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ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ή προσοχή των ερευνητών. Ιστορικών καί αρχαιολόγων, έχει στρα
φεί ώς σήμερα κυρίως στήν ανεύρεση νέων στοιχείων πού αφορούν βυζαν
τινά μνημεία τής Θεσσαλονίκης πού έξαφανίστηκαν κατά τή διάρκεια 
των αιώνων ή πού σώθηκαν ώς σήμερα άκέραια ή παραμορφωμένα μέ πρόσ
θετες έπισκευές. Ή μελέτη μου αυτή αφορά τή διερεύνηση τής περιοχής 
της έξω άπό τόν περίβολο των τειχών καί άναζητεΐ στοιχεία πού θά μας 
επιτρέψουν ν’ άναπαραστήσουμε εν μέρει τήν εικόνα τού φυσικού καί θρη
σκευτικού περιβάλλοντος αύτής κατά τή διάρκεια των τελευταίων αιώνων 
τού Βυζαντίου καί κατά τήν τουρκοκρατία.

1. "Οποιος άπό τούς ταξιδιώτες καί επισκέπτες τής προπολεμικής Θεσ
σαλονίκης έβλεπε τούς γυμνούς λόφους πού εκτείνονταν προς A τής πόλης 
ώς τόν Χορτιάτη, δεν θά μπορούσε ποτέ νά φανταστεί τήν ομορφιά τού φυ
σικού της περιβάλλοντος κατά τούς βυζαντινούς χρόνους. "Εχουμε όμως 
τή θαυμάσια διεξοδική περιγραφή τού ’Ιωάννη Καμινιάτη, ό όποιος, προτού 
ιστορήσει τήν τραγική τύχη τής Θεσσαλονίκης κατά τήν κατάληψη καί 
τή λεηλασία της άπό τούς Σαρακηνούς πειρατές ένα ήρεμο θερμό πρωινό 
τού Αύγούστου τού 904, μας δίνει μιά ώραία καί ειδυλλιακή εικόνα της μέ 
τίς φυσικές καλλονές της. Ουσιαστικά ό Καμινιάτης, πράγμα πολύ συνηθι
σμένο στούς Βυζαντινούς, κάνει τό έγκώμιο τής πόλης. «Καί στις δύο πλευ
ρές αυτού τού βουνού (δηλ. τού Χορτιάτη'», γράφει, καί προς Ν καί Β άπλώ- 
νονται πεδιάδες βατές καί χρήσιμες, πού χαρίζουν στούς κατοίκους τής πό
λης κάθε τι πού μπορεί νά τούς κάνει νά καλοζήσουν, Άπό τίς δύο αύτές 
πεδιάδες πόσο πανέμορφη καί εύχάριστη είναι εκείνη πού βρίσκεται Ν 
τού βουνού καί A τής πόλης! Είναι στολισμένη μέ πυκνά δέντρα, μέ διαφό
ρων ειδών κήπους καί μέ άφθονα νερά, πού έρχονται άλλα άπό πηγές κι άλλα 
άπό ποτάμια, νερά πού χαρίζουν στήν πεδιάδα τήν πυκνή βλάστηση καί 
κατόπιν χύνονται στή θάλασσα. ’Αμπέλια φυτεμένα τό ένα κοντά στό άλλο 
στεφανώνουν τά χωράφια καί μέ τήν αφθονία τών καρπών τους ευφραίνουν 
τό μάτι τού φιλόκαλου θεατή. Πολλά καί πυκνά μοναστήρια, πού βρίσκον
ται στις πλαγιές τού βουνού καί στό ύπόλοιπο μέρος τού τόπου, κτισμένα 
σέ τερπνότατες θέσεις, είναι πάντα ένα καινούργιο καί εύχάριστο θέαμα 
γιά τούς οδοιπόρους καί γι’ αύτούς άκόμη τούς πολίτες»1— θέαμα πού έχει

1. Ίωάννου κληρικού καί κουβουκλεισίου τού Καμίνια-
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βέβαια έξαφανιστή για πάντα. Στο βίο μάλιστα τής 'Αγίας Θεοδώρας άνα- 
φέρεται δτι μερικοί μοναχοί κατοικούσαν σέ σπηλιές καί βαθουλώματα 
των λόφων, «των έγγιστα κειμένων τής περιφανούς ήμών πόλεως»1.

’Επίσης ώραία είναι καί ή άλλη πεδιάδα πού εκτείνεται πέρ’ από τα 
δυτικά τείχη, προς τή Βέροια, «άπ’ αυτού τού τείχους τής ’Εκβολής». Κι 
έδώ έμπρός μας προβάλλει ένα τοπογραφικό πρόβλημα: τί ήταν αυτή ή «’Εκ
βολή» ή ό«Έκβολος», λέξη πού τόσο στό κείμενο τού Καμινιάτη, στήν έκ
δοση τής Βόννης, όσο καί στήν πρόσφατη έκδοση τής G. Böhlig, γράφεται 
σάν κύριο όνομα, δηλαδή μέ κεφαλαίο Σ. Στον πίνακα των κύριων ονομάτων 
των παραπάνω εκδόσεων έρμηνεύεται μέ τις λέξεις: Sinus prope Thessalo- 
nicam, δηλαδή κόλπος κοντά στή Θεσσαλονίκη, ενώ, κατά τή γνώμη μου, 
δηλώνει τό σημείο, όπου καταλήγει προς Ν τό δυτικό τείχος καί άπ’ εκεί 
αρχίζει ή προέκταση, ή γλώσσα τής γής πού προχωρεί μέσα στή θάλασσα 
καί ή οποία είχε σχηματιστεί φαίνεται άπό τούς δυνατούς βόρειους ανέμους, 
κυρίως άπό τόν Βαρδάρη. Αυτή ή ’Εκβολή πού φαίνεται νά ήταν τειχισμένη, 
αν πάρουμε κατά λέξη τήν έννοια «τείχος τής ’Εκβολής», πρέπει νά ήταν 
τό λεγόμενο αργότερα Τζερέμπουλον* 1 2. Προς τό μέρος έκεϊνο τής έπαφής 
τού δυτικού τείχους μέ τήν «’Εκβολήν» πρέπει νά προσδιορίσουμε τή θέση 
Azarina πού μνημονεύει βενετικό έγγραφο τού 14293, γιατί γράφει ότι άπό 
τό μέρος έκεινο τά πλοία διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο· άρα ή θέση αυτή 
βρισκόταν κοντά στό λιμάνι—θέση πού κανείς ώς σήμερα δεν επιχείρησε 
νά καθορίσει.

Ή περιοχή έξω άπό τό δυτικό τείχος έχει καί αύτή πολλά νερά άπό τά 
ποτάμια της, έχει κοντινή τήν θάλασσα, καί στολίζεται μέ άμπέλια, πυκνό
φυλλα δένδρα καί περιβόλια, καθώς μέ οικήματα καί μέ πολλές ιερές μο
νές. Στις περισσότερες άπ’ αύτές μένουν πάμπολλοι μοναχοί «πού άσκοΰν- 
ται σέ κάθε είδος άρετής καί ζοΰν μόνο γιά τόν θεό, προς τόν όποιο καί σπεύ
δουν νά τόν συναντήσουν»4. 'Όπως βλέπουμε, ή περιοχή γύρω άπό τή Θεσ
σαλονίκη παρουσιάζεται σάν ένα δεύτερο "Αγιον ’Όρος, θά έλεγε κανείς, 
συμφωνώντας μέ τήν παρομοίωση πού κάνει ό Μιχαήλ Χατζή Ίωάννου, 
πού εζησε στήν πόλη κατά τά τέλη τού περασμένου αιώνα καί έγραψε στά 
1880 τήν πρώτη ιστορική τοπογραφία της, τήν «Άστυγραφία» της.

του εις τήν ίίλωσιν τής τής Θεσσαλονίκης, 6κδ. G. Böhlig, Βερολίνο-Έδιμβοϋργο 1973, 
σ. 7.

1. Bischof Arseni j, Leben der Hl. Theodora von Thessalonike, σ. 35,59. Βλ. καί 
Π. Παπαγεωργίου, Zur Vita der Hl. Theodora von Thessalonike, BZ 10(1901) 150.

2. Καμινιάτη ς, εκδ. Βόννης, σ. 939· εκδ. Böhlig, σ. 69.
3. Κωνστ. Δ. Μέρτζιου, Μνημεία μακεδονικής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, 

σ. 75.
4. Καμινιάτη ς, 6κδ. Böhlig, σ. 8.
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Μπορεί να υπάρχει κάποια υπερβολή στήν περιγραφή του Καμινιάτη, 
άλλά πάντως φαίνεται νά έκφράζει τήν πραγματικότητα του φυσικού περι
βάλλοντος κατά τον 10ο αί. Υπερβολική όμως είναι, όπως είναι έπόμενο 
νά τό περιμένει κανείς, ή περιγραφή τοβ Τούρκου περιηγητή Έβλιά Τσε- 
λεμπή, πού πέρασε άπό τή Θεσσαλονίκη κατά τά μέσα τού Που αί. καί ό 
όποιος λέγει ότι άπό τις πεδιάδες A καί Δ τής Θεσσαλονίκης παράγονται 
«τόσα παντοειδή δημητριακά όσα εξ όλης τής γής μόνον είς τάς πεδιάδας 
τής Συρίας καί του Χωράν». Καί συνεχίζει έξυμνώντας άκόμη τούς παρα- 
δεισένιους κήπους της, τά περιβόλια καί τά αμπέλια καί άπαριθμώντας τά 
ποικίλα προϊόντα της, δημητριακά, λαχανικά καί όπωρικά1.

Πάντως άκόμη ώς σήμερα θυμούνται οί παλιοί Θεσσαλονικεΐς τούς 
μπαξέδες, τούς λαχανόκηπους καί τά περιβόλια πού ύπήρχαν στήν περιοχή 
αυτή ώς τά τελευταία χρόνια, άνάμεσα στά όποια περνούσε ή σιδηροδρομική 
γραμμή Θεσσαλονίκης-’Αθήνας. Όνομαστή ή περιοχή τού Χατζή Μπαχτσέ.

Οί μονές αυτές τόσο έξω άπό τή Θεσσαλονίκη, όσο καί μέσα σ’ αύτή 
θά είχαν καί τά κτήματά τους, γιά τά όποια έλάχιστες μόνο πληροφορίες 
έχουμε, συγκεκριμένα μόνο γιά τή μονή Χορταΐτου, γιά τήν όποία θά μιλή
σουμε παρακάτω. Γιά μιά γνωστή μονή τής Θεσσαλονίκης, τή μονή Βλα- 
τάδων, ό καθηγητής κ. Μιχ. Σλίνης καί παλαιός συμφοιτητής μου, μοβ 
ανακοίνωσε ότι μέσα στό χωριό του Δρυμός (Δρυμίγκλαβα) υπήρχε ένα 
μέρος μέ μερικά οικήματα πού ονομαζόταν «Μετόχι» τής παραπάνω μονής.

2. Τί άπέγινε όμως ή πυκνόφυτη καί ειδυλλιακή αύτή περιοχή καί τά 
μνημονευόμενα στό κείμενο τού Καμινιάτη θρησκευτικά μνημεία κατά τούς 
τελευταίους βυζαντινούς αιώνες καί στά χρόνια τής τουρκοκρατίας; "Αν 
προστρέξουμε σέ μητροπολιτικό έγγραφο των μέσων τής τουρκοκρατίας 
καί συγκεκριμένα τού δευτέρου μισού τού Που αί., θά πάρουμε μιά ιδέα 
γιά τήν τύχη τους. Θά ΐδούμε σ’ αυτό ότι ό τότε μητροπολίτης Θεσσαλο
νίκης Μελέτιος (1674-1680) παραχωρεί στον νέο Μέγαν Οίκονόμον τής 
μητρόπολης Θεσσαλονίκης, άλλοτε σκευοφύλακα καί ίερέα ’Ιάκωβο (Για- 
κουμήν), έφ’ όρου ζωής, έκτος άπό τή μισή ένορία τού 'Αγίου ’Αθανασίου, 
καί τά έξω άπό τή Θεσσαλονίκη έορταζόμενα αγιάσματα τής 'Αγίας Κυ
ριακής, 'Αγίας Σολομονής, τού 'Αγίου Παύλου καί τής 'Αγ. Παρασκευής 
«έν τφ Βαρδαρίφ» καί «όπου άλλο τύχοι» μαζί μέ τά έσοδά τους. Οί έρημοι 
λόφοι καί τά αγιάσματα αυτά ήταν τά άπομεινάρια τών φυσικών καλλονών 
καί μιας πλούσιας θρησκευτικής ζωής.

Τά τρία πρώτα άγιάσματα βρίσκονταν, φαίνεται, έξω άπό τά άνατολικά

1. Ν. Μ ο σ χ ο π ο ύ λ ο υ, Ή Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή, ΕΕΒΣ 16 (1940) 
358-359, 360-361.
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τείχη τής Θεσσαλονίκης, ενώ τό τελευταίο έξω άπό τα δυτικά. Γιά τά αγιά
σματα του 'Αγ. Παύλου καί τής 'Αγίας Σολομονής δέν υπάρχει βέβαια καμιά 
αμφιβολία, γιατί σώζονται άκόμη ώς σήμερα. Γιά τής 'Αγίας Κυριακής 
όμως; Τό μόνο αποδεικτικό στοιχείο πού μέ πείθει ότι τό άγιασμα αυτό βρι
σκόταν έξω άπό τά άνατολικά τείχη τής πόλης είναι ότι άναφέρεται πρώτο, 
ακολουθεί τής 'Αγίας Σολομονής, του 'Αγ. Παύλου καί έπειτα τό γνωστό 
ώς σήμερα άγιασμα τής 'Αγ. Παρασκευής, τό όποιο όμως άντιδιαστέλλεται 
ώς προς τή θέση άπό τά άλλα μέ τον χαρακτηριστικό προσδιορισμό «τό 
εν τώ Βαρδαρίω». Ή 'Αγία Παρασκευή είχε καί άλλα άγιάσματα1, συνολικά 
4 ή 5 μέσα στήν πόλη καί στούς αγρούς, γράφει ό Χατζή Ίωάννου* 2. Σ’ ενα 
άπ’ αυτά μέσα στήν πόλη, κοντά στήν ’Αχειροποίητο, οδός Μόδη 6, μέ σαφή 
τά ύπολείμματα μεγάλου βυζαντινού ναού, είχα έντοπίσει τον ναό τής 'Αγ. 
Παρασκευής3, πού ύποθέτω ότι έδωσε τό όνομά της στήν ’Αχειροποίητο 
κατά τή διάρκεια τής τουρκοκρατίας4.

Ή παραχώρηση τών έξω τής Θεσσαλονίκης άγιασμάτων σ’ ενα κλη
ρικό έναντι καταβολής ένός ποσού έφ’ άπαξ μέ τό προνόμιο νά νέμεται 
τις προσόδους των, ιδίως κατά τις ήμέρες τών εορτών τών άγιων, ήταν ό 
μόνος συνηθισμένος τής έποχής εκείνης τρόπος νά συντηρηθούν καί δια
σωθούν τά ιερά ιδρύματα άπό τον κίνδυνο τού έξαφανισμοΰ τους. ’Άλλωστε 
καί ό ίδιος ό μητροπολίτης παραχωρεί στον ιερέα ’Ιάκωβο καί κάθε άλλο 
άγιασμα πού ήταν δυνατόν νά υπάρχει ή νά βρεθεί στήν περιοχή τής Θεσ
σαλονίκης. Δέν είναι δύσκολο, νομίζω, νά εξηγηθεί ή ταχύτατη καταστροφή 
καί έξαφάνιση τών μνημείων αυτών στήν ύπαιθρο έξω άπό τά τείχη, άν σκε- 
φθεί κανείς ότι καί μέσα στήν ίδια τήν πόλη πολλοί ναοί καί μονές είχαν 
καταστραφεί καί ερημωθεί κατά τή διάρκεια τής βενετοκρατίας (1423- 
1430) έξαιτίας τής φυγής τών κατοίκων5 καί τής άδυναμίας τών άλλων κα

ί.Μιχαήλ Χατζή Ίωάννου, ’Αστυγραφία Θεσσαλονίκης, ήτοι τοπογρα
φική περιγραφή τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1880, σ. 66.

2. Γιά τά άγιάσματα βλ. Χατζή Ίωάννου, ë.à., σ. 65. Τοϋ a ύ τ ο Ö, Θερ- 
μαΐς ήτοι περί Θεσσαλονίκης, ’Αθήναι 1879, σ. 17.

3. Σέ άλλο όμως ναό τής 'Αγ. Παρασκευής (καί όχι στον παραπάνω έντοπισμένο άπό 
μένα, μέ τον όποιο συνδέονται καί έναρμονίζονται οΐ ειδήσεις δύο βυζαντινών έγγράφων 
τοϋ 1432 καί 1452) έγινε προσπάθεια μέ αλλεπάλληλες καί άστήρικτες υποθέσεις νά το
ποθετηθεί ό άναφερόμενος άπό τά έγγραφα αύτά ναός (χωρίς νά καθοριστεί άκριβώς ό 
τόπος μέ τό άγιασμα) καί μάλιστα νά θεωρηθεί ένας άπό τούς τέσσερις καθολικούς ναούς 
μέ άποτέλεσμα νά συσκοτιστεί άκόμη περισσότερο τό πρόβλημα (I. Τ σ ά ρ α, Ό τέταρτος 
καθολικός ναός τής Θεσσαλονίκης στό χρονικό τοϋ Ίωάννου ’Αναγνώστη, «Βυζαντινά» 
5 (1973) 167-184.

4. A. B a k a 1 ο ρ u 1 ο s, Zur Geschichte der Acheiropoietos-und H. Paraskevikirche in 
Saloniki nach der Eroberung der Stadt durch die Türken im Jahre 1430, BZ 37 (1937) 372-375.

5. Μέρτζιου, ε.ά., σ. 77-78.
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τοίκων νά τούς συντηρήσουν ή κατά την άλωση (1430) ή μετά τον τρίτο 
κιόλας χρόνο ΰστερ’ άπό αυτή, όταν πολλοί ναοί καί μονές έγιναν σπίτια 
των 1.000 Τούρκων πού κατέβηκαν άπό τά Γενιτσά, για νά εγκατασταθούν 
στήν πόλη, ένώ άλλοι ναοί (από έλλειψη κατοίκων ή ιερέων πού είχαν αι
χμαλωτιστεί) εγκαταλείπονταν καί κατέρρεαν άπό άμέλεια, «λείψανα μόνον 
τού πρώτου κάλλους αύτών καί τής θέσεως διέσωζον» καί οί περισσότεροι 
τόσο γρήγορα κατερειπώθηκαν, ώστε «μηδέ πού ποτ’ ήσαν γνωρίζεσθαι», 
όπως λέγει ό ιστορικός τής άλωσης ’Αναγνώστης, ό όποιος μέ πίκρα προσ
θέτει ότι «μόνον άπό τούς γεροντότερους κατοίκους ήταν δυνατόν ν’ ακού
σει κανείς ότι εδώ ήταν ό δείνα ναός καί εκεί ό δείνα καί όσες ομορφιές 
καί χάρες είχε ό καθένας1.

"Αν αυτά συνέβαιναν μέσα στή Θεσσαλονίκη, εννοεί κανείς τί ήταν 
δυνατόν νά γίνει στήν ύ'παιθρο ΰστερ’ άπό τις τόσες κατά καιρούς μετά τόν 
9ο αί. επιδρομές των Βουλγάρων, Νορμανδών, Φράγκων, τού ’Ιωάννη Γ' 
Βατάτση (1222-1254), αύτοκράτορα τής Νίκαιας, γιά τήν κατάλυση τού βα
σιλείου τής Θεσσαλονίκης («έκδρομάς δέ έποίει διά των στρατευμάτων καί 
τά πέριξ έλήιζεν, καί μάλιστα διά τών Σκυθών πάντα γοΰν λείαν έποίουν»)1 2 
κατά τούς έμφύλιους πολέμους μεταξύ ’Ιωάννη Ε' Παλαιολόγου καί ’Ιωάν
νη Καντακουζηνοΰ καί κατά τις λεηλασίες τών Σέρβων καί ιδίως τών Τούρ
κων κατά τά τέλη τού 14ου αί. Κατά τήν πρώτη μάλιστα πολιορκία τής 
Θεσσαλονίκης (1383-1387) καί τή βίαιη πρώτη κατάληψή της στά 1391 
άπό τόν Βαγιαζίτ Α' (1389-1402) έχουμε ρητή μαρτυρία τού άρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης Συμεών (1410-1420) γιά τήν τύχη τών μονών καί άλλων ίερών 
ιδρυμάτων πού βρίσκονταν κοντά στήν ακρόπολη, μαρτυρία πού μού τήν 
έθεσε στή διάθεση ό φίλος συνάδελφος τής Θεολογικής Σχολής κ. ’Ιωάν
νης Φουντούλης καί ή όποια προέρχεται άπό ανέκδοτο λόγο τού αρχιεπι
σκόπου στον "Αγιο Δημήτριο. ’Εκεί γράφει. «...Τότε μέν οδν καί άμα πλεϊ- 
στοιτών ίερών ύπ’αύτών κατέπεσον οίκοι...καί έτι όσαι μοναί τή άκρο- 
πόλει έγγίζουσαι καί καταπάτημα, φευ, γεγόνασιν ούτοι καί εις έπί- 
χαρμα τοΐς άθέοις»3.

Οί λεηλασίες καί οί καταστροφές άπό τούς Τούρκους συνεχίστηκαν 
καί κατά τή διάρκεια τών ερίδων μεταξύ τών γιών τού Βαγιαζίτ Α', δηλαδή 
μετά τό 1402, μετά τήν ήττα τού Βαγιαζίτ Α' στή μάχη τής "Αγκυρας. Τότε

1. Βλ. Άπ. Ε. Βακαλοπούλου, Συμβολή είς τήν ιστορίαν τής Θεσσαλονίκης 
μικρόν μετά τήν άλωσιν αυτής ύπό τών Τούρκων, Άνάτυπον άπό τόν «Γρηγόριον τόν 
Παλαμάν» 1936, σ. 15-16.

2. Γεώργιος Άκροπολίτης, έκδ. Βόννης, σ. 71. Πρβλ. καί έκδ.Heisenberg, 
στή σειρά Teubner, τ. I, σ. 66, 8.

3. Άπό τήν άνέκδοτη μελέτη τοϋ κ. Ί ω ά ν. Φουντούλη, Τά «Τοπογραφικά» 
τοϋ Συμεών Θεσσαλονίκης (1410;—1429).
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ό Μουσά, άντίπαλος του άδελφοϋ του Σουλεϊμάν, άλώνισε κυριολεκτικά 
τή Μακεδονία καί τή Θράκη μεταξύ 1411-1413, έφτασε ώς έξω άπό τή Θεσ
σαλονίκη, δέν μπόρεσε βέβαια να κάνει τίποτε εναντίον της, άλλά όπως 
μάς λέγει ή βιογραφία τού δεσπότη τής Σερβίας Stefan Lazarevic, κατέστρε
ψε τό πόλισμα «Χορτιάτης». Τόν Χορτιάτη τον ονομάζω πόλισμα, γιατί 
τό σλαβικό κείμενο τόν άναφέρει ώς grad καί ό Γερμανός μεταφραστής 
του ώς Burg1. Τά τελευταία 10 περίπου χρόνια τής έλεύθερης ζωής τής Θεσ
σαλονίκης υπό τόν δεσπότη ’Ανδρόνικο Παλαιολόγο (1415-1423), γιό τού 
Μανουήλ Β', καί κατόπιν υπό τούς Βενετούς (1423-1430) ήταν χρόνια τρα
γικά γιά τούς Θεσσαλονικεΐς, πού βρίσκονταν σχεδόν τόν περισσότερο 
καιρό πολιορκημένοι1 2.

"Ολα τά παραπάνω πολεμικά γεγονότα συνοδεύονται, όπως είναι έπό- 
μενο, άπό αναστατώσεις, φόνους, καταστροφές, πυρκαϊές, ερημώσεις πού 
δυστυχώς σάν «μικρή ιστορία» μέσα στό πλαίσιο των μεγάλων γεγονότων 
δέν καταγράφονται διεξοδικό καί μένουν συνήθως σκοτεινά καί άγνωστα. 
"Ετσι όμως έξηγεϊται γιατί τό γραφικό περιβάλλον, ό παράδεισος τής άνα- 
τολικά καί δυτικά τής Θεσσαλονίκης περιοχής γρήγορα έξαφανίστηκε: οί 
κήποι, τά δέντρα καί οί μονές κάηκαν, οί μοναχοί σκορπίστηκαν, αιχμαλω
τίστηκαν ή θανατώθηκαν καί πολύ νωρίς οί λόφοι ιδίως ώς τούς πρόποδες 
τού Χορτιάτη έγιναν φαλακροί καί έρημοι. Τό πρόβλημα τής καταστροφής 
τού περιβάλλοντος, όπως βλέπουμε, είχε τεθεί πολύ νωρίς στούς άνθρώπους 
μέ τούς καταστρεπτικούς μεταξύ τών λαών πολέμους, άλλ’ αυτοί άργησαν 
νά τό καταλάβουν καί νά τό συνειδοτοποιήσουν. Καί όσα μέρη καλλιεργη
μένα έμειναν έξω άπό τήν Θεσσαλονίκη θά έγιναν άσφαλώς κτήματα τών 
Τούρκων.

Σήμερα οί λόφοι είναι άναδασωμένοι κυρίως άπό διάφορα είδη πεύκων 
χάρη στή μεγάλη προσπάθεια πού άνέλαβε ή δασική υπηρεσία μετά τήν 
άπελευθέρωση τής Μακεδονίας καί ιδίως μετά τό 1930. Σέ άρκετά όμως 
μέρη σώζονται άκόμη πήλινοι υδροσωλήνες, κυρίως κοντά σέ πηγές, καθώς 
πέτρινα στηρίγματα μονοπατιών, έργα καμωμένα άπό άνθρώπινα χέρια τού 
παρελθόντος.

Πάντως χάθηκαν τά «πρόσοικα» προς τή Θεσσαλονίκη χωριά, πού 
μνημονεύει ό Έφραίμ3, ή Κρανιά καί ό Ζεμενίκος, πού άναφέρει ό Εύστά- 
θιος: «...Ίουδαίω...καί Άρμενίω, οϋς ή άγχιτέρμων Κρανία καί ό Ζεμενίκος 
φέρβουσιν»4.

1. Max Braun, Lebensbeschreibung des Despoten Stefan Lazarevic von Konstantin 
dem Philosophen, Wiesbaden 1958, σ. 51-52.

2. Βλ. Ap. E. Vacalopoulos, History of Thessaloniki, Θεσσαλονίκη 1972. σ. 38-73.
3. Έφραίμ, έκδ. Βόννης, σ. 338.
4. T a f e 1, Eustathii opuscula, Francofurti ad Moenum 1832, σ. 298,80. Βλ. καί κριτική
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Ή λέξη Ζεμενίκος είναι σλαβική μέ τή ρίζα zem- πού άναφέρεται 
στή γή, στήν καλλιέργεια καί σημαίνει πέρασμα, κατά τον Χατζή Ίωάννου. 
Τό περίεργο όμως, άλλα καί το συγκινητικό είναι ότι, αν τά χωριά αύτά έρη- 
μώθηκαν καί χάθηκαν άπό τό πρόσωπο τής γής, έμεινε τό οικογενειακό 
επίθετο Ζεμενίκος, πού σωζόταν ως τά τέλη του περασμένου αιώνα1—ένα 
ιστορικό άπολίθωμα τού παρελθόντος. Τό όνομα αυτό δέν βρίσκεται σή
μερα στό δημοτολόγιο καί στό Μητρώο Άρρένων τού Δήμου Θεσσαλο
νίκης, όπως σχετικά πληροφορήθηκα.

3. Κατά τή διάρκεια άπειράριθμων άνιχνεύσεων μου στήν περιοχή 
πού μας άπασχολεΐ, είχα εντοπίσει τά ελάχιστα λείψανα τής μονής Χορταΐ- 
του κοντά στό σημερινό δημοτικό σχολείο τού χωριού Χορτιάτης, τά όποια 
όμως άλλοτε, πριν άπό ένάμισυ περίπου αιώνα, δηλαδή στις άρχές τού 19ου 
αί., όταν τά είδε ό Γάλλος περιηγητής Cousinéry, ήταν άκόμη πολύ σημαν
τικά: «Avant d’entrer dans ce village, όπως έγραφε, nous côtoyâmes les ruines 
d’un monastère grec qui doit avoir été considérable; on nous dit que c’est aux 
frais d’un empereur de Constantinople qu’ il avait été construit, et qui depuis 
longtemps il est abandonné»* 1 2. Πραγματικά ή μονή, άφιερωμένη στήν «Πάν
αγνο» Θεοτόκο, σύμφωνα μέ μια σφραγίδα πού σώθηκε3, άναφέρεται σέ 
μοναστηριακά έγγραφα ώς «βασιλική» μέ πολλά κτήματα, άλλά δέν είναι 
γνωστό πότε καί άπό ποιόν βασιλιά κτίστηκε. Πάντως υπήρχε καί πριν 
άπό τόν 13ο αί.4 καί έχουμε άρκετά πιά ιστορικά στοιχεία γιά τή συγγραφή 
μιας ειδικής μελέτης. Άπό τήν εποχή αυτή σώζεται καί ή εκκλησία τής 
Μεταμορφώσεως5 στό χωριό, ή όποια άποκαθίσταται στήν άρχική της μορ
φή μέ τή φροντίδα τής άρχαιολογικής υπηρεσίας. Ή μεγάλη «βασιλική» 
μονή τού Χορταΐτου θά πρέπει νά είχε άρχίσει νά έρημώνεται καί νά κατε- 
ρειπώνεται κατά τή διάρκεια των έπιδρομών των Τούρκων κατά τά τέλη 
τού Μου καί άρχές τού 15ου ai., ιδίως μετά τό 1421, όπότε άνεβαίνει στον 
τουρκικό θρόνο ό σουλτάνος Μουράτ Β' (1421-1451) καί μαζί του άρχίζει 
μιά νέα περίοδος κατακτητικής ορμής των Τούρκων. Τό μόνο ίχνος κτίσμα- 
τος πού διαπίστωσα είναι ένα «υπόλειμμα βυζαντινού τείχους (είκ. 1).

έκδοση Stilpon Kyriakidis-Vincenzo Rotolo, La espugnazione di Tessa- 
lonica, Palermo 1961, σ. 124-125.

1. Χατζή Ίωάννου, Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, σ. 49.
2. E. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine, Paris 1831, τ. I, σ. 109-110.
3. V. L a u r e n t, Le corpus de sceaux de l’empire byzantin, Paris 1965, τ. V μέρ. 2, σ. 

164-165, όπου καί αρκετές πληροφορίες για τή μονή Χορταΐτου.
4. Βλ. σχετικά στοΰ Ά. E. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή παρά τήν Θεσσαλονίκην βυζαν

τινή μονή τοϋ Χορταΐτου, ΕΕΒΣ 15 (1939) 281-282, 284, 287-288, όπου καί βιβλιογραφία.
5. Βλ. N. Ν ι κ ο V ά V ο υ, Ή έκκλησία τής Μεταμόρφωσης τοϋ Σωτήρος στό Χορτιά

τη, «Κέρνος» (1972) 102-110, όπου πληροφορίες καί γιά τό μοναστήρι.
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Πάντως τον καιρό πού είχε θεμελιωθεί πριν άπό τον τελευταίο μεγάλο πό
λεμο τό δημοτικό σχολείο τού χωριού, είχαν βρεθεί καί καταστραφεί λεί
ψανα άπό χριστιανικό ναό μέ ψηφιδωτά δάπεδα, παλαιοχριστιανικών μάλ
λον χρόνων, όπως νομίζει ό έπιμελητής βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Ε. Τσι- 
γαρίδας. Δέν πρέπει να υπάρξει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται γιά τα υπο-

ΕΙκ. 1. ' Υπόλειμμα βυζαντινόν τείχους στον Χορτιάτη

λείμματα των ερειπίων πού είδε ό Cousinéry στις αρχές τού περασμένου 
αίώνα καί είναι πολύ πιθανόν ότι άπό τον ίδιο ναό προέρχονται καί τά άρχι- 
τεκτονικά μέλη πού βρίσκονται διάσπαρτα στήν περιοχή.

Ίον Ιούνιο τού 1422 ô Bürak μπέης, ό γιος του Έβρενός, πολιορκεί 
τή Θεσσαλονίκη καί λεηλατεί τήν Καλαμαρία, δηλαδή τήν περιοχή της 
άπό τά άνατολικά τείχη ώς τήν Κασσάνδρα1. Ή παραμονή των κατοίκων 
εξω άπό τά τείχη της γιά τήν καλλιέργεια των κτημάτων τους είναι πολύ 
επικίνδυνη, άν όχι άδύνατη. Ή άνασφάλεια, ό ύποσιτισμός καί ή πείνα 
είχαν άναγκάσει χιλιάδες κιόλας φοβισμένους κατοίκους να έγκαταλείψουν 
τήν πόλη. Τον Σεπτέμβριο τού επομένου χρόνου, τού 1423, ό διοικητής της

1. S. Κ u g e a s, Notizbuch eines Beamten der Metropolis in Thessaloniki aus dem An
fang des XV. Jahrh. BZ 23 (1914-1920) 148.
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’Ανδρόνικος Παλαιολόγος καί οί άρχοντές της, για ν’ άποφύγουν τα δει
νά άπό μια βίαιη κατάληψή της άπό τούς Τούρκους, τήν παραδίδουν, όπως 
είναι γνωστό, στούς Βενετούς μέ τόν όρο νά σεβαστούν τήν κοινοτική τους 
αύτονομία καί τα προνόμια τού αρχιεπισκόπου καί τής ’Εκκλησίας.

Οί Τούρκοι όμως δεν άνέχονται τήν σφήνα αύτή των Βενετων στον 
θαλάσσιο μυχό τού Θερμαϊκού καί συνεχώς βρίσκονται σέ προστριβές καί 
συγκρούσεις μαζί τους. "Έτσι μετά τό θάνατο τού Μανουήλ Β’ (21 ’Ιουλίου 
1425), ό Μουράτ Β' λεηλατεί τά περίχωρα τής Θεσσαλονίκης καί άργό- 
τερα, τέλη τού 1425 ή άρχές τού 1426, δέχεται νά σταματήσει τις εχθροπρα
ξίες μέ τόν ορο ό νέος βασιλιάς τού Βυζαντίου ’Ιωάννης Η' (1425-1448) νά 
τού παραχωρήση τή Βάρνα, τις περιοχές τού Στρυμόνα καί τής Λαμίας1.

Επομένως μετά τό 1421 πρέπει ή περιοχή έξω άπό τά τείχη τής Θεσσα
λονίκης νά έπεσε στα χέρια των Τούρκων. Τό ότι τό συμπέρασμά μου αύτό 
είναι απόλυτα θετικό φαίνεται άπό τήν έντολή πού δίνει ή βενετική γερου
σία τόν ’Απρίλιο τού 1424 στον προνοητή τής Θεσσαλονίκης Sancto Ve
der καί στον Βενετό ναύαρχο στό Αιγαίο νά φροντίσουν νά κλείσουν ει
ρήνη μέ τούς Τούρκους καί τούς εξουσιοδοτεί νά δαπανήσουν ώς 5.000 
δουκάτα μέ τόν όρο—καί αυτό είναι τό σημαντικό—νά πάρουν τό κάστρο 
τού Χορτιάτη καί τά χωριουδάκια πού έξαρτωνται άπ’ αύτό, γιατί ή κατά
ληψη τού Χορτιάτη θά ισχυροποιούσε πολύ τήν άμυνα τής Θεσσαλονίκης. 
'Η ειρήνη όμως δέν κλείστηκε καί έτσι ή περιοχή τού Χορτιάτη θά έμεινε 
στά χέρια των Τούρκων1 2. Τά γύρω άπό τό κάστρο τού Χορτιάτη χωριά 
δυστυχώς δέν κατονομάζονται.

Τό τί έγινε όμως στήν περιοχή τού Χορτιάτη, καί κυρίως στό μονα
στήρι τής «Πανάγνου Θεοτόκου» κατά τήν διάρκεια των τελευταίων αυτών 
επιδρομών των Τούρκων μέ άρχηγό τόν άγνωστο άπό άλλες πηγές «Παζαρ- 
λή» μάς τό άφηγεϊται μέ πολλή ζωντάνεια καί πάλι ό αρχιεπίσκοπος Συ
μεών σ’ ένα άλλο άπόσπασμα τού εγκωμίου του στον "Αγιο Δημήτριο (καί 
αύτό μοΰ τό παραχώρησε ό συνάδελφος κ. Φουντούλης), πού τό παραθέτω 
γιάνάσυμπληρώσω τήν εικόνα τής καταστροφής τής περιοχής. «...Καταφρο
νητικούς, γράφει, χρήσασθαι τω τής Θεοτόκου αγνής εν τω Χορταΐτη θείω 
ναω... Τήν μεν ιερόν εκείνην τοϋ Χορταΐτον μονήν έρημον άποδείξας τών ενοι- 
κούντων εν αύτή ον μόνον εσωθεν μοναστών, άλλα και τών εξω πιστών... 
τά τής μονής δέ άφήρπασε καί ταύτην ερήμωσε, καταγώγιον καθ’ όλου

1. Βλ. Άπ. Ε. Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τοϋ Ν. Έλληνισμοϋ, Θεσσαλονίκη2 
1976, τ. I, σ. 247-248.

2. Κ ω ν. Δ. Μέρτζιου, Μνημεία Μακεδονικής ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, 
σ. 45. F r. T h i r i e t, Regestes de délibérations du sénat de Venise concernant la Romanie, 
Paris 1959, τ. 2 (1400-1430), σ. 216.
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ποιησάμενος ασεβών, ώς καί τον άγιον νεών καταπάτημα τούτων γενέσθαι 
καί έξουδένωμα καί των ναρθήκων εντός τούς ίππους ίστάν εις υβριν Θεοϋ»1.

Ύστερ’ άπό τήν πληροφορία αυτή έρχεται μιά νέα άλλη, απλή καί 
σύντομη, πού χύνει καί αύτή άρκετό φως στήν υπόθεση, πληροφορία θε
τική πού βγαίνει άπό τά τουρκικά αρχεία: είναι μιά σύντομη καταγραφή 
πού βρίσκεται στο κτηματολόγιο τών τιμαρίων των περιοχών Άβρέτ Χισάρ 
καί Θεσσαλονίκης, πιθανόν τών ετών 850-893 (1447-1489) πού δημοσιεύ
τηκε άπό τή Βουλγαρική ’Ακαδημία τών ’Επιστημών στον 13ο τόμο τών 
«Τουρκικών πηγών τής βουλγαρικής ιστορίας». ’Εκεί στή σ. 429 άναφέ- 
ρονται τά εξής· «Μοναστήρι Χορτιάτης. Κατέχεται άπό τούς γιούς τού άπι
στου (κιαφίρ) Χαμζά κατά μεταβίβαση τού πατέρα τους. Τούς ανήκει μέ 
διαταγή τού Hüdavendigâr (Χουταβεντικιάρ)1 2.

Τί σημαίνουν όλ’ αυτά; "Οτι τό μοναστήρι τού Χορταΐτου καί τά κτή
ματά του μαζί μέ τούς χωρικούς, τούς δουλοπαροίκους, έγιναν τιμάριο τού 
Χαμζά, πού ήταν χριστιανός άλλοτε, άλλα τώρα έξισλαμισμένος. Τό τιμά
ριο τό κατείχε ό Χαμζά μέ διαταγή τού Hüdanvendigâr, δηλαδή τού σουλ
τάνου Μουράτ Β'. Τό έπίθετο Hüdavendigâr (=κύριος, δεσπότης) είναι 
κυρίως τού Μουράτ Α' (1362-1389), άλλ’ αποδίδεται καί στον Όρχάν (1324- 
1362) καί στον Μουράτ B' (1421-1451)3. ’Εδώ εννοείται χωρίς αμφιβολία ό 
Μουράτ Β'.

’Αργότερα στά χρόνια 1447-1489 είχε περάσει στήν κατοχή τών γιών 
του. Ποιος ήταν αυτός ό Χαμζά; Καί γιατί παραχώρησε ό σουλτάνος σ’ 
έναν άπιστο τό μοναστήρι; "Αγνωστες λεπτομέρειες. Τή μόνη θετική απάν
τηση πού μπορούμε νά δώσουμε είναι ότι ό Χαμζά θ’ άπέκτησε τό τιμάριό 
του μέ τις ύπηρεσίες πού πρόσφερε στον τουρκικό στρατό. Πιθανόν νά ήταν 
καί ένας τοπικός βυζαντινός στρατιωτικός προνοιάριος, πού δέν άντιστά- 
θηκε έναντίον τών Τούρκων καί δέχθηκε τήν τουρκική εξουσία, όπως καί 
τόσοι άλλοι στρατιωτικοί τής Βαλκανικής, καί γι’ αμοιβή του αναγνωρί
στηκε ώς χριστιανός σπαχής.

Τί άπέγινε έπειτα τό μοναστήρι αύτό; Ό Τούρκος περιηγητής Έβλιά

1. Ή μετάφραση τοϋ χωρίου αύτοϋ έχει ώς έξής:«Ό Τούρκος αυτός αρχηγός κράτη
σε ύβριστική στάση απέναντι της μονής τής άγνής Θεοτόκου, γιατί όχι μόνο τήν έρήμω- 
σε άπό τούς μοναχούς πού ένοικούσαν, αλλά καί άπό τούς πιστούς πού βρίσκονταν απ' 
εξω... Άρπαξε τά πράγματα τής μονής καί τήν έρήμωσεκαί τήν έκαμε καταγώγιο ασεβών 
μέ άποτέλεσμα νά καταπατηθεί καί καταστραφεΐ ό ιερός ναός καί τά άλογα τών Τούρκων 
νά σταβλίζωνται στούς νάρθηκες».

2. Τουρκικές πηγές για τή βουλγαρική ιστορία (βουλγ.), Σόφια 1966, τ. 13, σ. 428. 
Τήν ύπόδειξη τής είδησης τήν όφείλω στόν παλιό μαθητή μου καί διευθυντή τώρα τοϋ 'Ι
στορικού ’Αρχείου Μακεδονίας κ. Β. Δημητριάδη.

3. Βλ. A. D. A 1 d e r s o n, The Structure of the Ottoman Dynasty, Oxford 1956, σ. 116,
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Τσελεμπή, πού πέρασε δύο καί πλέον αιώνες αργότερα, δέν μιλεΐ καθόλου 
γι’ αύτό, άλλά γιά ενα προσκύνημα τού σεΐχη Χορτάτζ σέ μιά γωνιά τού 
ψηλού βουνού, ή όποία μοιάζει μέ παραδεισένιο κήπο. Στό κτίσμα αύτό, 
πού πιθανόν νά βρισκόταν στόν χώρο τού παλιού μεγάλου βυζαντινού μο
ναστηριού, «τελείται πάντοτε, γράφει, λατρεία καί προσευχή, τήν μέν ήμέ- 
ραν έν νηστεία, τήν δέ νύκτα εν ορθοστασία». Πολύ υποπτεύομαι ότι σεΐχης, 
δηλαδή άγιος μέ τέτοιο όνομα, δέν υπήρχε (γιατί κάτω άπό τήν όνομασία 
αύτή ύπόκειται τό βυζαντινό όνομα Χορταΐτης) καί ότι, αν υπήρχε κάτι, 
θά ήταν ό τάφος κάποιου μουσουλμάνου δερβίση. Ακόμη ό Έβλιά γράφει 
ότι στούς πρόποδες τού βουνού υπάρχει τό χωριό Χορτιάτης άποτελούμενο 
άπό 100 χριστιανικά σπίτια1.

Σήμερα έπάνω στό βουνό, Ν των σημερινών έγκαταστάσεων radar, 
βρίσκονται τά ερείπια τού Μπουναρλί, ενός τουρκικού χωριού καί τά ίχνη 
νεκροταφείου. Οί κάτοικοι τού Μπουναρλί, απόγονοι ασφαλώς Γιουρού- 
κων πού έφυγαν τό 1924 μέ τήν ανταλλαγή των έλληνοτουρκικων πληθυ
σμών, ήταν κτηνοτρόφοι καί κουβαλούσαν κάθε Κυριακή στό παζάρι τού 
χωριού τά διάφορα προϊόντα τους, σφακτά, βούτυρο, πατάτες κ.λ. Τό Μπου
ναρλί (τουρκ. Pinarli=rônoç μέ πολλές πηγές) εχει καί σήμερα πολλά νερά.

Ή μόνη γραπτή ελληνική μαρτυρία πού βρήκα γιά τόν Χορτιάτη στά 
χρόνια τής τουρκοκρατίας είναι πολύ μεταγενέστερη, μιά «ενθύμηση» 
τής 6 Μαΐου 1767, σ’ ενα εκκλησιαστικό βιβλίο στήν έκκλησία τού 'Αγ. 
Γεωργίου τού χωριού:

έτος 1767 
μν Μαήου-6 
εφιγιν το χοριον όλου 
άπου το χρέος, και βαρε 
a δοσίματα, και πίησαν 
ο κόσμος■ σταχορηα-άπαντα 
άνηξαν και τά χάρτηα1 2 κα'ι γονν 
ταχαρατζουχάρτια - μαήου 
και τότης. εκηνιν. τιν19 χρονιά

1. Βλ. Νικηφ. Μοσχοπούλου, Ή Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή, ΕΕΒΣ 
16 (1940) 362. Μισόν αιώνα καί πλέον νωρίτερα, στά 1591, άναφέρεται ό Χορτιάτης ρητά 
στό ήμερολόγιο τοΟ Βενετοϋ Gabriele Cavazza, πού συνόδευε ώς γραμματικός τόν εύγενή 
Lorenzo Bernardo πού πήγαινε στήν Κωνσταντινούπολη ώς έκτακτος απεσταλμένος τής 
Βενετίας. Κατά τά τέλη Μαΐου, όπότε βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας γιά τήν 
ύδρευσή της γράφει ότι τό πόσιμο νερό της έρχεται μέ σωλήνες άπό τό χωριό Cortacchi 
πού απέχει 6-7 μίλια καί βρίσκεται στά ριζά ένός βουνού (Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία, σ. 132- 
133).

2. Χάρτηα=χάρτσια (τουρκ. λέξη hare)=φόρος.
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αποταν έφιγι το (χο)οίον έγιναν
μιρημέτηα.1 πεοισα: ης στιν χόρα
απον τονς αγάόις. όλους, καί χάλασαν και
τον μοκαατά1 2 δια ταχαρατζια μας
και τα πηγαμι. παρακιντε' χισαπί3
γροσια-8 και ρούπι ης στιν χόρα μας' απότα
σιμαζόχθικαν. και πέρασαν με. ης στα χο-
ριαν. μερες περισές' σαράντα σοστες
και μετά τις σαράντα, και ηστιρα. πάλη' σιμαζο
χθίκανμε. και περασαμε. ζοην χαρισαμενι.

Τό βραχύ αυτό χρονικό μιλεΐ πολύ καθαρά για χρέη καί βαρείς φόρους 
πού είχαν ώς άποτέλεσμα να σκορπιστούν οί Χορτιατινοί σε διάφορα χω
ριά καί νά έρημωθεΐ τό χωριό. ΤΗταν δηλαδή ενα είδος παθητικής αντίστα
σης των κατοίκων στις φορολογικές καταπιέσεις καί έτσι ματαιώθηκε ή 
πληρωμή των φόρων. Τότε οι αγάδες πού είχαν μισθώσει τή φορολογική 
περιφέρεια, επειδή δέν βρήκαν κανένα στο χωριό, γιά νά είσπράξουν τά 
δσα είχαν καταλογίσει στούς κατοίκους, αναγκάστηκαν νά κάνουν αρκε
τές αναθεωρήσεις (διορθώσεις, τουρκ. meramet). Έτσι οί Χορτιατινοί 
έπεσαν στήν έλαφρά φορολογία πού έβαζαν στούς σκορπισμένους κατοί
κους, στήν κατηγορία των perakende, των παρακεντέδων, όπως τούς έλε
γαν στή γλώσσα μας, δηλαδή πλήρωσαν «8 γρόσια καί ρούπι», 8 δηλαδή 
γρόσια καί τίποτε παραπάνω. Ό διασκορπισμός των χωρικών βάσταξε συν
ολικά 40 μέρες, αλλά επιασε τόπο καί τό άποτέλεσμα ήταν θετικό: «καί 
περάσαμε ζωήν χαρισάμενη», λέγει ή «ενθύμηση», ή πιό εύχάριστη νότα 
μέσα στήν όλη περιπέτεια των κατοίκων.

4. Ό ιστορικός τής άλωσης τής Θεσσαλονίκης ’Αναγνώστης μνημο
νεύει καί άλλη μονή Χορταΐτου έξω άπό τή Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα 
στο κείμενό του μιλώντας γιά τήν πολιορκία της άπό τούς Τούρκους γράφει 
ότι ό σουλτάνος Μουράτ Β' επιασε εκείνο τό μέρος του άνατολικοϋ τείχους 
πού εκτείνεται άπό τό Τριγώνιο ώς τή Μονή Χορταΐτου δηλαδή, άπό τον 
πύργο άπ’ όπου ρίχνονται τώρα οί γιορταστικές κανονιές ώς τήν κορυφή 
τού ανατολικού τείχους, ώς έξω άπό τήν άκρόπολη, άπέναντι άπό τις φυ
λακές των βαρυποινιτών. Ό Tafrali νομίζοντας ότι πρόκειται γιά τή γνωστή 
μονή Χορταΐτου, τού ομώνυμου βουνού, γράφει ότι ό Μουράτ Β', ώς προς

1. Μιρημετηα=μεριμέτια (m eram et)=δ ιό ρθωση.
2. Μουκαατά (mukataa) =φορολογική περιφέρεια πού έκμισθώνεται.
3. Παρακιντέ χισαπί (perakende (άραβ. λέξη) hisabi=koyapiaapôç τίδν σκορπισμέ

νων χωρικόν.
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τό ανατολικό μέρος, έξέτεινε τα στρατεύματά τουώς τούς πρόποδεςτοϋ βου
νού1. Αυτό όμως είναι όχι μόνο απίθανο, αλλά καί κωμικό. Τότε τί συμβαί
νει; Έχουμε λοιπόν δυό μονές Χορταΐτου, μιά στό ομώνυμο βουνό καί μια 
εξω άπό τήν ακρόπολη τής Θεσσαλονίκης; Τό πρόβλημα μας τό λύνει ό 
Ρώσος περιηγητής ’Ιγνάτιος από τό Σμολένσκ, πού έπισκέφθηκε τήν πό
λη μας στα 1405, δηλαδή 18 χρόνια πριν άπό τήν άλωσή της, καθώς καί 
ορισμένες μονές καί ναούς, ανάμεσα στούς όποιους άναφέρει καί τό «μετόχι, 
τής μονής Χορταΐτου»1 2. Επομένως ή εξω άπό τα τείχη τής Θεσσαλονίκης 
ήταν μετόχι. Μένει όμως νά λυθεί ό τελευταίος γρίφος: Πώς ένας κάτοικος 
καί ιστορικός τής πόλης, όπως ό ’Αναγνώστης, πέφτει στό χοντρό λάθος 
ν’ αναφέρει τό μετόχι Χορταΐτου εξω άπό τή Θεσσαλονίκη ώς μονή; Καί 
όμως ό ’Αναγνώστης πρέπει νά είναι—καί είναι πράγματι— άκριβέστατος. 
Ή λύση του προβλήματος είναι τώρα απλή, αν θυμηθούμε τά όσα είχε πά- 
θει ή μονή Χορταΐτου τού ομώνυμου βουνού: άπό τό 1422 καί έξής οί Τούρ
κοι τήν είχαν διαρπάσει καί έρημώσει καί τούς νάρθηκές της τούς είχαν 
μεταβάλει σέ στάβλους. Επομένως είναι πολύ λογικό νά σκεφθοΰμε ότι 
οί μοναχοί κατέφυγαν στό μετόχι της εξω άπό τά τείχη τής Θεσσαλονίκης, 
τό μετέβαλαν σέ μονή καί έκεΐ έξακολούθησαν τόν ασκητικό τους βίο.

Άνιχνεύοντας τόν τόπο αυτόν έξω άπό τήν άκρόπολη, στις παραμο
νές τού δεύτερου μεγάλου πολέμου, βρέθηκα στή θέση ακριβώς πού όνο- 
μαζόταν άπό τούς παλιούς Θεσσαλονικεΐς «Χίλια Δένδρα», έπειδή άλλοτε, 
φαίνεται ότι υπήρχε δάσος άπό πάρα πολλά δένδρα (είκ. 2). Άπό χρόνια 
όμως τώρα, ίσως επάνω άπό 30, έπειδή τά δένδρα τής θέσης αύτής μετριούν
ταν στά δάκτυλα τών δύο χεριών, ή ονομασία αύτή είχε μεταπηδήσει στό 
λεγόμενο δάσος Σέϊχ Σοΰ. Στή σχετική μελέτη μου είχα άποδείξει ότι τό 
μετόχι αύτό είχε μετατραπεί κατά τή διάρκεια τής τουρκοκρατίας σέ τεκέ 
δερβίσηδων, πού βρισκόταν επάνω στον τάφο ενός μωαμεθανού άγιου, τού 
Γκιούλ μπαμπά, επάνω στον όποιο τις νύχτες άναβαν κεριά, καί προσεύ
χονταν ώς τόν Β' παγκόσμιο πόλεμο περαστικοί μουσουλμάνοι3 (είκ. 3). 
’Αγνοώ τόν βίο καί τήν πολιτεία τού μουσουλμάνου αύτοΰ άγιου.

Στήν περιοχή τού τάφου, επάνω στό δρόμο υπήρχε βρύση, όπου κατέ
ληγαν σωλήνες προερχόμενοι ασφαλώς άπό τό νερό τών γύρω βουνών, καί 
σώζονταν θραύσματα μαρμάρων καί βυζαντινής έπιγραφής. Τσως μιά αρ
χαιολογική άνασκαφή στον τόπο έκεΐνον θά βοηθούσε στή συναγωγή όρι- 
σμένων συμπερασμάτων.

1. Ο. Tafral i, Topographie de Thessalonique, Paris 1913, σ. 27.
2. B. de K h i t r ο V o, Itinéraires russes en Orient, Genève 1889, τ. I, σ. 147.
3. Άι B α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή παρά τήν Θεσσαλονίκην βυζαντινή μονή τοΟ 

Χορταΐτου, ΕΕΒΣ 15 (1939) 286.
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ΕΙκ. 2. Χίλια Δένδρα, εξω ornò το 'Επταπνργιο, 
δπως -ήταν πριν άπό τα 1939

Είκ. 3. Τάφος τον Γκιούλ μπαμπά 
εξω άπό τις φυλακές τοϋ Έπταπνργίον, όπως ήταν πριν άπό τά 1939



"Ενα άλλο μοναστήρι—καί όχι μετόχι—άναφέρεται στο κατάστιχο 
270, φύλλο 245, τοϋ Archivio Segreto Vaticano. Lettere di Eugenio IV, με 
την πληροφορία δτι βρισκόταν κάτω από τά τείχη τής Θεσσαλονίκης (in
fra moenia dictae civitatis). ’Απ’ έξω όμως ή άπό μέσα; Δέν καθορίζεται· καί 
έπομένως δέν μπορούμε νά είμαστε βέβαιοι γιά τή θέση, άλλά κλίνω νά 
δεχθώ ότι ήταν εξω άπό τά τείχη, όπως καί ή μονή Χορταΐτου, αν μάλιστα 
θυμηθούμε ότι υπήρχαν «μοναί τή άκροπόλει έγγίζουσαι», όπως είδαμε ότι 
αναφέρει ό τελευταίος βυζαντινός άρχιεπίσκοπός της Συμεών. Συγκεκρι
μένα στό κατάστιχο γίνεται λόγος γιά 14 αιχμαλώτους μοναχούς τού μονα
στηριού αυτού κατά τήν τελευταία άλωση τής Θεσσαλονίκης στά 1430, 
γιά τήν απελευθέρωση των οποίων απαιτούνταν 1.000 χρυσά φλορίνια.
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Χάρτης πού δείχνει την περιοχή εξω άπό την ακρόπολη 
τής Θεσσαλονίκης με τούς δρόμους πού περιβάλλουν το ύψωμα Καρά Τεπέ

Ό πάπας Εύγένιος Δ' μέ εγκύκλιό του καλοΰσε τούς πιστούς—μέ ανταμοιβή 
τήν άφεση των άμαρτιών τους—νά συνεισφέρουν κατά δύναμη γιά τή συγ
κέντρωση τού ποσού αύτου. Ό Κωνστ. Δ. Μέρτζιος πού ανακάλυψε τήν 
είδηση θεωρεί ότι οί μοναχοί άνήκαν στό μοναστήρι τοϋ 'Αγ. Βασιλείου 
καί παρατηρεί ότι αύτό δέν μνημονεύεται στον κατάλογο των εξαφανισμέ
νων μονών, πού είχε δημοσιεύσει ô Ο. Tafrali στήν Topographie de Thessa- 
lonique, καί έπομένως νομίζει ότι άνακαλύπτει ενα νέο άγνωστο μοναστήρι1. 
"Ισως όμως σφάλλει, γιατί όλοι οί δυτικοί κατατάσσουν τούς ορθόδοξους 
μοναχούς στό τάγμα τού 'Αγ. Βασιλείου καί πιθανόν τό όνομα τής μονής 
νά ήταν άλλο.

5. Προχωρώντας βορειότερα τού μετοχιού τής μονής Χορταΐτου καί 
ακολουθώντας αντίστροφα (βλ. χάρτη) τό υδραγωγείο Χορτιάτη καί μιά 
μικρή χαράδρα φθάνουμε στούς πρόποδες τού λόφου Καρά Τεπέ, στούς

1. Μέρτζιου, Μνημεία τής Μακεδονικής ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 94.
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οποίους πάντοτε φαίνεται καλλιεργούνταν μικρές λωρίδες γης (βλ. είκ. 4). 
Εκεί υπήρχε καί υπάρχει ώς σήμερα άνεξάντλητη πηγή νεροϋ. Τώρα ό 
ακαλαίσθητος Ιδιοκτήτης τή σκέπασε μέ χώμα καί προς τον δρόμο, ό
που άλλοτε υπήρχαν θεμέλια τουρκικής βρύσης, έχει κατασκευασθή τσι
μεντένιος τοίχος μέ βρύση πού εξακολουθεί να δροσίζει τον διαβάτη. Στή 
θέση αύτή είχα εντοπίσει τό βυζαντινό τοπωνύμιο «Κήπος τοϋ Πρόβατα», 
πού μνημονεύεται από τον Γεώργιο Άκροπολίτη, όταν έξιστορεϊ τήν προέ
λαση τού αύτοκράτορα τής Νίκαιας ’Ιωάννη Γ' Βατάτση (1222-1254) προς

Είκ. 4. 'Η περιοχή τής βυζαντινής βρύσης ατούς πρόποδες 
τοϋ Καρά Τεπε στα 1947, πριν άπό τήν αναδάσωσή της

τή Θεσσαλονίκη καί τή στρατοπέδευσή του έξω άπ’ αυτήν. Ή πρωταρχική 
πηγή (βλ. είκ. 5), άθέατη τώρα σάν καταχωσμένη μέσα στή γή, προστατεύε
ται άπό ένα μικρό ήμικυκλικό τόξο, καμωμένο μέ σχιστολιθικές πέτρες 
πού βρίσκονται άφθονες στήν περιοχή καί μέ καμαρωτή στέγη, κάμπτεται 
προς τό έσωτερικό της μέ βαθμιαία κλίση καί μεταβάλλεται σέ τοίχωμα 
πού βυθιζόταν στό νερό τής πηγής1. Τό βυζαντινό αγροτικό αύτό κτίσμα 
ανήκε άραγε σέ ιδιωτικό κτήμα, όπως μάς κάνει νά ύποθέσουμε τό τοπωνύ
μιο «Κήπος τοϋ Πρόβατά», ή είχε προσαρτηθεΐ τελικά σέ μοναστήρι, σ’ 
ένα άπ’ αύτά πού περιτριγύριζαν τήν Θεσσαλονίκη; Κανείς δέν μπορεί ν’ 
άποφανθεϊ γιά τό ενα ή τό άλλο. Πάντως κατ’ άρχήν τό όνομα «Προβατάς»

1. Άπ. Ε. Βακαλοπούλου, Προσδιορισμός τοΰ βυζαντινού τοπωνυμίου «Κή
πος τοϋ Πρόβατά» τής περιοχής Θεσσαλονίκης, «Άθηνα» 53 (1949) 22-27. Κακώς ό Μ ι χ. 
Χατζή Ίωάννου, Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, σ. 49, τοποθετεί τόν «Κήπον τοϋ 
Πρόβατα» στα «Χίλια Δένδρα».
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μας οδηγεί σέ κύριο ποιμνίων, έπομένως σέ πλούσιο κτηνοτρόφο μέ στάνες 
εξω άπό τή Θεσσαλονίκη. Καί τέτοιες, φαίνεται, θά ύπήρχαν παράλληλα 
προς τά μοναστήρια, όπως καί τώρα ύπάρχουν ορισμένες A τής Θεσσαλο
νίκης.

Είκ. 5. 'Η βυζαντινή πηγή στους πρόποδες τον Καρά Τεπέ 
πριν άπό τήν κατάχωσή της

"Ενα άλλο παρόμοιο άκριβώς βυζαντινό άγροτικό κτίσμα πού περιέ
βαλλε μιά άλλη πηγή (βλ. είκ. 6) μέ εύχάριστο νερό άνακάλυψα ΒΑ, μέσα 
σέ μιά άλλη βαθύτερη καί ομορφότερη χαράδρα (βλ. είκ. 7), πού εκτείνεται 
άπό τήν άλλη πλευρά τού λόφου Καρά Τεπέ (βλ. είκ. 8), κάτω άπό τό νέο 
ξενοδοχείο «Φιλίππειον» (είκ. 9). Οί κατασκευαστές μάλιστα τού ξενοδο
χείου πήραν τό νερό άπό τήν πηγή αυτή καί κατέστρεψαν βανδαλικά τό 
μεγαλύτερο μέρος τού ύδραυλικού αυτού έργου, ώστε νά μή είμαστε σήμερα 
σέ θέση νά τό άναπαραστήσουμε. Σέ ποιο κτήμα ή μοναστήρι άνήκε άραγε 
ή πηγή αυτή; Καί αυτό είναι άγνωστο καί θά μείνει ίσως μυστήριο.

Ή περιοχή λοιπόν A τής Θεσσαλονίκης είχε γίνει νωρίς έρημη. Κά
που κάπου βρίσκονται θεμέλια ή γκρεμισμένοι τοίχοι αγροτικών Καλυβιών, 
πού είναι μάλλον κτίσματα τής τουρκοκρατίας ή τό πολύ νά έχουν θεμέλια 
βυζαντινά (βλ. είκ. 10).

Επάνω στον λόφο Καρά Τεπέ, λίγο πριν άπό τό ξενοδοχείο «Φιλίπ- 
πειον», υπήρχε ένας μικρός οικισμός ή μιά κωμόπολη, τής οποίας τά όρια 
διαγράφονται άπό τά σωζόμενα ως τώρα λείψανα των κτισμάτων της πού 
διακρίνονται καθαρά (είκ. 11, είκ. 12). Ή θέση της επάνω στον λόφο ήταν 
οχυρή καί ή θέα της προς τή Θεσσαλονίκη καί προς τόν μυχό τού Θερμαΐ-

2
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Είκ. 6. Βυζαντινή πηγή μέσα σε χαράδρα 
κάτω άπό το ξενοδοχείο «Φιλίππειον»

Είκ. 7. ”Ενα μέρος τής χαράδρας κάτω άπό την καλύβα τοϋ ΣΕΟ 
(Συλλόγου 'Ελλήνων ’Ορειβατών), ή οποία οδηγεί στη βυζαντινή πηγή
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ΕΙκ. 8. 'Ο λόφος τον Καρά Τεπέ ιδωμένος όσιό το «Φιλίππειον»

ΕΙκ. 9. Το ξενοδοχείο «Φιλίππειον» και εμπρός τον άκριβώς ή βλάστηση, 
δπον ή χαράδρα με τη βυζαντινή πηγή

ΕΙκ. 10. 'Υπολείμματα παλιών κτιαμάτων τής τουρκοκρατίας 
επάνω σε λόφο εξω άπο τη Θεσσαλονίκη
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Είκ. 11. Λείψανα παλιόν χτίσματος επάνω στον λόφο τον Καρά Τεπέ. 
Αριστερά είναι τσιμεντένια κολόνα, ορόσημο

ΕΙκ. 12. ’Άλλα λείψανα χτίσματος επάνω στον λόφο τον Καρά Τεπέ
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κοϋ πολύ ώραία (είκ. 13). Φαίνεται να ήταν καί τειχισμένη, γιατί οί πλαγιές 
του λόφου είναι γεμάτες άπό πέτρες πού έχουν κατρακυλήσει προς τά κάτω.

Ποιος είναι ό οικισμός αύτός; Καί σ’ αύτό τό έρώτημα άδυνατοϋμε 
ν’ απαντήσουμε. Μόνον άνασκαφές ίσως μας δώσουν κάποια άπάντηση. 
Να είναι άραγε ένας άπό τούς κοντινούς προς τήν Θεσσαλονίκη οικισμός, 
ή Κρανιά, ή ο Ζεμενίκος πού κατοικοϋνταν άπό Εβραίους καί ’Αρμενίους 
καί πού βρίσκεται πραγματικά σέ πέρασμα προς τή Θεσσαλονίκη; Ή αύτά 
πρέπει νά τά αναζητήσουμε σέ παράλια σημεία καί όχι ψηλότερα άπό τήν 
ακρόπολη τής Θεσσαλονίκης; Μένει τό πρόβλημα.

”Αν λάβουμε ύπ’ όψη μας τή σωζόμενη ώς τις αρχές του αιώνα μας 
προφορική παράδοση, θά έπαληθεύσουμε άρκετά στοιχεία τής περιγραφής

ΕΙκ. 13. 'Η Θεσσαλονίκη άπό τον λόφο τον Καρά Τεπέ

του Καμινιάτη· ότι ή περιοχή A τής Θεσσαλονίκης .κατά τή διάρκεια τής 
τουρκοκρατίας είχε αμπελώνες καί κήπους μέ οπωρώνες ώς τόν συνοικι
σμό Τριανδρίας, όπως θυμάται ό φίλος κ. Λάζος Κεχαγιάς άπό τήν Πυλαία- 
ότι ΒΑ τών νέων νεκροταφείων σώζονταν ώς τά τελευταία χρόνια ερείπια 
καί όλη ή περιοχή ονομαζόταν «Παλαιομονάστηρο» άπό τούς κατοίκους 
τής Πυλαίας, όνομασία πού προδίδει τήν ύπαρξη παλιού—άγνωστου σή
μερα σέ μάς—μοναστηριού- ότι ερείπια άλλης μεγάλης μονής, τού 'Αγ. 
Παντελεήμονος, μεταξύ Σανατορίου ’Ασβεστοχωρίου καί Πυλαίας, 2 χιλμ. 
βορείως αύτής, σώζονται όπως λέγουν οί κάτοικοι τής Πυλαίας ακό
μη ώς σήμερα (βλ. σχέδ. 1). Τό μοναστήρι αύτό είχε μεγάλη ιδιόκτητη 
περιοχή καί τό όνομά του μνημονεύεται στούς τουρκικούς τίτλους (τα- 
πιά) τών κατοίκων τής Πυλαίας1. ’Αξιοσημείωτο γιά τήν τοπογραφία 
καί τήν τοπωνυμία τής περιοχής είναι ότι στά ταπιά άναφέρονται οί Χορ- 
τατζήδες, «οίκοδομημένος πύργος» σ’ ενα μέρος αύτής, ή κοντινή του

1. Βλ. τούς τίτλους στα τουρκικά κτηματολογικά βιβλία του 'Ιστορικού ’Αρχείου 
Μακεδονίας.
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χαράδρα Κιρίς Χανέ καί πρός Β δ βοσκότοπος Άκτσέ Κισλά, ό όποιος 
σέ εκθεση ερευνάς τόν τίτλων τής Ελένης χήρας Χρ. Μπιλίρη, πού διε- 
νεργήθηκε άπό τόν δικαστικό άντιπρόσωπο τού δημοσίου κ. Δ. Δωδο τήν 
1 Δεκεμβρίου I960, ορίζεται άπό τόν «Μανδρόλακκο, δρόμο Άκσακλή,

Σχέδ. 1. Τμήμα σχεδιαγράμματος πού έγινε τόν ’Οκτώβριο τον 1964 
άπό επιτροπή για τήν ερευνά των τίτλων τής περιοχής. Δ ιακρίνεται 

ή θέση τής εξαφανισμένης μονής τοϋ c Αγιου Παντελεήμονος

Λάκκο τριών Βρύσεων, άπό τόν στενό δρόμο, Σέϊχ Σου, δρόμο Χορτιάτη, 
Κουρού Κεμέρ, "Ασπρη Πέτρα, Μανδρόλακκο». Άπό τήν ίδια ερευνά μα
θαίνουμε ότι σέ περιοχή 100 στρεμμάτων τής περιοχής αύτής, πού ήταν 
γαιες τού «αύτοκρατορικοΰ ταμείου», λειτουργούσε λατομείο καί ότι πέ
τρες τού λατομείου αύτοΰ ρίχτηκαν στή θάλασσα καί χρησιμοποιήθηκαν
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γιά νά έπεκτείνουν τό παραλιακό μέρος πού βρίσκεται κοντά στο άλλοτε 
καφενείο τοϋ Λευκού Πύργου, δπου τό σημερινό πρόχειρο εθνικό θέατρο, 
καθώς καί γιά νά κτιστούν εν μέρει οί νεοκλασσικές οικοδομές τού «Τα
μείου τού Στέμματος», οί όποιες βρίσκονταν—καί έν μέρει βρίσκονται— 
άπό τή μιά καί τήν άλλη πλευρά τής όδοΰ Βασιλίσσης Σοφίας. Σ’ ένα τμήμα 
άκριβώς τού λατομείου αύτοΰ ιδρύθηκε αργότερα, μετά τήν άνταλλαγή 
των έλληνοτουρκικών πληθυσμών, ό σημερινός συνοικισμός Ευαγγελί
στριας. Ή παράδοση γιά τον "Αγ. Παντελεήμονα λέγει δτι τό μοναστήρι 
τό έκαψαν οί Τούρκοι καί σκότωσαν τούς μοναχούς, έπειδή είχαν θανατώ
σει δύο αξιωματικούς πού είχαν διανυκτερεύσει εκεί. Ή βλάστηση εκεί 
ήταν τόσο πλούσια, ώστε οί κάτοικοι τής Πυλαίας ονόμαζαν τήν περιοχή 
καί τήν ονομάζουν ακόμη ως σήμερα «Τό πυκνό».

Μετά τήν καταστροφή τής μονής τό όνομά της δόθηκε στήν εκκλησία 
τού Προφ. Ήλία Πυλαίας, ή οποία τιμάται καί έπ’ όνόματι τού 'Αγ. Παντε- 
λεήμονος. Ό άρχικός Προφ. Ήλίας βρισκόταν στή σημερινή “Ανω Τούμπα 
καί εκεί σώζονταν τά ερείπια τού ναού ή τής μονής ως τά τελευταία χρόνια. 
Στήν περιοχή υπήρχαν καί ερείπια μικρού οικισμού. Ή παράδοση άναφέ- 
ρει ότι οί κάτοικοι τρομοκρατημένοι άπό τό πλήθος των έχιδνών καί μή 
γνωρίζοντας πού νά έγκατασταθοΰν άφησαν ένα περιστέρι, πού πέταξε καί 
κάθησε σ’ ένα δένδρο, όπου ή σημερινή έκκλησία τής Πυλαίας. ’Εκεί προσ- 
ήλθαν έπειτα οί κάτοικοι τού μικρού οικισμού καί άναμείχθηκαν μέ τούς 
άλλους κατοίκους τής Πυλαίας.

Ό Προφ. Ήλίας ήταν ό προστάτης κατόπιν τής περιοχής Θεσσαλο
νίκης - Πυλαίας κατά τής άνομβρίας καί ή λιτανεία ξεκινούσε άπό τήν Πυ
λαία μέ πομπή (έξαπτέρυγα, ιερείς μέ άμφια κ.λ.) προς τήν άρχική του θέση, 
όπου βρίσκονταν τά ερείπια τού παλιού ναού ή μονής. Ή περιοχή τού πα
λαιού κτίσματος, 29 περίπου στρέμματα, ή όποια άπαλλοτριώθηκε μετά 
τό 1924 γιά τήν εγκατάσταση των προσφύγων, άνήκε στον Προφ. Ήλία 
τής Πυλαίας, ό όποιος καί άποζημιώθηκε άπό τό δημόσιο (βλ. σχέδ. 2).

Ή A τής Θεσσαλονίκης (μεταξύ Έπταπύργιου-Εύαγγελίστριας ως τό 
Άκσακλή, τό σημερινό Πανόραμα) περιοχή έκτάσεως 15.000 στρεμμ., 
άνήκε σέ κάποιον Χατζή Χασάν άγά. Άπό αύτά τά 7/8 τά άγόρασαν τό 1870 
7 κάτοικοι τής Πυλαίας καί τό υπόλοιπο 1/8 περιήλθε μετά τήν κατάληψη 
τής Θεσσαλονίκης στό δημόσιο1.

Πηγαίνοντας προς τό Πανόραμα, λίγο πιό πάνω άπό τό κέντρο «Κού
νιες», δεξιά άπό τόν δρόμο Θεσσαλονίκης-Πανοράματος, βρέθηκαν σέ 
έκσκαφή οικοπέδου τά λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής (βλ. Χρο

1. Πληροφορίες τοΟ κ. Λάζου Κεχαγιά τής τελευταίας παραγράφου οί όποϊες στη
ρίζονται σέ τίτλο ιδιοκτησίας τού 1870.
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νικά έτους 1972 στο υπό έκδοση «’Αρχαιολογικό Δελτίο»), ’Επίσης λίγο 
πιο έξω από τό Πανόραμα, στον δρόμο Πανοράματος-Χορτιάτη, υπάρχει 
σήμερα ένα νέο μοναστήρι, τής Ζωοδόχου Πηγής. Άνατολικότερα του μο
ναστηριού στήν περιοχή νεώτερης εκκλησίας έχουν έντοπισθεΐ όστρακα 
υστεροβυζαντινών χρόνων καί τουρκοκρατίας. Ή νεώτερη εκκλησία πρέ
πει να είναι κτισμένη στό χώρο παλαιότερου κτηρίου.

Είναι πολύ πιθανόν ότι στα δύο αύτά σημεία έχουμε τα ίχνη δύο μο- 
ναστηριων άπό τό πλήθος αύτων πού άναφέρει ο Καμινιάτης.

’Ακόμη, πηγαίνοντας προς τή Γεωργική Σχολή ανατολικά τού έργο- 
στασίου «ΒΙΑΜΥΛ» στό χώρο των ναυπηγείων, έχει έντοπισθεΐ δίπλα

Εικ. 14. Η Θεσσαλονίκη. Γενική άποψη άπό τή θάλασσα, .
CE

me de/a'Ville de
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στή θάλασσα τοίχος, πού σώζεται σέ ύψος ± 0,70 έκ. Ό τοίχος αύτός βαί
νει άπό Α-Δκαί είναι κτισμένος κατά τό παλαιοχριστιανικό σύστημα δομής.

Αυτά τά λείψανα των παλιών έκκλησιαστικών κτισμάτων, για τά όποια 
πληροφορίες μου εδωσε ό κ. Ε. Τσιγαρίδας, αποτελούν—κατά πάσαν πι
θανότητα—υπολείμματα παλιών μοναστή ριών.

6. Άπό τά παραπάνω βγαίνει τό συμπέρασμα ότι ή καταστροφή τοΰ 
φυσικού περιβάλλοντος πρέπει νά είχε συντελεστεϊ κατά τόν 14ο καί 15ο αι. 
Δυστυχώς δεν εχουμε άπόψεις τής Θεσσαλονίκης παλιότερες άπό τόν 17ο 
ai. πού νά παριστάνουν καί μέρος τής υπαίθρου A καί Δ τής πόλης, Ή άρ-

-1687. Σχέδιο με πένα, Παρίσι, ’Εθνική Βιβλιοθήκη
ική Εμπορική Ναυτιλία, έκδ. Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος, Άθήναι 1972)
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Σχεδ. 2. ’Άλλο τμήμα τον ίδιον σχεδιαγράμματος 
με την περιοχή τής Ιδιοκτησίας τον Προφ. Ήλιον Πυλαίας
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χαιότερη καί άκριβέστερη ώς προς τήν άπόδοσή της είναι αυτή πού δημο
σιεύτηκε στο συλλογικό έργο «Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453-1850)»1, 
σχεδιασμένη μέ πένα, καί βρίσκεται στο Παρίσι, στήν Εθνική Βιβλιοθή
κη. Παριστάνει τήν γενική άποψή της άπό τή θάλασσα μεταξύ 1685-1687. 
Ή δημοσίευση εγινε απλώς καί μόνο γιά νά παρουσιαστεί ενα σπουδαίο 
έμπορικό τής Ελλάδας λιμάνι, τής Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως νά εχει γίνει 
συνειδητή ή προσφορά τής εικόνας άπό ιστορική άποψη στή γνώση τής τοπο
γραφίας τής τουρκοκρατούμενης πόλης (βλ. είκ. 14). Ή εικόνα αύτή καλύτερα 
άπό κάθε άλλη παρουσιάζει τήν άποψη τής πόλης στά χρόνια τής τουρκο
κρατίας ώς τήν άπελευθέρωσή της (1912). Διακρίνεται πολύ καθαρά ακέραιος 
ό περίβολος των τειχών καθώς καί τής ακρόπολης μέ τό Έπταπύργιο. Επί
σης στά άνατολικά τείχη βλέπουμε έπάνω ψηλά τόν Zincirli ή Kusakh kule 
(άλυσοζωσμένος πύργος), όπου τό βυζαντινό Τριγώνιο, καί κάτω τόν νοτιοα
νατολικό Πύργο, τόν σημερινό Λευκό Πύργο, μέ τόν τετράγωνό του περί
βολο, όπως ήταν στά μέσα τής τουρκοκρατίας, ό όποιος μετά τή γνωστή 
δεύτερη σειρά έπάλξεων άπέληγε σέ όρθιο κώνο. Έξ ίσου ογκώδης, ϊσως 
κάπως ογκωδέστερος, είναι ό δυτικός πολυγωνικός πύργος κοντά στήν εί
σοδο του λιμανιού1 2. Μέσα στήν πόλη διακρίνονται άρκετοί κενοί χώροι τόσο 
στον περίβολο τής άκρόπολης, όσο καί μέσα στήν κυρίως πόλη, κάτω άπό 
τό Έπταπύργιο, στό λεγόμενο παλαιότερα μπαΐρι,3 άλλά καί πιο δυτικά 
άκόμη. Γενικά διαπιστώνουμε ότι τόσο μέσα στήν ακρόπολη, όσο καί στήν 
άνω πόλη υπάρχουν πολλοί κενοί χώροι. ’Αντίθετα πυκνοκατοικημένο ήταν 
τό δυτικό τμήμα της.

"Αλλη άποψη τής Θεσσαλονίκης τών άρχών τού 18ου αί., πού δίνει ό 
περιηγητής Dapper, είναι έξωραϊσμένη καί μάλλον φανταστική (βλ. είκ. 
15). Πολύ καλύτερες βέβαια είναι οί νεώτερες τού 19ου αί., τού Amand 
Freiherrn ν. Schweiger-Lerchenfeld4 5 (είκ. 16) καί τού άββά Hamard6 (είκ. 17).

Στήν πενογραφημένη άποψη τής Θεσσαλονίκης τού 17ου αί. εξω άπό 
τα άνατολικά τείχη τής πόλης δεν ύπάρχουν παρά μόνο δύο μικρά οΐκήμα-

1. Έκδ. Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, Άθήναι 1972, μέ επιμέλεια τοϋ Στέλιου Ά. 
Παπαδοπούλου.

2. Τήν εικόνα είχε ΰπ’ οψη του ô X. Μπακιρτζής στήν ένδιαφέρουσα μελέτη του «Ή 
θαλάσσια όχύρωση τής Θεσσαλονίκης», Βυζαντινά 7 (1975) 291-341.
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τα, πού είναι δυνατόν ν’ άνταποκρίνονται στο άγίασμα τού Άγ. Παύλου ή 
τής βρύσης τοϋ Σεΐχ Σοϋ. Είναι πολύ γνωστό βέβαια τό Άγίασμα τού Άγ. 
Παύλου, οπού τόν περασμένο αιώνα—αύτό δέν γίνεται τώρα—οί κάτοικοι 
τήν ήμέρα τής γιορτής συνήθιζαν να ρίχνουν νομίσματα μέσα στήν πηγή1. 
Ό Χατζή Ίωάννου δεν άναφέρεται καθόλου στήν παλιότερη ιστορία ή σέ 
παλιότερα κτίσματα ή έστω καί λείψανα κτισμάτων. Αυτό όμως δέν πρέπει 
νά μας έμποδίσει να ύποθέσουμε ότι στον τόπο αύτόν δέν υψωνόταν άλλοτε, 
στά βυζαντινά χρόνια, μονή ή ναός τοϋ Άγ. Παύλου, άν σκεφθοϋμε μάλιστα 
τή θέση πού θά είχε ή λατρεία του στήν πόλη εκείνη όπου ό μεγάλος από
στολος είχε κηρύξει τό ευαγγέλιο.

Στήν ίδια διεύθυνση, στό τέρμα των λεωφορείων τής γραμμής Σεΐχ 
Σοϋ ή «Χίλια δένδρα», όπως ονομάζεται, σώζεται ώς σήμερα κάπως παρα
μερισμένο ένα κτίσμα παλιό, ό τάφος (türbe), νομίζω, ενός άγιου μουσουλ
μάνου, τόν όποιον προσπερνοϋν οί διαβάτες, χωρίς νά τόν προσέχουν κα
θόλου. Είναι ενα μικρό κτίσμα μέ μεγάλα τοϋβλα, τοϋ όποιου οί πλευρές 
σχηματίζουν 4 οξυκόρυφα τόξα (είκ. 18). ’Επάνω σ’αύτά στηρίζεται μικρός 
τροϋλος, ό όποιος όμως δέν φαίνεται καθόλου άπ’ έξω γιατί τό μνημείο έ
χει τειχιστεί άπό τίς 3 πλευρές του καί σκεπαστεί καί ισοπεδωθεί ή οροφή 
του. Μέσα στό κτίσμα υπάρχει σήμερα ρωμαϊκή σαρκοφάγος, στήν οποία 
κάποτε μεταβιβαζόταν τό νερό τής πηγής καί άπό σωλήνα τής όποιας έπιναν 
οί διαβάτες. Δηλαδή ή βρύση βρισκόταν στήν είσοδο τοϋ κτίσματος καί όχι 
εκεί όπου είναι σήμερα, στήν παρυφή τοϋ δρόμου.

Πότε ακριβώς κτίστηκε ό τάφος, μοΰ είναι αδύνατο νά τό προσδιορί
σω. Πάντως ό τρόπος τής οίκοδομήσεως μάς οδηγεί πολύ πίσω στό παρελθόν. 
Στήν πρόσοψη τοϋ κτίσματος υπάρχει τουρκική επιγραφή πολύ νεώτερη, 
ή οποία έχει φθορές καί είναι δυσανάγνωστη. Τό μόνο καθαρό σημείο είναι 
τό έτος ’Εγίρας 1173, πού άντιστοιχεΐ στή δική μας χρονολογία 1759-1760 
(είκ. 19). Ό διευθυντής τοϋ Τστορικοΰ Αρχείου Μακεδονίας κ. Βασίλειος 
Δημητριάδης, πού είχε τήν καλωσύνη νά μελετήσει τήν επιγραφή, κατόρ- 
θωσ νά διαβάση ότι τό νερό είχε κοπεί καί ότι ό Dede (σεβάσμιος) Άλή 
Μεχμέτ φρόντισε νά τό ξαναφέρει καί νά άνακαινίσει τήν κρήνη.

Ή γνώμη μου είναι ότι στον τόπο αύτόν θά υπήρχε, όπως καί συνέβαινε 
συνήθως, βυζαντινό ιερό ίδρυμα, κατεστραμμένη μονή ή άγίασμα, πού 
καταλήφθηκε άπό τόν ζηλωτή δερβίση, τόν όποιο έπειτα τίμησαν οί όπαδοί 
του. ’Ίσως ανάγεται στά χρόνια μετά τήν άλωση τής Θεσσαλονίκης στά 
1430 άπό τούς Τούρκους. Νά κάμω μια τολμηρή υπόθεση; Νά είναι άραγε 
ό τάφος κανενός δερβίση άπ’ αύτοϊς πού έπεσαν κατά τήν πολιορκία καί 
τήν άλωσή της; Πάντως τό μνημείο βρίσκεται στήν ίδια γραμμή πού κατευ-

1. Χατζή Ίωάννου, Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, σ. 105.
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θύνεται προς τό σημείο έκεΐνο των τειχών, όπου έσπασε ή άμυνα των Θεσσα- 
λονικέων, δηλαδή κάτω από τό Τριγώνιο.

Κάτω άπό τις πλαγιές των λόφων όπου βρίσκονται τά παραπάνω άγιά- 
σματα του 'Αγ. Παύλου καί Σεΐχ Σοϋ ύπάρχει τό άγιασμα τής'Αγίας Φωτει
νής ή Φωτίδος πού ώς τά τέλη του περασμένου αιώνα βρισκόταν μέσα στήν 
ακατοίκητη πεδιάδα1. ’Ασφαλώς κάποιο θρησκευτικό ίδρυμα άντιπροσώπευε

ΕΙκ. 18. Τουρκικό κτίσμα Σε ΐχ Σοϋ 
(Φωτογραφία τοΰ έπιμελητη βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Θεοχ. Παζαρα)

καί τό άγιασμα αύτό κατά την βυζαντινή περίοδο. Πιό κάτω, στον παραλιακό 
χώρο πού έκτείνεται προς Α, στή σημερινή περιοχή τοΰ Πεδίου τοΰ "Αρεως 
καί τοΰ Φαλήρου στήν πενογραφημένη άποψη τής Θεσσαλονίκης βλέπουμε 
ορισμένα κτίσματα. Μέσα στά κτίσματα αυτά πρέπει ν’ αναζητήσουμε λεί
ψανα παλιών μονών; Πιθανόν. Πάντως στήν περιοχή τοΰ Φαλήρου σώζε
ται άκόμη καί σήμερα τό 'Αγιασμα τής 'Αγ. Σολομονής, τό όποιο πιστεύει 
ό Χατζή Ίωάννου ότι βρισκόταν μέσα στον περίβολο μοναστηριού. «Έφά- 
νησαν, γράφει στά 1880 ό παλιός Σαλονικιός, κατ’ έκεΐνο τό μέρος αλ

ί. Χατζή Ί ω ά V V ο υ, Άστυγραφία, σ. 65.
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ΕΙκ. 19. Ή τουρκική επιγραφή του Σε Ϊχ Σου 
(Φωτογραφία τοΰ έπιμελητή βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. Θεοχ. Παζαρα)

3
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λοτε, κιονόκρανα, στυλοβάται κ.λ. Πρό τινων δέ μηνών έφάνησαν καί τα 
τείχη του ναού, καί είς τάφος ήγουμένου τίνος τής μονής. Τό μοναστήριον 
τοϋτο πιθανώς ώνομάζετο τή 'Αγίας Σολομονής».

Ό Χατζή Ίωάννου προσπαθώντας να έξηγήσει πώς εΐσέδυσε στο χρι
στιανικό μαρτυρολογίο ή Ίουδαία 'Αγία Σολομονή, πού μαρτύρησε μέ τα 
επτά παιδιά της καί τόν διδάσκαλό της Έλεάζαρ γύρω στό 168 π.Χ., επί 
Άντιόχου τοϋ Επιφανούς, υποθέτει ότι ή λατρεία της άναπτύχθηκε στή 
Θεσσαλονίκη γιά νά κολακευθοΰν οί πολλοί τήν εποχή εκείνη Εβραίοι 
κάτοικοί της καί ότι έμφυτεύθηκε πιθανόν στήν πανάρχαια λατρεία τής 
άρχαίας νύμφης Σαλμωνής καί τής πηγής της. Καί απόδειξη αύτοϋ, προσ
θέτει, είναι ή άσημότητα τής αγίας Σολομονής, τής οποίας δέν γνωρίζει 
άλλο ναό1. Αύτά όμως είναι εντελώς αυθαίρετα καί άνακριβή, γιατί ή 'Αγία 
Σολομονή τιμάται ώς άγια καί μάρτυς καί ή τιμή αύτής τής ομάδας («οί άγιοι 
Μακκαβαΐοι») ήταν πολύ διαδεδομένη στήν Κωνσταντινούπολη καί γενικά 
στήν ’Ανατολή. Ναός τών Μακκαβαίων («μαρτύριον») υπήρχε «έν τοΐς 
Δομνίνου έμβόλοις» καί «πέραν έν τή ’Ελαία» ή «έν Συκαϊς (Γαλατά)» στήν 
Κωνσταντινούπολη καί τό λείψανο τή αγίας Σολομονής υπάρχει στον ση
μερινό πατριαρχικό ναό στήν Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει έπίσης πλήρης 
έορταστική ακολουθία στό Μηναίο Αύγούστου (1 τού μήνα), τότε πού έορ- 
τάζεται ή μνήμη τους. "Εχουμε έπίσης καί ανέκδοτη ακολουθία στούς κώ
δικες τής Μεγ. Ααύρας Δ14 καί Ω147 καί Παρισίων 1568, γραμμένες από 
έπιφανεΐς ύμνογράφους, τόν Άνδρέα Κρήτης καί τόν Θεοφάνη. Στήν άκο- 
λουθία τού άγιασμοϋ μνημονεύονται οί παραπάνω μάρτυρες μαζί μέ τούς πιό 
λαοφιλείς άγιους1 2.

’Αστήρικτη έπίσης είναι καί ή γοητευτική προσπάθεια τοϋ Χατζή Ίωάν- 
νου νά μάς συνδέσει μέ τόν αρχαίο κόσμο ταυτίζοντας τήν 'Αγία Σολο
μονή (Σολομωνή) μέ τή νύμφη Σαλμωνή. Ή τάση αυτή, νά ταυτίζουν τούς 
αγίους τοϋ Χριστιανισμού μέ τούς Θεούς καί τούς ήρωες τής ειδωλολατρίας, 
εχει σήμερα ξεπεραστεΐ.

'Ο Χατζή Ίωάννου είδε άκόμη κοντά στον μύλο Άλλατίνι τά έρείπια 
άλλης μονής, πού κλίνει νά τά ταυτίσει μέ τά αντίστοιχα πού είχε διαπιστώ
σει παλιότερα, στις αρχές τοϋ 18ου αί., ό περιηγητής Paul Lucas3, άλ,λά

1. Χατζή Ίωάννου, Άστυγραφία, σ. 49.
2. Βλ. γιά τήν 'Αγία Σολομονή καί τούς Μακκαβαίους στού Μ. Γ ε δ ε ώ ν, Βυζαντινόν 

έορτολόγιον, έν Κωνσταντινουπόλει 1899, σ. 143. Σ. Εύστρατιάδου, 'Αγιολόγιον 
τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, Άθήναι ά.έ., σ. 126. F. Η a 1 k ί n, Bibliotheca Hagiographica 
Graeca, τ. II, Bruxelles 1957, σ. 68-70.

3. Χατζή Ίωάννου, έ.ά., σ. 102.
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τέτοιες πληροφορίες δεν συνάντησα στό κείμενο του1. Φαίνεται πώς ό 
Χατζή Ίωάννου έκαμε κάποιο λάθος.

Τώρα ας έλθουμε στήν άλλη στήν άντίθετη πλευρά τής πόλης. Δυτικά 
τής Θεσσαλονίκης υπήρχαν ώς τά τελευταία χρόνια οί λαχανόκηποι καί 
τά περιβόλια μέ τά όπωροφόρα δένδρα καί μέ τις άγροτικές καλύβες, πού 
τά έχει καταφάγει σήμερα ή συνεχής οικοπεδοποίηση καί ή έπέκταση τής 
πόλης. Λίγο έξω άπό τά τείχη, στήν παραλία, υπήρχε ώραιότατος τόπος 
περιπάτου (τό γνωστό στους παλιούς Θεσσαλονικεϊς Μπες Τσινάρ), ό 
όποιος μετά τήν είσοδο τών έλληνικών στρατευμάτων όνομάστηκε «Κή
πος Πριγκίπων». Τό Μπές Τσινάρ δεν άναφέρεται στον Έβλιά Τσελεμπή1 2. 
Πάντως είναι πολύ γνωστό κατά τήν έλληνική επανάσταση τού 1821. Τό 
μνημονεύει ό Κασομούλης, όταν μιλεϊ γιά τό ταξίδι του στον "Ολυμπο κατά 
τά τέλη Φεβρουάριου 1822, όπότε προχώρησε μέ τό καράβι του ώς τή Θεσ
σαλονίκη, έριξε μιά κανονιά στήν άποβάθρα, έστριψε προς τό Μπές Τσινάρ 
καί διευθύνθηκε προς τό Έλευθεροχώρι, όπου καί έφθασε τό βράδι3.

Επίσης έξω άπό τά δυτικά τείχη καί ψηλότερα φαίνονται, στήν πενο- 
γραφημένη άποψη τής Θεσσαλονίκης, ορισμένα κτίσματα. "Ισως νά ήταν 
τό 'Αγιασμα τής 'Αγ. Παρασκευής, γιά τό όποιο μιλήσαμε, υπόλειμμα πα
λιάς βυζαντινής μονής, καί ασφαλώς ή μονή τών Μεβλεβήδων τής τουρκο
κρατίας.

Τί έκρυβε όμως αυτός ό μουσουλμανικός ευκτήριος οίκος; Ό ιστορι
κός τής «Άστυγραφίας τής Θεσσαλονίκης» Μιχαήλ Χατζή Ίωάννου άνα- 
φέρει στήν περιοχή εκείνη μονή τής 'Αγίας Ματρώνας, καθώς καί εκκλη
σία τών'Αγίων Χιόνης, Ειρήνης καί ’Αγάπης, αύτήν πιό κοντά προς τήν πόλη. 
Προς αύτή μάλιστα τήν κατεύθυνση κινήθηκαν καί έφθασαν στά παραπάνω 
κτίσματα οί Σλάβοι κατά τήν πρώτη καί δεύτερη έπιδρομή τους έναντίον 
τής Θεσσαλονίκης. Ή μονή τής 'Αγίας Ματρώνας είχε, φαίνεται, τή φρου- 
ριακή έμφάνιση ένός πραγματικά μεγάλου μεσαιωνικού μοναστηριού μέ 
πολλά οικήματα γύρω, ώστε οί Σλάβοι κατά τή δεύτερη έπιδρομή τους, όταν 
έφθασαν έκεΐ νύχτα, ένόμισαν ότι βρέθηκαν κιόλας στή Θεσσαλονίκη. 
Καί ώς προς τή θέση τών κτισμάτων αυτών νομίζω ότι όρθά τούς τοποθετεί 
ό Χατζή Ίωάννου έξω άπό τή Αηταία πύλη (Καινούργια Πόρτα), δηλαδή 
έξω άπό τήν είσοδο τής όδοΰ 'Αγίου Δημητρίου προς τά Δ, καί συγχρόνως 
τά ταυτίζει μέ όρισμένα ιερά ιδρύματα τών μουσουλμάνων. Γράφει μάλιστα

1. Βλ. περιγραφή τής Θεσσαλονίκης στοΰ Paul Lucas, Voyage, Amsterdam 1714, 
τ. 1, σ. 203-206.

2. Νικ. Μοσχοπούλου, Ή Ελλάς κατά τον Έβλιά Τσελεμπή, ΕΕΒΣ 16 (1940)
360.

3. Νικ. K. Κ α σ ο μ ο ύ λ η, Ενθυμήματα στρατιωτικά τής Έπαναστάσεως τών 
Ελλήνων (1821-1833), Άθήναι 1940, τ. I, σ. 185.
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καί τά έξης, τα όποια πρέπει να έλκύσουν την προσοχή των βυζαντινολο
γίαν μας· «...καί σήμερον ακόμη προς τό μέρος τής Ληταίας πύλης (Καινούρ
γιας Πόρτας) εύρίσκονται λείψανά τινα κτιρίων, συγχρόνως δε καί διάφο
ροι ευκτήριοι οίκοι των μουσουλμάνων, ώς ό Μεβλιχανές κ.λ.π.»1. Γιά τό 
μοναστήρι τής'Αγίας Ματρώνας πού καταγόταν από τήν Θεσσαλονίκη καί 
μαρτύρησε μέσα στήν ίδια τήν πόλη, γράφει ότι κτίστηκε άπό τόν άρχιεπί- 
σκοπό της ’Αλέξανδρο, πού πιθανώς είναι εκείνος πού έλαβε μέρος στήν Α’ 
Οικουμενική σύνοδο τής Νίκαιας στά 3251 2, καί θεωρεί πολύ πιθανόν—καί 
συμφωνώ μέ τήν γνώμη του—νά συμπίπτει μέ τήν μονή των Μεβλεβήδων, 
όταν μάλιστα γνωρίζουμε ότι τά περισσότερα μουσουλμανικά ιερά ιδρύ
ματα ύποκατέστησαν αντίστοιχα βυζαντινά3.

Ό Έβλιά Τσελεμπή κάνει ιδιαίτερο λόγο γιά τόν τεκέ των Μεβλεβή
δων, πού τόν περιγράφει ώς έξής: «Μεταξύ αυτών είναι ό έξω τής πύλης 
Γενί κάπου άριστα διατηρημένος καί διακόσμητος μεβλεβηχανές του Δζε- 
λαλεδδίν Ρουμή, μέγα ευαγές ίδρυμα τοϋ Έκμεκτζή-ζαδέ Άχμέτ πασά. Διά 
τήν περιγραφήν τούτου ή γλώσσα είναι ανεπαρκής. Επειδή όμως μεγάλη 
είναι ή άγάπη ήμών προς τόν μέγαν εκείνον σουλτάνον (=άρχηγόν), άς τολ- 
μήσωμεν νά τόν περιγράψωμεν.

Πρώτον τό έδαφος τοϋ μεγάλου τούτου μοναστηριού κεΐται επί θέσεως 
υψηλής έξω τής πύλης Γενί-καποϋ, συνεχομένης προς τό τείχος, όπόθεν 
ή θάλασσα τοϋ Αιγαίου φαίνεται καθαρά κάτω άπό τούς πόδας τοϋ θεωμέ- 
νου. Καί όλων τών κελλίων τών πτωχών (δηλαδή τών μοναζόντων) τά παρά
θυρα βλέπουν προς τήν θάλασσαν. Ή δε εσωτερική αυλή του κεΐται είς τό 
μέσον άλλης έκτάσεως μέ πύλην σιδηράν όμοίαν προς πύλην φρουρίου. 
Έχει αίθουσαν δερβισικών ορχήσεων αναψυχής μέ θόλον ξύλινον, περι- 
στοιχιζομένην έκ τών τεσσάρων πλευρών άπό ιδιαίτερα διαμερίσματα, όλα 
περικυκλούμενα άπό καλλιτεχνικά κιγκλιδώματα καί διακόσμητα μέ χα- 
μαιλεοντείως πολυχ<ρώμους ζωγραφιάς τής Τραπεζοϋντος. Είναι θόλος άξιο- 
θέατος, καλλιτεχνικώτερος άπό τών τής εν Βεσικτάς (Διπλοκιονίω) τής 
Κωνσταντινουπόλεως δερβισικής μονής τών Μεβλεβήδων. Καί αυτός ό 
Χαμπίπ-Νουτζάρ, ό γέρων πάτρων τών ξυλουργών, δεν θά ήτο ικανός νά 
έπιχειρήση τήν κατασκευήν θόλου όμοίου προς αυτόν. Είναι όμοιος προς 
τάς μαγικός ζωγραφιάς. Καί αυτοί οί μεγάλοι άριστοτέχναι τής ζωγραφι
κής, ώς ό Ίχσάν, ό Μεχαζάτ, ό Άγά-Ριζά-Κουλοϋ καί ό Έρζένκ δέν θά ήδύ-

1. Χατζή Ίωάννου, Άστυγραφία, σ. 101-102. 103. Πρβλ. καί σ. 34. Ο. Ta- 
frali, Thessalonique des origines au XlVe siècle, Paris 1919, σ. 102-108.

2. Βλ. T a f r a 1 i, Topographie de Thessalonique, σ. 189.
3. Χατζή Ίωάννου, 6. ά., σ. 103.
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ναντο νά σύρουν μίαν τρίχα τοΰ χρωστήρος των επί του διαχρύσου τούτου 
φρουρίου. Καί μάλιστα πέριξ τής αιθούσης των όρχήσεων υπάρχουν κομ
ψοί κίονες τελείας τέχνης, όμοια τής οποίας δέν εύρίσκεται εις άλλο δερβι- 
σικόν μοναστήριον. Τά δε έπί του βωμού καί τοϋ άμβωνος λεπτουργήματα

ΕΙκ. 20. Ή πηγή των Μεβλεβήδων

αύτοϋ ίσως νά υπάρχουν μόνον έπί τοϋ βωμοϋ, τοΰ βήματος καί τοΰ άμβω
νος τοΰ εις τά σύνορα τοΰ Μπούντιν (Budin, δηλαδή τής Βούδας) φρουρίου 
μας τοΰ Ούστουρζόν. Είναι ό κατάφυτος τεκκές τοΰ Μεβλά-Νά, κοσμού
μενος υπό παντός είδους πολυελαίων. Έχει έκατοντάδας γυμνοπόδων καί 
ασκεπών γερόντων (dede), έναρέτων καί άφωσιωμένων είς τά θεία, σοφών, 
πληγωμένων τήν καρδίαν γερόντων, οί όποιοι απαγγέλλουν τό μεσνεβί
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καί άναγινώσκουν τό κοράνιον. Ό άγιος αύτοΰ σεΐχης (ήγούμενος)...έφέν- 
δης είναι μυστικοπαθής θεόληπτος, άνήρ άγιος καί σεβάσμιος.

Ό ιερός οδτος οίκος έχει βακούφια (άφιερώματα), ώς έκ τούτου δέ τα 
ο'ιραΐα άγαθά τού συσσιτίου παρέχονται άφθονα εις όλους, γέροντας καί 
νέους, πλουσίους καί πτωχούς. ’Αληθώς λοιπόν είναι διάσημος μονή όμοια 
προς έπίγειον παράδεισον»1. ’Από τή μονή των Μεβλεβήδων έχουμε μόνο 
τή φωτογραφία μιας πηγής (είκ. 20).

’Επίσης έξω άπό τή Χρυσή Πύλη, δηλαδή του Βαρδαρίου, βρισκόταν 
στά χρόνια τού Ευσταθίου (12ος αί.) ή μονή τού 'Αγίου Νικολάου1 2.

Στήν ίδια θέση, όπου έκαμε τή στροφή τό παλιό τράμ τής Έγνατίας, 
γιά νά κατευθυνθή προς τόν «Κήπο Πριγκίπων», τό «Μπες Τσινάρ», έκεϊ 
όπου υπήρχαν τά απέναντι ισόγεια πρόχειρα καταστήματα, σαμαράδικα, 
κοσμηματοπωλεία κ.λ., ή τοπική προφορική παράδοση διέσωζε τήν πλη
ροφορία ότι βρισκόταν τάφος Τούρκου πασά, πού είχε σκοτωθή κατά τήν 
πολιορκία τής πόλης. Όταν πριν άπό άρκετά χρόνια είχα πληροφορηθεΐ 
τήν παράδοση καί θέλησα νά διαπιστώσω ίχνος τού τάφου, δέν βρήκα παρά 
ένα μόνο μαρμάρινο θραύσμα μέ άσήμαντο γλυπτικό διάκοσμο. "Αν κάτω 
άπό τήν παράδοση αύτή κρύβεται κάποιος πυρήνας άλήθειας, είναι άδύνατο 
κανείς μέ τά σημερινά δεδομένα τής ιστορικής έπιστήμης νά τό έπαληθεύσει.

ΑΠΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ

1. Μοσχοπούλου, ë.à., ΕΕΒΣ 16 (1940) 346-347.
2. Χατζή Ίωάννου, ë.à., σ. 102, 104.



RÉSUMÉ

Apost. E. Vacalo poulos, Recherches historiques en déhors des 
murailles de Thessalonique.

Tandis que nos connaissances sur l’histoire des monuments byzantins 
de Thessalonique sont assez riches, nous ne disposons que peu de renseigne
ments se référant aux églises et monastères qui existaient en dehors de cette 
ville. L’image aussi du milieu naturel nous est inconnu, si nous exceptons 
la description vivante de Jean Caminiatis au début du Xème siècle. C’est pré
cisément à ce but que mon travail est consacré.

En faisant des recherches hors de la ville pendant beaucoup d’années, 
à différentes reprises, j’ai découvert à quelques places les traces de certaines 
agglomérations ainsi que les débris de quelques monastères byzantins. Aussi, 
j’ai essayé de déterminer à peu près les débuts des grandes catastrophes du 
milieu pittoresque de Thessalonique qui transformèrent àia fin ses collines boi
sées en terres steriles et arides. Après avoir étudié attentivement les sources 
existantes, on arrive à la conclusion que les plus grands dégâts à l’entourage de 
la ville et à ses monuments sacrés, qui constituaient un second Athos, ont lieu 
pendant les invasions des Turcs Ottomans (XlVe et XVe siècles).
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