
Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΒΛΙΑ ΤΣΕΛΕΜΠΗ

Μετάφρααις καί ελεγχος τοϋ «'Οδοιπορικού»

(σεγιαχατναμε) τοϋ Τούρκου περιηγητοϋ μετά παρατηρήσεωνι

’Έπαινος τής Θεσσαλονίκης τής λεγομένης καϋ-έδρας τοϋ "Ελληνος 
βααιλέως, τής έχονσης καί εβραϊκά χωρία μεγάλης πόλεως.

Κατά τά λεγάμενα καί γραφέντα εις τάς αξιόπιστους ιστορίας τών 
Ελλήνων, Ρωμαίων, Λατίνων, Σέρβων καί Κοπτών 1 2 ιστορικών δ πρώτος 
κτίσας την πάλιν ταΰτην είναι δ προφήτης Σολομών —εφ’ ου εΐη ή ευ
λογία τοϋ Θεοϋ— δστις έβαλε τούς αγγέλους νά μεταφέρουν την μητέρα 
Μπαλκίς 3 * * * * 8 έκ τής πόλεως Σαβά καί τον άνεμον νά φέρη τον θρόνον του, 
Ινφ δε έπεδείκνυε τον κόσμον προς θέαν εις την μητέρα Μπαλκίς, αυτή 
είδε κατά πρώτον εντός τής περιοχής τής πόλεως τών ’Αθηνών, έν τή 
χώρςι τών Ρωμηών, μίαν θέσιν υψηλήν όνόματι «Καλλιθέα» (Τεμασαλήκ) ή 

Εκεί έκτισε μέγα ανάκτορου, τοϋ οποίου τά ίχνη είναι ακόμη φανε
ρά. Έκεΐθεν, ενφ με τήν διαταγήν τοϋ προφήτου Σολομώντος δ άνεμος 
μετέφερε την σολομώντειον αυλήν διά τών αέρων, ή μήτηρ Μπαλκίς, εις 
τήν δποίαν ήρεσε τό έδαφος τής πόλεως ταύτης τής Θεσσαλονίκης, έβα
λε νά κτίσουν εν παραδείσων μέγαρον εις τήν θέσιν τής Θεσσαλονίκης 
τήν καλουμένην Γεδή-Κουλέ (Έπταπΰργιον), ή οποία είναι ακόμη κατά-

1 Συνέχεια εκ τοϋ ΙΕ' Τόμου, σελ. 145—181.
Τό κείμενον τοϋ Άβλιγιά μεταφράζεται ενταύθα αυτολεξεί, όπως φανή ποΐαι 

ήσαν αί ίστορικαί γνώσεις καί αντιλήψεις του, τάς οποίας ασφαλώς συνεμερίζοντο 
καί πολλοί τών ομοεθνών του «λογίων» καί «γραμματιζούμενων» τής εποχής εκεί
νης. Τούτων τιθέμενων κατά μέρος, εξ δλου τούτου τοϋ περί Θεσσαλονίκης κεφα
λαίου υπολείπονται ίκαναι ένδιαφέρουσαι πληροφορίαι, ή έκτίμησις τής αξίας τών 
οποίων δέον βεβαίως νά τίθεται υπό τον προσήκοντα έλεγχον, ώς πράττομεν εις 
τάς υποσημειώσεις.

3 Ό Έβλια άναφέρεται ενταύθα άγυρτικώς εις αξιόπιστα καί σοβαρά, δή
θεν, ιστορικά συγγράμματα παντοδαπών ιστορικών, τών οποίων ούδέ πόρρωθεν
είναι δυνατόν νά έλαβε γνώσιν εξ άναγνώσεως ή έξ απλής ακοής. Ποιείται διά- 
κρισιν «Ρωμηών», καί Ελλήνων ιστορικών, αναφέρει Λατίνους, ένφ τοιοΰτοι ήσαν
παντελώς άγνωστοι εις τούς Τούρκους, ακόμη δέ καί Σέρβους (;) καί Κόπτας (!). 
Είναι καί τούτο ένδειξις περί τοϋ πόσον ολίγη πίστις δέον νά δίδεται εις τά γρα-
φόμενά του.

8 Οΰτω καλοΰσιν οί ’Άραβες, οί Τούρκοι καί έν γένει οί Μουσουλμάνοι τήν 
βασίλισσαν τοϋ Σαβά.

* Τεμασαλήκ (temachalik) σημαίνει τόπος έχων καλήν θέαν, άρα «Καλλιθέα».

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος ΙΣΤ< 21
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φυτος εκ πλατάνων. ΙΙολύν καιρόν ό προφήτης Σολομών κατώκησεν εις 
τό έδαφος τής Θεσσαλονίκης μέ όλους τούς ανθρώπους καί τά πνεύματα, 
με τα πτηνά, μέ τάς νύμφας καί μέ τούς δαίμονας. Κατόπιν 6 προφήτης 
Σουλεϋμάν μετέβη μέ τον ιπτάμενον θρόνον του εις τον τόπον τού φρου
ρίου τής Καβάλλας, έκεϊθεν εις την πόλιν Μπουρίτα 1 καί εις Ίσλαμπόλ 1 * 3( 
εις τό μέρος τής 'Αγίας Σοφίας, έκεϊθεν εις τό φρούριον Ταρεμπί-Έφ- 
ζούν 3 εις τό Μπούζ-Ντάγ, έκεϊθεν εις Μπούρς 4 *, έκεϊθεν εις Άϊδιντζίκ6, 
έκεϊθεν εις Άγιά-Σολούκ (=’Έφεσον), έκεϊθεν εις Μπααλμπέκ τής Συ
ρίας, έκεϊθεν εις 'Ιερουσαλήμ καί άλλα μέρη, κτίσας χάριν τής Μπαλκίς 
εις τρεις χιλιάδας τόπους ωραία ανάκτορα, έκπολιτίσας τήν οικουμένην 
μετά τον κατακλυσμόν. Ακόμη φαίνονται εις τόσας καί τόσης χιλιάδας 
μερών τά κτίρια τής έκπολιτισθείσης έκείνης χώρας.

Κατόπιν επί τής έποχής τοϋ βασιλέως Ρετζαΐμ (=Ροβοάμ), υίοΰ 
Σολομώντος, ήλθεν εις τον κόσμον ό προφήτης Ζαχαρίας ό μεγαλεπίβο- 
λος καί κατά τούς ευτυχείς χρόνους τούτου ένεφανίσθη ό φιλόσοφος 
Φιλικός, δστις καί, προσελκύσας εις την πίστιν τον Ζαχαρίαν, έγινεν 
ένδοξος βασιλεύς εις τήν χώραν των Ρωμαίων καί έκτισεν έπί τοϋ εδά
φους τού δχυροΰ τούτου τής Θεσσαλονίκης τό φρούριον τής Θεσσαλονί
κης εις τήν θέσιν ανακτόρου τοΰ προφήτου Σολομώντος, 897 έτη προ τής 
γεννήσεως τοϋ Μωάμεθ 6 καί έδωκε τήν διακυβέρνησιν αυτής εις τόν

1 Κατ’ άλλην γραφήν «Μπουζέντα». Άμφότεραι α ίγραφαί δέν επιτρέπουν νά
διαπιστωθή ποιαν πόλιν εννοεί εδώ ό Έβλιά. Επειδή όμως κατόπιν αναφέρει τήν 
Κωνσταντινούπολης επιτρέπεται ’ίσως νά ΰποθέσωμεν δτι εννοεί τό Βυζάντιον.

3 Ίσλαμμπόλ (=άφθονον είς Μουσουλμάνους) έκάλουν άλλοτε οι Τούρκοι 
τήν Κωνσταντινούπολη, παρηχοΰντες τό τουρκικόν ταύτης όνομα (Ίστάνμπόλ).

3 Καί εδώ τό Ταρέμπι-Έφζούν (τό όποιον σημαίνει κατά λέξιν «μεγάλη χώ
ρα) είναι βεβαίως μία άπό τούς αγαπητούς εις τόν Έβλιά έκτουρκισμούς των 
τοπωνυμίων κατά παρήχηση : Ταρέμπι-’Εφζού\=Ταραμπεζούν, δηλαδή Τραπεζοΰς,

* «Μποΰρσα» έλεγον άλλοτε καί λέγουν σήμερον οί Τούρκοι, μετά τήν έπί 
Μουσταφά Κεμάλ γλωσσικήν μεταρρύθμιση, τήν ΙΙροΰσαν.

3 Τό Άϊδιντζίκ είναι κώμη τής Μυσίας, παρά τήν άρχαίαν Κύζικον. Σημαί
νει δέ ή λέξις «μικρά σεληνοφώτιστος». Τό όνομα τοΰιο έδόθη είς τήν κώμην 
ταύτην, διότι έκεϊθεν έξεκίνησαν μίαν σεληνοί)ώτιστον νύκτα ύπό τόν πρίγκιπα 
Σουλεϋμάν 80 Τούρκοι έπιβαίνοντες σχεδίας καί διεπεραιώθησαν είς Τζύμπην τής 
απέναντι θρρικικής παραλίας τής Προποντίδος, άρχίσαντες οϋτω τάς έν Ευρώπη 
τουρκικάς κατακτήσεις. Ώς εκ τοΰ γεγονότος τούτου τό Άϊδιντζίκ, σήμερον όλος 
άτημον, ήτο άλλοτε σημαντική τουρκική κωμόπολις.

6 Λαμβάνοντες τά 897 έτη ώς σεληνιακά, ήτοι ώς 870 ηλιακά και προσθέ- 
τοντες ταΰτα είς τό έτος τής γεννήσεως τοϋ Μωάμεθ τό 571 μ. X. εύρίσκομεν ότι 
ό Έβλιά θεωρεί τήν Θεσσαλονίκην κτισθεΐσαν τό 299 π. X. ήτοι πλανάται μόνον 
κατά 16 περίπου έτη, άφοΰ γενικώς θεωρείται ότι ή Θεσσαλονίκη ίδρύθη τφ 315 
π. X.
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εΰελπιν υιόν του, τον βασιλόπάιδα Σελανίκ, έκ τοΰ ονόματος τοϋ οποίου 
καί ονομάζεται αυτή ακόμη, καί λέγουν ή «διάσημος Σελανίκ», παρονο- 
μάζοντες αυτήν εκ τοϋ Σελανίκ Οί 'Εβραίοι όμως λέγουν Σελενίκ (Che-
lenik). Εις την λατινικήν γλώσσαν λέγουν.........εις δέ τήν φραγκικήν
.... Συνελόντι δ’ είπεΐν, τό άνεκτίμητον φροϋριον, άναπτυχθέν καί έκ- 
πολιτισθέν από ημέρας εις ημέραν εις χεϊρας των Ρωμαίων, άπέβη πόλις 
πολυκατοίκητος καί λιμήν μεγαλώνυμος. Διότι δταν οί Εβραίοι έκοψαν 
τον προφήτην Ζαχαρίαν εις δυο διά πρίονος, από τής κορυφής, ή σφραγίς 
τής προφητικής αποστολής καί τύ χαλιφικόν στέμμα είχον περιέλθει εις 
τον άγιον Ζμχαρίαν, όταν δέ έκάλεσε τήν εβραϊκήν φυλήν ε!ς τήν αληθή 
πίστιν, ό τής εποχής εκείνης κακός βασιλεύς, όπως συζευχθή τήν κατη-
ραμένην θυγατέρα του, όνόματι........  εζήτησε φετβάν (=ίερονομικήν
γνωμοδότησιν) από τον προφήτην Ζαχαρίαν, οΰτος δέ έδήλωσεν δτι τοϋτο 
δέν είναι επιτρεπτόν υπό τής θρησκείας μας καί δέν έξέδωκε τον φετ
βάν. Τότε ή ιουδαϊκή φυλή έξηγέρθη καί ήρώτησε : «Ή Μαρία ή Μή- 
τηρ 1 πώς έγέννησε τον Ίησοϋν άνευ πατρός, ένφ ήτο αγνή παρθένος;» 
καί λαβοΰσα αφορμήν έκ τούτου ωδήγησε τον άγιον Ζαχαρίαν εις τό χω- 
ρίον Σαμπασαχά ή παρά τήν πόλιν Ναμπλούς (Νεάπολιν), εις άπόστα- 
σιν ενός σταθμοί από τής 'Ιερουσαλήμ, δπου καί επέβαλον εις αυτόν 
τον μαρτυρικόν θάνατον. Καί τήν μέν κεφαλήν του έθαψαν εις τό εν 
τή ίερα Δαμασκφ τζαμίον τών Όμεϊαδών, τό δέ ιερόν σκήνος τοϋ άπέ- 
θεσαν εις εν υπόγειον τοϋ έν Σαμπασατμ ναοΰ. Μετά τοϋτο ό Μπαχτ-εν 
-Νάσρ, δστις είχε προηγουμένως φέρει εις τήν αληθή πίστιν τον άγιον 
Ζαχαρίαν, άκούσας, δτι οί 'Εβραίοι εθανάτωσαν τον Ζαχαρίαν έξεκίνη- 
σεν εκ τοΰ Κουρδιστάν μέ τον έκ πεντακοσίων χιλιάδων Ρωμηών 1 * 3 στρα
τόν του καί ήλθεν έκ τοϋ Κουρδιστάν εις Χαλέπιον, Δαμασκόν καί Ιε
ρουσαλήμ, δπως λάβη τήν έκδίκησιν τοϋ αίματος τοϋ προφήτου Ζαχαρίου 
καί διαπεράσας διά τών δδόντων τοΰ άκανθωτοϋ ξίφους τών Κούρδων 
πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων Εβραίων, τό αιμα τών οποίων έρρευσεν έκ 
πάσης πόλεως ως οί ποταμοί Σεϊχάν, Δζεϊχούν 1 καί Έρτζεριάν, ήλθε

1 Οΰτω (ήτοι Μεριέμ-άνά) καλείται έν τή μουσουλμανική θρησκεία ή Θεο
μήτωρ.

3 Κατ’ άλλην γραφήν «Σαμπασαχά», τό όποιον πλησιάζει πρός τήν έν Πα
λαιστίνη Σεβαστήν, ήτις είναι ή άλλοτε Σαμάρεια.

8 Παράδοξος βεβαίως ό στρατός οΰτος έκ 500.000 Ελλήνων (;) τοΰ Κουρδι
στάν. Κατωτέρω τό κείμενον τοϋ Έβλιά αναφέρει Κούρδους. ’Ίσως λοιπόν νά 
πρόκειται περί ενός από τά συνήδη παροράματα τοΰ Έβλιά, γράψαντος «Ρούμ», 
αντί «Κιούρτ» (Κοΰρδοιϊ.

1 Είναι οί έν Κιλικίμ ποταμοί Πύραμος καί ό Σάρρος.
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καί είς την μεγάλην πόλιν Σαφέδ (Safed) καί εις μίαν ημέραν έσφαξε 
17Ο.000 Ιουδαίους μέ τα παιδία καί τάς οικογένειας των. Ακόμη καί 
σήμερον οί βράχοι μαρτυρούν, δτι αίμα ιουδαϊκόν ρέει εις πλείστους χει- 
μάρους τής πόλεως Σαφέδ.

Οί εκ τής σφαγής διασωθέντες 1 Εβραίοι, άνερχόμενοι είς πολλάς 
χιλιάδας, διέφυγον διά πλοίων εκ των λιμένων τοΰ Καλέϊ-Γιάφα (Ίόπης) 
τής Άσκάλωνος, τής ’Άκκια (Πτολεμαΐδος), τής Σάϊδα (Σιδώνος), τής 
Βηρυτού καί τής Χαλιλέ 1 * 3 καί ήλθον είς την Θεσσαλονίκην ταυτην καί 
μέ μυριάδας σατανικών πανουργιών 3 καί δόλων είσήλθον είς τό φου- 
ριον τής Θεσσαλονίκης καί, καταστρέψαντες εν μια νυκτί τό Ελληνικόν 
έθνος έκυρίευσεν τό φρούριον, δπερ κατεΐχεν επί εκατόν τεσσαράκοντα 
έτη. Ώς έκ τούτου οί "Ελληνες ιστορικοί ωνόμασαν την Θεσσαλονίκην 
«Οικον τών ’Ιουδαίων» 4 * 6. Μεταξύ αυτών υπήρχε καί εις βασιλεύς Εβραίος 
άνήκων είς την θρησκείαν τών Καρανί °, δστις συμφωνήσας μετά τών έν 
Χίφ τοΰ Αιγαίου απίστων Γενουαίων έγινεν ανεξαρτήτως κύριος τής 
Θεσσαλονίκης καί επί έβδομήκοντα έτη οι Εβραίοι έκυριάρχησαν τής 
Θεσσαλονίκης, μηδενός Εβραίου ύπολειφθέντος είς την Ίεράν χώραν. 
Πληρωθείσης ούτω τής Ρούμελης έξ Εβραίων, οϊτινες έλεγον «ή Θεσσα
λονίκη μας», ό έκ τών Ρωμηών βασιλέων .Άγαστάς (Aghachtach)s, έξελ- 
θών έκ τής πόλεως Μακεδονίας, ήτοι έκ τής πόλεως «Φίλιμπε» 7 καί μέ 
στρατόν έξάκις έκατοντακισχιλίων άπιστων Ρωμηών, έπήλθε κατά τής 
Θεσσαλονίκης καί έπολιόρκησεν αυτήν. Κατά την διάρκειαν τοΰ πολέμου 
οί Φράγκοι Γενουαΐοι ήλθον είς Θεσσαλονίκην μέ χίλια πλοία καί έβοή- 
θησαν τούς Εβραίους, ούτως ιδστε οί Ρωμηοί δέν ήδυνήθησαν νά εύρουν 
νίκην είς τήν Θεσσαλονίκην. Τέλος έπειδή οί Γενουαΐοι είναι έθνος χρι
στιανικόν καί άναγινώσκουν τό Εύαγγέλιον, έμεσολάβησαν μεταξύ τοΰ Ίσ- 
ραηλιτικοΰ έθνους καί τοΰ Χριστιανικού καί έπέτυχον συνεννόησιν μετα

Νικηφ. Μοσχοπούλου

1 Ή αραβική έκφρασις είναι ενταύθα «μπακιγέτ-ούλ-σέ'ίφ» δηλαδή «οί ί>πο-
λειφθέντες έκ τοΰ ξίφους».

3 *0 Τούρκος έκδοτης διορθώνει «Δζεμπλέ».
3 Τό κείμενον λέγει «cheitanlik», τό όποιον αντιστοιχεί πρός τό «διαβολιά» 

τής δημοτικής.
'* Ποια πίστις πρέπει νά δίδεται εις τά γραφόμενα τού Έβλιγιά δεικνύει καί 

ή σοβαροφανής αυτή πληροφορία του περί Η λλήνων (;) Ιστορικών.
° Κατ’ άλλην γραφήν «Καραγί». Πρόκειται περί . τών Καραϊτών λεγ μενών 

Εβραίων, οϊτινες ανήκουν είς Ιδιαιτέραν αΐρεσιν.
6 Κατ’ άλλην γραφήν «Agachtoch». Πρόκειται ασφαλώς περί παραφθοράς 

τοΰ ονόματος τοΰ Αύγουστου, αναμιγνυόμενου καί αΰτοΰ είς τά περί Εβραίων 
Θεσσαλονίκης.

1 «Φίλιμπε» ονομάζουν οί Τοΰρκοι τήν Φιλιππούπολιν.
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ξύ Εβραίων καί Ρωμιών, συνήφθη δέ μεταξύ αυτών ειρήνη, καθ’ ήν θά 
ήσαν κύριοι τής Θεσσαλονίκης κατ’ ετησίαν 1 συμμετοχήν. Άπό τής επο
χής εκείνης μέχρι των ημερών ημών ή πόλις τής Θεσσαλονίκης είναι πλή
ρης Εβραίων. Άλλα κατά την εποχήν εκείνην κυρίαρχος τής Θεσσαλονί
κης ήτο εκ μέρους τών Ρωμηών ή υπό το όνομα Άγιά-Σόφ διάσημος βα- 
σιλίς. Αΰτη έκτισε τον εν τή πόλει τής Θεσσαλονίκης ναόν τής Αγίας Σο
φίας. Ή βασιλίς εκείνη έκτισε καί το εν τή ευδαίμονι Κοινσταντινουπόλει 
τζαμίον Άγία-Σοφία. Κατόπιν, παρελθόντων επτακοσίων ετών, δ Κων
σταντίνος, ό όποιος έπεσκεΰασε την Κωνσταντινοΰπολιν, καί ή μήτηρ 
του, ή υπό τό όνομα Χελένε (Ελένη) γυνή, γενομένη κυρία τής Θεσσα
λονίκης, έκτισεν εν αυτή μέγαν ναόν καί μετέβη μέ την άδειαν τοϋ υίοΰ 
της καί χίλια εκατομμύρια άσπρων (άκτσέ) εις 'Ιερουσαλήμ, όπου ή 
γυνή αυτή, ή Ελένη, έκτισε τόν «Καμαμέ» 1 * 3 καί, διαπεράσασα διά τοϋ 
ξίφους χιλιάδας, χιλιάδων Εβραίων εν Θεσσαλονίκη, έγινεν ανεξάρτη
τος βασίλισσα τής Θεσσαλονίκης καί οί 'Εβραίοι έμειναν ώς υπόφοροι 
καί υπήκοοι (ραγιάδες).

Έν συντομία ή πόλις αυτή τής Θεσσαλονίκης, διελθοϋσα άπό εκα
τοντάδας εις εκατοντάδας κυβερνήσεων, εκυριεϋθη επί τέλους τό 792 3 
έκ τών χειρών τών απίστων Ρωμηών διά χειρός τοϋ Γαζή Έβρενός βέη, 
βεζϋρου τοϋ Σουλτάνου Γαζή Χουδαβενδιγκιάρ, ήτοι τοϋ έκ τής δυνα
στείας τοϋ Όσμάν Μουράτ τοϋ Α', υίοΰ τοϋ Γαζή Όρχάν.

Είναι δέ σήμερον, συμφώνως προς τήν επί Σουλτάνου Γαζή Σουλεϊ- 
μάν χάν άπογραφήν ή έδρα ετέρου Σαντζάκ-βέη τής Ρούμελης. Σήμερον 
όμως δ βέης αυτής δεν εκστρατεύει μετά τοϋ βεζϋρου τής Ρούμελης, 
άλλα μετά τοϋ βεζϋρου τών νήσων τοϋ Αιγαίου καί τοϋ Καπετάν-πασά

1 ’Αντί τοΰ «σενεβί» (=έτήσιος) υπάρχει άλλη γραφή «σεβί», τό όποιον ση
μαίνει «ίσοι». Κατά τήν γραφήν αυτήν συνεφωνήθη (κατά τόν Έβλιγια) συγκυ
ριαρχία Εβραίων καί Ρωμηών επί τής Θεσσαλονίκης μέ ίσα δικαιώματα (!).

3 Ό Έβλιγια γράφει «Ίμαμέ νάμ Καμαμέ» (=τόν υπό τό όνομα Καμαμέ 
Ιμαμέν), καί ό τοΰρκος έκδό ιης, παραθέτων καί άλλας γραφάς, ώς «Γαμαμέ νάμ 
Γαμαμέ» προτείνει τήν γραφήν «Καμαμέ νάμ Γαμαμέ», άγνοών ίσως ότι «Καμα
μέ» καλείται εις τά αραβικά καί παλαιά τουρκικά έ'γγραφα ό έν 'Ιερουσαλήμ ναός 
τής Άνασιάσεως.

3 Τό έτος ’Εγίρας 792 αντιστοιχεί πρός τό σωτήριον 1390. Γνωστόν όμως 
είναι ότι οί Τούρκοι κατέλαβον τήν Θεσσαλονίκην τό 1-130, επί Σουλτάνου Μου
ράτ τοΰ Βλ "Ωστε ό Έβλιγια. καί πάλιν, άγνοών επακριβώς τήν ιστορίαν τών 
πρώτων χρόνων τής Τουρκίας, σφάλλεται καί ιός πρός τό έ'τος τής άλώσεως τής 
Θεσσαλονίκη; καί ώς πρός τό όνομα τοΰ τότε βασιλεύοντος σουλτάνου, άποδίδων 
καί τό κατόρθωμα τοΰτο είκή καί ώς έτυχεν, εις τόν Γαζή «Έβρενός», τόν όποιον 
άλλως τε μάς αναφέρει πάντοτε ώς τόν κατακτητήν τών πάντων.
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(άρχιναυάρχου) και είναι κάτοχος τριών γαλερών 1 τής «ΙΤάλια» τής «Ά- 
λεστέ» καί τής «Κουρσελές» ών επιφορτισμένος νά έπστρατεΰη κατά 
θάλασσαν. Τό εκ μέρους τοϋ Σουλτάνου «χας» 1 2 αύτοΰ είναι 280 8152. 
καί ολόκληρα τά ζιαμέτια του 159 καί τα τιμάριά του 262, τό δέ ζια- 
μέτιον τοΰ δδζακίου (σώματος) τών γιουροΰκων 3 * Θεσσαλονίκης είναι 400 
ζιαμέτια. Είναι δέ τεταγμένος επί τών γιουροΰκων τοΰ πυροβολικού καί 
εν περιπτώσει πολέμου οί βούβαλοί του σΰρουν τά μεγάλα τηλεβόλα τά 
λεγάμενα «μπαλ γεμέζ»1. Ό στρατός οΰτος τοϋ βέη τών κατόχων τών ζια- 
μετίων καί τώντιμαρίων καί τών γιουροΰκων, ώς καί 6 στρατός τοΰ πασά 
αυτής καί τών έν καιρώ εκστρατείας κατά νόμον τζεμπελήδων 5 είναι 6000 
επίλεκτοι ένοπλοι καί ετοιμοπόλεμοι στρατιώται. Άλλ’ εκτός τών άνδρών 
τοΰ στρατεύματος τοΰ του υπάρχουν καί οί «εσκιντζή 6 έν συνόλφ 12.000 
γιουροϋκοι καί Τσιτάκοι 7. Ουτοι αναγράφονται εις τό αΰτοκρατορικόν 
μητρφον ως μουσουλμάνοι γιουροϋκοι Θεσσαλονίκης. ’Έχουν άλλον βέην, 
ιδιαίτερον τΰμπανον καί ίδικήν των σημαίαν ώς καί ίππουρίδα υποστρα
τήγου 8.

1 Τών γαλερών τούτων τά ονόματα φαίνονται όλο>; άπίθανα. Ό Τούρκος 
έκδοτης παραθέτει καί τάς γραφάς «Πάλπα», «Έλεστέ» καί «Foursekech». Τά 
ονόματα ταΰτα οΰτε τουρκικά είναι οΰτε αραβικά (οΐα έχρησιμοποίουν οί Τούρκοι 
άλλοτε διά τάς μονάδας τοΰ στόλου των), οΰτε καί περσικά.

2 «Χας» έλέγοντο αί ίδιαίτεραι δημόσιαι γαΐαι αί εύρισκόμεναι είς την κατο
χήν τοΰ ήγεμόνος, τών τέκνων του καί τοΰ αρχηγού τοΰ στρατού. Αί υπόλοι
ποι ήσαν τά λεγάμενα «τιμάρ» (τιμάρια), διδόμενα είς τούς «Ιππείς» (σιπαχίδες) 
έ'ναντι τής ύποχρεώσεως νά θέτωσιν έν καιρφ πολέμου είς τήν διάθεσιν τοΰ ήγε
μόνος (σουλτάνου) έ’να, δύο ή τρεις εφίππους άνδρας μέ πλήρη έξάρτυσιν. Είς τά 
τιμάρια προσετέθησαν κατόπιν τά «ζιαμέτια», μεγαλειτερα κτήματα, ών οί κάτο
χοι ήσαν υπόχρεοι νά δίδωσι μεγαλείτερον αριθμόν ιππέων, 5—19. ”1δε σχετικώς 
προηγουμένην ήμών ύποσημείωσιν έν «Έπετηρίδι Ε. Β. Σ.» τύμ. ΙΔ' σελ. 510. Ση- 
μειωτέον, ότι τά περί «χας*, «τιμαρίων» καί «ζιαμέτ» μέ τούς παρατιθέμενους αριθ
μούς τοϋ Έβλιγιά είναι δύσληπτα.

3 «Γιουρούκ» έλέγοντο είς παλαιοτέρους χρόνους έν Τουρκία οί λόχοι τών 
πεζών εφέδρων τοΰ σώματος τών Γενιτσάρων. Δέν πρέπει νά συγχέωνται μέ τούς 
έν Μικρά Άσίρ «γιουρούκους» (νομαδικούς ποιμένας).

i «Μπαλ-γεμέζ» σημαίνει «ποΰ δέν τρώγουν μέλι». Οΰτως εκαλούντο τά με
γάλα όλμοβόλα, ή είδος όλμων τής εποχής εκείνης.

8 «Δζεμπελί» (έκ τοΰ «τζεμπέ»=θώραξ) έλέγοντο οί θωρακοφόροι τοΰ τουρ
κικού στρατοΰ κατά τούς πρώτους χρόνους τής στρατιωτικής όργανώσεώς του.

8 «’Εσκιντζή» (έκ τοΰ «βο!ιΕίη»='ίππος) έλέγοντο οί έν ένεργεία άνδρες τοΰ 
στρατοΰ, κατ’ άντίθεσιν πρός τούς άποστράτους, υπεραρίθμους κ.λ.

7 «Τσιτάκω» (tchitak) έκαλοϋντο συνολικώς οί Τούρκοι τής Βαλκανικής χερ
σονήσου (τής Ευρωπαϊκής Τουρκίας).

8 «Μίρι-λιβά» (αρχηγός ταξιαρχίας), όστις ήτο πασάς μέ μίαν ίππουρίδα, ένφ 
ό αντιστράτηγος (φερίκ) είχε δύο καί ό στρατάρχης (mouchir) τρεις ίππουρίδας.
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Αί θρησκευτικά! άρχο,ί της.

’Έχει σεϊχουλισλάμην τοϋ δόγματος των «χανεφί» μέ βαθμόν μολ- 
λα 1 μέ μισθόν 500 άσπρων. ’Έχει καί μουφτήδες των τριών άλλων δογ
μάτων ή cm των Σαφιί (Chafii), τών Μαλικί καί τών Χανμπελί. Επίσης 
έχει καί νακίμπ-ουλ-εσράφ, ως καί μολλάν τοΰ Σερίφ καί τοΰ Άζίζ εφέν- 
τη μέ μισθόν 500 άσπρων, οϊτινες είναι δλοι κυρίαρχοι μολλάδες. ’Απέ
ναντι τοϋ μολλά τής πόλεως ταϋτης δ βέης, δ πασάς καί οί Μουσουλμά
νοι δέν δϋνανται να λέγουν δ,τι φθάσει Οι ναχιέδες (δήμοι) της είναι
εν συνόλφ........ ευδαιμονοϋντα χωρία εις τρεις καζάδες (υποδιοικήσεις).
Εις τό σαντζάκιον (διοίκησίν) της υπάρχουν εν συνόλω .... καζάδες. 
Πολλοί έξ αυτών κατεγράφησαν, άλλοι δέ καταγράφονται τοπικώς. ’Αλλά 
τό άξίωμα τοϋ μολλά της περιλαμβάνει τον καζάν Κασανδρείας, τον κα- 
ζάν Σιδηροκαΰσης καί τον καζάν Αγίου ’Όρους. Ό καζάς οΰτος κεΐται 
προς την θάλασσαν, επί ακρωτηρίου όμοιου προς νήσον, έχει δέ εν συ
νόλφ 366 μοναστήρια. Εντός τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης υπάρχουν 
ιεροδικαστικαί περιφέρειαι (νιαμπέτ) εις τέσσαρα μέρη Τοιαϋται είναι 
πρώτον ή περιφέρεια τής αγοράς (τσαρσί), έπειτα ή περιφέρεια Καλαμα
ριάς, ή περιφέρεια τοϋ Μισίρ-τσαρσί καί ή περιφέρεια Μουχτεσίπ-άγά. 
"Ολαι αυταί έχουν χακίμην (ιεροδίκην), έχουν δμως καί δικαστήν τής 
έκτά του δικαιοσύνης 1 2.

Πρώτον υπάρχει αξιωματικός βαθμοΰ «κεχαγιά-γερί» τοΰ στρατού 
ως καί αρχηγός τών γενιτσάρων, αγάς Θεσσαλονίκης ερχόμενος εκ τοΰ 
αρχηγείου τών Γενιτσάρων προς εισπραξιν δι’ έρεαν τών γενιτσάρων, 
μπαστσαοϋσης 3 καί έφέντης τοϋ Διβανίου 4, μικρός τσαούσης (διαγγελ
είς), εις γενίτσαρος τοΰ δδά (—λόχου), αρχηγός τών τζεμπετζήδων (=θω- 
ρακοφόρων), αρχηγός τοΰ πυροβολικοΰ. Έρχονται από την πρωτεύουσαν 
μέ στρατόν ενός δδά έ'καστος καί φρουροϋν. Προς τοϋτοις ό στρατός

1 Έν τφ κείμενη) «μεβλεβιγιέτ». Οΰτω καλείται τό άξίωμα τοϋ «μολλά», όρ- 
ΰότερον «μουνλά ή μουλλά», ήτοι διδάκτορος της Θεολογίας καί Νομολογίας, άνω- 
τάιου έρμηνευτοΰ τοϋ νόμου καί ανώτατου δικαστοΰ.

2 «Χακίμι οΰρφί». «Οΰρφί» έλέγετο ή έκτακτος δικαστική εξουσία ή έξασκου- 
μένη άπολυταρχικώς έν περιπιώσει εφαρμογής καταστάσεως πολιορκίας ή στρα
τιωτικού νόμου.

8 Ό «μπαστσαοϋσης» ήτο έν τφ όάωμανικφ στρατφ ό παρ’ ήμϊν έπιλοχίας. 
Εις προγενεστέρους δμως χρόνους ήτο ανώτερος.

4 «Ντιβάν έφέντησι», αντίστοιχων πρός τόν γενικόν γραμματέα 'Υπουργείου 
ή ιδιαίτερον γραμματέα ή προϊστάμενον τοϋ ιδιαιτέρου γραφείου Ύπουργοΰ ή γε
νικού διοικητοΰ.
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είναι επιφορτισμένος μέ την φροΰρησιν των σαντζακίων Έλμπασάν, Ά- 
χρίδος, Τσετερίν Χ, Σκοπείων καί Πρεσρένης, διότι υφισταμένου μεγά
λου φόβου έκ τοΰ στόλου τών απίστων Βενετών καί τοϋ των απίστων 
της Μάλτας 1 * 3, τοϋ δουκός 3 *, τοΰ Πάπα καί τής Μεσήνης, ύπήρχεν είς 
την Θεσσαλονίκην αυτήν στρατός 40.000. Έν συνόλφ δε υπάρχουν τέσ- 
σαρες φρούραρχοι (ντιζντάρ). Πρώτον ό φρούραρχος τοΰ άνω εσωτερι
κού φρουρίου (Πτς-καλέ), κατόπιν ό φρούραρχος Καλαμαριάς, ό φρού
ραρχος τοΰ μεσαίου φρουρίου (όρτά-χισάρ) καί ό φρούραρχος τοΰ φρου
ρίου .... Ουτοι έχουν έκαστος χωριστούς άνδρας καί χωριστά πυρομαχι-
κά. ’Έχουν δε εν συνόλφ.........μικρά, μεγάλα καί μέγιστα πυροβόλα καί
Ιν συνόλφ .... άνδρας φρουρίου. Είναι δέ έν συνόλφ 40 άγαλίκια (-θέ
σεις αξιωματικών), πρώτον ό δεξιός κόλ-άγασί καί 6 αριστερός κόλ-άγα- 
σί1 ό κόλ-άγασί τής φρουράς τοΰ φρουρίου, ό αγάς τών μπεσλήδων δ, ό 
αγάς τοΰ Δυτικοϋ φρουρίου (Γαρπ-χισάρ), ό αγάς τών άρματωλών 6 καί ό 
αγάς τών εντοπίων πυροβολητών καί ό αγάς τών τζεμπετζήδων καί ό 
αγάς τών πυριτιδοποιίαν (μπαρουττζήδων) καί δ αγάς τών νυκτοφυλάκων
(πασμπάν) καί ..................................................καί ό αγάς τής αστυνομίας
καί ό αγάς τοϋ τελοινείου καί ό επί τών τελετών αγάς καί ό αγάς τών 
τελιονοφυλάκων (κολτζήδων), επίσης ό διευθυντής τών τελωνείων, ό δή
μαρχος, ό επί τοΰ κεφαλικοΰ φόρου (χαράτζ), ό αγάς τών αρχιτεκτόνων 
καί ό αρχηγός τών έμπίστιον, καί ό αστυνόμος τής πόλεως, καί ό άρχι-
σκουπιδιάρης........................ καί ό διευθυντής, ό φροντιστής καί οί
γραμματείς τής πυριτιδαποθήκης (μπαρουτχανά) .... καί 300 άν- 
δρες τοΰ πυριτιδοποιείου ως καί λαμπρόν υποδειγματικόν πυριτιδοποιεΐον,

1 Τό κείμενον γράφει «Τσετερίν». Πρόκειται ασφαλώς περί τοϋ έν τφ τέως
σαντζακίω (διοικήσει) Πρεσρένης, τοΰ τέως βιλαγετίου (γεν. διοικήσεως) Κοσσυ
φοπεδίου, καζά Βελτσετρίν ή Βτστρίν, έχοντος ομώνυμον πρωτεύουσαν.

3 Πρόκειται βεβαίως περί τών 'Ιπποτών τής Μάλτας, τέως ιπποτών τής Ρό
δου, τών άλλοτε Ναϊτών τής 'Ιερουσαλήμ.

3 ’Άγνωστον ποιον «δοϋκα» εννοεί ενταύθα ό Έβλιγιά. ’Ίσως νά έννοή τήν 
Γένουαν, νομίζων ότι ήτο δουκάτον.

* Είς τόν κατόπιν οθωμανικόν στρατόν δ «κολ-άγασί» ήρχετο αμέσως μετά 
τόν ταγματάρχην καί αμέσως πρό τοΰ λοχαγοΰ. ΤΗτο άρα ύποταγματάρχης. Ύ- 
πήρχον δέ δύο τοιοΰτοι εις έκαστον τάγμα, ό σάγ-κολαγασί (δεξιός ΰποταγματάρ- 
χης) καί ό «σόλ-κολαγασί» (αριστερός).

3 «Μπεσλή» (bechli) έλέγετο μία τάξις γενιτσάρων, πιθανώς διότι έλάμβανον 
πέντε (μπές) άσπρα τήν ήμέραν. Τό άνώτερον ημερομίσθιον ήτο 13 άσπρα.

6 Οί Τοΰρκοι ώνόμαζον τούς άρματωλούς «μαρτολόζ». *0 δέ Έβλιγιά, κλι
νών τήν λέξιν κατά τούς κανόνας τής περσικής γραμματικής, σχηματίζει καί πλη
θυντικόν «μαρτολοζάν»,
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τοΰ οποίου τά καθέκαστα θέλουσι περιγραφή δπου πρέπει. Έν ένί λό
γω, συμφώνως προς τον νόμον τοΰ σουλτάνου Συυλεϊμάν, οί ανωτέρω 
άπαριθμηθέντες τεχνΐται αποτελούν τον αρχηγόν, τούς αξιωματικούς και 
τούς άνδρας τοΰ φρουρίου τούτου τής Θεσσαλονίκης. Ταϋτα κατεγράτβα- 
μεν συνοπτικώς, ώς τά έπληροφορήθημεν.

Περιγραφή τον εδάφους τον φρουρίου της Θεσσαλονίκης.

Πρώτον κεΐται δυτικώς τοΰ μυχοΰ κόλπου μήκους εκατόν μιλίων, 
επί τής ρωμιλιώτικη; παραλίας τής "Ασπρης θαλάσσης (τοΰ Αιγαίου). Εις 
τό άκρον τής καθαρείου καί άμμιόδους ακτής τοΰ κόλπου τούτου υπάρχει 
τό έσοιτερικόν φρούριον επί ύψηλοΰ λόφου έκ χώματος καί βράχου σχή
ματος τριγωνικού. Είναι τείχος λαμπρόν καί έρυμνόν, έκτισμένον επί 
στερεών λευκών λίθων, υψηλόν, ένδοξον καί άρχαΐον. Τοιοΰτον ώραΐον 
κτίσμα δεν υπάρχει άλλο εις τά παράλια τοΰ Αιγαίου. Είναι παμμέγιστον 
φρούριον, τοΰ οποίου τό επί τής ακτής μήκος είναι τριών μιλίων, τό δέ 
επί τή; ξηράς πλάτος δύο ΙΙρός βορράν τά βουνά τού Χορτάτζ-Σουλτάν 
(Χορτιάτου) είναι «στραμμένα προς τό εσωτερικόν φρούριον, ούτως ώστε 
καθόλου δεν τό φθάνει τηλεβόλον. Άλλλ’ αί δύο πλευραί τοΰ φρουρίου 
τούτου είναι ξηρά, ή δέ μία προς νότον πλευρά του είναι εις κόλπος τού 
Αιγαίου. Ό κόλπος ούτος εκτείνεται έξ Α. προς Δ. δλαι δέ αί έν τφ εσω
τερική» τοΰ φρουρίου οίκίαι, έκτισμέναι κλιμακηδόν, έ'χουν την πρόσοιβιν 
προς τον κόλπον. Έκ δνσμών υπάρχουν ώρσΐαι οίκίαι έχουσαι πρόσοψιν 
επί πεδιάδος δέκα ωρών μέχρι τής Γενιτζέ-Βαρδάρ ’.

Υπολογισμός τής περιμέτρου τοΰ φρουρίου τής Θεσσαλονίκης.

Πρώτον υπάρχει ό Τοπχανάς (κανονιοστάσιον) τού πύργου τού Βαρ- 
δάρ, κείμενος επί τής παραλίας εις την κορυφήν μιας γωνίας τού πύργου. 
Άπό τοΰ άκρου τούτου μέχρι τής πύλης τού Τοπχανέ είναι εν συνόλψ 
300 βήματα, άπό δέ τής πύλης ταύτης μέχρι τής προς τό άκρον τού εξω
τερικού χάνδακος πύλης τοΰ Βαρδάρ επίσης 300 βήματα. Ή δέ προς Δ. 
έστραμμένη πύλη είναι στερεά. Έκεΐθεν υπάρχει ή πύλη Γενί-καπύ 
(=Νέα Πύλη), ήτις είναι ή Πύλη τοΰ Μεβλεβί-χανέ (Μεβλαανέ), εις άπό- 1

1 Είναι ή πόλις των Γιανιτσών. ’Εκαλείτο υπό των Τούρκων «Γενιδζέ 
Βαρδάρ» ή «Βαρδάρ-Γενιδζεσί» (Γενιτζέ τοΰ Βαρδάρ) ήτοι τοΰ Άξιου πρός διά- 
κρισιν άπό την έν Δ. Θράκη παρά την Ξάνθη «Γενιτζέ», ήτις είναι χωρίον κα
λούμενου σήμερον «Γενισαία». Ή λέξις «Γενιτζέ» σημαίνει τουρκιστί «κάπως νέα».
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στάσιν 400 βημάτων. ’Ανοίγει προς Δ οΰσα μεγάλη καί έρυμνή. ’Εκεΐ
θεν προς Β. προς τον ανήφορον, έξω τοϋ τείχους τοΰ φρουρίου, διερχόμε- 
νον διά χειμάρρων καί γηλόφων καί ενίοτε στρεφόμενον προς Δ. υπάρχει 
στερεόν μονόν τείχος μέχρι τοΰ πΰργου των Γαζήδων (Γαζηλέρ-κουλεσί 
=πΰργος των νικητών). Εις τό άκρον τοΰ πΰργου τοΰτου των γαζήδων 
μέχρι τοΰ Έπταπυργίου (Γεδί-κουλέ) υπάρχει διπλοΰν ισχυρόν τείχος. 
’Από τό Γενί-καπού μέχρι τοΰ Έπταπυργίου δεν υπάρχει χάνδαξ. Τό 
μήκος τοΰ τείχους είναι 8700 τακτικά βήματα Άλλ’ έν μέρος τοΰ τεί
χους εκ 1100 βημάτων είναι μονόν, ισχυρόν καί έρυμνόν. Τό υπόλοιπον 
εκ 1850 βημάτιον μέχρι τοΰ Έπταπυργίου είναι διπλοΰν, επίσης στερεόν. 
’Εκεΐθεν από τοΰ Έπταπυργίου προς Ν. προς την κατωφέρειαν έ'ξωθεν 
μέχρι τής πόλης τοΰ Κουλέ καπί είναι 500 βήματα. Ή πόλη αΰτη ανοί
γει προς Α. ’Εκεΐθεν νοτίως διά τής κατωφερείας μέχρι τής πόλης 
τής Καλαμαριάς είναι 2300 βήματα Καί ή πόλη αυτή ανοίγει προς 
Α. Κάτωθεν ταυτης πάλιν προς Ν. επί όμαλοϋ εδάφους υπάρχει επί 
τής θαλάσσης στερεόν φράγμα μέχρι τοΰ ά'κρου τοΰ πΰργου τοΰτου τής 
Καλαμαριάς. Ή άπόστασις είναι 1000 βημάτων. ’Από τοΰ Έπταπυργίου 
διά τής κατωφερείας μέχρι τοΰ ά'κρου τοΰ Πΰργου τοΰτου τής Καλαμα
ριάς δεν υπάρχει χάνδαξ. Είναι τείχος μονόν, υψηλόν καί στερεόν. Άλλ’ 
είναι δΰσκολον νά βηματίζη τις από τοΰ πΰργου τοΰτου τής Καλαμαριάς 
έξωθεν κατά μήκος τής παραλίας, διότι τό μέρος εκείνο τό κτυπά ή θά
λασσα. 'Ως εκ τοΰτου διά τον εϊσερχόμενον εκ τής πόλης τής Καλαμαριάς 
εκεΐθεν μέχρι τής πόλης τής αποβάθρας (Ίσκέλε-καπισί) διά τής εσωτε
ρικής πλευράς τοΰ τείχους, είναι 2000 βήματα. ’Εκεΐθεν έξερχόμενός τις 
έξω διά τής πόλης τής αποβάθρας, φθάνων μέχρι τοΰ φρουρίου 1 τοΰ 
Βαρδάρ καί βαίνων προς Δ κάμνει έν συνόλφ 1000 βήματα. Εις τό ση- 
μεΐον τοΰτο συμπληροΰται ή διά βημάτων καταμέτρησις των τριών πλευ" 
ρών τοΰ τείχους τής Θεσσαλονίκης. Ό πΰργος οΰτος τοΰ Βαρδάρ είναι ή 
πρός Δ. έστραμμένη γων α. ’Από τής γωνίας ταΰτης μέχρι τοΰ άκρου τοΰ 
Πΰργου τής Καλαμαριάς βλέπει πρός τον κυμπλέ (ήτοι πρός Ν.) Τό με
ταξύ τών δΰο τούτων γωνιών είναι δ επί τής ακτής λιμήν. ’Από δε τοΰ 
φρουρίου τής Καλαμαριάς άνηφορικώς πρός τα άνω πρός Β. είναι τό Έ- 
πταπΰργιον καί τό πρός την ξηράν μέρος. ’Εκεΐθεν μέχρι τής γωνίας τοΰ 
πΰργου τοΰ Βαρδάρ είναι πρός τά κάτω καί δυτικώς κατιρκημέναι συνοι- 
κίαι. Τό μέρος τοΰτο είναι επίσης συνοικία 1 2. Έν ένί λόγφ αί δΰο πλευ- 
λαί τοΰ φρουρίου τοΰτου τής Θεσσαλονίκης είναι ξηρά καί έν μέρος θά

1 Τό κείμενον έχει «καλέ». Κατ’ άλλην γραφήν «κουλέ», δηλαδή «πύργου».
2 Κατ’ άλλην γραφήν : «είναι τό απέναντι τής θαλάσσης».
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λασσα. Κατά τον υπολογισμόν τοϋτον ή περίμετρος τοϋ φρουρίου τής 
Θεσσαλονίκης είναι 11500 βημάτων. "Αν δεν ύπήρχεν ή παραλία καί 
εμετρεΐτο έξωθεν, θά ήτο χίλια βήματα περισσότερον. Τό προς την πα
ραλίαν μέρος είναι ολόκληρον μονότοιχον, άλλ’ είναι έκτισμένον λίαν 
στερεόν, έχει δέ ποικιλοτρόπως διακοσμήτους καί έρυμνούς προμαχώνας. 
Ό δεξιοτέχνη; άρχιτέκτων, οστις έκτισε τούς τοίχους τοϋ φρουρίου τού
του τής Θεσσαλονίκης, άνέπτυξεν όλην τήν περί τήν αρχιτεκτονικήν καί 
μηχανικήν τέχνην του, περικυκλώσας αυτό διά τριπλής ζώνης. Τό ύψος 
τοϋ εκ πελεκημένων καί έστιλβωμένων λίθων έκτισμένου τείχους είναι 
εν συνόλφ 28 πήχεων, το δέ πλάτος εξ πήχεων. Κατά τούς παλαιούς χρό 
νους ήτο κτίσμα εκτάκτως στερεόν. Άλλ’ άφοΰ παρήλθον τοσαι χιλιάδες 
ετών, οι λίθοι αύτοϋ έπαθον εις δλα τά μέρη, μερικαί δέ έκ τών τά
φρων αυτού έγέμισαν από χώμα καί άμμον.

Τό ώραΐον τούτο τείχος κεϊται επί εννέα βραχωδών βουνών καί 
υψωμάτων. 'Υπάρχουν προς τό μέρος τών τριών πλευρών τής Θεσσαλο
νίκης οκτώ έν δλφ πάλαι. Τό δέ εσωτερικόν τοϋ δλου έρύματος είναι δι- 
ηρημένον εις εξ τομείς1, άποτελοΰντας μίαν διοίκησιν φρουρίου (άγαλίκ) 
έν συνόλφ. Πρώτον είναι εις τομεύς, τό μέγα έρυμα (καλέ) τής πόλεως. 
Ό δεύτερος τομεύς είναι τό έρυμα τοϋ Βαρδάρ, ό τρίτος τό της Καλα
μαριάς, 6 τέταρτος τό τοϋ Έπταπυργίου, 6 πέμπτος ό «έζωσμένος πύρ
γος» (κουσακλή-κουλέ) καί ό έκτος τό έρυμα τοϋ Τοπχανέ. ΟΙ έν λόγφ 
τομείς έχουν άνά μίαν πύλην, εκτός δέ τούτων υπάρχουν δύο άλλαι σι- 
δηραΐ πύλαι εις τό προς τήν πόλιν κατερχόμενον τμήμα τοϋ Έπταπυρ
γίου. Είναι δμως αί πύλαι αϋται μοναί, άλλ’ έχουν τείχος ύψους 80 
πήχεων. Έσωθεν καί έξωθεν τών τομέων τούτων δέν υπάρχουν καθόλου 
τάφροι, διότι τό έδαφος είναι πετρώδες καί δέν ήτο δυνατόν νά σκαφή 
τάφρος, επομένως δέ καί εις τον έχθρόν θά ήτο έν περιπτώσει πολιορ
κίας, αδύνατον νά κατασκευάση υπονόμους. Έν γένει είναι κτίσμα πολύ 
ωραΐον, δυσκολόκτιστον. Ό Θεός νά τό διαφυλάττη !

ΟΙ πύργοι καί οί προμαχώνες τοϋ τείχους τούτου είναι κατά τό πλεΐ- 
στον οδοντωτοί ως ψαροκόκκαλον. 'Υπάρχει δέ εις πύργος άνά πεντή- 
κοντα βήματα. Κατά τον υπολογισμόν τοϋτον υπάρχουν κύκλφ 150 πύρ
γοι καί 4000 επάλξεις. Ό πτωχός έγώ βαδίζων ήρέμα περιήλθον τό τρί

1 Οϋτω μεταφράζομεν τό «κατ-μπολμέ» (=χωρίσματα) τοϋ κειμένου τοϋ Έ- 
βλιά, όπως μείνωμεν εντός τών ορίων τής ορολογίας τής οχυρωτικής, αν καί ό 
Έβλιά δέν μεταχειρίζεται τούς έν προκειμένη) τέως καϋιερωμένους τουρκικούς 
ορούς. Επομένως τό κατωτέρω «χισάρ-ντιζνταρί» δέον νά μεταφραστή διά τοϋ 
«τομεάρχης» καί τό «άγαλίκ» διά τοϋ «διοίκησις» (τοΰ ολου φρουρίου).
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γωνον εντός πέντε ωρών και το περιειργάσθην καταλεπτώς. Κάθε νύ
κτα παιανίζει εις πέντε μέρη εντός τοΰ τείχους τούτου ή σουλτανική μου
σική, ενφ οι φρουροϋντες νυκτοφύλακες καί φρουροί ανακράζουν * Εις ό 
Θεός ! Είς!». "Ολοι οί άνδρες περιπολοΰν επί τών τοίχιον τοΰ έρύματος, 
ένφ οί ειδικοί επί τών τιμών στρατιώται χαιρετούν, διότι είναι μέγας 
οχυρός λιμήν τών συνόρων.

Περ'ι τών επισκευών και βελτιώσεων τον τείχους της Θεσσαλονίκης.

"Αν καί τό παλαιόν τούτο τείχος έ'κτισεν ό Φιλικός καί πλεϊστοι 
όσοι “Ελληνες Πτολεμαΐοι, ό σουλτάνος Γαζή Μούρα τ Χουδαβεντιγκιάρ 
τό έκυρίευσε καί τό έπεσκεύασεν. Άλλα διά τής παρόδου τοΰ χρόνου πολ
λά μέρη αυτού έβλάβησαν. Έν ετει δέ 953 (1546), δταν ό σουλτάνος Σου- 
λεϋμάν μεταβαίνων είς τά φρούρια τοΰ Καστελιού τής Κορίνθου, τοΰ 
Τσοκαλάμ 8 καί τής Άνδρίκε3 διεχείμασεν έν Θεσσαλονίκη, άνακαινί- 
σας τότε τό τείχος τούτο καί κατασκευάσας είς τά τρία του μέρη τέσσα- 
ρα ισχυρά έρύματα καί καταστήσας αυτό τόσον ισχυρόν όσον τό φρούριον 
Σαχκαχά καί τό φρούριον τού Βάν είς την προς τον Κυμπλέ (δηλαδή 
προς Ν). Είς τήν προς την θάλασσαν έστραμμένην πλευράν τοΰ ερύματος 
τοΰ Βαρδάρ υπάρχουν δώδεκα ανοίγματα επάλξεων μέ θύρας ολοκλή
ρους έκ σιδήρου, είς έκάστην δέ έξ αυτών παμμέγιστα τηλεβόλα άτινα όν
τα τόσον μεγάλα, ώστε νά χωρή εντός αυτών είς άνθρωπος, ανοίγουν 
τά ώς κεφαλάς δράκοντος στόμιά των, έ'τοιμα νά κροτήσουν κατά τών έν 
τή θαλάσση πλεόντιον πλοίων τών άπίστοιν, προστατεύοντα ά'παντα τον 
λιμένα. Τό τείχος τού έρύματος τούτου τοΰ Βαρδάρ-καλέ έχει κύκλφ 
ύψος 15 πήχεων. Ό λίθινος τοίχος έχει πάχος πέντε βημάτων. Είναι δέ 
όλοι όκταώροφοι, λαμπρά καί διακόσμητα μεγάλα έρύματα4 μολυβδο
σκεπή, έχοντα μέχρι τής άνωτάτης κορυφής των πολλάς εκατοντάδας τε
λείων βασιλικών δ πυροβόλων, είς έ'καστον δέ διαμέρισμα αυτών διαμέ
νουν τριακόσιοι άνδρες έκτελοΰντες χρέη φρουράς.

’Επί τοΰ ανωφλιού τών διπλών σιδηρών πυλών τοΰ τείχους τούτου 
υπάρχει τό εξής χρονόγραμμα 1 2 3 * 5

1 Καστέλιον έλεγον οί Τούρκοι τό Ρίον.
2 "Αγνωστον ποιαν όχυράν πάλιν ονομάζει οϋτως ό Έβλιά.
3 Πρόκειται φαίνεται περί της Άνδριτσαίνης.
' Τό κείμενον είναι εδώ κάπως ακατάληπτοι·. ’Ίσως νά λείπη καί κάποια

λέζις.
5 Ό Έβλιά μεταχειρίζεται εδώ τήν λέζιν «chahi», ήτις σημαίνει βασιλικά. 

Δεν είναι στρατιωτικός όρος.
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Suleyman zeman saliibi saadet 
chehinchahi zemini merghoub adet 
zemaninda oloup bu kale'i bunyat 
oulou-ul-ebsari ebedi olan chehadet 
felek tahtinda yer yuzunde chlmdi 
bou ki tarihi bouidjou dersaadet1 

έ'ΐει 952

ήτοι κατά μετάφρασιν, η μάλλον παράφρασιν :
«’Επί τής εποχής τοϋ πανευτυχούς των ήμετέρων χρόνων Σουλεϋ- 

μάν, τοϋ πανεκλάμπρου βασιλέως των βασιλέων τής γής, εκτίσθη τό 
φρούριον τούτο, άΐδιον μαρτΰριον προνοητικότητος υπό τον ουρανόν καί 
ήδη επί τής γής, ή δε χρονολογία είναι δ προμάχων τής Πύλης τής ευδαι
μονίας» 3.

’Έπαινος τοϋ λέοντος των φρουρίων, ήτοι τον φρουρίου της Καλαμαριάς.

Καί τούτο είναι κτίσμα τού Γαζή Σουλεϋμαν Χάν. Είναι έρυσμα 
ισχυρόν δκταώροφον, ύψώνον την κεφαλήν του πρός τούς τρεις ουρα
νούς. ’Έχει εις τό εσωτερικόν του τεσσαράκοντα διαμερίσματα καί τρεις 
άποθήκας ϋδατος, ώς καί μεγάλας άποθήκας, εν δερβισικόν ήσυχαστή- 
ριον (ζαουϊέ). Είναι μεγαλοπρεπές έ'ρυμα. ’Ίσως παρόμοια αυτού νά ήναι 
τα φρούρια τής Κασανδρείας, τής Μεθώνης ή τής Κορώνης.

Έπί των ανοιγμάτων των πρός την θάλασσαν έστραμμένων έπάλ-

1 Μή υπαρχόντων έν τοΐς παρ’ ήμϊν τυπογραφείοις στοιχείων της νεωτέρας 
τουρκολατινικής γραφής πρός άπόδοσιν τής προφοράς τοϋ ch καί άλλων, μετεγρά- 
ψαμεν τό χρονόγραμμα διά τής καθαυτό γαλλικής γραφής.

a Ό Τούρκος εκδότης ευρίσκει λάθη εις τό πρωτότυπον καί προτείνει διορ
θώσεις, τάς όποιας έλάβομεν ύπ’ οψιν κατά τό δυνατόν. Κατά τύν αυτόν εκδότην 
ή χρονολογία τοΰ επιγράμματος άναζητητέα εις τάς δύο τελευταίας λέξεις, αί 
όποΐαι φέρονται έν τφ> κειμένφ ώς «bouroudj der saadet» (τοϋ «μπουρούτζ» οντος 
πληθυντικού τοϋ «μπούρτζ»). *0 εκδότης όμως προτείνει νά διορθωθή «μπούρτζ» 
(ό ενικός), οτε καί τό άθροισμα τής αριθμητικής αξίας τών γραμμάτων των δύο 
λέξεων δίδει τό έτος τής Εγίρας 944 (=-1538), ένφ ό συγγραφεύς, έρμηνεύων τό 
χρονόγραμμα δίδει τό έτος Έγ. 952. Πρός άνεύρεσιν τοϋ έτους τούτου ό εκδότης 
προτείνει νά διορθωθή τό «bou ki» διά τοΰ «bou dir» (=«τοϋτο είναι» ή «αυτή εί
ναι»). "Αν όμως μείνη ό πληθυντικός (μπουρούτζ) με τό «μποΰ κι» εις τήν αρ
χήν τοϋ στίχου, τότε εξάγεται ώς χρονολογία ίσως τό έτος Έγ. 960 (=1553).

Σημειωτέον ότι «μπούρτζ» σημαίνει καί «προμάχων» καί «αστερισμός» (ζό>-
διον).
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ξεών του, άτινα κλείονται διά σιδηρών θυρών, έ'χει εΐκοσιν έν συνόλφ 
τηλεβόλα των 20 σπιθαμών, κοσμήματα τοΰ κόσμου, ρίπτοντα σφαίρας 
τών 40 όκάδοιν. "Ομοια προς τά τηλεβόλα ταΰτα υπάρχουν μεταξύ τών 
φρουρίων τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ϊσως μόνον εις τό φροΰριον 
Ρόδου ή εις τά φρούρια τών Στενών τής "Ασπρης Θαλάσσης (δηλαδή 
τών Δαρδανελλίων) "Ολα όμως τά τηλεβόλα τοΰ ερύματος τούτου τής 
Καλαμαριάς είναι έστραμμένα προς την θάλασσαν προστατεύοντα τον 
λιμένα. “Οταν κατά τάς έορτάς τών δύο βάϊραμίων τά τηλεβόλα ταΰτα 
κανονιοβολούν, βάλλουν μέχρι τών εις άπόστασιν οκτώ μιλλίων ευρισκο
μένων άντικρυνών παραλίων τοΰ κόλπου. ’Έχει έν συνόλφ 150 άνδρας, 
εν ωραίον τζαμίον, μεγάλας άποθήκας, υπόγεια διά παντοειδή πυρομα- 
χικά άνερχόμενα εις πολλάς εκατοντάδας χιλιάδων, ϊό ύψος τοϋ έρύμα- 
τος τούτου τής Καλαμαριάς από τοΰ εδάφους τοϋ πύργου του μέχρι τής 
μολυβδοσκεποΰς κορυφής του είναι 50 πήχεων τό δέ πλάτος τοΰ έρυμνοΰ 
τείχους 5 πήχεων. Τά βασιλικά τηλεβόλα τοΰ πύργου τούτου είναι τοπο
θετημένα εις τά πυροβολεία των κατά τρόπον ώστε φαίνονται ως τρίχες 
άκαθονχοίρου. 'Η ειρκτή τής πόλεως εύρίσκεται εντός τοΰ πύργου τούτου 
τής Καλαμαριάς. "Ολοι οί έγκληματίαι —Θεός φυλάττοι!— εύρίσκονται 
εις τάς φυλακάς ταύτας. ’Επί τής άνω φλιάς τής προς Ν. πύλης υπάρχει 
τό εξής χρονόγραμμα :

Chiri merdan hazreti Suleymani zeman 
Einri ile yapiloup bourdj esed oldou temani 
Chir peiker ejderha toplar ki etrafinda dir 
Yarachir bou kaleye bourdjou esed demise nam 
Oldou tarihi dokouz-youz-kirk iki bou koulenin 
Hidjreti peighanberi ahiri zeman

έτει 942 (=1574)
"Οπερ μεταφράζεται ως εξής:
«Κτισθέν διαταγή τοΰ λέοντος τών άνδρείοιν Σουλεϋμάν εγινεν τε

λείως ό λέων τών φρουρίων, κύκλφ δέ αύτοΰ τά λεοντοπρόσωπα δρα
κόντεια τηλεβόλα- αρμόζει νά όνομασθή τό φρούριον τοΰτο ό λέων τών 
οχυρών. Ή χρονολογία τοΰ πύργου τούτου έννεακόσια τεσσαράκοντα 
δύο τής 'Εγίρας τοΰ 'Αγίου Προφήτου τών τελευταίων α?ώνων>\

Εις δέ τό εσωτερικόν γραφεΐον τοϋ φρουρίου τούτου υπάρχει τό εξής 
χρονόγραμμα 1 :

1 ΔιορΦουμεν ιό πρωτότυποΛ', ώς προτεί\ει ό Τούρκος εκδότης.
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Binai padichahi ki mourourou deher ile ghayet
Harabe mahrouf olinouchdou bou divanhanai aali
Guerundje bahchia tahsinedoub didem tarih
Bou djayi himmet ile kildi burkiani gherm ihya

έτος 1U26 (=1617)

ήτοι: «Κτίσμα αύτοκρατορικόν, δπερ ειχεν έρειπωθή τά μέγιστα συν 
τη παρόδιο τοΰ χρόνου, την λαμπράν ταύτην αίθουσαν ίδών καί θαυμά- 
σας απήγγειλα τό χρονόγραμμα τοϋτο. Τον χώρον τοϋτον εποίησεν έπι- 
μελώς διάπυρον ήφαίστειον». 1

Εις δε τό έξω μέρος τοΰ έρύματος τούτου τής Καλαμαριάς, εις την 
προς Α. γωνίαν τοΰ τοίχου υπάρχει τό έξης χρονόγραμμα s.

Bilek bou kalemin niimari im ben
Hodai rabbena guitar ini
Tchou kiatib bou sozou mermere kazdi
Mouverrihi tarikli fethini yazdi

έτος.........
ήτοι :

Έγό) είμαι ό άρχιτέκτων τοΰ φρουρίου τουτου.
Έγό) είμαι ό πάντοτε επικαλούμενος Κύριον ημών τον Θεόν.
Ό γραμματευς οΰτος εχάραξε τον λόγον τούτον εις τό μάρμαρον.
Ό ιστορικός έγραψε την χρονολογίαν τής κατακτήσεώς του.

Τά αρχιτεκτονικά ταΰτα έργα είναι αριστούργημα τοΰ μεγάλου άρ- 
χιτέκτονος Σινάν αγά, υιού τοΰ Άβδ-ουλ-Μενάν, δστις έκτισεν δλα τά 
ιδρύματα τοΰ Σουλεϋμάν χάν, ούτινος τά μνημεία τής τέχνης δεικνύουν 
ποιου βαθμού μηχανικός ήτο, καί δεν είναι ά'γνωστα εις τούς βλέπον
τας αυτά θαυμαστάς του.

Εις δέ την εσωτερικήν πύλην τοΰ Έπταπυργίου υπάρχει τό εξής 
χρονόγραμμα : 1 * 3

”Η 'Ελλάς κατά τον Έβλιά Τσελεμπή.

1 ’Εάν γραφή ώς εν τψ πρωτότυπός «μπού κιάνι κερέμ-ίχγιά», τότε μεταφρα-
στέον : «τό μεγαλειώδες τοΰτο μεταλλεϊον».

3 Ό Τούρκος έκδοτης επιφέρει παρατηρήσεις τινάς και διορθώσεις εις τό 
κείμενον τοΰ χρονογράμματος τούτου, τό όποιον θεωρεί ώς άπλοΰν επίγραμμα καί 
ούχί χρονόγραμμα, έκφράζων την γνώμην ότι ό γράψας τό επίγραμμα δέν θέλει 
νά άναγράψη χρονολογίαν τινά, άλλ’ απλώς νά υποδήλωσή, ότι αυτός είναι ό κτί- 
σας τό φρούριον. Ώς τοιοϋτον δέ θεωρεί τόν γνωστόν μέγαν “Ελληνα τό γένος 
αρχιτέκτονα Σινάν πασάν, δστις καί διά τοΰ τετάρτου στίχου (ημιστιχίου κατά 
Τούρκους, οϊτινες γράφουν πάντοτε τά τοιαΰτα επιγράμματα εις δίστιχα) θέλει νά 
δήλωσή, δτι τήν μέν κατάκτησιν της Θεσσαλονίκης έγραψαν οΐ Ιστορικοί, οιτινες 
καί έχουν τό καθήκον τούτο, εγώ δέ είμαι ό άρχιτέκτων ό κτίσας τό έρυμα.
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Hazrreti Sultan Ibrahim khan khani azim
Ali-Osman Malik-ul-beri bahr ve Mekke rehberi.
Minh feiz-ul-lah tarikh duchdu ya ehl-ul-felah
Djumleye yarab chefi’ ilechefi’ mahcheri

έτει 1056

ήτοι : Ή αύτοΰ Μεγαλειότης ό Σουλτάνος Ίβραχίμ-χάν ό μέγας ήγεμών 
τής δυναστείας τοΰ Όσμάν, κύριος θαλάσσης και ξηράς και οδηγός

[τής Μέκκας
Έξ ής ή ευλογία τοΰ Θεοΰ, έπεσεν ή χρονολογία

ώ άνθρωπε τής σωτηρίας.
Μεσίτευσον θεέ δι’ άπαντας εις τον τόπον τής κρίσεως.

’Έμπροσθεν τής εξωτερικής πύλης τοΰ Έπταπυργίου τούτου υπάρ
χει βλέπον προς την κάτω πόλιν καί προς τό μέρος τής θαλάσης, υψηλόν 
περίπτερον, κέντρον πάσης σοφίας "Ολοι οί διερχόμεναι ταξειδιώται καί 
έρασιτέχναι συνέρχονται εις τό τερπνόν τούτο μέγαρον καί απολαύουν 
τού ωραίου θεάματος, διότι είναι υψηλόν, αληθώς πανοραματικός καί μο
ναδικός εις τό ειδός του τόπος αναψυχής.

’Έξω τοΰ φρουρίου τούτου δεν υπάρχουν καθόλου συνοικίαι καί οί- 
κίαι. Μόνον έξω τοΰ φρουρίου προς Α. υπάρχουν κάμινοι ασβέστου. Προς 
Δ. έξω τοΰ Γενή-καποΰ (νέα Πύλη) υπάρχει ήσυχαστήριον των μεβλεβή- 
δων (μεβλεβή-χανέ).

’Έπαινος της εξω τον φρουρίου βάρος (συνοικίας) της άποβάϋρας.

’Έξω τής πύλης τής αποβάθρας (ίσκέλε-καπουσοΰ) υπάρχει τό λεγό
μενον Μισίρ-τσαρσισί (Αιγυπτιακή αγορά), έχουσα εν ολφ 500 πρατήρια. 
Εις την σουλτανικήν ταύτην αγοράν υπάρχουν δλα τά προϊόντα τής Αί- 
γύπτου, λίνον, κινάς, ζάχαρις, δρυζα, καφές καί δλα έν γένει τά αιγυ
πτιακά είδη. Έχει έν συνόλφ τριακοσίους εμπόρους καί υπόγεια. Εις τό 
μέρος τοΰτο είναι καί πεντήκοντα ξυλέμποροι (κερεστετζήδες), επίσης 100 
μεγάλα βυρσοδεψεία μεταξύ τής θαλάσσης καί τοΰ τοίχου τοΰ φρουρίου, 
επίσης καί είς ευκτήριος οικος των βυρσοδεψών (ντεμπαγάν μεστζιντί).

’Έξω τής αποβάθρας, συνεχόμενον προς τό φρούριον, ύπάρχει ύπερ- 
θεν τής θαλάσσης τό «τζαμίον Άβδουρ-Ρεούφ έφέντη», ώραιον καί περί- 
λαμπρον τέμενος, τόπος φωτεινός προσευχής,,άναπαύσεως καί αναψυχής 
τής πολυαρίθμου κοινότητος των πιστών. Ό Άβδ-ουρ-Ρεούφ έφέντης, 
δταν ήτο μολλάς Θεσσαλονίκης, έκτισε τό ιερόν τοΰτο τέμενος τής λα
τρείας, μη ύπάρχοντος τότε εκεί άλλου τζαμιού. Πράγματι δέ τό έκτισεν 
εκεί οποί' έπρεπε, ’Ών δέ κάτοχος γνώσεων αρχιτεκτονικής καί γεωμε
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τρίας (μηχανικής), άν ήγειρε τό τζαμίον ως άνο) όροφον, κάτω τοΰ οποίου 
υπάρχουν τά πρατήρια τής Αιγυπτιακής αγοράς (Μισϊρ Τσαρσί), καί αφιέ
ρωσε τοΰτο ως βακούφιον εις τους ίμάμας, τούς Ιεροκήρυκας, τούς σεΐ- 
χας, τούς μουεζζίνηδες (κράκτας) καί τό λοιπόν προσωπικόν τοΰ τζα
μιού. Τό τερψίθυμον τοΰτο τέμενος είνε κάτι ως περίκομψον μέγαρον, 
εχον κύκλω κρύσταλλα 1 καί πολύχρωμους ύαλους. Κάθε ημέραν καί νύ
κτα δεν λείπουν από αυτό οί πιστοί, διότι οί μουσουλμάνοι έμποροι τών 
επτά κλιμάτων 8 καί οί θεοσεβείς ναυτίλοι καί πλοίαρχοι τελοΰσι την 
προς τόν Θεόν προσευχήν των εν τφ τεμένει τούτφ, άπολαύοντες τό 
θέαμα τών εν τφ λιμένι πλοίοίν. Έκτος αύτοΰ, τοΰ έξω τοΰ τείχους, δλα 
τά άλλα ιερά καθιδρύματα είναι εντός τοΰ φρουρίου. Είναι δμως έμπρο
σθεν τής συνοικίας τής αποβάθρας.

Περιγραφή τον μεγάλου λιμένος της Θεσοαλονίκης.

'Ο ασφαλέστατος οΰτος λιμήν τής Θεσσαλονίκης κεΐται εις τόν μυχόν 
μακροΰ κόλπου έχοντος μήκος 100 μιλίων. Είναι μέγας λιμήν δυνάμε- 
νος νά περιλάβη δέκα χιλιάδας γαλεόνια, καραβέλας 1 * 3, γαλιότας, επιβατι
κά, κάτεργα, φορτηγίδας (μαούνας), μπαστάρδας καί άλλα πλοία4 * * *. Επει
δή δμως ή είσοδος αύτοΰ είναι ανοικτή εις τόν νότιον, τόν ανατολικόν 
καί τόν νοτιοανατολικόν άνεμον, είναι προς νότον εκτεθειμένος, άλλ’ απο
τελεί καλόν άγκυροβόλιον καί ως εκ τούτου δταν τά πλοία αγκυροβολή
σουν εις τόν λιμένα διά τών καταλλήλων αγκυρών είναι ασφαλή. Εις τόν 
μέγαν τούτον λιμένα έρχονται ναυτικοί, έμποροι καί πλοία εκ τής Μαύ
ρης θαλάσσης, τής ’Άσπρης θαλάσσης (Αιγαίου), τοΰ Περσικού κόλπου 
(τής θαλάσσης τοΰ Όμάν), ως καί πλοία τής Αιγύπτου, τής Συρίας, τοΰ

1 Ή λέξις επαναλαμβάνεται δίς, πρώτον ώς «μπιλλοΰρ» (μπιλοΰρι), καί κα
τόπιν ώς «νετζέφ», τό όποιον είναι ειδικόν είδος κρυστάλλου άπαντών παρά την 
πόλιν Νετζέφ της Μεσοποταμίας (Ιράκ).

3 Δηλαδή όλου τοΰ κόσμου.
8 Τό κείμενον έχει «κασρεβέτα» (;), τό όποιον εις άλλα χειρόγραφα φέρεται

ώς «καρεβέτα» ή «κσραβέτα» ή «κρεβέτα». "Ισως νά είναι «κορβέτα». Άλλ’ επει
δή ή ενταύθα άπαρίθμησις αναφέρει μόνον εμπορικά πλοία, ύποθέτομεν ότι πρό
κειται περί «καραβέλας».

1 Έν τή απαριθμήσει ταύτη ό Έβλιά δίδει πλοία αγνώστου είδους, τά όποια 
ο Τούρκος εκδότης ματαίως προσπαθεί ν’ άνακαλΰψη προτείνων διαφόρους διορ
θώσεις τών εσφαλμένες γραμμένων λέξεων τοΰ πρωτοτύπου. Φαίνεται ότι ό Έ- 
βλιά παρέθεσε τόσον έσμόν λέξεων δηλωτικών τοΰ είδους τών πλοίων άπλώς διά 
νά επίδειξη πλοϋ τον γνώσεων.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ”Εχος ΙΣΤ' 22
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’Αλγεριού, τοϋ Σουέζ, τής Τριπόλεως, τής Γαλλίας, Πορτογαλλίας, Δουγ- 
κέρκης1, Δανίας, ’Αγγλίας, 'Ολλανδίας καί Γενούης καί παραμένουν αγ
κυροβολημένα, διότι ό λιμήν έχει βάθος 40 - 50 όργυιών, Εις τον λιμένα 
τούτον άλιεΰονται χιλιάδες χιλιάδων ιχθύς, άλλα τά τριγλιά, οί κωβιοί, 
τά σταυρίδια, οί σκόμβροι, καί τά λουφάρια αυτοί) είναι πεφημισμένα.

Αί άκταί είναι κΰκλωθεν χαμηλαί καί πεδιναί, τα δέ ίίδατα άβαθή, 
έν τούτοις τά αγκυροβολιά είναι καλά. ’Απέναντι τοϋ λιμένος τοΰτου κατά 
τά έμπροσθεν των χωρίων Καντχά (;) καί Τσετερόζ ι;) είναι ωραία θά
λασσα, εις την οποίαν κρατεί ή άγκυρα. Τά χωρία ταϋτα εύρίσκονται επί 
τής ξηρας εις άπόστασιν δύο μιλίων έκάτιρον. 'Η Θεσσαλονίκη απέχει 
εξ αυτών 30 μίλια. ’Αλλά τά πλοία τά φθάνοντα έμπροσθεν των χω
ρίων τούτων, πρέπει νά ρίψωσι την άγκυραν καί από τά δύο μέρη, διότι 
ή θάλασσα εκεί είναι άβαθής καί αμμώδης καί χρειάζεται πολύ προσοχή, 
μήπως συμβή απρόοπτόν τι, διά τοϋτο δέ είναι φρόνιμον νά ρίπτη τό 
πλοΐον δύο άγκύρας έμπροσθεν των χωρίων τούτων. Καί εις τά έμπρο
σθεν τών χωρίων τούτων υπάρχουν παντός είδους ίχθΰς. Καί εις τάς 
επί τής όδοϋ τής Κωνσταντινουπόλεως λίμνας Μπεσίκ (Βόλβη) καί Λαγ
καδά υπάρχουν παντοειδή οψάρια, τούτων δμως οί έγχέλεις είναι φημι
σμένοι καθ’ ολην την οικουμένην, ένφ εις την Θεσσαλονίκην αυτήν δεν 
υπάρχουν τοιαΰτα φειδόψαρα. Ταϋτα είσάγονται έκάστοτε νωπότατα εκ 
τοϋ Μπεσικλέρ καί Λαγκαδά καί ποτλοϋνται εκεί υπό τών άλιέων της

Περιγραφή των έν Θεσσαλονίκη τζαμιών τών σουλτάνων 
της δυναστείας τον Όσμάν.

Υπάρχουν εκατόν πεντήκοντα έν συνόλφ ιερά τεμένη σουλτάνων 
καί άλλα τζαμία βεζυρών μεγιστάνων καί παλαιοί οίκοι λατρείας, κτίσμα- 
ματα ευσεβών δωρητών. Πρώτος μέγας καί ίερόίτατος οίκος λατρείας εί
ναι τό μέγα τζαμίον Άγιά-Σοφιά (τής 'Αγίας Σοφίας), όμοιάζον προς τό 
έν Κωνσταντινουπόλει τής ‘Αγίας Σοφίας, μικρότεροι' δμως εκείνου. Καί 
τό έν Τραπεζοϋντι τζαμίον τής ‘Αγίας Σοφίας είναι ίσον πρός τό εδώ. 
Τά τρία ταϋτα τζαμία τής Αγίας Σοφίας είναι κτίσματα τής ”Αϊ-Σόφ 
(‘Αγίας Σόφ;), θυγατρός τοϋ έν Σόφιρ Γιάγκου υίοϋ Μαδιάν, διά τοϋτο 
καί λέγονται τζαμία ‘Αγιά-Σοφιά.

Τό μήκος τής ‘Αγίας Σοφίας τής Θεσσαλονίκης από τής πρός τον κι- 
μπλέ (Ν.) πλευράς μέχρι τοϋ μιχράπ (βωμοΰ) είναι 175 βημάτων, τό δέ

1 Τό κείμενον έχει «Δενκαρκίζ» (Ντενκαρκίζ), άλλο δέ χειρόγραφον «Δουν- 
καρκίζ».
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πλάτος 125 βημάτων. Είναι δμως μοναδικόν εις τό ειδός του. Εις τήν άρι- 
στεράν πλευράν τοϋ τζαμιού τοΰτου υπάρχει λαμπρός πράσινος άμβων 
(κιουρσί), εις τόν όποιον ανέρχεται τις διά πλίμακος εξ βαθμιδών έκ μο
νολίθου έγχρωμου λατυποπαγοΰς (σομακί) μαρμάρου. Ό άμβων οΰτος, 
δμοιος τοϋ οποίου δεν υπάρχει εις τόν κόσμον, είναι εις τό έπακρον αξιο
θέατος, ε'ργον τέχνης θαυμαστής καί περιέργου, τέχνης περιβόητου καί 
απανταχού τής οικουμένης, γνωστός εις τους περιηγητάς ξηράς καί θα
λάσσης. ’Εντός τής δεξαμενής των αποχωρητηρίων τοϋ εσωτερικού τοϋ 
τζαμιού τοΰτου υπάρχουν τρεις σειραί αναβρυτηρίων καί πίδακες μέ λε- 
κάνας έκ λευκοϋ μαρμάρου. Καί διά την περιγραφήν τούτων ή γλώσσα 
είναι ασθενής καί ό κάλαμος θραΰεται. Εις τό προαΰλιον τής εξωτερικής 
πόλης τοϋ τεμένους τοΰτου υπάρχουν εννέα άπαστράπτοντες κίονες, τών 
οποίων έκαστος αξίζει άνά εν χαράτσιον Ρωμηών. ’Επί τής προς τόν κι- 
μπλ.έ πΰλης υπάρχει τό εξής χρονόγραμμα :

ve haza djarnii dar adjyb 
min-el-kufar meehouzou gharyb 
felmadje’ nassara min-ul-lah 
ve liltarikh kil fethi karyb

έτος . . . .

Άλλ’ ή περιφέρεια τοϋ θόλου τής Άγίά-Σοφιά αυτής, έργον τοϋ διά
σημου καί προβλεπτικοϋ άρχιτέκτονος, καί τοϋ θόλου τοϋ έν Κωνσταντι- 
νουπόλει τζαμιού τοϋ Σουλτάνου Σελίμ, είναι κατά είκοσι πήχεις μεγαλει- 
τέρα τής τοϋ θόλου τοϋ έν Κωνσταντινουπόλει τεμένους τής'Αγίας Σο
φίας, άλλ’ εδώ είναι χαμηλότερος τοϋ τής ‘Αγίας Σοφίας. Τόν θόλον όμως 
τής Άγίά-Σοφιά αυτής ό ρηθείς άρχιτέκτων έκάλυψε διά μολΰβδου τοι- 
οΰτου, ώστε είναι δλως άπίθανον νά δυνηθοϋν οί τεχνϊται τών ημερών 
μας νά κατασκευάσουν τοιοϋτον έκ μολΰβδου έπικάλυμμα. Ένφ συνήθως 
ό μόλυβδος γίνεται κυανοϋς, ό τής Άγίά-Σοφιά αυτής μετατρέπεται προς 
τό κίτρινον. Ώς έκ τοΰτου κάποτε οί Εβραίοι τής Θεσσαλονίκης, ΰποθέ- 
σαντες δτι περιέχει χρυσόν, έδοσαν εις τους διοικητάς 40.000 γρόσια, 
όπως δήθεν ανανεώσουν τόν μόλυβδον τοϋ περιλάμπρου τοΰτου τζαμιού. 
Άλλ’ οί τίμιοι Μουσουλμάνοι δεν συγκατετέθησαν καί οΰτω χάριτι θεία 
τό έκ μολΰβδου έπικάλυμμα μένει ώς ήτο καθ’ ήν έποχήν ήτο ναός τών 
απίστων. ’Εντός τοΰ τζαμιού δεν υπάρχουν πλήθος πολυέλαιοι καί άλλα 
άναρτήματα.

Τά μόνα ωραία είναι ό βωμός (μιχράπ), ό άμβων (μινμπέρ) καί ή σο-
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λέα. Αί κανδήλαί του δμως είναι αναρίθμητοι. Καί δ είς υψηλός μινα
ρές του είναι μοναδικόν υπόδειγμα. Ό δέ κήπος του είναι διακόσμητος 
από όπωροφόρα δένδρα τοιαντα, ιδστε υπό την σκέπην έκαστου τοιου- 
του παχυσκίου δένδρου ή έπήρεια τοϋ ζείδωρου ήλιου δεν είναι αισθη
τή επί τοϋ εδάφους. Συνελόντι δ’ είπεϊν είναι περίλαμπρον τέμενος θεο- 
πειθές αποτελούν έντευκτήριον τών σοφών καί έναρέτων.

Διαιωνισθήτω μέχρι συντέλειας τών αιώνων.
Τό δέ ’Εοκϊ-Τζαμί (παλαιόν τζαμιον) είναι μοναδικός είς τό είδος 

του παμμέγιστος θόλος, ούχί λιθόκτιστος, άλλ' έν είδος τετραγωνικού 
θόλου παλαιού ρυθμοϋ, μολυβδοσκεποΰς διακοσμήτου δι’ ωραίων κυπα- 
ρίσσων καί στηριζομένου επί είκοσιτεσσάρων άποστιλβόντοιν καί ποικιλό
χρωμων μαρμάρινων κιόνων. Έπί τών εκατέρωθεν τής προς τον κιμπλέ 
πόλης καλλιτεχνικωτάτων παρασπάδων υπάρχουν έλικοειδεΐς καί κοχλιο
ειδείς γλυφαί τόσον ώραΐαι, ώστε προξενούν την έντυπωσιν δτι είναι 
θαύματα μαγείας. Τό μήκος τοϋ τζαμιού τούτου είναι διακόσια βήματα, 
τό δέ πλάτος εκατόν δέκα. "Εχει έ'να περίκομψον υψηλόν μιναρέν, δμοιος 
τοϋ οποίου δέν υπάρχει είς την πόλιν ταυτην.

Θέα τοϋ τζαμιον τον οονλτάν-Χορτάτζ, ον το μνατήριον εΐη ιερόν.

Τό περίλαμπρον τοΰτο τζαμιον είναι οκτώ αψίδες 1 δμοιαι προς τάς 
τών παλαιών Περσών βασιλέων 1 * 3, επί στρογγυλού τοίχου, τών οποίων 
έκαστη ομοιάζει προς την ουράνιον ίριδα. Έπί τούτων εγείρεται ώς έπί 
τόξου τής δυνάμεως πεπαλαιωμένος θόλος, οΰτινος τό ύψος είναι κατά 
πέντε πόδας χαμηλότερον τοϋ θόλου τής έν Κωνσταντινουπόλει 'Αγίας 
Σοφίας. Είναι θόλος τόσον υψηλός, ώστε δταν τον βλέπη μέ τό βλέμμα 
φοβισμένον δ άνθρωπος μένει ένεός καί έκθαμβος, διότι ό υψηλός οΰτος 
θόλος έχει όκτόι τόξα είναι δέ διακόσμητος μέ λεπτουργήματα έκ πολυ
τίμων λίθων, διασκευασθείς υπό τών παλαιών τεχνιτών τόσον θαυμα-

1 Είς τό κείμενον τοϋ Έβλιγια ή λέξις «τάκ» (=άψίς), γράφεται μέ τά γράμ
ματα τ ε, έ λ ί φ καί κ ι ά φ. Ώς γνωστόν δμως είς τούς τουρκομαθείς, ή λέξις
αύτή γράφεται μέ τ ή, έ λ ί φ καί κ α φ (ούχί κ ι ά φ). Την παχυλήν αυτήν 
ανορθογραφίαν κρίνει φαίνεται περιττόν νά διόρθωση ό Τούρκος εκδότης.

3 Ή εν τφ πρωτοτυπία λέξις άναγνωστέα ούχί κ ε σ ρ ί (^κλασματικός), αλ
λά κ ι σ ρ ι, τό όποιον είναι τίτλος διδόμενος είς τούς τελευταίους Πέρσας βα
σιλείς τής δυναστείας τών Σασανιδών.
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σίως, όίστε υπό τον ουράνιον θόλον 1 τοΰ κόσμου τοΰτου ουδέ εις τούς 
κήπους τής Έρέμ τοΰ Σεδά 1 2 ήδυνήθη άρχιτέκτων τις νά άνεγείρη τοιοϋ- 
τον κτίσμα.

Τά είς τα ένδον καί τά έξω τοΰ τζαμιού τούτου υπάρχοντα παντοει
δή τεχνουργήματα καί αί αριστοτεχνικοί γλυφαί είναι τοιαϋτα, όποια δεν 
ειδον ούτε είς τον εν τω φρουρίφ τοΰ Μπέτς 3, έδρας τοΰ αύτοκράτο- 
ρος τής Γερμανίας, ναόν τοΰ 'Αγίου Στεφάνου. Τά δε λεπτουργήματα τοΰ 
μιχράπ (βωμού) καί τοΰ μινμπέρ (άμβωνος) τοΰ μεγάλου τούτου τεμένους 
είς ουδέν έτερον τζαμίον υπάρχουν. Έν ένί δε λόγω ή γλώσσα είναι 
ασθενής καί ό κάλαμος ανεπαρκής διά τον έπαινόν του. Ό θόλος όμως 
αυτού δεν είναι μολυβδοσκεπής. Είναι κεκαλυμμένος από τής εποχής των 
απίστων υπό είδους τετραγώνων κεραμίδων, παλαιάς κατασκευής, αϊτινες 
καί αύται είναι κάτι τό άξιοθέατον. Καί μάλιστα, δταν ό θόλος τής έν 
Κωνσταντινουπόλει 'Αγίας Σοφίας κατέπεσε τήν ημέραν καθ’ ήν ό πα
νάγιος Προφήτης ήλθεν είς τον κόσμον τήν νύκτα τής Δευτέρας, δωδέκα
της τοΰ μηνός Ρεμπί-ουλ-έββέλ εκ τής μήτρας τής Έμινέ, καί ό θόλος 
τής έν τή Θεσσαλονίκη ταύτη 'Αγίας Σοφίας, ως καί ό θόλος τοΰ τζα
μιού τοΰ Χορτάτζ, κατέρρευσαν, άνοικοδομηθέντες κατόπιν, ως είναι φα
νερόν έκ των άνακαινισθέντων μερών τοΰ προς τον κιμπλέ (Ν.) τμήματος 
τοΰ θόλου. Καί μάλιστα είς δλας τάς ελληνικός ιστορίας άναφέρεται δτι 
ή θυγάτηρ τής Ελένης, μητρός τοΰ Μεγάλου4 Κωνσταντίνου άφοΰ έκτι
σε τό τζαμίον τούτο τοΰ Χορτάτζ, έκτισε τον έν 'Ιερουσαλήμ ναόν τής 
Άναστάσεως (Καμαμέ), δστις έπέχει κατ’ αναλογίαν παρά τοϊς άπίστοις, 
ον τόπον καί ή Καάβα (Κιαμπέ). Τόσον άρχαΐον είναι τό τέμενος τοΰτο. 
Τό έπί τής πύλης αύτοΰ χρονόγραμμα έχει ως εξής :

Μπουνούν φετχινέ σάϊ βέ χιμμέτ έττί σέϊχ Χορτατζή.
Ταρίκ χακκιντά άβνι χαδί ίλέ μουχτεδί δλντοΰ
Κιλιντή τσούν ναμάζ ίτσιντέ Aachik ταριχίν ντεντί

1 Είς τό κείμενον υπάρχει έν τή φράσει ταύτχι ή αραβική λέξις «άτλας», δι’ 
ής ΰπεδήλουν οι ’Άραβες αστρονόμοι ή άστρολόγοι τόν υποθετικόν θόλον τοΰ ού- 
ρανοϋ, όστις έκειτο πέραν των τροχιών των αστέρων καί ήτο κενός άστρων.

a Κατά τάς άραβικάς παραδόσεις 6 Σεδάτ (Chedad) ήτο μυθικός βασιλεύς 
τοΰ έν Υεμένη κατοικήσαντος λαού τών ”Αδ (Aad), τής δυναστείας τών Χιμαρι- 
τών ή ‘Ομηριτών, θεωρούμενος τρισέγγονος τοΰ Νώε έκ τοΰ Χάμ, καταστάς δέ 
διάσημος διά τάς ύπ’ αύτοΰ κτισθείσας πόλεις καί τά κτίσματά του έν γένει, ών 
έν ήτο ό κήπος Έρέν, έ'χων καί ώραΐον περίπτερον. Ό Έβλιά αναφέρει συχνάκις 
τόν θρυλικόν τοΰτον ’Άραβα βασιλέα, οσάκις θέλει νά έπαινέση κτίριόν τι.

8 «Μπέτς» όνομαζουν ένίοτε οί παλαιοί Τούρκοι ιστορικοί τήν Βιέννην έκ 
τοΰ αρχαίου ουγγρικού αυτής ονόματος.

4 Τό Μεγάλον (μπουγιοΰκ) υπάρχει είς τό κείμενον τοΰ Έβλιγιά,
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Μποΰ ντέΐρ κισχνέ λα-chek έχλι ίσλάμ μάμπέτ δλντοΰ Χ,
3/ετει ....

ήτοι :
Ό σεΐχης Χορτατζή κατέβαλε μόχθους καί προσπάθειας προς κατάκτη-

[σίν του,
Χάριν τοΰ μοναστικού τάγματος θεία συνάρσει προσήλθεν εις την άλη-

[θή πίστιν.
Επειδή εντός αυτοΰ έτελέσθη τό ναμάζι (ή προσευχή) ό Aachik είπε τό

[χρονόγραμμα αύτοΰ.
Ή παλαιά αυτή μονή έγεινεν ιερόν τέμενος των αληθών Μουσουλ

μάνων. Μίαν ημέραν τφ 988 (1580), ένφ ήτο εκκλησία, δ άγιος άναφω- 
νών μεθ’ ό'λων των σοφίδων (καλογήρων) τό «’Αλλάχ ! ’Αλλάχ !», έ'καμεν 
έφοδον, έκυρίευσε την μονήν ταΰτην εκ των χειρών τών παπάδων καί 
τήν μετέτρεψεν εις μωαμεθανικόν τέμενος. ’Ακόμη καί τώρα δ μιναρές 
αυτοΰ έχει τρεις σημαίας, επί δε τοΰ θόλου του, αντί σημαίας, έθεσαν 
τον λέβητα αυτοΰ, δ'στις ευρέθη θαμμένος μέ χρυσίον εντός τής γης. Υ
πάρχει δε καί άμβα>ν εκ μονολίθου μαρμάρου μέ έξ πόδας, δπως έπ’αυ
τού απαγγέλλεται ή εσπερινή προσευχή, δστις μένει εις τον εσωτερικόν 
κήπον. Καί ό άμβων οΰτος είναι αξιοθέατος καί μοναδικός εις τό είδος 
του.

Τό τζαμί τον Δζεζρϊ Καοιμ πασα.

Καί τοΰτο είναι υψηλός μολυβδοσκεπής θόλος ξύλινος έν μέσφ κυ- 
παρίσσων. Καί τοΰτου δ μόλυβδος είναι διακόσμητος λίαν καλλιτεχνικώς.
Από τής πύλης τοΰ κιμπλέ (Ν.) μέχρι τοΰ μιχράπ (βωμοΰ) τό μήκος 

τοΰ τζαμιού τοΰτου είναι 220 ποδών, τό δε πλάτος του 150 ποδών. ’Εντός 
αυτοΰ υπάρχουν 150 εν συνόλω μικροί καί μεγάλοι κομψοί κίονες έκ 
λευκοΰ καί πολύχρωμου μαρμάρου (σομακί) μέ φλέβας, εις τινας δέ 
αψίδας υπάρχουν επάλληλοι μικροί κίονες, διότι τό τζαμίον τοΰτο έκτί- 
σθη ως οικοδομή διώροφος. Αί εντός τοΰ τζαμιού μαρμάριναι έστιλβωμέ- 
ναι τετράγωνοι πλάκες τοΰ δαπέδου είναι τόσον μεγάλαι δσον τάπητες, 
ών έκάστη πλευρά έχει μήκος πέντε ή εξ ποδών. 'Ολόκληροι αί πλευραί 
τών τεσσάρων τοίχων είναι έπενδεδυμέναι μέ μεγάλα φλεβωτά μάρμαρα 
περιέργου καί θαυμάσιου είδους, αληθώς αξιοθέατα καί αξιοπερίεργα. 1

1 Ό Τούρκος έκδοτης γράφει έν υποσημειιόσει, δτι ό τελευταίος σιίχος (δη
λαδή ή αριθμητική άξια τών γραμμάτων του) δίδει τό έτος (Εγίρας) 998 (=1590), 
καί επομένως ή ή χρονολογία αυτή είναι ανακριβής, ή ή κατωτέρω άναφερομέ- 
νη (988).
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'Εκαστη πλάξ είναι χαμαιλεόντείως πολύχρωμος, υποδειγματική εις τό 
ειδός της, αξία νά έφελκύση την προσοχήν των ερασιτεχνών.

’Εντός τοΰ τζαμιού τούτου υπάρχει φρέαρ υδατος ζωής (άμπου-χα- 
γιά), τοΰ οποίου ή πόσις προκαλεΐ εις τόν άνθρωπον εμετόν. "Αν δε 
πλυθή κανείς με τό ύδωρ, τό όποιον είναι πολύ ωφέλιμον, θεραπεύεται 
κελευσει Θεού τοΰ Ύψίστου, αν έπασχεν έκ σφοδρού πυρετού. Έν ένί 
λόγιρ ό κάλαμος αδυνατεί νά πλέξη τό έγκώμιον τοΰ τζαμίου τούτου. 
"Εσωθεν τής προς τόν κιμπλέ πύλης τοΰ τζαμίου τούτου, προς άριστε- 
ράν, εις ύψος αναστήματος ανθρώπου, υπάρχει φέρετρον (κιβούριον) εκ 
λευκού μαρμάρου εντός τοΰ οποίου είναι τεθαμμένος κατά τούς "Ελλη
νας ιστορικούς ο Κασίμ, έκ τοΰ οποίου λέγουν «Κασίμ-γκιουνοΰ» (ή ημέρα 
τοΰ Κασίμ) Καί μάλιστα ή έμή ελαχιστότης * 3, έρωτήσαντος τοΰ Βασι- 
λέως Αύτοκράτορος Καίσαρος (Καισαροβασιλέως) τής Γερμανίας περί τοΰ 
μαρμάρινου κιβουριού τοΰ Κασίμ πασά τούτου, άνέφερα πώς εΐδον καί 
έπεσκέφθην αυτό, έφ’ φ ά'παντες οι 'Υπουργοί του, καί οι δοϋκές 3 του, 
καί οί κομήτες 4 του, καί ό πρωθιερεύς του καί ό πρώτος διερμηνεύς του 
Μιγκέλη 5 με ήρώτησαν «πώς τό είδες;» καί εγώ άπήντησα : «Νά, επί 
ενός μαρμάρινου τετραγώνου φερέτρου υπάρχει ελληνιστί επίγραμμα εκ 
τριάκοντα στίχων. ’Έχει καί ύπηρέτας, οί όποιοι τό σκουπίζουν, τό κα

4 Κασίμ-γκιουνοΰ τουρκιστί καί Ρούζου-Κασίμ άραβοπερσιστί ονομάζουν οί 
Τούρκοι καί οί "Αραβες τήν ημέραν τοΰ ‘Αγίου Δημητρίου, θεωρουμένην ως αρ
χήν τοΰ χειμώνος καί σχετιζομένην πρός ποικίλας παραδόσεις καί δεισιδαιμονίας. 
Σημειωτέον ότι Κασίμ ωνομάζετο τό πρώτον άρρεν τέκνον τοΰ προφήτου των 
Μουσολμάνων Μωάμεθ.

3 Οΰτω μεταφράζομεν ή μάλλον παραφράζομεν τήν παρά Τούρκους έν χρήσει 
έκφρασιν «μπού χακίρ» (καί μπού φακίρ), σημαίνουσαν κυριολεκτικώς «αυτός ό 
ταπεινός» (ή αυτός ό πτωχός), τής όποιας, μετριοφρονών δήθεν ποιείται χρήσιν 
συχνάκις καί ό Έβλιγιά, οσάκις παρεμβάλλει καί τόν εαυτόν του.

3 Τό κείμενον έχει «Έρσεκ» καί κατ’ άλλην γραφήν «Χέρσεκ·. Μετεφράσα- 
μεν δούζ, διότι ό Έβλιγιά φαίνεται δα μεταφέρει, οϋτως εις τήν τουρκικήν τήν 
γερμανικήν λέξιν «Herzog» (δούξ), έξ ής καί ή τουρκική ονομασία τής Ερζεγοβί
νης (Χέρσεκ). Ή λέζις Herzog, παραγομένη φαίνεται έκ τοΰ Heer (=στρατός) καί 
ziehen (=σύρειν), σημαίνει στρατιωτικός αρχηγός καί ήτο τό αντίστοιχον τοΰ λα
τινικού dux.

4 Τό κείμενον έχει τουρκιστί «γουροΰκ» (δηλαδή «γρούκ»), ό δέ Τούρκος εκδό
της παρατηρεί έν υποσημειώσει ότι είς τόν τόμον (τοΰ «οδοιπορικού» τού Έβλιγιά) 
ή λέζις φέρεται τουρκιστί «γκουρούφ». "Επομένως θά πρόκειται περί παραφθοράς 
τής γερμανικής λέζεως Graf, ήτις σημαίνει .κόμης» (comes).

5 Είς άλλο χειρόγραφον είναι «Μικέλ». "Ισως νά πρόκειται περί τού ονόμα
τος Michaelis ή Michelli.
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θαρίζουν καί τό προσέχουν». Ό βασιλεύς καί δλοι 1 εύχαριστηθέντες 
ειπον : «’Αλήθεια τά είδες; »Καί δλοι όμοϋ με τον Καίσαρα, έγερθέν- 
τες, άνέγνωσαν ενα σωρό χωρία από τό Εύαγγέλιον, κατά τό ψευδές 
θρησκευτικόν έθιμόν των, προς άνάπαυσιν τής ψυχής τοϋ επωνύμου τής 
ημέρας τοϋ Κασίμ 1 2 3, μεθ’ δ πάλιν εκάθησαν. Αυτό σημαίνει δτι ή φήμη 
τοϋ τζαμιού τούτου έ'φθασε μέχρι τών χωρών τής Γερμανίας, δπου τό 
εκτιμούν 3.

Ό έξω ιερός περίβολος τοϋ τζαμιού τούτου τοϋ Κασίμ πασά είναι 
μικρός. Άλλ’ εν αντφ υπάρχει μία λευκή λεκάνη πίδακος έκ μονολίθου 
μαρμάρου, εντός τής όποιας χωρούν τεσσαράκοντα μέχρι πεντήκοντα άν
θρωποι. "Ανωθεν τοϋ πίδακος υπάρχει θόλος υψηλός στηριζόμενος επί 
οκτώ λεπτών καί κομψών κιόνων έκ λευκού μαρμάρου.

Έπί τής άνω φλιάς τής προς τον κι μπλε πύλης τοϋ τζαμιού τούτου 
υπάρχει διακόσμητον χρονόγραμμμα έμφαΐνον, δτι τό έν λόγψ τέμενος 
έκτίσθη έπί σουλτάνου Βαγιαζίτ Β' έν έτει ’Εγίρας 897 (1492)4

Το Άλατζά-τζαμί.

’Επειδή έχει μιναρέν πολύχρωμον τό ονομάζουν Άλατζά-τζαμί. Καί 
τοϋτο είναι τζαμίον μολυβδοσκεπές τεχνουργημένον. Μετά τό τζαμίον 
τοϋ Χορτάτζ τό ιερόν τούτο τζαμίον είναι τό μάλλον έξαϋλωμένον.

Κατόπιν υπάρχει εις τήν συνοικίαν Καβαφλάρ (Καβάφικα) τό τζα
μίον τού Σουλεϋμάν πασά. Κατόπιν είναι τό τζαμίον τοϋ Χαμζά βέη

1 Εις άλλο χειρόγραφον «όλοι οί αύλικοί».
2 Δηλαδή τοΰ αγίου Δημητρίου.
3 Ή όλη αυτή άφήγησις περί τής άκροάσεώς· του παρά τφ αΰτοκράτορι τής 

Γερμανίας καί ή μετ’ αύτοΰ καί τών αύλικών του στιχομυθία είναι εν δείγμα τής 
ψευδολογίας τοΰ Έβλιγιά. Διότι πώς είναι δυνατόν νά ώμίλησεν έν Βιέννη περί 
τοΰ τζαμιού τοΰ Κασίμ πασά (ναοΰ τοΰ ‘Αγίου Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου), άφοΰ 
τήν μέν Θεσσαλονίκην έπεσκέφθη τφ 1668, τήν δέ Βιέννην τφ 1665 ώς μέλος τής 
υπό τοΰ Σουλτάνου Μεχμέτ τοΰ Δ' πρός τόν αΰτοκράτορα Λεοπόλδον τόν Α' άπο- 
σταλείσης εκτάκτου μεγάλης πρεσβείας υπό τόν Καρά-Μουχαμέτ Άγαν, ήτοι τρία 
έτη πρ ό τοΰ άνά τήν Θράκην, Μακεδονίαν καί ‘Ελλάδα πρός Κρήτην καί τάνά- 
παλιν ταξειδίου του : Άγνοοΰμεν, αν τοιαΰται ψευδολογίαι καί φανταστικοί συν
διαλέξεις με ξένον ηγεμόνα καί ξένους αύλικούς, προσευχομένους μάλιστα διά τόν 
φανταστικόν "Αγιον Κασίμ ("Αγ. Δημήτριον) ΰπήρξάν ποτέ είς άλλας περιγραψάς 
ταξειδίων καί τοιαΰτα «'Οδοιπορικά». Πώς νά πισιεΰση κάνεις είς τάς άλλας αφη
γήσεις τοΰ Έβλιγιά ;

4 Τό έτος τοΰτο είναι ακριβώς εκείνο, κατά τό όποιον ό ναός Δημητρίου τοΰ 
Μυροβλήτου μετετράπη είς τζαμίον επί σουλτάνου Βαγιαζίτ τοΰ Β'.
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παρά το βεζεστένιον 'Ημέραν και νύκτα δεν λείπουν από αυτό οί πιστοί. 
Είναι κομψόν τζαμίον μολυβδοσκεπές.

Κατόπιν είναι τό τζαμίον τοΰ Σινάν πασά ελκυστικόν λαμπρόν και 
ωραιον τέμενος, κατόπιν τό Σακιγέ-τζαμί, οικος λατρείας, έπειτα τό 
«Ίκί-λουλελί-τζαμί'> «τέμενος των δυο λουλάδων», καλώς διατηρημένον 
καί διακόσμητον, έπειτα τό «Ίκί-Ηίεριφέ-τζαμί» (τέμενος μέ μιναρέν δυο 
εξιοστών). Επειδή ό κτίτωρ αύτοΰ Σεριφί έφέντη έκτισε τόν μιναρέν του 
μέ δυο έξώστας, τόν εθανάτο^σαν γενόμενον μάρτυρα τής πίστεως (οίτε- 
χίτ). Εΐη τό έλεος τοΰ Θεοϋ επ’ αυτόν. Κατόπιν είναι τό «Άκτσέ-τζαμί» 
('Υπόλευκον τζαμί), τέμενος ωραιον καί διακόσμητον, έπειτα τό τζαμίον 
τοΰ Καρά-Άλή Βέη, καλώς διατηρουμενον, έπειτα τό «Τοπαλ-τζαμί» (Χα)- 
λόν τέμενος ή τέμενος τοΰ χαιλοΰ), ευκτήριος οικος έχων μεγάλην κοινό
τητα καί πολλά ιερά κτήματα (βακούφια), έπειτα τό «Έσκί-Σαράϊ-τζα- 
μισί), τέμενος πολύ περίκομψον, έπειτα τό Σεϊφουλλάχ-τζαμισί», μέγα 
τέμενος παλαιού ρυ&μοϋ, έπειτα τό «Δαούτ-πασά-τζαμισί», λαμπρόν τέ
μενος δμοιον προς σουλτανικόν, έπειτα τό «Μπουρμαλί-τζαμί».

Συνελόντι δ’ είπεΐν υπάρχουν εις την μεγάλην ταύτην πόλιν πολλά 
σουλτανικά καί βεζυρικά τζαμία, τά όποια είναι μολυβδοσκεπή καί 
καλλιτεχνικούς εκτισμένα. Άλλ’ εκείνα, άτινα εΐδομεν καί εντός των ο
ποίων προσηυχήθημεν, δλα διάσημα, καί καλώς διατηρούμενα, δλα κομ- 
■ψουργήματα, είναι τά ανωτέρω. Καί επειδή δέν έχομεν πλέον δύναμιν 
νά γράψωμεν περισσότερα, άρκούμεθα εις ταϋτα φοβούμενοι μήπως μη- 
κύνωμεν τόν λόγον.

Έκτος τών τζαμίοιν τούτων υπάρχουν εν συνόλορ καί 150 μεστζίτια 
(μασγίδια) διά τούς μουσουλμάνους τών συνοικιών. Μεταξύ τούτων πλεΐ- 
στα δσα είναι μολυβδοσκεπή, λιθόκτιστα, αρκετά μεγάλα, ώστε νά δύναν- 
ται νά γείνουν τζαμιά. Πρώτον τό μεστζίτι .... Αυτά είναι τά διάσημα 
παρεκκλήσια 8.

Περιγραφή τών ιεροδιδακτηρίων (μεδρεαέδων) 1 * 3 τών ϋεολόγιυν 
και ερμηνευτών.

'Υπάρχουν έν δλφ.........ίεροδιδακτήρια, έξ ών ό μεδρεσές ....

1 Βεζεστένιον είναι ή καί έν τφ κειμένφ τοΰ Έβλιγιά άραβοπερσική λέξις
«μπεζαζιστάν» σημαίνουσαν «αγοράν» (μπεζάζ=ύφασματοπώλης).

3 Ενταύθα ό Έβλιγιά μεταχειρίζεται δίς καί τήν λέξιν «ζαβιέ», ήτις σημαί
νει κυρίως «μονή» καί είναι έν χρήσει εις τάς άραβικάς' χώρας (ζαουΐα). Θέτει 
δμως δίς αποσιωπητικά, παραλιπών τήν άπαρίθμησιν.

3 Οί κυρίως μεδρεσέδες ήσαν παρά Τούρκοις θεολογικαί σχολά ί.
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Περί τών σχολών των ίερυμνημόνων (χαφιζ) 1 του Κορανίου. 

'Υπάρχουν έν συνόλφ.........

Περί των δερβισικών ταγμάτων καί τεκκέδων.

'Υπάρχουν έν συνόλφ.........άξια μνήμης δερβισικά μοναστήρια, εν
διαιτήματα σεβασμίων γερόντων καθηγουμένων. Μεταξύ αυτών είναι ό 
έξω τής πόλης Γενί καποΰ άριστα διατηρημένος και διακόσμητος μεβλεβη- 
χανές1 * 3 * * * * 8 τοΰ Δζελαλεδδϊν Ρουμή, μέγα ευαγές ίδρυμα τοϋ Έκμεκτζή-ζαδέ 
Άχμέτ πασά. Διά την περιγραφήν τούτου ή γλώσσα είναι ανεπαρκής. 
Επειδή δμως μεγάλη είναι ή αγάπη ημών προς τον μέγαν εκείνον σουλ
τάνου 3, άς τολμήσωμεν να τον περιγράψιομεν.

Πρώτον τό έδαφος τοΰ μεγάλου τούτου μοναστηριού κεΐται επί δέ
σεως υψηλής έξω τής πύλης Γενί-καποΰ, συνεχομένης προς τό τείχος, όπό- 
θεν ή θάλασσα τοΰ Αιγαίου φαίνεται καθαρά κάτω από τούς πόδας τοΰ 
θεωμένου. Καί όλων τών κελλίων τών πτωχών (δηλαδή τών μοναζόντων) 
τά παράθυρα βλέπουν προς τήν θάλασσαν. Ή δέ εσωτερική αυλή του 
κεΐται εις τό μέσον άλλης έκτάσεως μέ πύλην σιδηράν δμοίαν προς πύ
λην φρουρίου. ’Έχει αίθουσαν δερβισικών ορχήσεων αναψυχής μέ θόλον 
ξύλινον, περιστοιχιζομένην εκ τών τεσσάρων πλευρών από ιδιαίτερα δια
μερίσματα, δλα περικυκλούμενα από καλλιτεχνικά κιγκλιδώματα καί δια- 
κόσμητα μέ χαμαιλεοντείως πολυχρώμους ζωγραφίας τής Τραπεζοΰντος. 
Είναι θόλος αξιοθέατος, καλλιτεχνικώτερος από τών τής έν Βεσικτάς (Δι- 
πλοκιονίφ) τής Κωνσταντινουπόλεως δερβισικής μονής τών Μεβλεβήδων. 
Καί αυτός δ Χαμπίπ-Νουτζάρ, ό γέρων πάτρων τών ξυλουργών, δέν θά

1 «Χαφιζ» (έκ τοϋ «χίφζ»=διατήρησις, έξ ου «χαφιζό» (—μνήμη) έλέγοντο
οί έκμαθάνοντες καί άπαγγέλλοντες ολόκληρον τό Ιίοράνιον έκ στήθους.

3 «Μεβλεβηχανέ», (προφερόμενον καί «μεβλαανέ») σημαίνει οίκος (δηλαδή μο
νή) τών Μεβλεβήδων. Τό δέ «Μεβλεβή», (παραγόμενον έκ τοΰ «μεβλό»(=κύριος), εί
ναι τό όνομα τών δερβισών τοΰ τάγματος τοΰ Μεβλάνα (=Κυρίου ημών) Δζελα-
λεδδίν Ρουμή, τών άλλως λεγομένων «όρχουμένων δερβισών·, όπενθυμιζόντων τους
ήμετέρους κορύβαντας. 'Ο δέ Δζελαλλεδδίν Ρουμή ήτο μυστικοπαθής ποιητής γεν
νηθείς έν ΙΙερσία, έπωνυμούμενος δμως «Ρουμή» (Ρωμαίος), διότι ήκμασεν εν Ί- 
κονίω, έδρρ; τών Τούρκων σουλτάνων τής δυναστείας τών Σελτζουκιδών, οίτινες 
εκαλούντο «Ροΰμ», ώς έγκατασταθέντες καί βασιλεΰσαντες εις τάς τέως βυζαντι
νός (ρωμαϊκός) επαρχίας τής Μικρός Ασίας. Ό Δζελαλεδδϊν είναι ό ιδρυτής τοΰ 
δερβισικοΰ τάγματος τών Μεβλεβήδων. Άπέθανε τφ 1273.

8 Τό «σουλτάνος» σημαίνει ενταύθα «αρχηγός».
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ήτο ικανός νά επιχείρησή την κατασκευήν 1 θόλου όμοιου προς αυτόν. 
Είναι όμοιος προς τάς μαγικάς ζαιγραφίας. Καί αυτοί οί μεγάλοι άριστο- 
τέχναι τής ζωγραφικής, ως ό Ίχσάν, δ Μεχζάτ, ό Άγά-Ριζά-Κουλοΰ 1 * 3 καί 
ό Έρζένκ δεν θά ήδΰναντο νά σύρουν μίαν τρίχα τοΰ χρωστήρός των 
επί τοΰ διαχρύσου τούτου φρουρίου. Καί μάλιστα πέριξ τής αιθούσης 
των ορχήσεων υπάρχουν κομψοί κίονες τελείας τέχνης, όμοια τής οποίας 
δεν εύρίσκεται εις άλλο δερβισικόν μοναστήριον. Τά δέ επί τοΰ βωμού καί 
τού άμβωνος λεπτουργήματα αυτού ϊσως νά υπάρχουν μόνον επί τοΰ βω
μού, τοΰ βήματος καί τοΰ άμβωνος τοΰ εις τά σύνορα τοΰ Μπούντιν (Βιι- 
din, δηλαδή τή; Βούδας) φρουρίου μας τοΰ Οΰστουρζόν 3. Είναι ό κατάφυ
τος τεκκές τοΰ Μεβλά-Νά, κοσμούμενος υπό παντός είδους πολυελαίων. 
“Εχει εκατοντάδας γυμνοπόδων καί ασκεπών γερόντων (dede), ενάρετων 
καί άφωσιωμένων είςτά θεία, σοφών, πληγωμένων τήν καρδίαν γερόντων, 
οί όποιοι απαγγέλλουν τό μεσνεβί 4 καί άναγινώσκουν τό κοράνιον. 'Ο 
άγιος αύτοΰ σεΐχης (ηγούμενος) .... έφένδης είναι μυστικοπαθής θεό
ληπτος, άνήρ άγιος καί σεβάσμιος.

Ό ιερός ούτος οίκος έχει βακούφια (αφιερώματα), ως έκ τούτου δέ 
τά ωραία αγαθά τοΰ συσσιτίου παρέχονται άφθονα εις όλους, γέροντας 
καί νέους, πλουσίους καί πτωχούς. Άληάώς λοιπόν είναι διάσημος μονή 
όμοια προς επίγειον παράδεισον.

Κατόπιν υπάρχει ό τεκκές ....
Καί εν ενί λόγψ είς όλους τούς τεκκέδες της υπάρχουν δερβίσαι έκ- 

τελοΰντες τά τής λατρείας των.

’Εγκώμιον των αναπαυτικών λουτρώνων και νιπτήρων.........

'Υπάρχουν έν συνόλψ ένδεκα ωραίοι δημόσιοι λουτρώνες. Άλλ’ εκ 
τούτων θά μνημονευθοΰν μόνον τό εν Έπταπυργίψ Κιουτσοΰκ-χαμάμ 
(μικρός λουτροόν), δ παρά τό δικαστήριον λουτρών Καζασκέρ-χαμαμί, τό

1 Ό Έβλιγιά μεταχειρίζεται εδώ τήν παραστατικήν έκψρασιν «νά κτυπήση
τόν πέλεκύν του».

3 Κατ’ άλλην γραφήν «Σαχ-Κουλοΰ».
3 Πρόκειται περί τοΰ Στρυγονίου (Strigonium).
3 Μεσνεβί σημαίνει γενικώς ποίημα έξ όμοιοκαταλήκτων δίστιχων. Είδικώς 

«Μεσνεβί» ονομάζεται τό έκ 47000 τοιούτων δίστιχων περσικόν ποίημα τοΰ ίδρυτοΰ 
τοΰ δερβισικοΰ τάγματος των Μεβλεβήδων Δζελαλεδίν Ρουμή, άλληγορικοΰ, μυστι
κοπαθούς καί διδακτικού περιεχομένου, δπερ θεωρείται ώς έν των άνωτέρων προ
ϊόντων τής μουσουλμανικής διανοήσεως, τοΰ οποίου τήν άνάγνωσιν θεωροϋσιν 
οί Πέρσαι κυρίως, ώς άνυψοΰσαν τόν άνθρωπον πρός τόν Θεόν καί οδηγούσαν 
είς τόν ΰψιστον βαθμόν τής μακαριότητος.
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'Αγιά-Σοφιά-χαμαμί, δ εν τη εβραϊκή συνοικίφ τοΰ Χαλίλ-άγά, τδ Γενί- 
Χαμάμ, καί οί τρεις λουτρώνες τοΰ Σουλτάν Βαγιαζίτ, εκ τών οποίων δ 
πρώτος, ό κάτω τοΰ φρουρίου, λέγεται «Μπογλουτζά-χαμάμ», ώς καί τδ 
Κουλέ-χαμαμί, λουτρών μέγας καί λίαν ωραίος.

Έγκώμιον τον λοντρώνος Μπέη-χαμαμί.

Ό λουτρδ)ν ούτος έχει ώραίαν -θέαν είναι δε ευάερος, ωραίος καί 
διακόσμητος. Είναι έργον αξιοθέατου, τέχνης περιέργου καί θαυμαστής. 
Οί τετράγωνοι τοίχοι καί οί κατάφωτοι θόλοι του δεν έχουν έξιδρυδσεις, 
μ ή άφίνοντες νά στάξη ούτε μία σταγών. Οί τοίχοι του άναδίδουν ευω
δίαν άνθέων, τδ δάπεδόν του είναι έπεστρωμένον με χιλιάδας χιλιάδων 
πολύχρωμων καί λευκών μαρμάρινων πλακών μήκους καί πλάτους πέντε 
έξ πήχεων. Οί θόλοι του φωτίζονται άπδ χιλιάδας χιλιάδων φεγγιτών 
άπδ κρύσταλλα, άφίνοντα νά περνά τόσον φώς, ώστε καί λεπτή τρίχα 
αν είναι εις τδ δάπεδον, φαίνεται. ’Έχει καί έν ιδιαίτερον περίπτερον, 
δπου δΰνανται νά είσέρχωνται καί νά λοΰωνται οί βασιλείς. Είναι θά
λαμος έν εΐδει εξώστου, εις τδν δποιον άγει κλΐμαξ όκτό) βαθμιδών. 
Άλλ’ έκ τοΰ θαλάμου τούτου φαίνονται δλοι οί λουόμενοι εις τους κά
τωθεν αΰτοΰ λουτήρας. Θερμόν καί ψυχρόν ΰδωρ ρέει διαυγές άπδ τούς 
κρουνούς του εις τούς λουτήρας. Εις αυτό λούονται μερικοί έκ τών προ
κρίτων καί τών έπιφανών. Εις τδ μέσον τοΰ θόλου τής ψύχρας αιθού
σης (σοουκλούκ) υπάρχει μεγάλη καί ωραία δεξαμενή δμοία προς την έν 
τή έξωθεν προθήκη. Ό έποπτεύων ταύτης θεράπων γνωρίζει ένα σωρό 
τεχνάσματα έπιδεξιότητος.

Έν ένί λόγφ δ θελξικάρδιος αυτός λουτρών δεν έχει τδν δμοιόν του, 
εκτός ίσως τοΰ έν Μερζιφούν τοΰ έγιαλετίου τοΰ Σιβάζ (Σεβαστείας) 
ωραίου λουτρώνος τοΰ Πίρ-δεδέ-Σουλτάν.........

’Εγκώμια τών εις τά μέγαρα τών προκρίτων Ιδιαιτέρων Λουτρώνων.

Υπάρχουν έν συνόλφ 300 λουτρώνες εις τά μέγαρα τών έπιφανών. 
Πρώτον δ λουτρών τοΰ ΓΙασά-σαραγί καί δ τοΰ Μολλά-σαραγί καί ό τοΰ 
Τσιφούτ-Γιαχγιά αγά καί ό τοΰ Κεχαγιά τοΰ Μαχμούτ αγά καί ό τοΰ 
Μεχμέτ αγά καί......... Αυτοί είναι οί διάσημοι λουτρώνες.

Περί τών χανίων τών χοτζαγκιάν'.

Υπάρχουν έν δλορ 16 χάνια τών έμπορων, άλλ’ έξ δλων τδ μεγα- 1

1 Ή λέξις «χοτζαγκιάν», πληθυντικός τοΰ «χότζα», σημαίνει, πρός τοις άλ- 
λοις, καί «κύριοι», ώς καί «υπάλληλοι γραφείων τοΰ κατωτέρου βαθμού».
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λείτερον είναι τό «Σολοΰ-χάν». τοΰ Σουλτάνου Βαγιαζ'ιτ Βέλη (τοΰ Β')
έ'χον άνω και κάτω.......  ’Έπειτα τό........χάν και τό Κουρσουμλοϋ-χάν.
Αυτά είναι τά μεγάλα.

Περ'ι των φιλοξενών καραβανοαραγίων.

'Υπάρχουν έν δλφ........ τόν αριθμόν καραβανσαράγια, έξ ών..........

Περί των δικαιωμάτων των αγάμων ξενιτενμένων.

'Υπάρχουν εν δλφ 70 δωμάτια αγάμων (μπεκιάρ δνταοί), εις τά 
όποια κατοικούν οί ξενιτευμένοι τεχνίται. ΙΙροίτον.........

Περιγραφή των κρηνών τον ρέοντας νόστος.

Υπάρχουν τουλάχιστον 64 άναψυκτικαί βράσεις, μεταξύ δέ άλλων 
ή εις την αρχήν τής αγοράς κρήνη τοΰ Έκμεκτζή-ζαδέ Άχμέτ πασά, αί 
βράσεις τοΰ Σεΐχ-Χορτάτζ και αί κρήναι τοΰ Σουλτάν Βσγιαζίτ Βελή 
καί.........

Περί των εναγών σεμπιλχανέδων ι.

'Υπάρχουν διά τους διψώντας τουλάχιστον .... τον αριθμόν σεμ- 
πιλχανέδες διά τάς ψυχάς των έν Κερμπελά μαρτυρησάνταν 1 2. Έξ δλιον 
δμως ωραιότερος είναι ό ένδοθεν τής πάλης Γιαλά-καποΰ, παρά τά γρα
φεία τής διευθάνσεως τοΰ τελωνείου, μολυβδοσκέπαστος. Έπ’ αυτοΰ 
υπάρχει τό έξης χρονόγραμμα :

1 «Σεμπιλχανέ λέγονται τά παρά τά τζαμία καί άλλα ευαγή καθιδρύματα 
ιδιαίτερα περίπτερα, εις τά όποια επί μεγάλων παραθύρων υπάρχουν έτοιμα χάλ
κινα κύπελλα πλήρη δροσεροί ΰδατος διά τούς διαβάτας.

2 Έν Κερμπελμ τής Μεσοποταμίας (’Ιράκ), ίερα πόλει των Σιντών Μουσουλ
μάνων (ΓΙερσών), Ν. τής Βαγδάτης, οπού έσφάγη υπό των Σουννιτών (’Αράβων), 
ό Χουσειν, ανακηρυχθείς υπό των Σιιτών μάρτυς. Έκεΐ υπάρχει ό τάφος τοΰ 
Χουσεΐν, τό ίερώτερον προσκύνημα των Περσών.
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Χατίφι1 γαϊπ ντεντί ταριχίν 
Μά κεβσέρ 1 * 3 σεμπίλ μανεντί 

έτος .... 3

ήτοι: Τό άπόν Χατίφ είπε τό χρονόγραμμα αΰτοΰ 
'Όμοιον προς τό νέκταρ τοΰ παραδείσου.

’Εγκαταστάσεις ρεόντων νδάτων........

ΓΙλεΐστοι δσοι φιλάνθρωποι έφερον εις την πόλιν ταΰτην τρεχάμενα 
νερά. Άλλ’ απ’ δλα τό γλυκΰτερον ΰδωρ ζωής είναι τό ερχόμενον από 
τό βουνόν τοΰ Χορτάτζη, ΰδωρ πόσιμον διαυγέστατον καί εις τό έπακρον 
χωνευτικόν. Τό ΰδωρ αΰτοΰ τοΰ Χορτάτζη τρέχει εις δλα. τα έν τή πόλει 
χάνια, τα τζαμία, τους λουτρώνας καί τά μέγαρα των επιφανών. Άλλα 
καί πόσα καί πόσα νερά έρχονται εις την πόλιν αυτήν από τά προς δυ- 
σμάς ό'ρη ! Δεν είναι όμως τόσον ωφέλιμα καί.........

Περί τοΰ άρι&μον των φρεάτων γλυκέος νδατος 
εις τά μέγαρα των επιφανών.

'Υπάρχουν 3060 φρέατα εις οικίας επιφανών εγγεγραμμένα εις τά 
κτηματολόγια. Πολλά έξ αυτών είναι αμφισβητούμενα, πολλαί δε εκα
τοντάδες έξ αυτών έχουν ΰδωρ ψυχρόν ως πάγον.

Περί των τσαρσίών και βεζεοτενίων.

'Υπάρχουν 4400 μαγαζεΐα τεχνιτών καί βιοτεχνών. Εις την πόλιν 
αυτήν υπάρχουν δλοι οί περί πάσαν εργασίαν ασχολούμενοι, οί εις πάσαν 
τέχνην ειδικοί. Τό νά γράψη κάνεις διά τάς εργασίας ενός έκάστου θά έμή- 
κυνε τον λόγον καί ή αναγραφή αυτών θά άπετέλει έμπόδιον διά τό ταξεί- 
διον ήμών. 'Υπάρχει δμως εις την πόλιν ταΰτην θαυμάσιον λιθόκτισκον 
κτίριον, μολυβδοσκεπές με σιδηράς θΰρας καί αυτό είναι τό βεζεστένιον. 
'Ο εις τον οίκον τοΰ εμπορίου εισερχόμενος τά χάνει κυριολεκτικούς από

1 Το «Χατίφ» είναι κατά τούς Μουσουλμάνους πνεύμα έκ τοΰ οποίου ακού
ονται ήχοι μυστηριώδεις. «Κεβσέρ» δέ είναι πηγή τοΰ μωαμεθανικού παραδείσου έκ 
τής οποίας θά πίνουν δσοι πιστοί. Χατίφ σημαίνει καί άγγελος.

3 Ό Τούρκος προτείνων τήν μετά τό «κεβσέρ» προσθήκην τοΰ «μποΰ» (=τοΰ- 
το), ευρίσκει έ'τος 1032 (=0623).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:16 EEST - 3.236.241.27



Ή 'Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή. 351

τάς ευο^δίας τοΰ μόσχου, τοϋ άμβάρεως (άνμπέρ) καί τών άλλων άρωματω- 
δών. Εις τό βεζεστένιον τοΰτο πόσοι καί πόσοι μυθωδώς πλούσιοι έμπο
ροι, κάτοχοι τών θησαυρών τής Αίγυπτου, μετρούν χρυσόν (λίρας) καί 
γρόσια, τόσον ώστε δ κρότος τοΰ μετρήματος προξενεί φρίκην εις τόν άν
θρωπον. Ή συρροή τών άγοραζόντων καί πωλούντων είναι απερίγρα
πτος, αληθές ζατρίκιον δρόμων, δπου υπάρχουν τριακόσιαι οδοί καί εις 
έκάστην οδόν καί από μία συντεχνία (εσνάφ) 'Αλλ’εξ όλων αί μάλλον 
αξιοσημείωτοι είναι ή αγορά τοϋ Ταχτ-ουλ-καλέ (υπό τό τείχος), καί έξω 
τοϋ τείχους τό Μισίρ-τσαρσί (αιγυπτιακή αγορά) καί έσοιίίεν τοϋ τείχους 
τό χαλιτζατζιλάρ-παζαρί (αγορά τών ταπήτων) καί τό Χαβαφλάρ-παζαρί 
(αγορά ετοίμων υποδημάτων, τά καβάφικα) καί τό χαγιατλαρ-τσαρσί (τά
ραφτάδικα), ή αγορά τών καβουκίων καί σκούφων (τακιέ) καί......... ».
Άλλ’ ή αγορά τών καπηλειών καί τών πρατηρίων τοΰ μποζά (μποζαχα- 
νέ; 1 εύρίσκοτται εις άλλην συνοικίαν, άποτελοϋσαι τό περίεργον θέαμα 
τής αγοράς τών διηνεκώς καί από πρωίας μεθυσμένων. Έδώ υπάρχουν 
οί άπιστοι, οί έκδοτοι εις τήν διαφθοράν, οί έκδεδιητημένοι καί οί θαμώνες 
τών ταβερνείων. Υπάρχουν εν συνόλορ 848 οινοπωλεία καί καπηλεία, εις 
τό καθέν εκ τών οποίων κατέρχονται από εκατόν καί διακόσιοι έφιπποι 
ταξειδιώται πίνοντες καί καταλΰοντες εκεί. Είναι καί χάνια καί κατοι- 
κίαι. Οί ίδιοκτήται τών μαγαζείων τούτων πωλοΰν άναισχΰντως εις τούς 
απίστους οίνον καί κερδίζουν χρήματα. Θέαμα παράδοξον, διότι εις ού- 
δέν άλλο μέρος τού κόσμου υπάρχουν τοιοΰτοι ξενώνες όμοΰ καί καπη
λεία, δπου οί άπιστοι κάπηλοι μέ τάς γυναίκας καί τά παιδία των ύπη- 
ετοΰν τούς μεθυσμένους ξένους. Καί όμως όταν κανείς μεθύση, ούτε 
τήν χεΐρα εκτείνει προς τά παιδία καί τάς γυναίκας τών καπήλοίν, ούτε 
διά λόγων τάς ενοχλεί. ’Επικρατεί μεγάλη τάξις. "Ολοι οί φέροντες από 
δλα τά χωρία εις τάς πόλεις εμπορεύματα καί οί άποκομίζοντες πραγμα
τείας, δλοι οί διαβατικοί καταλύουν εις τά καπηλεία ταϋτα καί ό καθείς 
των πίνει άπειρα ποτήρια οίνου καί φεύγει. 'Υπάρχουν εν συνόλφ 20 
μποζαχανέδες, δέκα επτά τέλεια καί λαμπρά καφενεία, εις έκαστον τών 
οποίων μουσικαί καί τραγουδιστοί καί μεττάχηδες 3 καί άοιδοί καί γελω
τοποιοί καί βωμολόχοι. "Ολοι οί έρωτόληπτοι, οί κομψευόμενυι, οί ποιη- 
ταί, οί ταξειδιώται, οί άνθρο^ποι τών γραμμάτων συναθροίζονται εις τά

1 Τό κείμενον έχει «μπούζχανέ» (ψυγεΐον), άλλ’ό Τούρκος εκδότης διορθώνει 
«μποζαχανέ». Είναι δέ ό μποζάς ποτόν παρασκευαζόμενοι1 έκ τής κέγχρου.

a Ό «μεττάχης είναι μίμος ή κωμφδός, δστις τάς νύκτας τοΰ χειμώνος, και 
ίδίφ τάς νύκτας τοΰ ραμαζανίου, διασκεδάζει τούς Τούρκους διηγούμενος αστεία 
καί μιμούμενος ή παρφδών διάφορα πρόσωπα.
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καφενεία ταΰτα διερχόμενοι εκεί τάς ώρας των τήν ημέραν καί νΰκτα 
εις καλήν συναναστροφήν.

"Οταν εις τούς παλαιούς καιρούς έκτίζετο ή πόλις αύτη, ολαι αΐ οδοί 
καί αί συνοικίαι της έσχεδιάσθησαν εις σχήμα ζατρικίου, εύθύγραμμοι 
εις μήκος δύο καί τριών χιλιάδων βημάτων, ολαι λιθόστρωτοι. Άλλ’ αί 
οδοί των τσιφουτικών συνοικιών είναι πολύ στεναί καί ολαι βρωμεραί 
καί ρυπαραί, διότι ό επί τοΰ όδοκαθαρισμού υπάλληλος δεν καθαρίζει 
τούς δρόμους τών 'Εβραίων, ούτε εισέρχονται εις τάς οικίας των άλλοι 
άνθρωποι. Θεέ μου συγχώρεσέ μας ! Είναι αληθής κόλασις . . .

Περί τών συνοικιών τών Μουσουλμάνων και τών μονοθεϊστών.

Έν συνόλφ υπάρχουν 48 συνοικίαι τών πιστών, μεταξύ δέ άλλων 
ή συνοικία Γεδί-Κουλέ (Έπταπυργίου), ή συνοικία Βαρδάρη, ή συνοικία 
Καλαμαριάς, ή συνοικία Χορτάτζ, ή συνοικία Κασίμ πασά, ή συνοικία
'Αγιά-Σοφιά ('Αγίας Σοφίας).........Αύταί είναι αί διάσημοι καί κοινώς
γνωσταί συνοικίαι. Υπάρχουν καί 16 εν συνόλφ συνοικίαι τών απίστων 
καί αμαρτωλών, ήτοι αί συνοικίαι τών Αρμενίων, τών Ρωμηών, τών 
Φράγκων, τών Σέρβων (Σίρφ), τών Βουλγάρων καί τών Λατίνων1. Εις 
τας συνοικίας ταύτας κατοικούν καί αυτοί οι απαίσιοι. Άλλ’ αύταί ,κεΐν- 
ται κάτοχθεν τών μουσουλμανικών συνοικιαιν, είς μέρος επίπεδον προς 
τό μέρος τής πύλης τοΰ τείχους τής Καλαμαριάς. Υπάρχουν Ιν συνόλφ 
καί 56 συνοικίαι Εβραίων. Αυτοί κατοικούν έσωθεν τής Πύλης τής Σκά
λας (Ίσκελέ-καπουσού), κάτωθεν ακριβώς τού τοίχου τού κάστρου. Εί
ναι — μή δφη Κύριος! — απαίσια τσιφουτόσπιτα. Άλλ’ εύρίσκονται είς 
εκλεκτόν μέρος τής αγοράς τής πόλεως. Υπάρχουν δμως καί πυκνοκα- 
τφκημένα μέρη αυτής.

Κατά τά βιβλία τών δικαστηρίων καί συμφώνως προς τάς ανακοι
νώσεις τοΰ δημοτικού άρχοντος (σεχίρ-έμινί) καί τοΰ κεχαγιά τής πόλεως 
υπάρχουν είς τήν πόλιν αυτήν τής Θεσσαλονίκης κατά τό κτηματολόγιον 
33060 έν συνόλφ οΐκίαι1 2 Μουσουλμάνων, Ρωμηών, Εβραίων, 'Αρμενίων 
καί άλλων άπίστοχν. Είναι ολαι μέγαρα πολυόρωφα, λιθόκτιστα μέ άνά 
δύο καί τρεις αύλάς, εστεγασμένα μέ κεραμίδια ερυθρά ως ρουβίνιον, 
έχοντα δλα παράθυρα καί αύλάς καί κλειστούς έξώστας (σαχινσίν) 3 καί

1 Λατίνοι λέγονται είς τά τουρκικά ληξιαρχεία (λατίν μιλλετί, έθνος τών Λα
τίνων) οί καθολικοί τό θρήσκευμα Τούρκοι υπήκοοι.

3 Κυριολεκτικώς «καπνοδόχοι» (μπατζά).
3 Είναι τά παρ’ ήμϊν κοινώς λεγάμενα «σαχνισιά» ή «σαχνισίρια» (εκ τοΰ 

«σάχν»=«σκηνή» καί «σέϊρ»=«θέαμα», άρα είδος θεωρείων).
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ιδιαίτερα διαμερίσματα καί υπόστεγα (τσαρντάκια) καί ασκεπή περίπτε
ρα 1, μέγαρα επιφανών άνατολικομεσημβρινά μέ θέαν προς τόν κόλπον 
τής Θεσσαλονίκης. Εις εκατοντάδας των μεγάρων (σαράγι) τοΰτιον υπάρ
χουν κήποι καί αμπέλια καί κομψοί παράδεισοι καί ροδώνες καί άρμονι- 
κώς κελαρύζοντες πίδακες.

Κατά την άπογραφήν τοϋ Έκμεκτζή-ζαδέ Άχμέτ πασά υπάρχουν εις 
την διοίκησιν (σαντζάκ) ταΰτην πεντάκις εκατοντακισχίλιοι (500.000) άν
θρωποι: ’Από τής άπογραφής εκείνης σήμερον είναι περισσότεροι, διότι 
γνωστός είναι δ αριθμός τών καθ’ εκάστην ημέραν εις τά αρτοπωλεία 
πωλουμένων άρτων. Λέγουν λοιπόν δτι οί κάτοικοι είναι περισσότεροι, 
διότι εις την πόλιν αυτήν υπάρχουν χριστιανοί καί άλλοι όμιλοΰντες 
δλας τάς γλώσσσας, τάς οποίας έ'δωκεν δ Ύψιστος Θεός επί τής γής αυ
τής, μέ τους προξένους καί βαΐλους 2 των, μέ τούς βέηδες τών ’Αθιγγά
νων καί τούς βέηδες τών Γιουρούκων καί τόσων καί τόσων παντός είδους 
έθνους πλασμάτων.

Έν ένί λόγφ αυτή ή πόλις τής Θεσσαλονίκης είναι μία μικρά Κων
σταντινούπολή 3 4. ’Έχει έως 100.000 Εβραίους καί αυτοί λέγουν τήν 
Θεσσαλονίκην «ή Θεσσαλονίκη μας».

Περ'ι τών ίμαρετίων καί συσσιτίων τών απόρων ξένων.

'Υπάρχουν έν συνόλιρ δέκα έξ ίμαρέτια i, τών δποίων τό δάπεδον εΐ- 
μολυβδοκάλυπτον, εις επτά εκ τών δποίων παρασκευάζονται πρωί καί 
βράδυ εις τά μαγειρεΐά των φαγητά καί δπου εις δλους, πλουσίους καί 
έπαίτας, γέροντας, ’Αθιγγάνους (Κυπτή, Γύφτους) δίδεται ως φαγητόν 
άνά έν κύπελον (τάσι) ζοψιός καί είς άρτος ....

Περί τών θεραπευτηρίων και φρενοκομείων.

’Εντός τής πόλεως ταύτης δεν ύπάρχουσιν, ως είς τήν Άδριανού-

1 «Καμεριέ» (έκ τοΰ καμέρ=σελήνη), περίπτερον δπου κάθηται κάνεις υπό
τό φως τή; σελήνης.

3 «Μπαλιόζ» (έκ τοϋ ίτάλικοΰ bailo) ώνόμαζον οί Τούρκοι άλλοτε δλους τούς 
προξένους.

3 Καί έδώ ό Έβλιγιά αντί «Ίστανμπόλ» γράφει τό υπό τών τότε Τούρκων 
προτιμώμενον «Ίσλάμ-μπόλ» (=ποϋ έχει άφθονους Μουσουλμάνους).

4 Τά ίμαρέτια ήσαν φιλανθρωπικά καθιδρύματα, είς τά όποια διενέμετο είς 
τούς σπουδαστάς τών έκ τών τζαμιών έξαρτωμένων σχολών άρτος, ζωμός καί τό 
λεγόμενον ζερντέ-πιλάφ (κίτρινον μέ ζάχαριν).

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ νΒτος ΙΣΤ< 23
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πολιν, την Προύσαν καί την Κωνσταντινοΰπολιν, μεγάλα φρενοκομεία. 
Άλλα φιλάνθροιποι ίδρυσαν παρά τό τζαμί τοϋ Κασίμ-πασά καί παρά 
τδ τζαμί τοΰ Σεΐχ-Χορτάτζ βακουφικούς θαλάμους μέ θεράποντας διά 
τούς εκ ξένων μερών άρριόστους καί τούς περιποιούνται.

Περί τών φρενοκομείων των απίστων.

’Έναντι τών ευαγών τούτων καθιδρυμάτων καί οί ά'πιστοι έχουν 
παραπλεύρως τοϋ μητροπολιτικοΰ ναού έν άλλο τέλειον φρενοκομεΐον 
επί πληρωμή, δπου δι’ αγάπην τοΰ προφήτου ’Ιησού αί γραΐαί των και 
οί μάγειροί των περιποιούνται τούς εκ παντός βιλαγετίου ερχομένους 
ξένους απίστους παρέχοντες εις αυτούς τροφάς καί ποτά.

Περ'ι τών ώραίων μνημείων.

’Έχει μεταξύ άλλιυν μίαν άξιοθέατον πυριτιδαποθήκην, τής οποίας 
δλους τούς τροχούς στρέφουσιν ίπποι καί αλέθουν νυχθημερόν μαύρην πυ
ρίτιδα. 'Ο κρότος τών τροχών τούτων ακούεται από ικανής άποστάσεως 
ως άλλος κεραυνός. ’Έχει έ'ως τριακοσίους στρατιώτας μέ διευθυντήν καί 
αξιωματικούς ....

Περί τών ιδιοτήτων καί τον σχήματος τών αλευρομύλων.

Έν τή πόλει ταύτη ύπάρχουσιν 170 εν συνόλφ υδρόμυλοι μέ ένα εί
δος τεχνικών τροχών ικανών νά προκαλέσουν τον θαυμασμόν καί τών 
Φράγκων. Εις κανέν βιλαγέτιον δεν υπάρχουν τοιοϋτοι αλευρόμυλοι. Άν 
κάνέν άθώον παιδάκι έγγίση τούς τροχούς τών μύλων τούτων στρέφον
ται μέ κρότον καί παράγεται άλευρον σίτου.

Περί τον διηνεκώς καλόν άέρος.

Τό άναψυκτικόν κλΐμά της είναι τόσον καλόν καί εύκραές, ώστε θέ
ρους τε καί χειμώνος έρχονται εις την πόλιν κατ’ άγέλας τά αρνάκια καί 
τά ερίφια ως δώρα. Τον χειμώνα πολλοί γέροντες δεν έχουν ανάγκην νά 
φορούν γούναν. Τό κλίμα της είναι λαμπρόν καί έκτεθειμένον εις τούς 
οκτώ ανέμους.

Περί τών άγνο προσώπων καί ύψιμετώπων μειράκιων.

"Ολα τά αξιέραστα μειράκια (δγλάνια) από τοΰ δέκατου μέχρι τοΰ
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εικοστοί έτους τής ηλικίας των είναι ωραία. Ή ωραιότης των φθάνει 
εις βαθμόν τοιοΰτον, ώστε κάθε μία από τάς φακίδας (εληές) των είναι 
. . . . είναι δέ και φύσει ευφυείς.

Περί τον χρώματος νέων και γερόντων.

'Όλοι, καί αυτοί οί αδύνατοι γέροντες, είναι κοκκινοπρόσωποι καί 
έχουν τό μέτωπον επίσης έρυθρίζον. Φθάνουν εις βαθύ γήρας καί είναι 
μακρόβιοι. ’Ακόμη καί εις ηλικίαν εκατόν εβδομήκοντα ετών, πάλιν ιπ
πεύουν, ζωνυουν τό ξίφος καί είναι ικανοί προς συνουσίαν.

’Έπαινος των άγγελομόρφων γυναικών.

"Ολαι αί σεληνοπρόσωποι κόραι καί γυναίκες είναι εις τόν αυτόν 
βαθμόν ιόραΐαι καί χαριτωμέναι. Τά λόγια των είναι ζυγισμένα, οί όδόν- 
τες των μαργαριτώδεις, εκάστη δέ θρίξ τής κώμης των μαύρη ώς ή νΰξ.

Περ'ι τών ονομάτων των ανδρείων άνδρών. 

Άφοΰ-Τσελεμπή, Μπαϊκους-ζαδέ αγά ....

Περ'ι τών ονομάτων τών ενάρετων γυναικών.

Πρώτον Γκιουλ-μισέ (Gul-Miche) καί Γκιουλ-Μπουλά καί Raiche- 
Kadin καί Ζουλφικάρ-Καδίν, καί Έμιχάν-Καδίν, καί Χεβεντί-Καδίν, καί 
Άαλίμ-Καδίν, καί Σαφιγέ-Καδίν, καί Μίχρι-Μάχ-Μπουλλά,

Περί τον οχήματος τών ενδυμάτων τα>ν ανθρώπων.

"Ολοι οί διακεκριμένοι επιφανείς (άϊάν) φέρουν καφτάνιον εκ μετα
ξωτού ατλαζιού καί ενδύματα μέ πολΰχρωμον εσωτερικήν έπένδυσιν (φό
δρα) καί σαμουρόγουναν, την δέ κεφαλήν περιβάλλουν μέ διαφόρων ει
δών χρυσοΰφαντα σαρίκια. Οί μεσαίας τάξεως φέρουν επενδυτήν εξ αγ
γλικού έριούχου καί καφτάνιον έξ υφάσματος τής Δράμας, οί δέ νεαροί 
φέρουν καλπάκι από σαμουρόγουνα.

Περ'ι τών ενδυμάτων τών άξιεράστων κοριτσιών.

Ολαι αί κυρίαι καί αί δοΰλαί των φέρουν φερετζέδες άπό έριοϋχον,
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αί δε πλούσιοι πολυτελή επανωφόρια έκ μεταξωτού χρυσοϋφάντου. Την 
κεφαλήν καλύπτουν μέ λευκήν καλύπτραν1. Καλύπτουν τό πρόσωπον και 
βαδίζουν αίδημόνως.

Περί των ονομάτων των δούλων.

Ώς επί τό πλειστον τά ονόματα των δούλων είναι Φυρούζ, Περβίζ, 
Ίσκεντέρ, Τσακίρ, Κενάν, Χαμαλλί, Κιντεμλί, Μασκλόρ (Machklor), Φερ- 
χάτ, Γεράρ, Σεϊφί, Τεζ-Γκελντί, Σαχίν (Chahin), Cheremet, Γιουβάν, 
Μπαλή, Γκεϊβάτ, Γεχράπ, Μπιαλέφ, Γκιονουλλοϋ.

Περ'ι των ονομάτων των {θεραπαινίδων 1 * 3.

Περί των ονομάτων των επιφανών καί προκρίτων.

Πρώτον δ διευθυντής των τελωνείων Τσιφούτ-Γιαχιά αγάς καί δ 
Μαχμούτ αγάς ....

Περί της ειδικής διάλεκτον των αγάδων.

Οί κάτοικοι δμιλούν ώς επί τό πλειστον τέσσαρες γλώσσσας, αλλά 
γνωρίζουν άριστα τήν τουρκικήν. Γνωρίζουν καί τά ελληνικά καί βουλ
γαρικά. Άλλα τήν Εβραϊκήν γλώσσαν γνωρίζουν πλεϊστοι, διότι ημέρας 
καί νυκτός εύρίσκονται εις συνάφειαν καί έχουν εργασίας μέ Εβραίους.

’Έπαινός των σοφών Ιατρών.

‘Υπάρχουν τόσαι καί τόσαι εκατοντάδες σοφοί καί διαπρεπείς ια
τροί, έκ των οποίων δ καθείς είναι ούτως είπεΐν δ 'Ιπποκράτης, δ Σω
κράτης, ό Φιλικός καί δ Γαληνός τών ημερών ημών. Άλλ’ εξ δλων δ παρά 
τό Μπαλούκ-ΙΊαζάρ (τήν ’Ιχθυαγοράν) Σεγίτ Λατίφ Τσελεμπή ....

Περί τών διαπρεπών χειρονργών.

Εις τήν πολιτισμένην αυτήν πόλιν υπάρχουν πλεϊστοι δσοι τέλειοι

1 Ενταύθα τό κείμενον έχει λέξιν άκατάληπτον : «ντουσί». Ό Τούρκος εκ
δότης παραθέτει «ντουγίκ» ή «ντουντοϋ» καί προσθέτει ότι ίσιος νά είναι «ντου- 
βάκ» ή μάλλον ή περσική λέξις «τετάκ».

3 Κρίνομεν περιττόν νά παραθέσιομεν τήν σειράν τών ονομάτων τούτων.
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καί άριστοι χειρουργοί, άλλ’ εξ δλων 6 τέλειος δεξιοτέχνης Φαγκούλ δ 
Φράγκος «Έλεμόρια»1 είναι αριστος χειρουργός έκτελών έργα θαυμάσια 
μέχρι βαθμού μαγείας, μ ή εχοντα ανάγκην επαίνου.

Περί των αρετών των ευσεβών σεϊχών και ερημιτών.

"Αν καί μεταξύ των κατοίκων τής χώρας άπαντώσιν άνθρωποι έκ- 
δεδιητημένοι, ερωτύλοι, φαιδροί, εύθυμοι καί άστειόλογοι, μεταξύ δμως 
αυτών υπάρχουν καί εκατοντάδες ανθρώπων θεοσεβών καί φιλόθρησκων, 
οϊτινες νηστεύουν έκτελοϋντες τάς τακτικάς προσευχάς.

Περί της ΐεράς ποιηαεως των εκλεκτών ποιητών.

Υπάρχουν πλεΐσται εκατοντάδες ευφυών καί εύγενών συγγραφέων 
καί ποιητών, πεπροικισμένων διά τής ποιητικής εμπνεύσεως διεξελθόν- 
των απαντας τούς κλάδους τής ανθρώπινης γνώσειυς καί κατόχων τής 
αγνής ποιήσεως, εξ δλων δμως ο Σεναζί-Τσελεπή.

Περί τών λογιών, τους όποίονε έγνωρίσαμεν.

Εντός ολίγων ημερών ήλθομεν εις συνάφειαν μέ πλείστους' δσους 
τσελεμπήδες κατόχους τών χιλίων κλάδων τής επιστήμης, εφάμιλλους τοϋ 
Δζεμσίτ 1 2 άλλ’ εξ δλων ....

1 Κατ' άλλο χειρόγραφον «Έλεκόρτα», κατ’ άλλο «Έλεκόρνα» καί κατά εν 
άλλο «Έλεμόρμπα». Πάντως είναι δύσκολον νά μαντεύση τις ποιον όνομα ή ποία 
χώρα κρύπτεται υπό τήν παραμόρφωσιν ταύτην. ’Ίσως νά πρόκειται περί 'Εβραίου 
καταγόμενου έκ κάποιας επαρχίας τής Ισπανίας.

2 Ό Δζεμσίτ (Djemchid) είναι μυθικός βασιλεύς τής αρχαιότατης Περσίας, 
τέταρτος τής έν τή χώρα ταύτη βασιλευσάσης πρώτης δυναστείας τών Πισνταντιάν 
(Πισταντιδών), πολύ προγενεστέρας τής τών Άχαιμενιδών (Καγιανιάν). Κατά τούς 
συγκεχυμένους περσικούς θρύλους, τούς οποίους περισυνέλεξεν ό διάσημος Πέρ- 
σης επικός ποιητής Φιρδουσί εις τό «ϋιαχναμέ» (βίβλον τών βασιλέων) του, ό 
Δζεμσίτ έβασίλευσεν 700 έτη, θεωρείται δε ώς ό βασιλεύς τοΰ οίνου καί ώς ό 
ιδρυτής ήλιολατρικής καί φυσιολατρικής θρησκείας, ής ή λατρεία ήτο ανάμικτος 
μέ όργια μέθης, προηγηθείσης τής πυρολατρικής τοϋ Ζωροάστρου. Ώς δέ ό Ζω- 
ροάστρης θεωρείται έλθών εις Περσίαν έκ τής ’Ινδικής, οϋτω καί τά περί Δζεμ
σίτ μυθευόμενα θεωρούνται ειλημμένα έκ τής μυθολογίας τών Ινδών, έν τή όποίρ 
ό ήρως ουτος ονομάζεται Djama-Chida (=βασιλεύς ήλιος).
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Περί τοϋ άστρολαβικοϋ υπολογισμού τής επί τής γής ιΗαεως τής πόλεως.

Ό υπολογισμός τής θέσεως τής πόλεως, κατά τά λεγάμενα τής επι
στήμης τοϋ αστρολάβου, δίδει δτι ή πόλις αυτή κεΐται επί τής σφαιρικής 
γής εις την 28ην υποθετικήν (;) εις την 4ην αληθή (;) ζώνην, υπό πλά
τος τοπικόν (;)... καί μήκος ημερήσιον ώρας καί βαθμού καί...

Περί τής τύχης τής πόλεως κατά τά λεγάμενα των άστρολόγων.

Κατά τά παλαιά λεγάμενα των αρχαίων ή τύχη τής πόλεως ταύτης 
εύρηται εις τον αστερισμόν τοΰ ’Ιχθύος καί εις τον οίκον τοϋ Διός 
ώς εκ τούτου οί παντός είδους ιχθΰς είναι ά'φθονοι εις την θάλασσαν 
της καί οί κάτοικοί της κλίνουν εις τάς αγοραπωλησίας.

ΟΙ άνευ επαίνου οίκοι των παπάδων και κληρικών.

Έν συνόλφ υπάρχουν 12 μοναστήρια καί εκκλησίαι των Ρωμηών, 
’Αρμενίων καί Φράγκων, ως καί 20 ραββίνων (χαχαμχανέ) ως καί τόποι 
τής κακής των λατρείας ονομαζόμενοι «συνεγώ» (συναγωγαί).

Περί τής άφύλονίας των γεννημάτων και προϊόντων.

Εις τάς προς Ν. καί Δ. τής θελκτικής ταύτης πόλεως πεδιάδας πα- 
ράγονται τόσα παντοειδή δημητριακά, δσα εξ δλης τής γής μόνον εις τάς 
πεδιάδας τής Συρίας καί τοΰ Χωράν. Παράγει επτά ειδών σίτον, ώς καί 
ό'ρυζαν, κυάμους, φακήν καί φασόλια.

Περί τής ευλογίας τών λαχανικών καί χορταρικών·

Έκ τών χλωρών λαχανικών υπάρχουν τό θέρος καί τον χειμώνα 
άφθονα αγγούρια, κρόμμυα, πράσα, κάρδαμα, σκόροδα, λάχανα, ραπάνια 
γογγύλια καί δαυκιά, εις δε τάς πεδιάδας της παντός είδους χόρτα φορ- 
βής, τριφύλλια καί άλλα χόρτα.

Περί τον μεγάλου ευεργετήματος τών τροφίμων.

Κατά τάς ημέρας τοϋ χειμώνος δλοι οι επιφανείς καί πρόκριτοι δί
δουν αμοιβαίος κάθε νύκτα καί μεγάλα συμπόσια ονομαζόμενα «γκεζμέ» 
(περιπατητικά)· Τούτο εις ουδεμίαν άλλην χώραν συμβαίνει. Μεταξύ τών
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•θαυμάσιων αγαθών των καταλέγονται το τμητό αρνάκι, τό άρωματώδες 
αρνάκι καπαμά, τα ψάρια καί τά χοσάπια των, δλα αξιομίμητα.

Περί τών δπωρικών, εκλεκτών έργων τον Θεόν.

Εις τούς παραδείσιους κήπους, τά περιβόλια καί τά αμπέλια των 
παράγονται εκατοντάδες ειδών θαυμάσια δπωρικά, αλλά προ πάντων 
άσπρα κεράσια.........

Περί τών παντοειδών ζωοπαρόχων και ψυχαγωγών ποτών.

’Έχουν παντός είδους άριστα καί εκλεκτά ποτά, αλλά λέγουν, δτι 
πολύ επαινετός είναι δ οίνος των, τού οποίου καί μία σταγών είναι «χα- 
ράμ», (άπηγορευμένη υπό τής θρησκείας). Ή εμή έλαχιστότης δεν τόν εΐδε 
καί δεν ήρώτησα τόν κεχαγιάν (ελεγκτήν) τών ποτών. ΓΙρό πάντων ή βυ- 
σινάδα της καί τό μέλι τοϋ Χορτάτζ επαινούνται υπό τών ειδημόνων.

Περί τών εργασιών τών βιοτεχνών.

Κάθε τεχνίτης έχει καί τό ώραΐον έργον του, άλλ’ οί περισσότεροι 
τών κατοίκων της είναι εξαίρετοι έμποροι. Λέγουν «Έλ-κιασίπ χαμπίμπ- 
ουλ-λάχ» («ό βιοτέχνης είναι φίλος τού Θεού») καί κάμνουν τάς εργασίας 
των. Ώς επί τό πλεΐστον μεταβαίνουν διά θαλάσσης εις Αίγυπτον, διε
ξάγουν δε έμπόριον καί εις την χώραν τών Φράγκων (Φρεγκιστάν). "Εν 
μέρος εξ αυτών εργάζεται, έν άλλο μέρος επιδιώκει την σπουδήν, εν άλλο 
είναι οι έχοντες έργον τάς προσευχάς.

Περί τών επαινετών καί εκλεκτών τεχνών.

"Ολα τά έργα τού λαού της είναι επαινετά, άλλ’ δλοι οί Εβραίοι 
κατασκευάζουν παντός είδους μοναδικούς τάπητας εκ πιλήματος (κετσέ) 
τής Θεσσαλονίκης με πολυχρώμους ζωγραφιάς, αληθή έργα μαγείας. Ε
πίσης κατασκευάζουν έριοΰχα (τσόχες) «σομπραμά» τής Θεσσαλονίκης 
κυανά καί πράσινα διά τούς 40.000 γενιτσάρους τής οθωμανικής δυνα
στείας ώς καί εριοΰχα είδους αγγλικού (Λονδίνου), επίσης καί μεταξωτά 
κυανά λουτρικά (πεστιμάλια) μέ ρωμέϊκα, αραβικά καί κριμαϊκά (;) 1 καί

1 Τό πρωτότυπον έχει «Κρίμε». Άλλ' ή Κριμαία λέγεται τουρκιστί «Κρίμ» 
(προψ. Κιρίμ). 'Επομένως δεν εϊμεθα βέβαιοι περί τής ακρίβειας τής μεταιρράσεως 
τής λέξεως ταιίτης.
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παντός είδους μικροί τάπητες εξάγονται από αυτήν την Θεσσαλονίκην.

Περί τών ενώπιον των όφϋαλμών ημών παραδείσιων αμπελώνων.

Μοί έλέχθη δ'τι κατά τό βιβλίον τοϋ είσπράκτορος τοΰ δημοτικού 
φόρου, τοϋ κεχαγιά τής πόλεως καί τοΰ επί των φόρων μεταφοράς, υπάρ
χουν περί την πόλιν τής Θεσσαλονίκης εν δλφ 46.000 αμπελώνες κατα- 
βάλλοντες τό δικαίωμα «ντουλοΰμ» 1. Εις έκαστον δέ αμπελώνα υπάρ
χουν περίπτερα χρησιμεΰοντα ως εντευκτήρια διασκεδάσεων με τό ποτόν 
τής αμπέλου καί γυναίκας.

Περ'ι των εξοχικών περιπάτων.

Πρώτον τά όπισθεν τοΰ Έπταπυργίου, έπειτα τό Σου-μπασί, έπειτα 
Γενί-καπί Σουγιοΰ-μπασή .... ’Από τά τέσσαρα μέρη τοΰ ποταμοΰ,τού
του είναι πολλοί οί εξοχικοί τόποι αναψυχής.

Περ'ι τών παλαιών παραδόξων και μαγικών αντικειμένων.

Πρώτον εντός τοΰ τζαμιού τοΰ Κασίμ-πασά a, δταν επιθυμήση κα
νείς ν’ ανοίξουν τό φέρετρον τοΰ τάφου τοΰ κατόχου τής ημέρας 8 τοΰ 
Κασίμ, αί χεΐρες τών ανθρώπων, οΐτινες εγγίζουν τοΰτο παραλΰονται 
αμέσως καί δ λαιμός των στραβώνει.........

Περί τών εκτεταμένων αρόσιμων γαιών-

Είναι εν είδος χώρας ευφόρου, όμοια τής οποίας δέν υπάρχει εις 
δλην τήν οικουμένην. Τό αγνόν έδαφος της δίδει εντός ενός έτους έβδο- 
μήκοντα 1 2 3 4 * * * ειδών εσοδείας. Αί αρόσιμοι γαϊαί της είναι άφθονοι, 6 πλοΰ-

1 Εις άλλο χειρόγραφον «ντονούμ» (στρέμμα), άρα πρόκειται περί τοϋ στρειι- 
ματικού φόρου

2 Δηλαδή τοΰ ναοϋ τοΰ άγιου Δημητρίου.
3 ΙΙροτιμώμεν τήν γραφήν «γκιούν» καί μεταφράζομεν «ημέρας» τοΰ Κασίμ,

δηλαδή τής 26ης ’Οκτωβρίου. Επομένως κάτοχος τής ημέρας τοΰ Κασίμ θεωρη-
τέος ό 'Άγιος Δημήτριος.

1 ’Αντί τό «γετμίς» (=70) άλλο χειρόγραφον έχει τό πολύ όμοιάζον κατά τήν
γραφήν «μπές», ήτοι «πέντε», δπερ καί τό πιθανώτερον.
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τος καί ή ευλογία των εσοδειών της παμμέγιστος, αί πεδιάδες της είναι 
κατάφυτοι από δένδρα.

Περί τών πέριξ χωρίων και πόλεων.

Πρώτον προς Δ., εις άπόστασιν δέκα περίπου ωρών, είναι ή πόλις 
Γενιτζέ-Βαρδάρ χ. Πάλιν προς τό μέρος εκείνο συνορεύει ή πόλις Βόδινα 
(Βοδενά). ’Επίσης προς Δ. τό Δεμίρ-Χισάρ' εις άπόστασιν ενός σταθμού 
από τού Δεμίρ-Χισάρ τά σύνορα είναι πεδιάς. Προς Β. υπάρχουν αί πό
λεις Μπεσίκ. ΓΙρός Β. ό Λαγκαζάς καί πάλιν προς τά εκεί εις άπόστασιν 
μιας ημέρας είναι πλησίον ή πόλις Σεντέρ-καπουσού 3 καί δ ναχιές, (δή
μος) τών μονών τοϋ Άϊνάροζ ('Αγίου ’Όρους).

Έκεΐθεν προς Ν. μεταξύ τών πόλεων τών κειμένων εις άπόστασιν 
ενός ή δύο σταθμών, είναι ή Καραφέρα (Βέρροια) καί νοτίως ταύτης ή 
Σερφιτζέ (τά Σέρβια) καί τό φρούριον τής Έλασσώνος καί ή μεγάλη πό
λις Γενί-σεχίρ (Λάρισσα) καί ή πόλις Τύρναβος καί ή πόλις Έρμιγέ ('Αλ
μυρός) καί τό φρούριον Κόλος (Βόλος) 3, καί ή Κασσάνδρα, καί ή πόλις 
Βελεσίν (Βελεστΐνον) καί ή πόλις Τσατάλτζα (ή φάρσαλος). 'Όλαι αύταί 
είναι πόλεις εύδαίμονες κείμεναι νοτίως τής Θεσσαλονίκης εις άπόστασιν 
ενός ή δύο σχεδόν σταθμών.

Έξ ’Ανατολών δέ, προς την ’Άσπρην θάλασσαν, είναι κόλπος μή
κους 100 μιλίων.

Συμπληρωτικά περί της πόλεως.

Πρώτον οι κάτοικοι τής πόλεως ταύτης είναι φιλόξενοι. ’Επειδή δέ 
οί επιφανείς καί πρόκριτοί της είναι πολλοί, υπάρχουν εν αυτή υπέρ 
τούς χιλίους κάτοχοι ηγεμονικών οίκων, τών οποίων ή πλουσία τράπεζα 
γέμει άφθονων άγαθών . .. ».

ΙΙερ'ι τών πηγών και ποταμών τον ορούς Χορτάτζ (Χορτιάτον).

Είναι δ'ρος υψηλόν, υψους σεβαστού, ύψούμενον προς τούς ουρανούς. 
Εις τήν υψηλήν του κορυφήν δέν λείπουν θέρους τε καί χειμώνος χιόνες 1 2 3

1 «Βαρντάρ-Γενιτζεσί». Είναι τά Γιανιτσά.
2 Είναι τό Σιδηροκαόσιον ή Σιδηρόκα-ψα, περί τοϋ όποιου έγράψαμεν.
3 Οί Τούρκοι ώνόμαζον τόν Βόλον Γκόλος ή Γόλος καί ούχί «Κόλος», ώς 

γράφει ό Έβλιγιά.
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και πάγοι καί κρύσταλλα. Το υψηλόν τοϋτο δρος κεΐται προς Δ. τής Θεσ
σαλονίκης, δπόθεν καί φαίνεται. Τά γλυκά του νερά 1 έρχονται εις την 
Θεσσαλονίκην με υπογείους σωλήνας καί διανέμονται εις δλους τούς λου
τρώνας, τά τζαμία καί τα ίμαρέτια τής πόλεως. Έπί τοΰ υψηλού τούτου 
ορούς υπάρχουν πλεΐσται εκατοντάδες μικρών λιμνών παρόμοιαι προς τον 
οφθαλμόν τής ζωής. Κατά τον δριμύν χειμώνα εις τάς λιμνίσκας ταύτας 
σχηματίζονται πάγοι ως κρύσταλλα, κατά δε τό θέρος 1 2 3 οι ραγιάδες τοΰ 
Χορτάτζ φέρουν τούς πάγους μέ υποζύγια εις την Θεσσαλονίκην καί τούς 
πωλοϋν. Μερικοί από τούς προκρίτους καί επιφανείς τής Θεσσαλονίκης 
ανέρχονται εις τον Χορτιάτην μέ τάς σκηνάς καί άποσκευάς των, μέ τά 
τρόφιμα καί ποτά των καί διασκεδάζουν έπί τού βουνού τούτου έ'να δύο 
μήνας εύρίσκοντες αναψυχήν.

Το προσκύνημα τον σεΐχου Χορτάτζ.

Εις μίαν γωνίαν τοΰ υψηλού τούτου βουνού, όμοίαν προς παραδεί
σων κήπον, υπάρχει οΐκος τοΰ ρηθέντος αγίου. Εις τό εκεί μοναστήριον 
τελείται πάντοτε λατρεία καί προσευχή, την μέν ημέραν έν νηστεία, την 
δέ νύκτα έν ορθοστασία. Είναι τό προσκύνημα τοΰ αγίου τούτου σουλτά
νου καί διά τοϋτο τό λέγουν «χορτάτζ-νταγί» (δρος τοΰ χορτάτζ)· Εις την 
ελληνικήν όμως γλώσσαν λέγεται «χορτάσι», διότι εις τούς πρόποδας τοΰ 
βουνοϋ τούτου υπάρχει ακόμη χιορίον εκατόν οικιών τών άπίστοον όνόματ1 
«.Χορτάς». Οί κάτοικοι τοΰ χωρίου τούτου φέρουν τό θέρος χιόνι είς τούς 
προκρίτους τής πόλεως τής Θεσσαλονίκης.

Έκεΐθεν έλθόντες πάλιν είς την πόλιν ήρχίσαμεν την έπίσκεψιν των 
προσκυνημάτων.

Περί τών προσκυνημάτων.

Πρώτον έντός τοΰ περιβόλου τοΰ τζαμιού τοΰ Χορτάτζ-σουλτάν ανα
παύεται ό ίδιος δ Χορτάτζ-σουλτάν. Κύριος δ Θεός εύλογοίη τό μοναστή- 
ριόν του.

Τοΰ αγίου τούτου άναφέρονται μύρια θαύματα διά τήν αναγρα
φήν τών όποίιυν δέν έ'χομεν καιρόν. "Εν τών θαυμάτων τούτων είναι τό 
εξής. Μίαν νύκτα δ άγιος ούτος μέ δλους τούς καλογήρους του> έν φ

1 Τό κείμενον εχει «όίμπου-χαγιάτ», τό όποιον σημαίνει «ΰδωρ ζωής» ή «αθά
νατο νερό».

2 Ό Έβλιγιά γράφει «κατά τό νεβρούζ τοΰ Ιουλίου». «Νεβροΰζ (νεβ=νέα,
ροΰζ=ήμέρα) είναι ή πρώτη ήμερα τής άνοίξεως.
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άνεφώνουν τό«’Αλλάχέκμπέρ» καί «εις είναι δ Θεός», άνέτειλε τό μεσο
νύκτιον τό φως τής ημέρας καί φωτοστέφανος επί τής κεφαλής τοϋ 
αγίου, καί ενφ ή πόλις τής Θεσσαλονίκης ήτο βυθισμένη εις τό σκότος 
έγινε φωταυγής ημέρα, δλοι δε οί ά'γιοι συνοδοί του ίδόντες τήν νύκτα 
καί τήν ημέραν επί τής σεπτής κορυφής τοΰ αγίου ανέκραξαν περσιστί 
«χορτάτζ» δηλαδή «δ άγιος με τό ηλιακόν στέμμα», καί έκτοτε έμεινε τό 
όνομά του «Χορτάτζ». Τούτο ειδον οί άπιστοι καί ο! Εβραίοι τής Θεσ
σαλονίκης καί τότε εκ μέν των Ναζωραίων εκατόν άτομα, εκ δε των Ε
βραίων μόλις έβδομήκοντα έτιμήθησαν διά τής αληθούς πίστεως. Κατό
πιν δ άγιος μετά τό θαύμα τούτο έκυρίευσεν εκ των χειρών των απίστων 
τό μοναστήριον, δπερ είναι τό τζαμίον του, τό μετέτρεψεν εις τζαμίον 
καί είναι ακόμη τεθαμμένος έν αυτή). Είη τό έλεος τοΰ Θεού επ’ αυτού.

'Υπό τό προσκύνημα Κανλή-Μπουρμάζ, εντός θόλου μολυβδοσκεποϋς, 
εντός τής μικράς αυλής τοΰ τάφου τού Μουσά-μπαμπά, δπου είναι μία 
κυπάρισσος, υπάρχουν μερικοί καλόγηροί του. ’Ένδοθεν δε τής προς τήν 
θάλασσαν πύλης τού προσκυνήματος, εντός μαυσωλείου, εις μέρος κατά- 
φυτον, υπάρχει δ τάφος τοΰ Μεϊντάν-Σουλτάν-Μπαμπά. Εις δέ τό Μπα- 
λίκ-παζάρ είναι τό προσκύνημα τοΰ Άλή-Μπαμπα. . . . Υπάρχουν καί 
τόσα καί τόσα προσκυνήματα, άλλ’ εκείνα τά μοναστήρια, τά όποια προσ- 
εκυνήσαμεν καί επεκαλέσθημεν τήν ευλογίαν των, είναι τά των ρηθέν- 
των αγίων.

Μετά τούτο άποχαιρετίσαντες άπαντας τούς φίλους έπορεύθημεν 
τέσσαρας ώρας προς Δ. καί διέβημεν τήν ξυλίνην γέφυραν τοΰ Βαρδάρ 
(’Αξιού). Ό μέγας ούτος ποταμός πηγάζων έκ των εντός τής ’Αλβανίας 
βουνών τοΰ Καλκάν-Ντελέν, διέρχεται διά τής κοιλάδος τοΰ φρουρίου Κα- 
τσάνικ, ρέει διά τής πόλειυς των Σκοπίιυν καί τής πόλεως τοΰ Κιοπρου- 
λοΰ (Βελεσών), ρέει έκ τοΰ Όφτσέ-μπολοΰ 1 καί διερχόμενος έκεΐθεν χύ
νεται εις τό Αίγαΐον. εις θέσιν . . . παρά τήν Θεσσαλονίκην.

Κατόπιν πορευθέντες πάλιν .... ώρας διά των πεδιάδων προς Δ., 
διελθόντες διά πλείστων άνθούντων χωρίων καί διαβάντες τόν ποταμί- 
σκον Σογιουτλοΰ, δστις πηγάζων έκ των βουνών τών Γιανιτσών χύνεται 
επίσης εις τό Αίγαΐον παρά τήν Θεσσαλονίκην, έφθάσαμεν, άφοΰ δι- 
ήλθομεν διά πλείστων όσων χωρίων, εντός δέκα ωρών είς τό Γενιτζέ- 
Βαρδάρ (Γιανιτσά).

(Έπεται συνέχεια).
ΝΙΚΗΦ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

1 Είς άλλο χειρόγραφον υπάρχει Όφτσέ-γιολοϋ (δρόμος τοϋ ”Οφτσε), ήτις 
όμως γραφή είναι ασφαλώς εσφαλμένη. Πρόκειται περί τοϋ «’Όφτσε-πόλιε», τό 
όποιον σλαβιστί σημαίνει «πεδίον τών προβάτων».
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