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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τήν πορεία του δυτικού τείχους τής Θεσσαλονίκης άπό τή Χρυσή 
Πύλη, λείψανα τής οποίας εντοπίσθηκαν μέσα στήν δδό Έγνατία, μέχρι 
το λιμένα τού Μ. Κωνσταντίνου, μπορεί νά τήν παρακολουθήσει κανείς 
αρχίζοντας από τό οΐκόπεδο ιδιοκτησίας ΟΔΕΠ, στή συμβολή των όδων 
Έγνατία καί 26ης ’Οκτωβρίου. Στο οικόπεδο αυτό άνασκάφηκε τό 1969 τό 
προτείχισμα μέ τετράγωνο πύργο καί τό παλαιοχριστιανικό τείχος με τούς 
τριγωνικούς προβόλους1, πού διατηρούνται σέ χαμηλό ύψος (Σχ. 4, άνω).

Στή συνέχεια, ή παρακολούθηση τής πορείας τού τείχους μέχρι τό 
σημείο πού αυτό συναντά τό Φρούριο Βαρδαρίου δεν παρουσιάζει δυσκο
λία, γιατί ό περίβολος τής πόλης στήν περιοχή αυτή διατηρείται σέ όλο 
του τό ύψος, έκτος άπό μερικά σημεία πού παρουσιάζει φθορές. Ή τοιχο- 
δομία τού παραπάνω τμήματος τού δυτικού τείχους δεν εχει τή χαρακτη
ριστική παλαιοχριστιανική μορφή τού 5ου αΐ. μέ τις εναλλασσόμενες ζώνες 
άπό άργολιθοδομή καί πλίνθους. Υπάρχουν σημεία μέ παλαιολόγεια τοιχο- 
δομία καί άλλα στά όποια γίνεται αποκλειστικά χρήση πλινθοδομής (είκ. 1). 
Πρέπει νά σημειωθεί, ότι πουθενά δέν εχει έντοπισθεΐ στήν περιοχή τό εύ- 
θύγραμμο ρωμαϊκό τείχος τού 254-268 μ.Χ. μέ τούς τετράγωνους πύργους1 2.

Στό σημείο πού τό τείχος συναντά τό Φρούριο Βαρδαρίου, στή συμ
βολή των όδων Φράγκων καί Μοσκώφ, ή Εφορεία Βυζαντινών ’Αρχαιο
τήτων Θεσσαλονίκης, κατά τή διάρκεια σωστικής άνασκαφής, άποκάλυψε 
τό 19773τά θεμέλια ένός όρθογωνίου πύργου (σχ. 1, είκ. 2) διαστάσεων 8,50 
Χ7 μ. κτισμένου μέ μαρμάρινους ορθογώνιους δόμους σέ β' χρήση. ’Αξιο
σημείωτος είναι ό τρόπος κατασκευής τού πύργου. Μεγάλοι ορθογώνιοι 
δόμοι τοποθετήθηκαν στις πλευρές του (βόρεια, δυτική καί νότια), ένώ 
τό έσωτερικό τμήμα του κτίσθηκε πρόχειρα μέ κομμάτια άπό άρχιτεκτονικά 
μέλη, πέτρες καί πλίνθους, πού συνδέονται μέ ασβεστοκονίαμα. Ή είσο
δός του διαπιστώθηκε στόν ανατολικό τοίχο, πού διατηρείται σέ μεγαλύ
τερο ύ’ψος καί εμφανίζει τοιχοδομία βυζαντινή.

1. ΑΔ 24 (1969) Χρονικά Β2, σ. 298.
2. J. Μ. S pi es er, Note sur la chronologie des remparts de Thessalonique, BCH 

1975, 510.
3. ΑΔ (1977) Χρονικά ύπό εκδοσιν.
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Όταν κάποτε ό πύργος επεσε, ή δυτική του πλευρά επενδύθηκε μέ 
τοίχο μήκους 10.50 μ. καί πλάτους 2,20 μ. πού θά έφθανε στο ύψος του τεί
χους (είκ. 3). Πρόκειται για έναν τοίχο κατασκευασμένο μέ πλίνθους, πού 
διατηρεί στή δυτική εξωτερική του όψη τέσσερα διπλά πλίνθινα τόξα, πού 
γεμίζουν μέ πέτρες (είκ. 4)

Είκ. 1. Τμήμα τοϋ δυτικόν τείχους της Θεσσαλονίκης, ενσωματωμένο στο 
Φρουρώ Βαρδαρίον. Δ ιακρίνεται ή τοιχοδομία του με αποκλειστική χρήση

πλίνθων

’Ανάλογη τοιχοδομία παρατηρεΐται καί σε άλλα τμήματα τού δυτικού 
τείχους τής Θεσσαλονίκης κατά μήκος τής όδοϋ Κλαυδιανοΰ, βορείως 
τής Ληταίας Πύλης, πού πρέπει ν’ άποδοθοΰν σέ μεταγενέστερες επισκευές 
(είκ. 5).

Μέσα στήν κοίτη τού τοίχου μέ τά διπλά πλίνθινα τόξα βρέθηκαν 
όστρακα μέ ύποκίτρινη εφυάλωση καί λευκό πηλό, πού χρονολογούν τή 
φάση αύτή τού περιβόλου μετά τόν 9ο al., πιθανότατα στον 10ο, όταν μετά 
τήν άλωση τής πόλης άπό τούς Σαρακηνούς τό 904 χρειάσθηκε να έπισκευα- 
σθούν καί πάλι τά τείχη της. ’Αντίστοιχη τοιχοδομία παρατηρεΐται καί 
στό τείχος των Βλάχεpvföv τής Κωνσταντινουπόλεως1, πού χρονολογείται 
στόν 9ο αί.

Άνασκαφική τομή στή νότια πλευρά τού πύργου άποκάλυψε τρεις 
σειρές μαρμάρινων όρθογώνιων δόμων καί άνάμεσα στήν υποθεμελίωση 
καί τόν τελευταίο δόμο πατούρα ύψους 15 έκ. πού έξέχει κατά 5 έκ. Παρα
τηρήθηκε ότι ή ύποθεμελίωση τού πύργου έγινε έπάνω σέ στενούς τοίχους

1. Wolfgang Müller Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Verlag 
Ernst Wasmuth, Tübingen, σ. 303.
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άπό μπάζα, πού έχουν κατεύθυνση κάθετη προς τό νότιο τοίχο τού πύρ
γου. Στή στάθμη τής ύποθεμελίωσης άνάβρυσε νερό. Τά όστρακα τής το
μής είναι λίγα πρώιμα μέ κίτρινη έφυάλωση τού 10ου ai., ενα κομμάτι πιά-

Σχ. 1. Κάτοψη ορθογώνιον πύργον καί βνζαντινοϋ κεραμεικον φούρνον, πού 
ανασκάφηκε στή ονμβολή των οδών Φράγκων καί Μοσκώφ. Τό σχέδιο τοϋ 
πύργον έγινε από την Κ. Θεοχαρίδον και τον κεραμεικον κλίβανον άπό την 

Ν. 5 Ιωαννίδον

του τύπου Ζευξίππου των άρχών τού 13ου ai. μέ ίχνη τριποδίσκου, λίγα 
terra sigillata, μερικά υστεροβυζαντινά καί μερικά τουρκικά. Άπό τη ΝΑ 
γωνία τού πύργου αυτού ξεκινά μιά παλιότερη όχύρωση, τής όποιας μόνο 
δύο τοίχοι έντοπίσθηκαν άνασκαφικά (είκ. 6). Είναι κτισμένοι με άργο- 
λιθοδομή καί ασβεστοκονίαμα, έχουν πλάτος 1,30 μ. καί 1,20 μ. αντίστοιχα
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ΕΙκ. 2. ’Άποψη των ερειπίων τον ορθογωνίου πύργον, στη συμβολή 
των οδών Φράγκων καί Μοσκώφ

Είκ. 3. cΟ τοίχος με τα τόξα που ενίσχνσε τη δυτική πλευρά τοϋ πύργον
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ΕΙκ. 5. Τμήμα τον δυτικόν τείχους στην οδό Κλαυδιανοϋ. 
Τοιχοδομία με επάλληλα πλίνθινα τόξα

Fax. 4. Λεπτομέρεια τόξου από τον τοίχο που περιβάλλει 
τη δυτική πλευρά, τον ορθογωνίου πύργον
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Είκ. 6. 01 δύο τοίχοι της παλιότερης οχύρωσης πού άποκαλύφθηκαν 
στη ΝΑ γωνία τον ορθογώνιον πύργου

Είκ. 7. ’Άποψη τον κεραμεικον φούρνου που ανασκάφηκε 
ανατολικά τον ορθογωνίου πύργον
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καί κατευθύνονται ό βόρειος προς τα δυτικά καί ό ανατολικός προς τό νότο. 
Η ύπαρξη τής σαφώς ρωμαϊκής αυτής όχύρωσης, πού παρεμβάλλεται στήν 
πορεία τού τείχους, εμπόδισε τή συνέχειά του προς νότον. Δυστυχώς ό με
γάλος σεισμός τής 20ής Ιουνίου 1978 έπέβαλε τή διακοπή τής άνασκαφής 
χωρίς νά προηγηθεΐ ή ολοκλήρωση τής κάτοψης του κτίσματος.

Σε μικρή απόσταση άπό τόν ανατολικό τοίχο του πύργου άνασκά- 
φηκε τό 1978 ένας βυζαντινός κεραμεικός φούρνος (είκ. 7). Στήν ίδια πε
ριοχή δίπλα στό τείχος τής όδοΰ Ειρήνης ανασκάφηκε παλιότερα ένας 
ρωμαϊκός κεραμεικός φούρνος1, ένώ τμήμα ένός τρίτου φούρνου έντοπί- 
σθηκε πολύ κοντά στον ανατολικό τοίχο τού πύργου τού ’Αναγλύφου. Είναι 
γνωστό άπό τόν Άρμενόπουλο1 2, ότι οί κεραμεικοί φούρνοι κατασκευά
ζονταν στις άκρες των πόλεων, σέ καθορισμένη μεταξύ τους άπόσταση, 
τουλάχιστο 20 πήχεων. Φαίνεται ότι γιά τή Θεσσαλονίκη ή περιοχή τού 
δυτικού τείχους χρησιμοποιήθηκε άπό παλιά γιά τήν εγκατάσταση τών 
όργανωμένων σέ συντεχνίες κεραμέων.

Τό Φρούριο Βαρδαρίου, γνωστό στούς Θεσσαλονικεΐς καί με τις επω
νυμίες Τόπ-Χανέ ή Ταμπάκ-Χανέ3, άπό τα βυρσοδεψεία πού ήταν έγκατα- 
στημένα στήν περιοχή του, στό όποιο μετά τήν άπελευθέρωση στεγάσθηκε 
ή ’Εφορεία Υλικού Πολέμου, άποτελεΐται άπό εναν πεταλόμορφο περί
βολο καί μιά μικρή προεξοχή προς βορρά (σχ. 2)4 5, όπου ενσωματώθηκε 
ενα τμήμα τού δυτικού περιβόλου. Ή πρώτη έπιστημονική τεκμηρίωση 
τού Φρουρίου καί τών προβλημάτων του εγινε άπό τόν X. Μπακιρτζή0. 
Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες τού Έβλιγιά Τσελεμπή, ιό Φρούριο Βαρδα
ρίου κτίσθηκε άπό τό σουλτάνο Σουλεϊμάν Μεγαλοπρεπή6 κατά τή διάρ
κεια μιας σύντομης παραμονής του στή Θεσσαλονίκη, τό χειμώνα τού 1546, 
καί ίσως είναι έργο τού αρχιτέκτονα Σινάν. Τό ίδιο χρονικό διάστημα κτί
σθηκε κατά τόν ίδιο περιηγητή καί ό περίβολος τού Λευκού Πύργου μέ 
τούς οκταγωνικούς μολυβδοσκέπαστους πύργους, πού διέσωσαν οί παλιές 
φωτογραφίες, καί έπισκευάσθηκαν τά τείχη τής πό?.ης σέ πολλά σημεία. 
Στις έπισκευές τού Σουλεϊμάν πρέπει ν’ αποδοθούν τμήματα τού άνατο-

1. ΑΔ 27 (1972) Χρονικά Β2, σ. 505, ’Αθήνα 1971.
2. Κωνσταντίνου Άρμενόπουλου, Έξάβιβλος, βιβλ. II. 15, σ. 116.
3. Μ. X α τ ζ η Ίωάννου, Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1880, σ. 28.
4. Η τοπογραφική αποτύπωση εγινε άπό τούς τοπογράφους Κ. Κετίπη καί Γ. Κρε- 

στενίτη, μέ τή συνεργασία τών βοηθών Λυμπέρη καί Λιολίδη, τούς όποιους εύχαριστώ 
για τήν παραχώρηση τού σχεδίου. ’Επίσης εύχαριστώ τήν έφορο κ. Ε. Κουρκουτίδου- 
Νικολαϊδου γιά τήν παραχώρηση τού σχ. 1.

5. X. Μπακιρτζή, Η θαλάσσια όχύρωση τής Θεσσαλονίκης. Παρατηρήσεις 
καί προβλήματα, «Βυζαντινά» 7 (1975) 291 κ.έ.

6. Ν. Μοσχόπουλου, Η Ελλάς κατά τόν Ε. Τσελεμπή, ΕΕΒΣ 16 (1940) 329.
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Σχ. 2. Τοπογραφικό Φρουρίου Βαρόαρι'ου. Σημειώνεται ή θέση A τοϋ ορθο
γωνίου πύργου στη συμβολή των όδών Φράγκων καί Μοσκώφ, B ο πύργος τοϋ 

αναγλύφου καί ή θέση Γ τοϋ πύργον τοϋ Τζερέμπουλου
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ΕΙκ. 8. ’Άποψη τής κεντρικής πύλης και τον βόρειον τοίχου 
τοΰ Φρουρίου Βαρδαρίου

Είκ. 10. Ή υπόγεια μυστική πύλη τοϋ Φρουρίου, πού άποκαλύφθηκε το 1971 
ατά θεμέλια τοϋ δικαστικόν μεγάρου τής Θεσσαλονίκης
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ΕΙκ. 11. Μία από τις πυριτιδαποθήκες τον νοτίου περιβόλου

ΕΙκ. 12-13. 01 σύγχρονοι με τις πυριτιδαποθήκες καμπυλόγραμμοι 
τοίχοι τον νοτίου περιβόλου



Συμπληρωματικά στοιχεία για τό Φρούριο Βαρδαρίου 143

λικοϋ τείχους άπέναντι άπό τον περίβολο του Νοσοκομείου "Αγιος Δημή- 
τριος.

Είναι εμφανείς τρεις κατασκευαστικές φάσεις στο φρούριο: Στήν 
πρώτη άνήκει ό βόρειος περίβολος μέ δύο στεγασμένες πυλίδες (είκ. 8). ό 
όκταγωνικός πύργος (είκ. 9), τό εξωτερικό τμήμα του νότιου περιβόλου 
καί τρεις πύλες (βόρεια, δυτική καί νότια), άπό τίς όποιες ή δυτική ήταν 
υπόγεια (είκ. 10). Στή δεύτερη έπέκτειναν κατά πλάτος τό νότιο περίβολο

Είκ. 14. ”Ενας άπό τους ορθογώνιους προμαχώνες 
τοϋ νοτίου περιβόλου τοϋ Φρουρίου

για νά κατασκευάσουν τρεις πυριτιδαποθήκες (είκ. 12), πού φέρουν επι
γραφές μέ χρονολογία 17411. Τήν ίδια εποχή πρέπει νά κατασκευάσθηκαν 
καί οί καμπύλοι τοίχοι (είκ. 12, 13), πού περιβάλλουν τίς αποθήκες καί 
εμφανίζουν όμοια τοιχοδομία μέ αυτές. Στό νότιο άκρο τοϋ ίδιου περιβό
λου άποκαλύφθηκαν ορθογώνιες οχυρωματικές κατασκευές (είκ. 14), πού 
χρησίμευαν ώς προμαχώνες. Ή τρίτη φάση εγινε στις αρχές τοϋ 20οΰ αί., 
κατά μήκος τής όδοϋ Μοσκώφ (είκ. 15), οπότε διαμορφώθηκε ή μνημειώ
δης είσοδος τής Εφορείας Ύλικοϋ Πολέμου, πού κατεδαφίσθηκε τό 1971. 
Στό κέντρο τοϋ περιβόλου υπήρχαν κτήρια πού χρησίμευαν γιά καταλύ
ματα τής φρουράς. Κατά πληροφορία τοϋ Μωραϊτόπουλου1 2 εδώ είχε τήν

1. A Δ 18 (1963) Χρονικά Β2, σ 242.
2. Μωραϊτόπουλου, Τοπογραφία, εκδ. Πουρναρα, σ. 14.
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έδρα του ό στρατιωτικός διοικητής τής πόλης καί στεγαζόταν τό στρατο
δικείο.

Μέσα στο χώρο του φρουρίου δέν υπάρχουν σήμερα ορατά ίχνη του 
δυτικού τείχους. Ωστόσο ή παρουσία ένός βυζαντινοί! πύργου στή ΝΑ του 
γωνία φανερώνει ότι ό δυτικός όχυρωματικός περίβολος συνεχιζόταν μέ-

Είκ. 15. ’Άποψη τοϋ ανατολικού τοίχον τον Φρουρίου Βαρδαρίαυ κατά μήκος 
τής όδον Μοσκώψ, που κατεδαφίσθηκε τό 1971

χρι τό σημείο αυτό. Ό νότιος ακραίος πύργος, γνωστός μέ τήν έπωνυμία 
του ’Αναγλύφου, άπό τό εντοιχισμένο στον ανατολικό του τοίχο έλληνι- 
στικό ανάγλυφο, εχει διαστάσεις 9x6 μ. καί είναι κτισμένος στή βάση 
του μέ μαρμάρινους δόμους (εϊκ. 16).

Κατά τις πρόσφατες εργασίες στον πύργο1, άποκαλύφθηκε ή φραγμέ
νη άρχική του είσοδος στον άνατολικό τοίχο καί σέ μικρή απόσταση άπό 
τήν πρώτη μιά δεύτερη είσοδος, πού ανήκε σέ παλιότερη φάση τοϋ ανατο
λικού τοίχου τοϋ πύργου. Κατά τις εργασίες καθαρισμού τοϋ ορόφου του, 
αποδείχθηκε ότι όλος ό αρχικός ανατολικός τοίχος τοϋ πύργου, πού, σύμ
φωνα μέ μία έπιγραφή πού βρέθηκε στό ύψος τοϋ όρόφου, χρονολογείται 
στα 862, έπενδύθηκε αργότερα, μετά τό 10ο αι. μέ άλλο ίσχυρότερο τοίχο 
(είκ. 17).

Ή έπιγραφή (είκ. 18) είναι χαραγμένη σέ μάρμαρο, διαστ. 1,30x0,40 
Χθ,60μ., καί δέν είναι δυνατό να φωτογραφηθεΐ, γιατί σέ άπόσταση 15 έκ. 
παρεμβάλλεται ό δεύτερος ανατολικός τοίχος τοϋ πύργου. Ή σχεδίασή της

1. Τό έργο τής στερέωσης τοϋ Φρουρίου έγινε με τήν έποπτεία τής έφορου κ. Ε. Κουρ- 
κουτίδου-Νικολαΐδου, τών αρχιτεκτόνων Ν. Ίωαννίδου καί Β. Κονιόρδου καί τοϋ πολι
τικού μηχανικού Β. Ξανθοϋ.
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εγινε μέ καθρέφτη καί όφείλεται στο μόχθο τοϋ άρχιτέκτονα Φ. Ώραιό- 
πουλου. Ή άνάγνωσή της εΤναν: «’Επί Μαρίνου β(ασιλικοϋ) πρωτοσπα(θα- 
ρίου) έκαινουργήθη οδτος ό πύργος έπιστατοϋντος Κακίκη β(ασιλικοΰ) 
στρά(τορος) έτ(ος) άπό κτ(ήσεως) κόσμ(ου) ζΤΟ ίνδ(ικτιόνος) I».

Είκ. 16. Ή νότια πλευρά τον πύρ
γον ’Αναγλύφου, μετά τις στερεω

τικές εργασίες

Είκ. 17. Ό αρχικός ανατολικός τοί
χος τοϋ πύργου ’Αναγλύφου ( άριστε- 
ρά), όπου άποκαλύφθηκε ή εντοιχι
σμένη επιγραφή καί ό δεύτερος ενι- 
σχυτικός τοίχος (δεξιά) που κατα

σκευάσθηκε αργότερα

Είκ. 18. Ή εντοιχισμένη επιγραφή τοϋ ανατολικού τοίχου 
τοϋ πύργον ’Αναγλύφου

ίο
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Ή χρονολογία 862 συμπίπτει μέ τή 10η ίνδικτιώνα. Ή έπιγρσφή μαρ
τυρεί γενική επισκευή του πύργου στά χρόνια τής βασιλείας τού Μιχαήλ 
Γ' (856-867), πού θεωρείται άπό τις πιο ένδοξες στρατιωτικά περιόδους 
τής βυζαντινής ίστορίας. Τήν έποχή αυτή, όπως μας πληροφορούν οί πη
γές, «οί έκ Κρήτης ’Αγαρηνοί τάς Κυκλάδας νήσους καί τα παράλια εληί-

- “ L !tó io11 >

Σχ. 3. Κάτοψη άνασκαφής στην ανατολική πλευρά τον πύργου άναγλύφου. 
Διακρίνεται άριστερά τμήμα κεραμεικοϋ φούρνου και δεξιά βαρέλι βυρσο

δεψείου. Το σχέδιο είναι τήζ A. Παπαδαμου

ζοντο»1. Τόν Αύγουστο μάλιστα τού 862 οι ’'Αραβες τής Κρήτης λεηλά
τησαν τή Μυτιλήνη καί άμέσως μετά αποβιβάσθηκαν στή χερσόνησο τού 
Αγίου Όρους, κοντά στήν παλιά Μ. Βατοπεδίου, συνελαβαν τούς μονα
χούς καί έκαψαν τήν έκκλησία τους1 2. Μαρίνος πρωτοσπαθάριος δεν ανα- 
φέρεται σε καμιά πηγή τού 9ου αί. Κατά τόν Οίκονομίδη3 ό πρωτοσπαθά-

1. I. Ζωναρα, ’Επιτομή Ιστοριών, έκδ. Weber, Βόννη 1897, III, XVI, 4, 404.
2. I. Καραγιαννόπουλου, Βυζαντινή Ιστορία, τ. 4, σ. 80.
3. N. Ο i ko no mi dés, Les listes de préséance byzantines des IXe et Xe siècles, 

Paris 1972, σ. 328 καί 338.
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ριος ή κατεπάνω των αύτοκρατορικών, ανήκει στήν τάξη των στραταρ
χών καί είναι ό άνώτερος στρατιωτικός διοικητής μιας περιοχής. Ό στρά- 
τωρ άνήκει στούς αύτοκρατορικούς άξιωματούχους. Πιθανόν τό όνομα 
του στράτορος νά ήταν Κανίκης άντί του Κακίκης πού διαβάζουμε.

Είκ. 19. ”Ενα βαρέλι: βυρσοδεψείου, δπως βρέθηκε στήν τομή 
τής ανατολικής πλευράς τοϋ πύργου ’Αναγλύφου

Εικ. 20. Ό τοίχος με τούς μεγάλους μαρμάρινους δόμους, 
κάτω από τή διτική πλευρά τοϋ πύργου Αναγλύφου
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Μικρή τομή στήν άνατολική πλευρά του πύργου άποκάλυψε σέ βά
θος 2,30 μ. τμήμα κεραμεικοϋ φούρνου (σχ. 3) καί στο βόρειο άκρο τής 
τομής κάτω από τήν είσοδο τού πύργου ενα βαρέλι επιχρισμένο μέ ασβέ
στη, πού χρησίμευε για τήν κατεργασία των δερμάτων (είκ. 19) κάποιου 
βυρσοδεψείου των άρχών τού 20οϋ αϊ.

Ή σκαφική ερευνά στή δυτική πλευρά του πύργου έδειξε ότι ό δυτι
κός του τοίχος έδράζεται σέ παλιότερο τοίχο, πλάτους 1,88 μ., κατασκευα
σμένο μέ μεγάλους ορθογώνιους δόμους καί ισχυρό κονίαμα (είκ. 20). 'Ο 
ίδιος τοίχος έχει έντοπισθεϊ πρός βορρά μέσα στό γήπεδο τής Σχολής Δη
μόκριτος καί πρός νότο μέσα σέ μικρό μηχανουργείο (είκ. 2 καί σχ. 2, Γ), 
όπου ό X. Μπακιρτζής τοποθετεί τόν πύργο του Τζερέμπουλου1.

Μέ τόν όρο Τζερέμπουλο χαρακτηρίζεται άπό τόν ’Αναγνώστη τό 
θαλάσσιο διατείχισμα, δηλ. ό κυματοθραύστης, πού προστάτευε τό λιμάνι 
άπό δυτικά. Ή πορεία τού ισχυρού αύτού τοίχου, πού ξεκινώντας άπό τό 
Τζερέμπουλο, περνά κάτω άπό τό δυτικό τοίχο τού πύργου τού ’Αναγλύφου 
καί συνεχίζεται πρός βορρά, ύστερα άπό μετρήσεις τού τοπογράφου κ. Κετί- 
πη, είναι παράλληλη καί άπέχει 12 μ. περίπου άπό τόν ανατολικό τοίχο 
τής ρωμαϊκής οχύρωσης, πού άποκαλύφθηκε στή ΝΑ γωνία τού βόρειου 
πύργου.

Υποθέτουμε ότι οί παραπάνω τοίχοι σχημάτιζαν έναν έπιμήκη όχυ- 
ρωματικό χώρο (σχ. 4), πού χρησίμευε γιά τήν προστασία τού λιμένα, τό 
δυτικό τείχος τού όποιου άρχιζε άπό τόν πύργο τού ’Αναγλύφου. Σύμφωνα 
μέ τά άνασκαφικά καί ιστορικά στοιχεία, κατασκευαστής τού οχυρωματι
κού αυτού έργου πρέπει να είναι ό Μ. Κωνσταντίνος. Δυστυχώς δέν υπάρ
χει δυνατότητα άνασκαφικής έρευνας στήν περιοχή, λόγω τής παρεμβο
λής τής όδοΰ Φράγκων καί τού γηπέδου καλαθοσφαίρας τής Σχολής Δη
μόκριτος. "Ισως ή όχύρωση αυτή άποτελοΰσε καί τόν πύργο Σαμαρείας τών 
Βυζαντινών πού άναφέρει ό ’Αναγνώστης1 2 στό χρονικό τής άλώσεως τής 
Θεσσαλονίκης άπό τούς Τούρκους: «Τούτο δέ κατά τόν πύργον τόν καλού- 
μενον Σαμαρείαν είδον πάντες συμβάν. Πάντων γάρ προσδοκώντων ώς 
όταν ή πόλις άλω, μή αν τούτον ευθύς προδεδόσθαι ή τήν ταχίστην διά 
πολέμου ληφθήναι, πρός τήν τής θαλάττης αύτήν κείμενον ήιόνα καί δια- 
τειχίσμασι καί όπλοις καί πάσι τοΐς άναγκαίοις καλώς κατωχυρωμένον 
ταύτην ούν τήν ματαίαν έλπίδα πάλαι ήμών κεκτημένων, ούκ όλίγοι μετά 
τών προϋπαρχόντων εις φυλακήν εις τούτο συνέφυγον μόνον καί τούς άλ

1. X. Μπακιρτζή, Τό τζερέμπουλο τής Θεσσαλονίκης, ΑΑΑ 6 (1973) 332.
2. I. ’Αναγνώστη, De Thessalonicensi excidio narratio, 6κδ. Bekker, Βόννη, 

σ. 508.
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λους εύθύς κεκωλύκεσαν τής είσόδου. Οΐ καί διά του κατά θάλασσαν προ
βεβλημένου διατειχίσματος (Τζερέμπουλον τούτο καλεΐν πάντες ειώθαμεν) 
είς τάς τριήρεις είσίασι προ μικρού προς αυτήν μετά προεισιόντων άλλων 
εκ του λιμένος καθορμισθείσας». Ό Tafrali διατύπωσε τή γνώμη δτι ό πύρ
γος τής Σαμαρείας βρισκόταν στη θέση του Τοπ-Χανέ1.

Σχ. 4. Παλιό τοπογραφικό τον Φρουρίου Βαρδαρίου. Διακρίνεται ή πορεία 
τον τοίχου πού ξεκινώντας άπό τον πύργο τον Τζερέμπουλον, περνά κάτω 
άπο τον πύργο τον5Αναγλύφου καί κατενθννεται προς τα λείψανα της οχύρω

σης που βρέθηκαν στη ΝΑ γωνία τοϋ πύργου A

Ή διαμόρφωση τής όχύρωσης αύτής ίσως άποτέλεσε άργότερα καί τόν 
Τόπ-Χανέ τού Φρουρίου Βαρδαρίου,. δηλ. τό χώρο έπισκευής πυροβόλων1 2, 
πού συνήθως βρίσκεται δίπλα στό ναύσταθμο. Στήν καταγραφή τών φρου-

1. Ο. Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris 1913, σ. 93.
2. Κατά πληροφορία τού καθηγητή Ν. Μουτσόπουλου, Τοπ-Χανές στα τουρκικά 

σημαίνει τό χώρο έπισκευής πυροβόλων.
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ΕΙκ. 21. Το μηχανουργείο δπου διατηρούνται λείψανα 
τον πύργον τοΰ Τζερέμπουλον

ΕΙκ. 22. 'Ο τοίχος με τά τυφλά τόξα και ή δυτική πύλη 
τον βυζαντινού λιμένα μετά τις εργασίες

Είκ. 23. Λεπτομέρεια τής δυτικής πύλης τού λιμένα, 
πού φράχθηκε από το Φρούριο Βαρδαριον
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ρίων Θεσσαλονίκης του 17321, ό Τόπ-Χανές διακρίνεται άπό τό υπόλοιπο 
φρούριο: «Τό Φρούριο Τόπ-Χανέ δεσπόζει τής άποβάθρας τού λιμένος καί 
τού έσωτερικοΰ τής πόλεως. Έπί τού άνω διαμερίσματος αυτού ήσαν πα- 
λαιόθεν τοποθετημένα 20 τηλεβόλα, άπό τα όποια τό 1732 άπέμεναν μόνο 
τρία».

Στήν ίδια εκθεση άναφέρεται ότι τό Φρούριο Βαρδαρίου δεσπόζει τής 
τοποθεσίας Μπες Τσινάρ (Πέντε Πλάτανοι ή κήπος Πριγκήπων) καί τής 
Πύλης Βαρδαρίου, όπως όνομαζόταν τότε ή Χρυσή Πύλη. Στή συνέχεια 
διευκρινίζεται: «’Εκτός των οκτώ μεγάλων τηλεβόλων των τοποθετημένων 
είς τάς κάτωθι τού περιβάλλοντος τόν πύργον περιτειχίσματος εύρεθείσας 
άψΐδας, είς τά διάμεσα τών έπάλξεων τού περιτειχίσματος τού Φρουρίου 
Βαρδαρίου, ύπήρχον παλαιόθεν 14 τηλεβόλα», τά όποια τό 1732 δεν υπάρ
χουν πλέον.

Ή άποψη ότι ύπήρχαν δύο ξεχωριστά φρούρια στά δύο άκρα τού λι
μένα, βεβαιώνεται άπό μιά περιγραφή τής Θεσσαλονίκης, πού βρίσκεται 
στή βιβλιοθήκη τού Μ. Κορρέρ τής Βενετίας1 2, όπου άναφέρονται τά έξής: 
«Την πόλιν προφυλάττουν τρία φρούρια, εν έκ τών όποιων, τό μικρότερον 
με 20 περίπου κανόνια εύρίσκεται πλησίον τής άποβάθρας, ή όποια είναι 
μακράν άπό τό περιτείχισμα. Τά άλλα δύο φρούρια είναι καί αυτά παρά 
τήν θάλασσαν είς τά δύο άκρα τών τειχών καί είναι καλώς έφωδιασμένα άπό 
πυροβολικόν, διότι τό καθέν έξ αυτών έχει 35-40 μεγάλης ολκής κανόνια...».

Σύμφωνα μέ τήν περιγραφή τών F. de Beaujour καί Cousinéry3 ό ρω
μαϊκός λιμένας τής Θεσσαλονίκης, πού κατασκευάσθηκε άπό τόν Μ. Κων
σταντίνο τό 322 μ.Χ. στό δυτικό τμήμα τής πόλης γιά τήν προστασία τού 
στόλου του, περιοριζόταν τό 19ο αί. δυτικά άπό τό τείχος τού Τόπ-Χανέ, νότια 
άπό τό Τζερέμπουλο καί βόρεια από έναν τοίχο, πού ξεκινώντας άπό τόν Τόπ- 
Χανέ κατευθυνόταν πρός άνατολάς σε μιάν άπόσταση 200 περίπου μέτρων.

Κατά τή μαρτυρία τού Καμενιάτη4, πού εξιστορεί τήν άλωση τής Θεσ
σαλονίκης άπό τούς Σαρακηνούς τόν Ιούλιο τού 904, δεν υπήρχε πύλη 
στό δυτικό τμήμα τού λιμένα: «σχεδόν γάρ όλίγοι κατά τό δυτικόν μέρος 
του λιμένος έαυτούς τών τειχών άκοντίσαντες, τόν κίνδυνον ύπεξέφυγον».

1. I. Βασδραβέλλη, 'Ιστορικά ’Αρχεία Μακεδονίας, Α', Άρχεΐον Θεσσαλο
νίκης (1695-1912), Θεσσαλονίκη 1952, σ. 201.

2. Κ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, Μνημεία Μακεδονικής 'Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, σ. 142. 
Έδδ ύποννοεΐται ό πύργος τής Άποβάθρας, πού βρισκόταν στό άνατολικό άκρο τού λι
μένα, τό Φρούριο Βαρδαρίου στό δυτικό του τμήμα καί ό Λευκός Πύργος στήν άνατο- 
λική άκρη τού θαλάσσιου τείχους.

3. F. de Beau jour, Voyage militaire dans l’empire Ottomane, σ. 199, καί E.Cou- 
sinéry, Voyage dans la Macédoine, Paris 1831, I, σ. 26.

4. I. Καμενιάτη, εκδ. G. Böhlig, Berlin 1973, σ. 17.
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Τή μνημειώδη πύλη τού δυτικού τείχους τού λιμένα, πού άνοίχθηκε 
μετά το 10ο αί., πρέπει ν’ άναζητήσουμε στήν πόλη τού υψηλού τοίχου μέ 
τά τυφλά τόξα (είκ. 22). Ό τοίχος αύτός έμφανίζει τοιχοδομία βυζαντινή 
στο κάτω τμήμα του καί άκουμπά στο βόρειο τοίχο τού πύργου μέ τό άνά- 
γλυφο. Πρέπει νά σημειώσουμε ότι καί στήν Κωνσταντινούπολη ή έσω- 
τερική προς τήν πόλη πλευρά τού θαλάσσιου τείχους παρουσιάζει άνάλο- 
γη είκόνα, μέ τυφλά τόξα στή σειρά1, πού έχουν ένισχυτικό χαρακτήρα καί 
τοιχοδομία άνάλογη μέ τον τοίχο πού μελετούμε. Ή πύλη πού ανοίγεται 
άνάμεσα στα τυφλά τόξα (είκ. 23) πρέπει νά ταυτίζεται μέ τήν πύλη τού 
Ταμπάκ-Χανέ, πού άναφέρει ό Μ. Χατζή Ίωάννου στήν Άστυγραφία του1 2.

’Εφορεία Βυζαντινών 
’Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης ΕΤΤΕΡΠΗ ΜΑΡΚΗ

1. Bildlexikon, δ.π., σ. 316, πίν. 364.
2. Μ. Χατζή Ίωάννου, δ.π., σ. 33.



RÉSUMÉ

Euterpi Marki, Renseignements complémentaires sur la forte
resse de Vardar.

Les fouilles réalisées dans la forteresse de Vardar, bâtie par Souleiman 
le Magnifique en 1546, ont révélé l’existence des fondements d’une tour qua- 
drangulaire de marbres (plan 2, A). Au coin sud-est de cette tour on a fouillé 
deux murs d'une fortification ancienne et à l’est de la tour on a découvert 
un four de céramiste d’époque byzantine. Le côté ouest de la tour A est 
reveti d’un mur large de 2,20 m., qui porte trois arcs en briques. De la même 
manière est bâtie une partie des remparts occidentaux située au Nord de la 
porte Litéa. Les trouvailles des fouilles, nous permettent situer la construc
tion de cette partie des remparts occidentaux au début du 10e siècle.

Pendant les travaux de restauration de la tour sud-est de la même for
teresse qui est connu comme Πύργος ’Αναγλύφου, on a trouvé à l’hauteur du 
premier étage et sur le mur est de la tour, une inscription encrastée, qui 
mentionne un protospataire Marinos qui a renouvelé cette tour en 862 
après J. C.

Le mur ouest de la même tour se base sur un autre qui s’étend au Nord 
vers la tour A et au Sud vers une autre tour où on a situé la tour de Tzérem- 
boulon, c’est-à dire de la jetée maritime de la ville. Cette fortification formait 
probablement la tour byzantine de Samareia et après sa destruction le Top- 
Hané de la forteresse de Vardar.
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