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Ένα καταπράσινο κτήμα με θέα πέντε λεπτά από το κέντρο 
Από Κύα Τζήμου - May 12, 2016 

  
 

 

 

Ακριβώς κάτω από την Λεωφόρο του Όχι στη συνοικία Άγιος Παύλος, πάνω από τους κήπους 

του Πασά, μια μεγάλη περιφραγμένη έκταση αναπλάστηκε πλήρως το 2013. Στο κτήμα 

βρίσκονται ο καινούργιος μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Παύλου, ο μικρότερος παλιός ναός 

που χρονολογείται από το 1922 σε σχέδιο του Αρχιτέκτονα Ξενοφώντα Παιονίδη. Η ΦΑΑΘ 

θεμελίωσε το ναΐδριο στο όνομα του Αγίου Παύλου, το 1919, στον ομώνυμο σήμερα Δήμο, σε 

σημείο όπου, κατά την παράδοση, είχε αναζητήσει καταφύγιο προ 19 αιώνων, ο Απόστολος των 

Εθνών, εκπληρώνοντας, με τα θηρανοίξια του Ναού το 1922, μία οφειλόμενη πράξη 

ευγνωμοσύνης των Θεσσαλονικέων προς τον ιδρυτή της εκκλησίας τους. 

http://parallaximag.gr/author/kiaparallaxi
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Μια σκάλα στο προάυλιο του ναού οδηγεί στο “Αγίασμα” του Αποστόλου Παύλου, όπου κατά 

την παράδοση, στο μικρό σπήλαιο που υπάρχει εκεί κάτω, ο Απόστολος Παύλος κυνηγημένος 

από τους Θεσσαλονικείς κρύφτηκε και δροσίστηκε από την Πηγή που ανάβλυζε εκεί κοντά. 

 

 

Το κτήμα αποτελεί τμήμα μιας μεγάλης έκτασης που περιελάμβανε και τον χώρο των 

κοιμητηρίων της Ευαγγελίστριας και δόθηκε στην ΦΑΑΘ, που ιδρύθηκε το 1871 από τους 

ηγέτες της ελληνικής Κοινότητας της Θεσσαλονίκης , από το τουρκικό δημόσιο στα 1875. Η 

ΦΑΑΘ λειτουργούσε  ως μοχλός στήριξης των αναξιοπαθούντων και αφανώς, ως μηχανισμός 

προώθησης των εθνικών δικαίων, ενώ έχει συνεισφέρει στα Πατριαρχεία και στους πληγέντες 
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μεγάλων καταστροφών σημαντική βοήθεια. Το κτήμα ΦΑΑΘ, όπως είναι γνωστό σήμερα, 

τεμαχίστηκε όταν έκτασή του παραχωρήθηκε για το βουλγαρικό νεκροταφείο, ενώ σε ένα 

μεγάλο τμήμα του ιδρύθηκαν τα κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας. Σήμερα το κτήμα εκτείνεται 

μέχρι τους κήπους του Πασά, πίσω από το Νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος και ανήκει στον δήμο 

Άγιου Παύλου. Ο σύγχρονος ναός ανεγέρθηκε σε έκταση 4.300 τ.μ. που παραχωρήθηκε για το 

σκοπό στην ενορία του Αγίου Παύλου το 1972. 

 

Ο παλιός ναός πριν και μετά την ανaκατασκευή του 2013 

 

Το τέμπλο στο εσωτερικό του ναού πριν και μετά την ανακατασκευή του 2013 
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Το Αγίασμα του Αποστόλου Παύλου πριν και μετά το 2013 

Στα 2013, ο παλιός ναός αλλά και ο περιβάλλων χώρος του και η πράσινη έκταση μπροστά του 

ανακατασκευάστηκαν εκ βάθρων. Στο εσωτερικό του ναού έγιναν καινούργιες αγιογραφίες ενώ 

το εξωτερικό του και ο χώρος του Αγιάσματος συντηρήθηκαν με σημαντικές επεμβάσεις. Από 

την πλατεία του Ναού που καταλήγει σε μπαλκόνι με θέα πιάτο τον Θερμαϊκό, τα πλακόστρωτα 

και τα μονοπάτια μέχρι την αρχιτεκτονική ανάπλαση του καταπράσινου κτήματος και τη 

δημιουργία του “Ελαιώνα των Μακεδόνων Ποιητών και Λογοτεχνών”, όπου γίνονται 

εκδηλώσεις πολιτισμού και μικρές συναυλίες κλασικής μουσικής. Μια όαση λίγα λεπτά αππο 

το κέντρο της πόλης που αξίζει να την επισκεφτείτε και να απολαύσετε το πράσινο και τη θέα, 

αλλά και να επισκεφθείτε τον παλιό όμορφο ναό-μνημείο. 
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