
βέβαιο δτι ό ναός είχε κτιστή έπάνω σέ παλαιότερο, όπως μαρτυρούσαν «αί 
πολλαί διάγλυφοι πλάκες μαρμάρου έν τφ έδάφει, βάθρα καί κιονόκρανα 
κατεσπαρμένα έν τή αυλή, παντοία αρχιτεκτονικά κοσμήματα ένωκοδομη- 
μένα έν τοΐς τοίχοις καί ό έν τή αύλή κείμενος (κατακαυθείς καί οδτος !) Βυ- 
ζαντιακός ναΐσκος τού 'Αγίου Νικολάου»1. Τά λείψανα αυτά θά προέρχον
ταν άσφαλως από τόν πρώτο παλαιότερο βυζαντινό ναό τής Θεοτόκου, τον 
όποιο είχε ιδρύσει ό ’Ανδρόνικος.

5. ’Αξιόλογες είναι οί μαρτυρίες τού De la Croix καί για τις σωζόμενες 
έως τότε πέντε μονές καλογραιών, για τόν χαλαρό τρόπο τής ζωής τους καί 
για τήν αμφίεσή τους, ή οποία δέν διέφερε σχεδόν καθόλου από τήν σημε
ρινή. Πιθανή είναι ή πληροφορία του ότι τά χαλαρά ήθη έπεκράτησαν μετά 
τήν "Αλωση (1453). Πραγματικά τότε παρατηρήθηκε χαλάρωση τής πει
θαρχίας των κληρικών2. ’Από τις μονές αυτές μνημονεύει δυστυχώς τρεις 
τις πιό σημαντικές, τής Θεοτόκου, τής 'Αγίας Θεοδώρας καί τής 'Αγίας 
LegousseO).

Κάτω άπό τό αλλοιωμένο όνομα τής τελευταίας μονής πρέπει ν’ αναγνω
ρίσουμε τό όνομα τής 'Αγίας ’Ελεούσας. Πραγματικά πρόκειται για τό 
όνομα αυτό, γιατί υπήρχε στήν Θεσσαλονίκη ώς τήν μεγάλη πυρκαϊά τού 
1917 μικρή νέα έκκλησία δυτικά τής σημερινής 'Αγίας Σοφίας, ή οποία ήταν 
γνωστή στον κόσμο μέ τό όνομα Παναγία ή Λεχούσα (άλλοιωμένος τύπος 
άντί τού ’Ελεούσα3) — τύπος πού έξηγεΐ καλά τόν άντίστοιχο Legousse τού 
De la Croix — καί τήν θεωρούσαν προστάτιδα των έγκύων. Ή έκκλησία αύτή, 
μολονότι νέα, όπως αναφέρει ό Tafrali, ήταν κτισμένη έπάνω σέ παλιά βυ
ζαντινά θεμέλια. Τό υπόγειό της, μέ πολλούς κίονες καί κιονόκρανα βυζαν
τινά, ήταν γεμάτο άπό νερά έως 1 μέτρο ύψος. Ό ίερέας της ισχυριζόταν ότι 
είχε κτισθή στά χρόνια τού Θεοδοσίου B' (408-450)4. Ή γυναικεία αύτή 
μονή καταστράφηκε, άσφαλως άπό πυρκαϊά, μετά τό 1679, έτος πού γρά
φτηκε ή πέμπτη έπιστολή τού De la Croix.

Έδώ πρέπει νά παρατηρήσουμε ότι ό σύγχρονος τού De la Croix, ό P. 
Robert de Dreux, πού έπισκέφθηκε τήν Θεσσαλονίκη στά 1666 μνημονεύει

1. Βλ. Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκης Ιστορικά καί άρχαιολογικά, έ.ά., σ. 3.
2. Πρβλ. Ά π. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Ιστορία τού Νέου Έλληνισμοδ, τόμ. Β', Θεσ

σαλονίκη 1964, σ. 147 κ.έ.
3. Βλ. Tafrali, Topographie, σ. 181, Πρβλ. καί Π. Παπαγεωργίου, Αί Σέρραι 

καί τά προάστεια τά περί τάς Σέρρας καί ή μονή Ίωάννου του Προδρόμου, ΒΖ, τ. 3 (1894), 
σ. 256 γιά παρόμοια όνομασία έκκλησίας Σερρών.

4. Βλ. Tafrali, έ.ά., σ. 181.
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δύο γυναικείες μονές1, τής Αγίας Θεοδώρας καί τής Θεοτόκου, με τήν δια
φορά ότι μάς δίνει περισσότερες πληροφορίες. Ή μονή τής 'Αγίας Θεοδώ
ρας ταυτίζεται βέβαια με τήν γνωστή όμώνυμη σημερινή έκκλησία2.Ή τρίτη 
μονή τής Θεοτόκου φαίνεται ότι βρισκόταν στήν θέση τής σημερινής Με
γάλης Παναγίας άπέναντι άπό τόν κινηματογράφο «Ήλύσια»3 (βλ. είκ. 2) καί

Είκ. 2. Ή εκκλησία τής Μεγάλης Παναγίας

ότι καταστράφηκε γύρω στα 1690 άπό πυρκαϊά4. Ό Robert De Dreux δέν 
άναφέρει τίποτε για τις άλλες τρεις γυναικείες μονές.

6. Άπό τις έκκλησίες πού είχαν μετατραπή σε τζαμιά μνημονεύει ό De 
la Croix τόν "Αγιο Δημήτριο, τήν 'Αγία Σοφία, τήν Θεοτόκο καί τόν "Αγιο 
Γαβριήλ. Ή τελευταία εκκλησία είναι άπόλυτα βέβαιο ότι είναι ή εκκλησία

1. Βλ. Robert de Dreux, Voyage en Turquie et en Grèce, Paris 1925, σ. 99-100.
2. Βλ. T afra li, ë.à., σ. 199-200.
3. Βλ. Π. Ν. Παπαγεωργίοο, Περί χειρογράφου εύαγγελίου Θεσσαλονίκης, 

ΒΖ, τ. 6 (1897), σ. 538, 542. B. Α. Μυστακίδου, Διάφορα περί Θεσσαλονίκης σημειώ
ματα, «Ελληνικός Φιλολογικός Σύνδεσμος Κωνσταντινουπόλεως», τ. 27 (1900), σ. 387. 
Πρβλ. καί Τ a f r a 1 i, Topographie, σ. 200.

4. Βλ. Ξανθοπούλου - Κυριάκο 0, ë.à., σ. 198.
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των 'Αγίων ’Αγγέλων1 ή ή σημερινή του 'Αγίου Γεωργίου (Rotonda), γιατί 
μας μιλεΐ για τον τεράστιο τρούλο της. Ώς προς τήν εκκλησία τής Θεοτό
κου, δέν πρέπει να ύπάρξη καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για τήν εκκλη
σία τής ’Αχειροποιήτου, τήν όποια οί Τούρκοι μετέτρεψαν σέ τζαμί αμέσως 
μετά τήν κατάληψη τής Θεσσαλονίκης στα 1430 ώς σύμβολο τής νίκης τους2. 
Ό De la Croix όμως κάνει τό λάθος καί άποδίδει στον σύγχρονό του Με- 
χμέτ Δ' (1648-1687) τήν μετατροπή τής ’Αχειροποιήτου σε τζαμί.

Ώς προς τήν έκκλησία του 'Αγίου Δημητρίου δέν προσφέρει νέα στοι
χεία παρά μόνο τήν παράδοση ότι τήν έκκλησία τήν έκτισε κάποιος πολύ 
πλούσιος έμπορος πρίν άπό 900 χρόνια καί ότι τήν αποτελείωσε ό αύτοκρά- 
τορας τής εποχής του. Ή παράδοση αυτή είναι όσο ξέρω αθησαύριστη. 
Μιλεΐ έπίσης για ένα πηγάδι μέ άγίασμα καί έννοεϊ ασφαλώς τήν υπόγεια 
κρύπτη τού ναού.

7. Άπό τίς υπόλοιπες ειδήσεις τοϋ De la Croix, αξιόλογες είναι εκείνες 
πού άναφέρονται στήν διοίκηση καί στον πληθυσμό τής Θεσσαλονίκης, 
ίδίως στούς Εβραίους. Μας πληροφορεί ότι έχουν τριάντα συναγωγές (οί 
πιο σημαντικές είναι αυτών πού προέρχονται άπό τήν Καστίλλη, τήν Πορτο- 

,γαλία καί τήν ’Ιταλία), ότι έχουν δύο κολλέγια καί δέκα χιλιάδες μαθητές 
πού συρρέουν έκει άπό όλα τα μέρη τής ’Οθωμανικής αύτοκρατορίας. Οί 
Εβραίοι είναι οί πολυπληθέστεροι κάτοικοι τής Θεσσαλονίκης, 22.000, 
χωρίς τίς γυναίκες καί τά παιδιά, έναντι 10.000 Τούρκων καί 4.000 Ελλήνων. 
Πληρώνουν φόρο 6.000 χρυσά νομίσματα, ένώ θά έπρεπε να πληρώνουν 
πολύ περισσότερα, γιατί κρύβουν τόν πραγματικό αριθμό τους. Ό De la 
Croix τούς κατηγορεί μάλιστα ότι κερδίζουν πολλά (160.000 χρυσά νομί
σματα) άπό τήν βιοτεχνία τών υφασμάτων πού προορίζονται γιά ένδυμασίες 
τών γενιτσάρων καί έπομένως ô φόρος τους είναι μηδαμινός.

Νομίζω ότι ό άριθμός τών Εβραίων πού δίνει ό De la Croix είναι υπερ
βολικός, παρά τήν πραγματικά μεγάλη άκμή καί εύημερία τής έβραϊκής κοι
νότητας τήν έποχήν έκείνη. Χαρακτηριστικό τής ύπερβολής αύτής είναι ότι 
ό De la Croix μνημονεύει 10.000 μαθητές, ένώ άλλος σύγχρονός του Τούρκος 
περιηγητής τούς κατεβάζει σέ 1.0003. Ή τάση αύτής τής υπερβολής όφείλε-

1. Βλ. Ά π. Βακαλοπούλου, Υπήρξε έπί τουρκοκρατίας μητροπολιτικός ναός 
ό "Αγιος Γεώργιος καί πότε; «Μακεδονικά», τ. 4 (1955-1960), σ. 547-549.

2. Βλ. Αρ. Bakalopoulos, Zur Geschichte der Acheiropietos und H. Paraskevi- 
kirche in Saloniki nach der Eroberung der Stadt durch die Türken im Jahre 1430, BZ, τ. 37 
(1937), σ. 372-375.

3. Βλ. Mustafa ben Abdalla Hadschi Calf a, Rumeli und Bosna: Geo
graphisch Beschrieben, μετάφρ. Joseph von Hammer, Wien 1812, σ. 78. Töv De la Croix 
ύπονοει καί ό Aimé-Mantin (έ.ά., σ. 79), όταν γράφη ότι ύπερβολικά μερικοί ταξι
διώτες άνέβαζαν τούς Εβραίους μαθητές σέ 10.000.
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ται ίσως στα αισθήματα μνησικακίας πού έτρεφε ό De la Croix για τούς 
Εβραίους πού προμήθευαν στον σουλτάνο τήν τσόχα των ένδυμασιων των 
γενιτσάρων καί μέ αύτόν τόν τρόπο άνταγωνίζονταν τήν εισαγωγή των γαλ
λικών ύφασμάτων.

Τά συμπεράσματά μας τά σχετικά μέ τήν συμβολή των στοιχείων τοϋ 
De la Croix στήν ιστορία τοϋ τόπου μπορούν νά συνοψισθοϋν ώς έξης:

1) Ότι, μετά τήν κατάσχεση τής γνωστής βασιλικής τοϋ 'Αγίου Δημη- 
τρίου (1493) άπό τόν Βαγιαζίτ Β', οί Έλληνες κάτοικοι μετέφεραν τήν λα
τρεία τοϋ πολιούχου σέ άλλον ναό, τής Θεοτόκου, κοντά στά παραθαλάσσια 
τείχη. Στό εξής ή εκκλησία τής Θεοτόκου τιμάται καί επ’ ονόματι τοϋ 'Αγίου 
Δημητρίου.

2) Ό ναός αυτός είναι παλαιός βυζαντινός κτισμένος άπό τόν αυτοκρά- 
τορα ’Ανδρόνικο Β' (1282-1328).

3) Βαθμιαία επικρατεί περισσότερο ή ονομασία τοϋ πολιούχου καί απαν
τάται συνήθως στά κείμενα μέ τό όνομα αύτοϋ.

4) Ό ναός αυτός τοϋ 'Αγίου Δημητρίου φαίνεται ότι έγινε μητροπολι- 
τικός μετά τήν κατάσχεση τοϋ ναοΰ των 'Αγίων ’Αγγέλων στά 1590 καί έμει
νε μέ τήν ιδιότητα αύτή, παρά τις πιθανές πυρκαϊές καί άνιδρύσεις του, ώς 
τά τελευταία χρόνια τής τουρκοκρατίας, οπότε κτίστηκε στήν θέση του ό 
σημερινός τοϋ Γρηγορίου τοϋ Παλαμά.

5) "Οτι ώς τά 1679 σώζονταν πέντε ορθόδοξες γυναικείες μονές στήν 
Θεσσαλονίκη μέ 100 περίπου μοναχές στήν κάθε μιά καί ότι άνάμεσα σ’ αυ
τές ήταν καί ή τής 'Αγίας ’Ελεούσας ή Λεχούσας, τής όποιας τά ερείπια 
σώζονταν ώς τήν μεγάλη πυρκαϊά τοϋ 1917. Επομένως ή εκκλησία αύτή 
πρέπει νά διαγραφή άπό τόν κατάλογο των σωζομένων έκκλησιών τοϋ Ta- 
frali καί νά μεταφερθή στον κατάλογο των εξαφανισμένων μονών.

6) "Οτι ό ναός τοϋ 'Αγίου Γαβριήλ είναι ό γνωστός ναός τών ’Αγγέλων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ



RÉSUMÉ

C. A. Vacalopoulos, Renseignements donnés par le voyageur De 
la Croix (1679) sur Thessalonique.

Le voyageur De la Croix, qui a été sécretaire de l’ambassade de France 
à Constantinople, nous donne une brève, mais intéressante description de Thes
salonique. Quelques de ses informations, surtout celles sur les églises, sont 
très importantes pour l’histoire de cette ville pendant la domination turque. 
Le voyageur français ennumère quatre tours le long de l’enceinte sur la côte 
maritime. Ensuite il nous renseigne sur la métropole orthodoxe de Sainte 
Vierge (construite par l’empereur Andronic II (1282-1328), où les orthodoxes 
ont transféré le culte de Saint-Démétre après l’occupation de son église par 
les Turcs (1493).

Dorénavant la métropole est plus connue par le nom du Saint protecteur 
de la ville que par son ancien nom de Sainte Vierge. Aussi De la Croix nous 
fait apprendre que Thessalonique jusq’à 1679 avait cinq monastères de reli
gieuses dont il nomme — malheureusement — seulement trois: de Sainte Vi
erge, de Sainte Théodore et de Sainte Legousse. Quant à l’identification de 
ces établissements religieux nous ne trouvons pas de difficultés sérieuses que 
seulement pour le dérnier monastère. Dans mon étude je cherche à montrer 
qu’il s’agit d’une église, jadis byzantine, qui s’appelait Sainte ’Ελεούσα (Notre 
Dame de la Miséricorde). Son nom par confusion a été altéré et changé à Sain
te Λεχούσα, qui signifie Sainte Protectrice de femmes en couches. Cette 
église était conservée, en ruines certainement, jusqu’à la dernière grande in
cendie de Thessalonique en 1917. Maintenant, il n’y en a plus de vestiges. 
Aussi les renseignements de De la Croix sur la population de la ville sont 
assez intéressants.
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