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Του συναδέλφου Σταύρου Βουλγαράκη - Θεσσαλονίκη

Οι Μαγεμένες
της Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη στα βάθη των αιώνων. Μια βα-
σίλισσα ερωτευμένη παράφορα με τον Με-
γαλέξανδρο τρέχει μέσα στη νύχτα να συνα-

ντήσει τον εραστή της. Τα μάγια, όμως, του απα-
τημένου συζύγου της θα μαρμαρώσουν την ίδια 
και τη συνοδεία της. Οι μορφές τους θα μείνουν 
για πάντα στη Στοά των Ειδώλων. Αυτός είναι ο 
θρύλος που αγκαλιάζει τις Μαγεμένες.

Η πρώτη γραπτή αναφορά για το μνημείο έγινε 
το 1431 από τον Κυριακό Αγκωνίτη (Cyriaco de 

Ακολουθώντας μια ξενάγηση στα εβραϊκά μνημεία της Θεσσαλονίκης σε 
μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Εβραϊκή Συναγωγή και κατέληξε στο 
άγαλμα-αφιέρωμα στο εβραϊκό ολοκαύτωμα στην παραλία, περάσαμε και 
από το σημείο όπου υπήρχε η στοά των Ειδώλων ή των Μαγεμένων. 
Η ιστορία τους με «μάγεψε» κυριολεκτικά και αποφάσισα να τις γνωρίσω 
από κοντά.

Pizzicolli 1391-1452), Ιταλό αρχαιοδίφη της επο-
χής της Αναγέννησης από την Αγκώνα, ο οποίος 
ταξίδεψε για εμπορικούς αρχικά σκοπούς σε Ιτα-
λία, Ελλάδα, Αίγυπτο και Μέση Ανατολή και προ-
σελκυόμενος από τις αρχαιότητες, τις κατέγραψε 
σχολαστικά, θέτοντας έτσι τις βάσεις του περιηγη-
τισμού και της σύγχρονης αρχαιολογίας. Η πρώτη 
γνωστή απεικόνιση του μνημείου έγινε από τον 
Γάλλο Etienne Gravier d’ Otieres το 1685/7, ενώ η 
καλλίτερη περιγραφή του έγινε από τον αυστριακό 

Γκραβούρα του James Stuart.
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διπλωμάτη και συγγραφέα περιηγητικών «οδη-
γών» Anton Prokesch von Osten το 1828. Τέλος 
το 1753/4 έγιναν από τους Άγγλους James Stuart 
και Nicholas Revett (ζωγράφο και αρχιτέκτονα 
αντίστοιχα) μία γκραβούρα και η ακριβής σχεδια-
στική αποτύπωση του μνημείου. Τα δύο αυτά έργα 
των Άγγλων, είναι τα κυριότερα «εργαλεία», που 
χρησιμοποιούνται σήμερα από τους μελετητές του 
μνημείου.

Αν και πάνω από 100 χρόνια γινόταν προσπάθεια 
για την αρπαγή των αγαλμάτων από τους εκάστο-
τε πρόξενους, τελικά ο Emmanuel Miller το 1864 
είναι αυτός που θα καταφέρει να τα αρπάξει και να 
γίνει ο Έλγιν της Θεσσαλονίκης, ο οποίος με εντο-
λή του αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ΄ περιδιάβαινε 
την Ελλάδα και «συνέλεγε» όποιες αρχαιότητες 
τον εντυπωσίαζαν. Η αρπαγή των σημαντικότε-
ρων τμημάτων του μνημείου έγινε με άδεια του 
σουλτάνου το Νοέμβριο/Δεκέμβριο του 1864 και 
ο Miller μας έδωσε πλήρη περιγραφή των πρά-
ξεών του, μέσω των επιστολών που έστελνε στη 
σύζυγό του στο Παρίσι, τις οποίες δημοσίευσε 
το 1889, σε 30 σελίδες του βιβλίου του Le Mont 
Athos - Vatopédi - L’ Ile de Thasos. 

Από τις παραπάνω πηγές γνωρίζουμε ότι το 
μνημείο που άρπαξε ο Miller, ήταν ό, τι απέμεινε 
από μία μεγάλη στοά που υπήρχε στην περιοχή 
μεταξύ του αρχαιολογικού χώρου της Ρωμαϊκής 
Αγοράς Θεσσαλονίκης και της σημερινής Εγνατίας 
οδού (της αρχαίας Decumanus Maximus), πίσω 
από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου, περί-
που 4,50μ. κάτω από το σημερινό επίπεδο εδά-
φους. Το όνομα του μνημείου που χρησιμοποι-
ούμε σήμερα είναι νεώτερο και προέρχεται από 
τους κατοίκους της παλιάς γειτονιάς στην οποία 
βρισκόταν. Πρόκειται για μια εβραϊκή συνοικία 
που δημιουργήθηκε όταν ήρθαν στη Θεσσαλονί-
κη πολλοί από τους εβραίους που έδιωξε το 1492 
από την Ισπανία ο βασιλιάς Φερδινάρδος και η 
σύζυγός του Ισαβέλλα, όταν αυτοί αρνήθηκαν να 
ασπασθούν τον χριστιανισμό. Αρχικά εγκαταστά-
θηκαν στο λιμάνι και μετά επεκτάθηκαν σε όλες τις 
διαθέσιμες κοντινές περιοχές. Στην περιοχή του 
μνημείου ίδρυσαν τη συνοικία Ρογός, που έφτα-
σε να είναι τόσο πυκνοκτισμένη, ώστε το μνημείο 

Η αίθουσα των Μαγεμένων στο Λούβρο.

μας εντάχθηκε μέσα στην αυλή του σπιτιού ενός 
υφασματεμπόρου, του Λιάτσι Αρδίττι. Αυτό είναι 
το σπίτι που απεικονίζεται στην γκραβούρα του 
Stuart, που αποδίδει την επίσκεψη του ίδιου και 
του Revett, όταν ήρθαν να δουν το μνημείο με τη 
συνοδεία του άγγλου πρόξενου της Θεσσαλονίκης 
Peter Paradise. Το σπίτι αυτό, όπως και όλη η γει-
τονιά, κάηκε στη μεγάλη πυρκαγιά του 1917. 

Επρόκειτο για μια πραγματική λεηλασία, όμοια 
με αυτή του Παρθενώνα! Κατέληξαν στο Λούβρο 
και επέστρεψαν ως αντίγραφα προ τριετίας σχεδόν 
στην πόλη και βρίσκονται πλέον τοποθετημένα στο 
αίθριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, έως ότου 
εντοπισθεί η ακριβής «γενέθλια» θέση τους. 

Oι «Μαγεμένες», «Las Incantadas» (ή  «Enca-
ntadas» όπως διορθώθηκε πρόσφατα), οι «Καλο-
κυράδες της αγοράς», τα «είδωλα», οι «Φιγούρες 
αγγέλων» οι «sureth maleh» (η «νέα» τουρκική 
πρόταση), είναι τα τέσσερα αμφίπλευρα αγάλματα 
(της Μαινάδας, του Διονύσου, της Αριάδνης, της 
Λήδας, του Γανυμήδη, ενός εκ των Διόσκουρων, 
της Αύρας και της Νίκης). 
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Η ΑΥΡΑ
(Αντίγραφο)
Αναγνωρίζεται 
από το ιδιαί-
τερα όμορφο 
σώμα και το 
αέρινο ρούχο 
που κολλάει 
στο σώμα της 
και φουσκώ-
νει πίσω από 
αυτό, δηλώ-
νοντας έτσι το 
αεράκι που η 
ίδια προσωπο-
ποιεί.

Η ΑΡΙΑΔΝΗ
(Αντίγραφο)
Φοράει ένα 
στεφάνι κισσού 
που τη συνδέει 
με τον Διόνυσο 
(είναι και σε 
διπλανούς 
πεσσούς). 

Ο ΔΙΟΝΥΣΟΣ
Φοράει 
στεφάνι 
κισσού, συχνό 
στις απει-
κονίσεις του 
και κρατάει 
στο χέρι ένα 
τσαμπί σταφυ-
λιού.  Δίπλα 
του σώζεται 
το πίσω μέρος 
ενός πάνθηρα 
που είναι το 
ζώο που τον 
συμβολίζει.

Η ΜΑΙΝΑΔΑ
(Αντίγραφο)
Ταυτίζεται από 
το ημίγυμνο 
σώμα της, 
την χορευτική 
κίνηση και τον 
διπλό αυλό.
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Η ΝΙΚΗ
(Αντίγραφο)

Ο ΔΙΑΣ 
ΑΕΤΟΣ & Ο 
ΓΑΝΥΜΗΔΗΣ
(Αντίγραφο)

Ο ΔΙΑΣ 
ΚΥΚΝΟΣ ΚΑΙ 
Η ΛΗΔΑ
(Αντίγραφο)

Ο ΚΑΣΤΟΡΑΣ
(Αντίγραφο)
Φοράει τον 
χαρακτηρι-
στικό σκούφο 
των ταξιδιω-
τών και έχει 
δίπλα στα 
πόδια του το 
άλογο που τον 
χαρακτηρίζει 
σαν προστάτη 
της ιππικής 
τέχνης.
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Αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης
Η «γωνία» της μαγεμένης. Της μόνης μαγεμένης που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Κλείνοντας παραθέτω αποσπάσματα από επιστολές του Miller προς την σύζυγό του στην οποία αναφέ-
ρει τα γεγονότα της αρπαγής των Μαγεμένων.

Ο Σουλτάνος, μέσω του Μεγάλου Βεζύρη Φουάτ Πασά, μου έδωσε την άδεια να αφαιρέσω και να με-
ταφέρω στη Γαλλία τις οκτώ ανάγλυφες μορφές της Σαλονίκ που τόσο επιθυμούσα. Οι μορφές βρίσκο-
νται σε ένα μνημείο που δεν κατέρρευσε παρά τους σεισμούς και όλα τα δεινά που κατά καιρούς έπλη-
ξαν την πόλη, βρίσκεται στο κέντρο της και είναι ορατό από μακριά γιατί έχει μεγάλο ύψος, θα πρέπει να 
είναι κοντά δεκαπέντε μέτρα. Δεν έχετε την παραμικρή ιδέα πώς κινούνται τα πράγματα στην Ανατολή, 
όλοι και όλα είναι ράθυμα, οι αποφάσεις λαμβάνονται τόσο αργά- ενώ αντίθετα τα κεφάλια κόβονται με 
συνοπτικές διαδικασίες- μετά από εκατοντάδες αναβολές και πάλι δεν είσαι σίγουρος πως η απόφαση 
που επιτέλους πάρθηκε θα τηρηθεί και θα τελεσφορήσει. 

Όμως τώρα όλα τέλειωσαν πια, ξεκινάμε σύντομα την απόσπαση του μνημείου των «Μαγεμένων».
Υπάρχουν βέβαια ακόμη πολλές δυσκολίες. Ο εβραϊκός και ο ελληνικός πληθυσμός της πόλης θα εκ-

μανεί όταν μάθει ότι θα πάρουν αυτά τα αγάλματα… Θα χρειαστεί ο πασάς να στείλει ένοπλη δύναμη. Και 
όσο διακριτικοί κι αν είμαστε, το νέο θα κυκλοφορήσει πολύ γρήγορα. Τώρα που η οθωμανική διοίκηση 
έδωσε το λόγο της, πρέπει να δράσουμε.

Οι πληροφορίες που μου έρχονται είναι πως, στο μεταξύ, έχουν γκρεμιστεί και τα θαλάσσια τείχη της 
πόλης και έτσι δεν θα υπάρχει κανένα εμπόδιο.

Αγαπητή μου ευχηθείτε μου «καλή τύχη», θα μου χρειαστεί στην προσπάθειά μου με τις «Μαγεμένες».
Ενώ σε άλλη αναφέρει:

…Να γνωρίζετε, αγαπητή μου, πως οι υποθέσεις μου προχωράνε λίγο έως καθόλου. Έλαβα ένα τη-
λεγράφημα της κυρίας Κορνύ (εκπρόσωπος του Γάλλου αυτοκράτορα) που μου ξεκαθαρίζει ότι δεν 
πρόκειται να μου στείλει τίποτα επιπλέον και να αρκεστώ στα μηχανήματα που έχω. Καθώς όμως ο αυ-
τοκράτωρ θέλει όλο το μνημείο, θα χρειαστεί να σπάσω τα μάρμαρα για να μπορέσουν να περάσουν από 
τους στενούς δρόμους. Όμως τι αξιοθρήνητη αναγκαιότητα! Θα ήταν καλύτερα να αφήναμε το μνημείο 
έτσι όπως ήταν και να αρκεστούμε στα αγάλματα. Το να καταστρέψουμε, να αποκαθηλώσουμε όλα τα 
μάρμαρα που το απαρτίζουν και μετά να τα κομματιάσουμε είναι πράξη ενός βανδάλου. Όλος ο κόσμος 
θα μας κατηγορήσει…

ΠΗΓΕΣ : Αστέριος Λιούτας (αρχαιολόγος)  «Οι Μαγεμένες της Θεσσαλονίκης»
               Μαίρη Κόντζογλου (συγγραφέας)  «Οι Μαγεμένες»


