
Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΒΛΙΑ ΤΣΕΛΕΜΓΙΙΪ1

Μετάφραοις καί ελεγχος τοϋ «'Οδοιπορικού» 

(οεγιαχατναμε) τον Τούρκου ηεριηγητον μετά παρατηρήσεων.

’Έπαινος2 της πόλεως Βαολάκ (Vachlak).

Εντός τοϋ εδάφους τής διοιπήσεοος Καβάλλας, είναι μικρά συμπα
θής πολίχνη έξαρτωμένη έκ τής πόλεως Μπερεκετλή 3 εντός ευρείας κοι-

Συνεχίζοντες τήν είς τον περυσινόν τόμον της «Έπετηρίδος τής 'Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών» (σελ. 486-514) δημοσιευθεΐσαν κριτικήν άνάλυσιν καί έν τοϊς 
πλείστοι. αυτολεξεί μετάφρασιν των περί Μακεδονίας κεφαλαίων τοΰ «'Οδοιπορι
κού» τοΰ Έβλιά Τσελεμπή, δίδομεν ήδη τήν συνέχειαν τούτων κατά πιστήν μετά- 
φρασιν τοΰ τούρκικου κειμένου, μετά παρατηρήσεων είς σημειώσεις. Προηγουμέ
νως δμως όφείλομεν μίαν έπεξήγησιν είς τά περί Σεντερκισί, Σεντέρ-καπισί ή 
Σεντερκαψί (Βλ. «Έπετηρίς τής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών» ϊόμ. ΙΑ', σελ. 
498). Διηρωτοόμεθα τότε καί ήρωιώμεν τούς έκ των ήμετέρων ειδικούς, ποία εί
ναι ή κατά τον Έβλιά σπουδαία αυτή πόλις, ή έ'χουσα καί νομισματοκοπείων, 
έκλιποϋσα δέ σήμερον καθ’ ολοκληρίαν. Ό Έβλιά παρήγε τό όνομα αυτής έκ 
τοΰ "Ελληνος φιλοσόφου Σεντερκαψί (!), όστις άνεκάλυψε δήθεν τά ούχί μακράν 
αυτής κείμενα αργυρωρυχεία.

Ώς ήδυνήθημεν ήδη νά διαπιστώσωμεν κατόπιν σχετικής έρεύνης, πρόκει
ται περί τοΰ χωρίου «Σιδηροκαύσιον» ή «Σιδηρόκαψα» ή «Σιδηρόκαυσα» κειμένου 
έν τή Χαλκιδική χέρσο νήσω. Τό χωρίον τοϋτο σχετίζεται στενώς πρός τήν Ιστορίαν 
τοϋ Αγίου ’Όρους. Παρ’ αυτό 'ίδρΰσεν ’Ιωάννης ό Κολοσσός κατά τον Θ’ αιώνα 
τήν ομώνυμον μονήν. Ή ΰ ταρξις τού χωρίου τούτου έλησμονήθη, ώς φαίνεται, τό
σον, ώστε ό κ. Άθ. Σ. Παλαμήόης, οσπς διήλθε τόν βίον του έν τή Χαλκιδική, 
γράφων περί των χρυσιορυχείων, αργυρωρυχείων κλπ. τής Χαλκιδικής νά λέγη έν 
τή έφημερίδι «Έσιία» ότι δέν ήκουσε ποτέ τι περί Σιδηροκαύσης. Δέν είναι άπί- 
θανον νά περισυνέλεξεν ό Έβλιά παλαιάς φήμας περί τής μυστηριώδους ταύτης 
πόλεως καί νά έγραψε περί αυτής ώς αν τήν είδεν ύπάρχουσαν. Θά ήτο καί 
τούτο μία ακόμη τερατολογία του.

3 Ή λέξις «έ’παινος» (sitaish) είναι ένταΰθα είδος κοσμητικού έπιθέτου, 
τόπον έπέχοντος τής λέξεως «περιγραφή».

3 Ό έκδοτης λέγει ότι υπάρχει είς άλλο χειρόγραφον γραφή «Περεκιλή» (;).

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ· ΣΠΟΥΔΩΝ "Ετος ΙΕ' 10
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λάδος μέ δέκα πέντε μικρά χάνια κεραμοσκεπή καί σχιστολιθοσκεπή, 15 
πρατήρια, 1 λουτρώνα καί 200 εν δλψ κεραμοσκεπεις οικίας εν καλή κα- 
ταστάσει μέ αμπέλους καί κήπους.

Έκεΐθεν όδοιπορήσαντες επί ήμίσειαν ώραν, προσεκλήθημεν υπό 
πλείστων δσων καλών φίλων εις τάς έν τή πόλει Πραβίστα οικίας των.

Τά της πόλεως Πραβίατας (Πραβίον).

Κείται εις τούς πρόποδας ύψικαρήνου ορούς, Α. τής πόλεως τοϋ 
’Ορφανού καί Δ. τοΰ φρουρίου τής Καβάλλας, εις άπόστασιν ενός κονα- 
κίου (ήτοι σταθμού) από τοΰ ’Ορφανού καί τής Καβάλλας.

Είναι πόλις μικρά, πέριξ δ’ αυτής υπάρχουν οίκίαι τινές χρησιμεΰου- 
σαι ώς ξενώνες δι’ οδοιπόρους. ’Αποτελεί δικαστικήν περιφέρειαν ναΐπη 
(ιεροδίκου) καί ύποδιοίκησιν (βοεβοδαλίκ τοΰ σαντζακιού (διοικήσεως) Κα
βάλλας. ’Έχει 300 έν συνόλφ οικίας έν καλή καταστάσει, μέ στέγην έκ 
σχιστόλιθου, μέ κήπους καί αμπέλους, προς δέ εν τζαμίον, ένα μικρόν 
εύκτήριον οίκον (μεστζίτ) ή τρία έν συνόλω μικρά χάνια, έ'να λουτρώνα 
καί επαρκή μικρά πρατήρια. Ξενισθέντες ενταύθα μίαν νύκτα καί έστια- 
σθέντες πλουσίως μετέβημεν έντεΰθεν εις

την πόλιν Ράχοβα a.

δπου καί έπρογευματίσαμιεν. Καί αύτη είναι βοεβοδαλίκιον καί δικαστι
κή περιφέρεια ναΐπη εντός τοΰ εδάφους τοΰ σαντζακίου Καβάλλας.

’Έχει 300 οικίας, έν τζαμίον, έν μεστζίτιον, έ'να λουτρώνα καί δύο 
χάνια. Ή πόλις αύτη κείται δεξιόθεν τής πόλεως ΙΙραβίστας. Δέν κατε- 
λύσαμεν εις την Ράχοβαν καί διήλθομεν αυθημερόν εις

τον οταΰμόν τον Σιγιρ-Μπερεκετλη (Μικρόν Μπερεκετλη).

Καί ή πόλις αύτη είναι βοεβοδαλίκιον τοΰ Σαντζακίου Καβάλλας, άλλ’ 
είναι άλλη ύποδιοίκησις (καζάς). Δέν είναι πόλις τόσον μεγάλη καί τό
σον ευπορούσα, άλλ’ ώς ή παρά τον νομόν Σιβάζ (Σεβαστείας πόλις Ντε- 1 * 3

1 Ή λέξις «μεστζίτ», προφερομένη ε’ίς τινας αραβικός διαλέκτους (π. χ. έν
Α’ιγΰπτφ) καί μ α σ γ κ ί τ, παρελήφθη είς τά κείμενα των ήμετέρων βυζαντινών 
ιστορικών ώς «μασγίδιον».

3 Τό Σλαυϊκόν τοΰτο τοπωνύμιων (εξ ο\> καί ή ήμετέρα ’Αράχοβα) γράφει ό 
Έβλιά «Ράχ-οβά», ώς νά ήτο τουρκικόν σημαίνον «πεδιάς τοϋ Ράχ».

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:38:59 EEST - 3.236.241.27



Ή 'Ελλάς κατά τόν Έβλιά Σσελεμπή.

ρεντέ 1 κεΐται επί ωραίας καί καταρρύτου πεδιάδος, κατάφυτου εξ αμ
πέλων. Οί κήποι καί οί αμπελώνες της κατέκλυσαν τά πέριξ. Έρείκια ως 
τά ίδικά της δέν υπάρχουν εις ολην την οικουμένην. Είναι έν είδος μι
κρών κίτρινων, ωραίων, γλυκέων καί χωνευτικών κορομήλων, ώραιοτέρων 
καί γλυκυτέρων από τά τής Περσίας, τής Βουχάρας, τοϋ Μαρντίν1 2 καί 
τής Ντερεντέ. Έξ αυτών παρασκευάζεται ήδύποτον 3 *, τό όποιον δροσίζει 
καί ανανεώνει τό εσωτερικόν τοΰ ανθρώπου. Καί μάλιστα εις έκ τάίν άρ- 
χιοψοφυλάκων (κελαρτζή-μπασή) τοϋ εσωτερικού τών ανακτόρων τής ο
θωμανικής δυναστείας έρχεται εδώ καί ξηραίνων πολλά φορτία κορομή
λων μεταφέρει αυτά διά τον Σουλτάνον. Είδικοίς δέ έρχεται εδώ κατ’ έτος 
ό αγάς τοΰ στρατού τής ξηράς. "Ολοι οί κάτοικοι τής πόλεως ταύτης είναι 
κηπουροί. Αί οίκίαι των κεΐνται εις αρκετήν άπόστασιν ή μία από τής άλ
λης, ούτοις ώστε κατοικούν εντός κήπων. Δέν γνωρίζω δμως πόσαι είναι 
αί οίκίαι, διότι δέν είναι έκτισμέναι επί τή βάσει σχεδίου. Υπάρχουν 
όμως τζαμία καί μεστζίτια, μικρά χάνια, εις λουτρών καί επαρκής αριθ
μός πρατηρίων. Έκειθεν πορευθέντες μίαν ώραν επί τής όδοΰ Δράμας 
έφθάσαμεν εις

τό φρούριον Φιλιμπετζϊκ (=Μικρά Φιλιππονπολις).

Καί τούτο κεΐται εντός τοΰ σαντζακιού Καβάλλας, εντός τοΰ δήμου 
(ναχιέ^ Μπερεκετλή. Ή άλωσις αύτοΰ έγινεν έν έτει ’Εγίρας .... υπό 
τοΰ Γαζή Έβρενός1. Λέγεται δτι ήτο καθέδρα τοΰ φιλοσόφου Φιλικός5 
κατά τήν θερινήν περίοδον.

Τό φροΰριον αυτό είναι σήμερον μικρόν, σχήματος στρογγυλού, μέ 
τείχος χαμηλόν. Δέν υπάρχει άλλο φρούριον μέ μάρμαρα τόσον λευκά, 
όσον τά τοΰ θόλου τοΰ εδώ λουτρώνος, πλήν ίσως τών μαρμάρων τής έν 
Συρία Μπααλμπέκ ('Ηλιουπόλεως), έν τή πεδιάδι τής Μπααλμπέκ. Ή αρ
χιτεκτονική τέχνη τοΰ αριστοτέχνου μηχανικοΰ τοΰ φρουρίου τούτου τοΰ 
Φιλιμπετζϊκ δέν απαντάται εις άλλο φρούριον. Δέν υπάρχουν δμως εις τό

lit

1 Είναι πιθανώς τά Λάρανδα (Ναρεντέ) τής Καραμανίας, σήμερον Καραμάν,
έδρα τής ομωνύμου ύποδιοικήσεως τοϋ νομοϋ Κόνια (Ίκονίου).

3 Πόλις τής Τουρκίας έν τή ’Άνω Μεσοποταμία ε’ις άπόστασιν 81 χιλιομέ
τρων ΝΑ. τής Διαρβεκίρης (Άμίδης).

3 Τουρκιστί h ο c h a b. Ή λέξις είναι περσική, σύνθετος έκ τοϋ χ ό ς = 
γλυκύς καί ά π = ύδωρ (ήδΰποτον), τό κοινώς λεγόμενον «χοσάφι».

Α Βλέπε περί τοϋ εξωμότου τούτου πολεμιστοΰ έν Έπετηρίδι τής Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, Τ. ΙΔ', σελ. 508.

5 Βλ. περί τούτου εις σελ. 508, Τ. ΙΔ', Έπετηρίδος 'Εταιρείας Βυζαντινών 
Σπουδών.
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φροΰριον τούτο άνθρωποι, ούτε τρόφιμα δι’ ανθρώπους. Καί ή κάτω, εξω 
τοϋ φρουρίου συνοικία (βαράς), δεν εύρίσκεται εις τόσον καλήν κατάστασιν, 
’Έμειναν μόνον όσον εν περίπου χωρίον, 70—80 οίκίαι μέ στέγην Ικ 
σχιστόλιθου. Άλλ’ έκ τούτων πολλαί είναι μνημεία περίεργα, παράδοξα 
καί ενδιαφέροντα. “Ολοι είναι έκ μαρμάρου μέ φλέβας (σωμακί), τοιού- 
του, ώστε ό βλέπων, μά τον θεόν, έξίσταται. ’Ίσως τόσον αξιοθέατα εί
ναι μόνον ή έν ’Ανατολή πόλις Άι'διντζίκ L, τά Μΰλασα 3, τά ερείπια τής 
Εφέσου, τής Μπαλάτ 3 καί τής επί τών οχθών τής λίμνης Βάν πόλεως 
Άχλάτ.

Κάτωθεν τών βράχων τοϋ όχυροϋ τούτου τοΰ Φιλιμπετζίκ άνα- 
βρύουν ϋδατα διαυγή ως τό αθάνατο νερό, τά όποια τον ’Ιούλιον είναι 
ψυχρά ως πάγος. Παντός είδους νεαραί συρρέουν εις τάς παντοειδείς με- 
γάλας δεξαμενάς, παραμένουν εις τάς όχθας καί έξερχόμεναι κατόπιν κυ
κλοφορούν. (Παράδοξον παράδειγμα μιμήσεως). Παρά τάς μεγάλας ταύτας 
δεξαμενάς υπάρχει τετράπλευρος θόλος λουτρώνος εξ ενός μονολίθου μαρ
μάρου. Εις παλαιούς χρόνους κάποιος παλαιστής έφορτώθη τον λίθον τού
τον εις τούς ώμους του καί μετέφερεν αυτόν εδώ, όπου τον έτοποθέτη- 
σεν επί τού τάφου τής θυγατρός τοΰ διάσημου φιλοσόφου «Φιλικού». Κά
ποιος δέ γλύπτης έλάξευσε τον λίθον καί κατεσκεύασε τεχνητόν θόλον. 
Είναι αξιοθέατος. ’Ακόμη καί εις τήν σημερινήν κατάστασιν του είναι 
αδύνατον νά μετακινήσουν αυτόν από τήν θέσιν του δέκα χιλιάδες άν
θρωποι ηνωμένοι, ένφ κατά τούς πριότους αιώνας εις παλαιστής άνήγει- 
ρεν αυτόν1. Διατηρείται ακόμη γεγραμμένον επί τοΰ μαρμάρινου αυτού 
θόλου μέ ελληνικά γράμματα τό ό'νομα τής θυγατρός τοΰ φιλοσόφου Φι
λικού, ως καί τό τοΰ έπωμισθέντος τον λίθον παλαιστοΰ. Τό ό'νομα τοΰ 
παλαιστοΰ είναι «Άμλάκα» (ή «Άμελάκα»). 'Υπάρχουν εις τό μέρος τού
το χιλιάδες σαρκοφάγων (τάφων) έκ μονολίθου μαρμάρου, ώς καί χιλιά
δες υποδειγματικών μνημείων, τόσων ώστε, uv άπαριθμήσωμεν τό «χα- 
ραμπιστάν» (=τόπον έρειπίων) τούτο, θά ήτο μεγάλη απώλεια χρόνου.

Έκεΐθεν τραπέντες προς Δ. μετέβημεν εις τό χωρίον «Μποϊράζ» (Κα- 
ριέϊ-Μποϊράζ ήτοι χωρίον τοΰ Βορρά) °. Είναι χωρίον βουλγαρικόν. Έκεΐ- 
θεν βαδίσαντες πάλιν πρός Δ. έφθάσαμεν εις 1 2

1 Κωμόπολις επί τής χερσονήσου τής Κυζίκου παρά τήν άρχαίαν Κύζικον. 
Έκεΐθεν έξεκίνησε τό σώμα τών υπό τόν Σουλεϋμάν πασά, υιόν τοϋ Σουλτάνου 
Όρχάν, Τούρκων, τό όποιον νύκτωρ, υπό άβληχρόν φώς (αίντιντζίκ) διεπεραιιόθη 
διά τής ΓΙροποντίδος έξ ’Ασίας εις Ευρώπην.

2 Πόλις τής Καρίας.
8 Μικρά πόλις τής ύποδιοικήσεως Σεβκέ (Σωκίων), τοΰ νομοϋ Άϊδινίου.
1 Εις άλλο χειρόγραφον προστίθενται αί λέξεις : «εις τούς ώμους του καί τόν 

μετέφερε».
“ Κατ’ άλλην γραφήν «Ποϊράν».
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την πόλιν-στα&μόν Ντοξάτ (Αοξάτον), επίγειον παράδεισον1.

Είναι παραδείσιος πόλις εντός τοΰ καζά τής Δράμας, εις την πεδιά
δα τής Δράμας, κατάφυτος έξ αμπέλων, με 300 οικίας, έν τζαμίον, έν μεσ- 
τζίτιον, ένα λουτρώνα, χάνιά τινα καί μερικά πρατήρια. Τό κλίμα της εί
ναι ύπέροχον, τα δε κτίριά της ωραία. Είναι τόπος εύφορος. "Εδρα ναΐπη 
(ιεροδίκου) καί βακουφικής υπηρεσίας. Έγό) 1 * 3 δεν ειδον καθόλου τα μέρη 
ταΰτα, άλλα μεταβαίνων από πόλεως είς πόλιν, δτέ μεν πρός Β. ότέ δέ 
προς Ν. πρός Α. ή πρός Δ., ετράπην πάλιν πρός Β., διελθόιν δέ διά τοΰ χω
ρίου Τσατάλτζα έ'φθασα εις την 6 ώρας από τής Καβάλλας άπέχουσαν

Δράμαν (Ντιράμα)

Είναι συμπαθής πολίχνη κειμένη εντός τοΰ Καζά Δράμας, παρά τούς 
πρόποδας τοΰ ό'ρους..........3 *

At προσόψεις δλων των ευαγών καθιδρυμάτων της είναι έστραμμέ- 
ναι πρός τόν «κυμπλέ1 . . . ,»’Έχει 360 έν συνόλη> κεραμοσκεπεΐς οικίας, 
τέσσαρα μιχράπ (ευκτήριους βωμούς). Τό τζαμίον της διατηρείται καλώς, 
’Έχει ένα μεδρεσέ (ιεροδιδασκαλείων), μίαν σχολήν, ένα τεκκέν (μοναστή- 
ριον δερβισών), ένα λουτρώνα, δύο χάνια. ΓΙλεΐσται δσαι είναι αί άμπελοι 
καί οι κήποι της. Ή βαμβακοπαραγωγή της είναι άφθονος, ως εκ τούτου 
δέ δλοι οί κάτοικοί της υφαίνουν ύφασμα σκηνής. ’Εντεύθεν άποστέλλε- 
ται τό σκηνόπανον εις ολόκληρον την ’Οθωμανικήν αυτοκρατορίαν. Τό 
κλίμα της είναι λαμπρόν καί ως εκ τούτου δ ωραιόκοσμός της 6 είναι πο
λύς. Έκεΐθεν μετέβην είς:

την κοιλάδα της Δράμας, ήτοι τό φρονριον τής Δράμας.

Είναι καί τούτο έν των θερέτρων τού Φιλικού καί τού Έλληνος ’Αλε
ξάνδρου. Τοΰ επιγείου τούτου παραδείσου τό ελληνικόν όνομα είναι Δυ-

1 Ό Έβλιά γράφει «μπάγ-έρέμ». «Έρέμ» είναι τό όνομα θρυλικού κήπου έν 
Συρίφ ή ’Αραβία. Διά δέ τοΰ «Μπάγ-έρέμ» ύποδηλοΰσιν οί Τούρκοι ποιηταί τόν έπί-
γείον παράδεισον.

3 *0 Έβλιά γράφει «ό πτωχός».
8 Τό όνομα τοΰ όρους λείπει έκ τοΰ πρωτοτύπου.
1 (Κυμπλέ» λέγεται τό μέρος πρός τό όποιον στρέφονται οί Μουσουλμάνοι 

προσευχόμενοι, δπερ είναι ή ιερά των πόλις Μέκκα, άρα πρός Ν.
8 Εις έν χειρόγραφον γράφεται «μαχμποΰπ» (γένους άρσενικοΰ), είς άλλο «μαχ- 

μπουμπέ», (θηλυκού).
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ράμα (Ντυράμα). Έκυριεύθη εκ των χειρών τών απίστων Ελλήνων καί 
Βουλγάρων τό 787ον έτος τής Έγείρας (=1.384)1, κατά την βασιλείαν τοΰ 
Σουλτάνου Γαζή Μουράτ Α'τοΰ Χουδαβεντιγκίάρ 1 * 3 υπό τοΰ Γαζή Έβρε- 
νός. Κεϊται εις τό έγιαλέτιον 8 τής Ρούμελης, εντός τής διοικήσεως (σαντ
ζακιού) .......... είναι δέ βοεβοδαλίκιον (ύποδιοίκησις). ’Αποτελεί δικαστι
κήν περιφέρειαν καζά (δηλαδή καδή, ήτοι ιεροδίκου) μέ βαθμόν μισθοδο
σίας ΙόΟ άσπρων. Ή περιοχή τοΰ ναχιέ (δήμου) αριθμεί .... χωρία. Εί
ναι ύποδιοίκησις εκτάκτως εύφορος, διότι οί ραγιάδες του (οί μη μουσουλ
μάνοι υπήκοοι) είναι άνθρωποι πλούσιοι4, πιστοί εις τον ιερόν νόμον (σε
ρί). ’Έχει σεϊχ-ουλ-ίσλάμην (θρησκευτικόν αρχηγόν των μουσουλμάνων), 
νακιμπ-ονλ-εσράφ (αντιπρόσωπον των σεριφών, ήτοι ηγεμόνων τής Μέκ
κας), κεχαγιά-γερή (αξιωματικόν) των σιπαχήδων καί αρχηγόν των γενι
τσάρων τής πόλεως 5 6 *, ναΐπην (ιεροδίκην) τής πόλεως, άρχοντα τής πόλεως 
κεχαγιάν (δήμαρχον ή άγορανόμον) καί άγαν επί των φόρων (οικονο
μικόν έφορον). Πλεΐστοι δσοι είναι οί άϊάνηδες (μουσουλμάνοι πρόκριτοί) 
της .... Εις τό πρανές τοΰ λόφου, εντός συνηρεφοΰς δάσους, υπάρχει τε
τράγωνον λιθόκτιστον κτίριον. Είναι ήρειπωμένον φροΰριον, έχον περί
μετρον 2000 βημάτων. Δεν έχει ντιζντάρην (φρούραρχον), ούτε στρατιώ- 
τας, ούτε πυρομαχικά. ’Έχει δμως δύο πύλας, ών ή μία έστραμμένη προς

1 Κατ’ άλλο χειρόγραφον 861 (1457 ;) καί κατ’ άλλο 872 (1468 ;). Καί αί μέν 
δυο αυται χρονολογίαι είναι ασφαλώς εσφαλμένοι, διότι ή Δράμα δεν κατελήφθη 
μετά τήν αλωσιν τής Κωνσταντινουπόλεως, άλλα πολύ πρό ταύτης. Άλλα καί ή ως 
ορθή εις τό κυριώτερον χειρόγραφον φερομένη χρονολογία (787, ήτοι 1685) είναι 
μακράν τής αλήθειας, διότι, ώς γενικώς είναι δεκτόν, τήν Δράμαν έκυρίευσαν οί
Τούρκοι επί Μουράτ Αλ τό 1373, δτε κατεκτήθη ολόκληρος ή μακεδονική αύτη πε- 
ριοχή μέχρι Βερροίας, Κιουστεντίλ καί μέχρι Σαμακοβίου. "Ωστε καί ενταύθα ό 
Έβλιά ελέγχεται αχρονολόγητος.

3 Ή λέξις Χουδαβεντιγκίάρ παράγεται έκ τής περσικής «χουδαβε,ντ» (=κΰριος), 
σημαίνει δέ «μονάρχης», «ήγεμών», «αρχηγός». Έδόθη ως τίτλος (κοσμητικόν έπί- 
θετον) είς τόν σουλτάνον Μουράτ Α' (τόν Άμουράτην) καί έκ τούτου ώς τοπωνύ- 
μιον είς τήν γενικήν διοίκησιν (βιλαγέτιον) Προύσης, τής οποίας ό Μουράτ έχρη- 
μάτισε γενικός διοικητής, ότε ήτο διάδοχος τοΰ θρόνου.

3 Ούτως ωνομάζοντο παλαιότερον τά βιλαγέτια, όντα δμως μεγαλείτ α τού
των.

1 Ό Έβλιά γράφει «μπάϋ», τό όποιον σημαίνει άνθρο.ιπος εύπορος, αρχηγός. 
Είναι αρχαία τουρκική λέξις, ήτις άντικατέστησεν είς τήν μετακεμαλικήν (σημε
ρινήν) τουρκικήν τό «έφέντη» μέ τήν σημασίαν τοΰ «κύριος». Τό «μπάϋ» υπάρχει καί 
είς τήν παλαιάν βουλγαρικήν (π. χ. Μπάϋ-Γκάνιο).

6 Έδώ ό Έβλιά μεταχειρίζεται τόν έν τή διοικητική γλώσση ανύπαρκτον
δρον «τατζντάρ», δστις σημαίνει κύριολεκτικώς «δ φέρων τό στέμμα», ό ήγεμών
καί δίδεται μόνον είς τούς ηγεμόνας. Μετεφράσαμεν «αρχών», μή γνωρίζοντες ποιον 
διοικητικόν υπάλληλον ή προύχοντα εννοεί ό περιηγητής μας.
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Α. καί ή άλλη προς Λ. Εντός τοΰ περιβόλου τού φρουρίου υπάρχουν 200 
έν συνόλφ μικραί κεραμοσκεπεΐς, λιθόκτιστοι οικίαι με κήπους1. Δεν έχει 
από το εν μέρος χάνδακα. ’Έχει διακόσμητον τζαμίον, λεγόμενον «τζα- 
μίον τοΰ βέη» (μπέη-τζαμισί). Τουτου ή ενορία είναι ελάχιστη.

Περί το «βάρος» (της εξω τοΰ φρουρίου πόλεως) Δράμας.

’Έχει επτά εν συνόλφ συνοικίας. Πρώτον ή συνοικία (μαχαλάς).... με 
600 έν συνόλφ καλώς διατηρούμενος μεγάλας λίθινους1 2, άνωγείους καί 
κατωγείους οικίας, με κήπους καί άμπελώνας.’Έχει 12 έν συνόλφ σουλτα- 
νικά τζαμία καί άλλα. Πρώτον εντός τής αγοράς είναι τό παλαιόν τζα
μίον τοΰ σουλτάνου Βαγιαζίτ Βελή3, θεοπειθής ευκτήριος οίκος παλαιού 
ρυθμοϋ.Έκτος τουτου υπάρχει τό «Μολλά-τζαμισί», τό «Άκ-Μεχμετ-άγά- 
τζαμισί», τό «Μπουγιούκ-Τεκκέ-τζαμισί, τό «Κιουτσοΰκ-Τεκκέ-τζαμισί», 
έκτος δε τούτων 7 συνοικιακά μεστζίτια, 2 δημόσια ίεροδιδακτήρια (με- 
δρεσέδες), 3 γραμματοδιδασκαλεΐα, 2 τεκκέδες δερβισών, 1.0 μικρά χάνια, 
εις λουτρών, εις χείμαρρος (ντερέ) με κοίτην λιθόστρωτον χωρίζων την 
πόλιν εις δυο. Έπ* αΰτοϋ υπάρχουν γέφυραι. Παρά τάς δχθας τοΰ λιθο
στρώτου τουτου χειμάρρου υπάρχουν 300 μαγαζεΐα. Δεν έχει όμως λιθό- 
κτιστον βεζεστένιον (έστεγασμένην αγοράν). Κάποτε ό χείμαρρος οΰτος, 
ενοΰμενος θορυβωδώς με τον ένδον ρέοντα ποταμόν Μπερνάν 4, κατακλύ
ζει καί παρασύρει τά πρατήρια ταϋτα, τά όποια πάλιν κτίζονται. Εντός 
τής αγοράς ταΰτης υπάρχει παράδοξος υψηλός ξύλινος πύργος ωρολο
γίου, τοΰ κώδωνος τοΰ οποίου ό ήχος ακούεται εις ικανήν άπόστασιν.

Περί τον -&ανμαπίον κέντρου άναιρνχης.

Έν μέσφ τής πόλεως Δράμας, έμπροσθεν τοΰ παλαιού τζαμίου (Έσκί- 
τζαμί), υπάρχει μεγάλη δεξαμενή άποτελοΰσα κέντρον συναθροίσεως.Είναι 
δεξαμενή αχανής, μαγαλειτέρα καί βαθύτερα τής τοΰ Σαφΐ (Chaf’i) 5 με- 
γαλειτέρα ακόμη καί τής τοΰ εις τό θρησκευτικόν δόγμα τοΰ Χανεφί6

1 Εις άλλο χειρόγραφον φέρεται «χωρίς κήπους».
3 Τό διωρόφους εννοεί άνωγείους καί κατωγείους.
3 Οϋτω καλείται Βαγιαζήτ ό Β' (1481—1512).
4 Κατ’ άλλην γραφήν «πρινάρι, ήτοι δρυς».
5 Ό Σαφί (Chaf’i) είναι εΤς τών τεσσάρων ίμαμών (μεγάλων ίερονομοδιδα- 

σκάλων καί θεολόγων) τής μουσουλμανικής θρησκείας, οΐτινες είναι οί ίδρυταί τών 
τεσσάρων ορθοδόξων δογμάτων τοΰ ισλαμισμού.

6 "Ετερος τών τεσσάρων ίμαμών τοΰ ισλαμισμού, ιδρυτής τοΰ δόγματος τών 
Χανεφιτών, όπερ πρεσβεύουν οί Τούρκοι καί οί ’Άραβες.
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άνήκοντος Νουουμάν-μπέν-Σαμπίτ. Τοιαύτη δεξαμενή, τοιοΰτος τόπος 
αναψυχής, δεν υπάρχει ούτε εις τήν Ροΰμελην (την χώραν των Ρωμαίων), 
οΰτε έν Περσίμ, ούτε εις το Μπάλχ1, οΰτε εις τήν Βουχάραν, ούτε εις το 
Χορασάν1 * 3, οΰτε εις τήν Γερμανίαν. ’Από εκατόν πηγάς άναβρύουσιν ύδα- 
τα καθάρια καί διαυγή ώς κρύσταλλος, ρέοντα εκ τής μεγάλης δεξαμενής εις 
μικροτέρας. Το εξ έκάστης των παραδείσιων τούτων πηγών άναβρύον ύδωρ 
είναι ποτόν ήδύ καί τόσον ψυχρόν, ώστε δ άνθρωπος δεν δύναται νά τό 
πίη εν άνεσει τον μήνα ’Ιούλιον. ΙΙέριξ των μεγάλων τούτων δεξαμενών 
υπάρχουν παντοειδή ανάκλιντρα, πλεΐστοι δσοι υπόγειοι θαλαμίσκοι καί 
καλλιτεχνικής διακόσμητα, ποικιλόχρωμα κελλία. ’Εντός τής μεγαλειτέρας 
των δεξαμενών χωρούν πεντακόσια πρόσωπα. Τό ύδωρ φθάνει μέχρι των 
μαστών τού ανθρώπου. Τό εσωτερικόν τής δεξαμενής καί αί έξωτερικαί 
πλευραί της είναι ολόκληροι έστρωμέναι με λευκότατου μάρμαρον. Εις 
τήν εκ τών τεσσάρων πλευρών περιβάλλουσαν τήν δεξαμενήν ταύτην κοι
λάδα υπάρχουν πλάτανοι καί άλλα παχύσκια δένδρα, υπό τήν σκιάν ταιν 
οποίων, όμοίαν προς τήν τού φοίνικος (χουμά)3, ό ήλιος ούδεμίαν απολύ
τως ασκεί επίδρασιν, διότι δλα τά δένδρα ταΰτα είναι πανύψηλοι πλά
τανοι θεόπλαστοι, εις τούς υψηλούς κλάδους τών οποίων εμφωλεύουν 
χιλιάδες χιλιάδων ποικιλοχροόμων πτηνών, χιλιάδες χιλιάδων πτηνών κε- 
λαδούντων άρμονικαις, ψαλλόντων μαγευτικής ερωτικά άσματα.

Ό τερπνός ούτος χιορος είναι τό κέντρον τής άναπαύσεως καί ανα
ψυχής τών κατοίκων τής πόλεως. Ίδια δε κατά τήν ημέραν τών δύο Βαϊ- 
ραμίων4, τήν ημέραν τού «Νεβρούζ» τού Σάχου τής Χωρασμίας καί τήν 
ημέραν τού «Νεβρούζι-σουλτανί*5 6 καί τήν ημέραν τού «χιντερλέζβ», όλό-

1 Πόλις τοΰ ’Αφγανιστάν, τά αρχαία Βάκτρα. "Ισως εννοεί συνεκδοχικώς ολό
κληρον τό ’Αφγανιστάν.

3 Τό βορειοανατολικόν τμήμα της Περσίας, περιλαμβάνον τήν άρχαίαν Παρ- 
θίαν, Άριανήν καί Μαργιανήν.

8 Οΰτω καλείται έν τή τουρκική λογοτεχνία μυθικόν.πτηνόν τοΰ παραδείσου, 
ή υπό τάς πτέρυγας τοϋ οποίου σκιά έθεωρεΐτο φέρουσα ευτυχίαν εις τούς ύπ’ αυ
τήν σκιαζομένους.

4 Δύο είναι αί μεγάλαι έορταί τών Μουσουλμάνων, τό μετά τήν τριακονθή- 
μερον νηστείαν τοΰ Ραμαζανίου, τή 1η τοϋ αραβικού μηνός Σεββάλ. έορταζόμενον 
«Σεκέρ-Μπαϊράμ» καί τό μετά έβδομήκοντα ημέρας ερχόμενον «Κουρμπάν-Μπαϊ- 
ράμ» (εορτή τής θυσίας).

5 Τό νεβρούζ είναι λέξις περσική (σύνθετος έκ τοΰ ν ε β=νέος καί ρ ο ΰ ζ= 
ημέρα). «Νεβρούζι-σουλτανί» είναι «ή πρώτη τοϋ έτους», ήιις παρά Πέρσαις είναι 
ή ημέρα τής εαρινής ισημερίας, άλλοτε 9 καί σήμερον 8 Μαρτίου. Τό «Νεβρούζ» 
εορτάζεται κυρίως παρά τοΐς Πέρσαις.

6 "Η λέζις γράφεται «χυζύρ-’Ηλιάς» (άλλως «χυδύρ-Ήλιάς») καί προφέρε- 
ται κοινώς υπό τών Τούρκων «χιντιρλέζ». «Χυζύρ Ήλιάς» καλείται ύπό τών Τούρ
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κλήρος ό παιδικός κόσμος συναθροίζεται εις την πλατείαν ταυτην, αναρ- 
τΰ αιώρας εις τούς κλάδους των δένδρων καί διασκεδάζει, ενώ ερασταί 
καί έρωμέναι περιδιαβάζουν καί συνδιαλέγονται. "Ολοι οί περιηγηταί ήλ- 
ώΐον εις τό άνσψυκτήριον τούτο, δπως απολαύσουν τού θεάματος, και 
έγραψαν κάτι μέ ποικίλας καλλιτεχνικός γραφάς εις τα διάφορα μέρη 
του.

Εις τα τέσσαρα άκρα τοϋ χλοερού τούτου χώρου υπάρχουν επί τοί
χων χαμηλών καί υψηλών ειδικά διασκεδαστικά θεωρεία καί έξώσται 
(σαχνισία) τών άνηκόντων εις μεγάλας εύγενεΐς οικογένειας, οΐτινες εκεΐ- 
θεν θεώνται τά παιδία, τούς ταχυδακτυλουργούς (χοκκαμπάζηδες^, τούς 
σχοινοβάτας (τσαμπάζηδες) καί ακούουν τούς μουσικούς. Εις τά θεωρεία 
καί τούς εξώστας αυτούς δεν δύναται νά καθήση ό τυχών φιλοθεάμων, 
διότι ταύτα είναι κτήμα κληρονομικόν. "Ολοι οί θελκτικοί εύγενεΐς μου- 
σουλμανόπαιδες, μικροί καί μεγάλοι, πλέκοντες ως άλλοι άγγελοι τοϋ πα
ραδείσου τούς βοστρύχους τής κόμης των καί καλύπτοντες τά αργυρόλευ
κα σώματά των μέ άπαστράπτοντα λευχείματα, κολυμβοϋν εις έκάστην 
τών δεξαμενών τούτων όις άλλαι άθερίναι, επιδεικνύοντες την κολυμβη- 
τικήν τέχνην των, παίζοντες καί συνδιαλεγόμενοι σφιχταγκαλιασμένοι, 
χιορίς νά δύναται νά τούς εμποδίση κανείς. Είναι κανυτν τής πόλεως καί 
έθιμον τών ερωτύλων.

Κατά τάς έορτάς ταύτας, αί όποΐαι διαρκούν τρεις ημέρας καί τρεις 
νύκτας, άνεγείρονται πέριξ τών μεγάλων δεξαμενών, υπό τών πωλούντων 
εδώδιμα καί ποτά, παντοειδή πρατήρια καί πρόχειρα παραπήγματα, άτινα 
φωταγωγούνται την νύκτα διά χιλιάδων φανών. Συνελόντι δ’ είπεΐν, εις 
κάνέν μέρος κατά τά τόσα καί τόσα ταξείδιά μου δεν εύρον τοιοΰτο κέν- 
τρον διασκεδάσεως καί αναψυχής. Τή αλήθεια, είναι εντευκτηρίου δλης 
τής νεολαίας τών πιστών ερωτύλων. Είθε νά διαρκέση εν ευτυχία μέχρι 
τής συντέλειας τών αιώνων.

Ή πόλις αυτή τής Δράμας κεΐται εις τό άκρον των θερέτρων τού όρους 
ΙΙερνάζ. 'Ως έκ τούτου τό κλίμα της είναι θαυμάσιοι1, οί δέ νέοι καί αί νέαι 
τής πόλεως είναι λεπτοί τό ήθος, έχουν τό σώμα μαλακόν καί λευκόν, τό 
ανάστημα ευθυτενές, τό πρόσωπον ώραΐον καί άγγελόμορφον. Είναι δέ 
δλοι φιλόξενοι καί προσφιλείς φίλοι. "Ολοι οί κάτοικοι τού βιλαγετίου είναι

κων ό προφήτης Ήλίας, δστις, κατάτινας μουσουλμανικός θρησκευτικός καί λαϊ- 
κάς παραδόσεις, ζή ακόμη καί εμφανίζεται υπό διαφόρους μορφάς. 'Εορτάζεται δέ 
τήν 23ην ’Απριλίου (π. ήμερ.), ήτοι τήν ημέραν τοΰ Αγίου Γεωργίου, θεωρουμέ- 
νην ώς τήν κυρίως αρχήν τοϋ θέρους, όπερ λήγει κατά τό ρούζι-Κασίμ, τήν 
26ην ’Οκτωβρίου, ημέραν ιοϋ 'Αγίου Δημητρίου, αρχήν τοϋ χειμώνος, μέ τήν οποίαν 
σχετίζονται διάφορα λαϊκά τουρκικά καί βαλκανικά έθιμα.
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έμποροι καί τεχνιται εΰεκτοΰντες. Όμιλοΰν την βουλγαρικήν καί ελληνι
κήν. Εις μερικάς ίδιαζούσας εκφράσεις των μεταχειρίζονται, ως εις την 
ελληνικήν γλώσσαν, πολύ τό γράμμα κΐάφ (βαρμίσικ, γκελμίσικ)1. Φορούν 
καφτάνια (μανδύας) από μάλλινον (τσόχα) καί μεταξωτόν (άτλάζιον) ύφα
σμα μέ ποικιλόχρωμον υπόρραμμα, εις δέ τήν κεφαλήν των μωαμεθανι
κόν καισαρίκιον (σαρίκι)1 2. 'Η γυναικεία ενδυμασία αποτελείται από «φε- 
ρατζέ» εκ μάλλινου υφάσματος (εριούχου) καί λευκόν κεκρύφαλόν. "Ολοι 
οί ραγιάδες (μή μουσουλμάνοι) φέρουν ένδυμα από λευκόν «άμπάν», ανή
κουν δέ εις τήν φυλήν των «Τσιτάκ» 3 * 5. Άλλα μεταξύ αυτών υπάρχουν 
άνθρωποι πολύ φιλόπονοι καί εργατικοί.

Τά πέριξ τής πόλειος ταύτης είναι μεγάλη πεδιάς εύφορωτάτη, ως εκ 
τούτου δέ υπάρχει εις τήν πόλιν μεγάλη εύθηνεία. Εις τάς παρυφάς τής 
πεδιάδος υπάρχει όρος ύψικάρηνον, ούτινος τό όνομα είναι .... Είναι 
χιονοσκεπές καί τον χειμώνα καί τό θέρος Καί εκεΐθεν ρέουν προς τήν 
πεδιάδα εκατοντάδες πηγών, άρδεύουσαι τούς έσπαρμένους αγρούς τών 
χωρίων καί τών πόλεων. Τό ύψικάρηνον'1 τούτο όρος φαίνεται εξ άπο- 
στάσεως πέντε σταθμώιν (κονάκ) από τής πόλεως. Κεΐται δέ προς Β. ταύ
της, εις άπόστασιν βολής τηλεβόλου. Είναι γνωστόν υπό τό όνομα «Καρ- 
λή-Λάγ» (=όρος χιονοσκεπές) καί είναι πράγματι χιονοσκεπές. Έν μέρος 
αυτού είναι πάλιν τό Περναρέ-Δάγ s. At χιόνες ουδέποτε λείπουν έκ τών 
δρέων τούτων. Λέγεται ότι κατά τούς αρχαίους χρόνους έχρησίμευεν ως 
θερινόν ενδιαίτημα τού φιλοσόφου Φιλικού. ’Ακόμη καί σήμερον οί κά
τοικοι τής πόλεως ανέρχονται εις τά θερινά ενδιαιτήματα τών υψηλών 
τούτων δρέων. Καί μάλιστα τό ύδιυρ, τό όποιον ρέει εις κάθε μίαν από 
τάς μεγάλας οικίας τής πόλεως ταύτης τής Δράμας, ως καί έίς τούς κή
πους καί άμπελώνάς της, είναι κρύον ώς χιών. "Ολα τά ύδατα ταύτα έρ
χονται από τό ΓΙερνάρ-Δάγ καί διοχετεύονται εις τάς οικίας. ’Από τά 
επαινετά προϊόντα πολύ φημισμένον είναι τό σκηνόπαννον τής Δράμας, 
διότι ό βάμβαξ αυτής είναι έξοχος. Υφαίνουν καί αίθερίως λεπτά λινά,

1 Ό συνηθης τουρκικός τύπος είναι «βαρμίσιζ», «γκελμίσιζ» ή όρθότερον 
«βαρντίκ», «γκελντίκ» (vaidik, geldik), ήτοι : έφθάσαμεν, ήλθομεν.

2 Τινές τών ήμετέρων νομίζουν ότι ή τουρκική λέ’ξις «σαρίκ» είναι παρα
φθορά τής βυζαντινής «καισαρίκιον» (τό κάλυμμα τής κεφαλής τών καισάριον). Ή 
λέζις είναι καθαρώς τουρκική, παραγομένη έκ τοΰ ρήματος «σαρμάκ» (περιτυλίσ- 
σειν)- «σαρικ» δε τό περί την κεφαλήν περιτυλισσόμενον καί έξ αύτοΰ ό «σαρ
μάς» (περιτυλιγμένα έντερα, κοκορέτσι) καί τά «μύδια σαρμά» (καί όχι «σαλμά»).

3 Ουτω καλούνται οι Τούρκοι τών Βαλκανίων.
1 λεζις ύψικάρηνος δέν τίθεναι ενταύθα ώς καθαρευουσιανισμός. Είναι 

κατα λέζιν μεταφρασις τής έν τώ πρωτοτύπφ περσικής λέζεως «ser-bulend»
5 Κατ’ άλλην γραφήν «ΓΙερνάζ-Δάγ»,
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τόαον λεπτά, ώστε τό ύφασμα ενός υποκαμίσου τίθεται εντός καλαμου 
καί άποστέλλεται εις την Κωνσταντινούπολιν 1 ό>ς δώρον εις τους βεζυ- 
ρας, τους υπουργούς καί μεγιστάνας, ακόμη δέ καί εις αυτόν τόν Σουλ
τάνου (Παδισάχ) των Όσμανιδών.

Έν ένί λόγψ είναι πολίχνη εύημεροΰσα. Ό ύψιστος θεός σώζοι καί 
προστατεύοι αυτήν.

Άποχαιρετίσας τόν εκ των προκρίτων (μουσουλμάνων).......... εβάδι-
σα προς Δ. Διέβημεν μέ τούς ίππους μας τόν παρά την πόλιν ποταμόν 
«Τουρτοχόρη * 1 * 3 * *. Ούτος πηγάζει εκ τής ράχεως τού Πιρνάρ-δάγ, ένούμε- 
νος δέ καί μέ τόν ποταμόν Σαπάντζα, πηγάζοντα εκ τών δρέων τού Καρ- 
λίκ-οβά, αποτελεί ένα ποταμόν καί, είσδεχόμενος τά ύδατα τών δεξαμε
νών τής πόλεως, εκβάλλει εις τό Αίγαΐον, παρά τό φρούριον τής Καβάλ- 
λας.

Έκεΐθεν, διελθών διάτων χωρίων Ούγιαλγοϋρι (;), Ρατσάνη3, " Αϊ- 
Στράτη καί Έσφλενοΰζι (Σφλενοΰζι)1, έ'φθασα εις την πόλιν ΙΤραβίστα 
(τό ΓΙράβιον). Κατόπιν σταματήσας εις έν μέρος κείμενον αριστερά εις 
άπόστασιν ήμίσεως σταθμού, έ'φθασα μετά έξ ώρας εις τό

«Μπεντ'ερ-Άμπάτ-κιοχν'ε», ήτοι εις το ήρειπωμένον φρούριον 
τής Ζ ί χν ε (Ζίχνης).

Αιτία τής ονομασίας αυτού είναι τό δτι έ'κτισεν αυτό ό βασιλεύς τών 
Σερρών «Ζίχνε» καί διά τούτο έλαβε τό ό'νομά του καί τό λέγουν Ζίχνε. 
Είναι αρχαία πόλις μεταβιβασθεΐσα από βασιλέως εις βασιλέα μέχρις δτου 
τό 776ον Ι'τος (1370), επί τής βασιλείας τού Χουδαβεντιγκχάρ, έκυρίευσεν 
αυτό διά τής ίσχυράς χειρός του ό Γαζή Έβρενός εκ τών χειρών τών απί
στων. Κεΐται εν τή Ρούμελη, εντός τού σαντζακιού Θεσσαλονίκης. ’Ανή
κει εις τά βακούφια τού σουλτάνου Σουλεϋμάν, ό δέ χακίμης (διοικητής)6 * 8 
είναι διαχειριστής (μουτεβελλής) αυτών καί αποτελεί δικαστικήν περιφέ

1 Τήν Κωνσταντινοΰπολιν ό Έβλιά γράφει τουρκιστί δχι «Ίστανμποΰλ», αλ
λά «Ίσλάμ-μπόλ» (=άφθονος εις Μουσουλμάνους). Μίτο άλλοτε έν χρήσει ή συν- 
ήχησις αΰτη.

3 Κατά δυο άλλας γραφάς «Τουρκοχώρι». 'Υπάρχει σήμερον έν τή έπαρχίμ
Δράμας συνοικισμός «Μυλοπόχαμος» (τέως «Τουρκοχώρι»). Τό χωρίον «Τουρκοχώ
ρι» μετατρέπει ό Έβλιά εις ποταμόν, ή ονομάζει έξ αύτοϋ τόν παραρρέοντα πο-
ταμίσκον.

8 Κατ’ άλλας γραφάς Ρέτσανι καί Ρατζάνη.
u Κατ’ άλλην γραφήν «Σκλενοΰζι».
8 Έν τη μέχρις έσχάτων διοικητική γλώσση τών Τούρκων «χακίμ» ήτο ό «δι

καστής». Ή λέξις όμως σημαίνει καί διοικητής, αρχηγός, κύριος κλπ.
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ρειαν καδή μέ βαθμόν μισθοδοσίας 150 άσπρων. Έξαρτώνται εκ τής πε-
ριοχής (των δήμων) αυτής..........χωρία εύημεροΰντα. Δεν υπάρχουν άλλοι
διοικηταί (χακίμηδες). Τό φρούριόν της κεΐται εις τό νότιον κάτω μέρος 
τής πόλεως. ’Από τάς δυο πλευράς υπάρχει φυσική τάφρος, όμοία προς 
φρέαρ εσκαμμένον εις τον βράχον. Τό φροΰριον κεΐται επί τοΰ πρανούς 
γηλόφου, έχει δέ τείχος ωραΐον. Είναι μικρόν φροΰριον λιθόκτιστον, έφά- 
μιλλον των χτισμάτων τοΰ Σεντάντ1, κάπως ήρειπωμένον 1 2 3. ’Επειδή μετά 
την άλωσιν κατέρρευσε, δεν έχει φρούραρχον καί φρουράν.

’Έπαινος τής πόλεως (τοΰ εξω τον τείχους «βάρος») Ζίχνης.

Ή πόλις αυτή είναι όλως βραχώδης, έκτισμένη επί εδάφους απόκρη
μνου καί κινδυνώδους, χρώματος ερυθροί, εις θέσιν έχουσαν λαμπράν 
θέαν. ’Έχει δυο συνοικίας, 200 λιθόκτιστους διαφόρους οικίας κεραμο- 
σκεπεΐς. Αί οίκίαι είναι πολύ μικροί οίκίσκοι επάλληλοι καί έχουν έκά- 
στη πολύ στενήν αυλήν. Τινές εξ αυτών δεν έχουν μέρος προς πλύσιν τών 
νεκραιν. ’Αρκετά μεγάλα δμως είναι τό δικαστήριον, ή οικία τοΰ ιδιοκτή
του τής οικίας μας Έμίρ Μολλά-Τσελεμπή καί ή τοΰ μουτεβελλή (διαχει- 
ριστοΰ τών βακουφίων). "Ολαι αί δημόσιαι οδοί είναι στεναί καί ανωφε
ρείς. "Αμαξα αδύνατον νά είσέλθη εϊςαύτάς. Είιναι τόπος παράδοξος καί 
δύσβατος. Δεν είναι μέρος νά εγκατασταθή άνθρωπος. Είναι βακούφιον 
τοΰ σουλτάνου Σουλεϋμάν. Επειδή δέ είναι άσύδοτον καί μουσουλμανι
κόν, προοδεύει καί εύημερεΐ όλονέν περισσότερον, διότι ή πεδιάς του είναι 
αχανής καί εύφορος, εις δέ τά βουνά της υπάρχουν πανταχοΰ αμπελώνες.

’Έχει .... τζαμία σουλτανικά, μεταξύ δέ άλλων τό παλαιόν τοΰ σουλ
τάνου Βαγιαζίτ Βελή. Είναι τζαμίον ωραΐον μεγαλοπρεπές, ρυθμοΰ άρ- 
Χαίου. Επίσης έχει καί εν συνοικιακόν μεστζίτιον, τό οποίον είναι ευκτή
ριος οίκος αρκετά μέγας, ώστε νά γείνη τζαμίον. ’Επίσης έχει καί εν ίερο- 
διδακτήριον, εν γραμματοδιδασκαλεΐον, έ'να τεκκέν δερβισών καί ένα μι
κρόν λουτρώνα προ τοΰ Έσκί-τζαμί, δύο εμπορικά χάνια καί 50 μαγαζεΐα. 
Δέν έχει δμως κλειστήν αγοράν (βεζεστένιον), ούτε δημοσίας κρήνας, ούτε

1 Κατά τάς ’Αραβικός παραδόσεις, ό Σεντάντ (Chedad) ήτο ήγεμών τών έν 
Υεμένη Χιμιαριτών, διάσημος διά τά μεγάλα έρυμνά χτίσματα, φράγματα καί άλ
λα έργα του.

2 Εις τό πρωτότυπον υπάρχει -βιραντζά», τό όποιον σημαίνει «κάπως ήρει-
πωμένη». Εις άλλα δμως χειρόγραφα ή λέξις γράφεται ό>ς «brandja» (Μπράντξα) 
ή «Βιράνιτζα», δτε καί θά πρόκειται περί τοπωνυμίου.
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«σεμπιλχανέ» 1. Τό κλίμα τη; είναι λαμπρόν καί ως έκ τούτου οί ωραίοι 
ερωτύλοι καί αί έρωτύλαι της άφθονοΰν. Περίφημα είναι τα ποτήρια καί 
αί κύμβαι (κεσέδες) της, διότι τό χώμα της είναι τόσον ώραΐον, ώστε γί
νεται ώς τό ήλεκτρόμορφον χώμα τής πορσελάνης, τό όποιον παράγεται 
εις την νήσον Έλμενί (ή Έλιμνί; ). Είναι δμοια προς τά έκ σινικής πορ
σελάνης καί στέλλονται εις δλα τά βιλαγέτια ώς δώρα. ‘Υπάρχει μάλιστα 
καί παροιμία κοινή εις τά στόματα όλων, λέγουσα : her chehrin bir mem- 
duhu var, Zihnenin bardaa, Serezin guzeli cokdur, evleri eardak (Κά
θε πόλις έχει τό φημισμένο της, ή Ζίχνα τα ποτήρια της, τών Σερρών αί 
ώραΐαι είναι πολλαί, τά σπίτια των περίπτερα).

Οί κάτοικοι όμως αυτής είναι πολύ περίεργοι τύποι, άνθρωποι λίαν 
φιλόφρονες. Κύριος ό θεός σώζοι καί εύλογοίη αυτούς.

Έκεΐθεν τραπείς προς Δ. διήλθον διά τών χωρίων ΙΙούρμπα, Σα- 
ρουσακλί * * 3 καί Ταπούλ-Γιάννη καί διέβην τόν ποταμόν Λάν-Γιάν, όστις 
ρέει έκ τα>ν θερέτρων τίΰν Σερρών καί συμβάλλων μετά τοϋ ποταμού 
τών Σερρών, εκβάλλει εις τό Αίγαΐον. Τά έν λόγφ χωρία κεΐνται εις 
την πεδιάδα τών Σερρών. Ταΰτα ώς καί τούς έσπαρμένους αγρούς των 
διήλθον έντός 4 ωρών.

’Έπαινος της έδρας τον βασιλέως «Καλόγερος» ήτοι της αρχαίας δχνρας
πόλεως τών Σερρών.

Εις τάς Ελληνιστί καί Λατινιστί γραφείσας ιστορίας αναγράφονται 
πλεΐσται όσαι φλυαρίαι περί τής μεγάλης ταύτης πόλεως. Άλλ’ οί Ρω
μαίοι καί "Ελληνες ιστορικοί έγραψαν ότι εις την μεγάλην αυτήν πόλιν, 
εις μέρος τοϋ οποίου δύναταί τις νά κάμη τόν γύρον έντός τριών ημε
ρών, ήδρευεν ό κακός, κατηραμένος καί παραπλανημένος βασιλεύς «Κα- 
λέγερος». Γενόμενος κύριος τής πόλεως ταύτης—ό θεός φυλάττοι, χιλιάκις 
θεός φυλάξοι- ήξίωσεν ότι είναι θ-εός. "Απαξ τοϋ έτους, εις τό μέρος 
όπου γίνεται ή πανήγυρις τοϋ «Μασκλούρ» (Machklour;) έκόσμει την κό
μην καί την γενειάδα του μέ ρουβίνια καί άλλους πολυτίμους λίθους 
καί ένεφανίζετο ούτως ώς ωραίος. Οί άπιστοι Ρωμηοί τόν ώνόμαζον 
«Καλέγερος», τό όποιον σημαίνει «από τόν μεγάλον μεγαλείτερος», «από 
τόν προφήτην καλλίτερος».

Ί Οϋτω καλούνται εις τάς μουσουλμανικός πόλεις περίπτερα, κατά τό πλεΐ-
στον ήμικυκλικά, εις τά παράθυρα τών όποιων υπάρχουν χάλκινα κάπελα πλήρη 
ψυχρού ποσίμου ΰδατος εις τήν διάθεσιν τών διαβατών δλως δωρεάν.

3 Κατ’ άλλην γραφήν «Σαρμουσακλί».
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Ή παλαιά αϋτη πόλις, ήτις ήτο ή καθέδρα του, διήλθεν εκ των χει- 
ρών χιλιάδων καί χιλιάδοχν κρατών, τέλος δέ τό 777°ν έτος (1376) έκυ- 
ριεύθη υπό τοϋ Γαζή Χουδαβεντιγκίάρ διά χειρός τοϋ Γαζή-Έβρενός. Κα
τόπιν οί κακοί καί ρυπαροί ά'πιστοι ανέκτησαν την πόλιν. ΙΊάλιν δμως την 
έκυρίευσεν ό Γαζή-Έβρενός τό 786 (1385) οστις δπιος μη καταστή ή πό
λις εκ νέου ά'συλον των απίστων, έκρήμνισε μέγα μέρος τοϋ τείχους της.
Σήμερον είναι καταγεγραμμένη μεταξύ των βακουφίων τοϋ .....................
Κείται εν τή Ρούμελη, εντός τοΰ βιλαγετίου Θεσσαλονίκης, καί τελεί υπό 
την κυριαρχίαν τών εΰγενών, εις χεΐρας των οποίων εύρίσκεται τό δι
καίωμα ζωής καί θανάτου, ή τιμωρία παντός εγκλήματος ως καί τα διά
φορα αυτής προϊόντα. Κυβερνώσιν ως αυτοί θέλουν, κατ’ απόλυτον κρί- 
σιν των. Έκτος τούτων υπάρχει σειϊχουλισλάμης (θρησκευτικός αρχη
γός), νακίμπ-ουλ-έσράφ (αντιπρόσωποι τών εύγενών τής Μέκκας), αντι
πρόσωποι τών προκρίτων Μουσουλμάνων (άϊάν), επίσης δέ καί καδής 
(δικαστής) βαθμού μισθοδοσίας 300 άσπρων. Οί δήμοι τής περιοχής πε
ριλαμβάνουν ................ χωρία. Υπάρχει επίσης αξιωματικός τών σιπαχή-
δων γενιτσάριυν βαθμού κεχαγιά-γερή, προς δέ αρχηγός τών γενιτσάρων. 
Επίσης εις τρία μέρη ναΐπηδες (ίεροδίκαι) πόλεων, αγάς τής άγορανομι- 
κής υπηρεσίας (μουχτεσίπ), κεχαγιάς τής πόλεως, αστυνόμος (σουμπασή)) 
αρχών τής πόλεως (τατζντάρ), αγάς τής φορολογίας. Δέν υπάρχει δμιος 
φρούραρχος, ούτε φρουρά.

’Έπαινος τον φρουρίου τών Σερρών.

Αιτία τής ονομασίας αυτού είναι δτι είς την Ελληνικήν γλώσσαν ονο
μάζεται «Μπιγαντομπόρ» a. Τό φρούριον τούτο έπολιόρκησεν δ Γαζή- 
Χουδαβεντιγκίάρ 8.Άφού έβλαψε πολλά μέρη αυτού, έδωσε διαταγήν : «οί 
νικηταί μουσουλμάνοι αύρουζ»4', δηλαδή νά κάμουν έφοδον σήμερον (;). 1 * 3 4

1 Καί αί χρονολογίαι αίίται δέν πρέπει νά θεωρούνται αΰθεντικαί. Ή πρώτη 
άλωσις τοποθετείται υπό τών ήμετέρων είς τό 1373.

a Κατ’ άλλην γραφήν, εξίσου βεβαίως έσφαλμένην και φαντασιώδη, «Μπι- 
καντομπόρ» (;).

3 Δηλαδή ό Σουλτάνος Μουράτ ό Α'.
4 Ή λέξις «σΰρουζ, σημαίνει Περσιστί «τριάκοντα ήμέραι». Την σημείωσιν 

ταύτην δίδει ό Τούρκος έκδοτης. ’Αλλά ποιαν σχέσιν έχουν αί 30 ήμέραι πρός τό 
κατωτέρω «σήμερον» ; Σημειωτέον δτι μέχρις εσχάτων (καί σήμερον ακόμη) «Σΰ- 
ροζ» είναι ή τουρκική ονομασία τής πόλεως τών Σερρών. Πάντως ή ετυμολογία 
τοΰ Έβλιά είναι φρικωδώς φαντασιώδης. ”Αν έπετρέπετο καί είς ήμας νά προτεί- 
νωμεν μίαν γραφήν, θά έλέγομεν δτι τό «σόρουζ» αυτό πιθανόν νά είναι πα-
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Έκτελέσαντες τότε την έφοδον έκυρίευσαν τό φρούριον ως εκ τούτου 
τό ονομάζουν «Σύροζ», δηλαδή «τό φρούριον τής σημερινής ημέρας». Εις 
την γλώσσαν δμως τοϋ λαοϋ παρεφθάρη εις «Σέρες». Άλλ’ εις τό αύτο- 
κρατορικόν Κτηματολόγιον λέγουν «Σύροζ». ’Έγεινεν έδρα τοϋ Τσελεπή 
Σουλτάν Ίσα1. Εις τά βουνά των Σερρών υπάρχουν αργυρωρυχεία και 
όις εκ τοΰτου υπάρχει νομισματοκοπείου τής δυναστείας τοϋ Όσμάν. Τοϋ 
νομισματοκοπείου τοϋτου εΐχομεν πολλά νομίσματα φέροντα την επι
γραφήν κ’Άζζε νασάρουχου νταρουμηι φΐ Σύροζ» (=’Έστωσαν ένδο
ξοι αι κατακτήσεις αϋτοΰ. Έκόπη έν Σέρραις)a.

Τό γήπεδον τοϋ φρουρίου κεΐται εις τήν κορυφήν τοϋ βουνοϋ..........
προς Α. τής κάτω πόλεως, επί αποτόμου βράχου, εκτεινόμενου έξ Α. προς 
Δ. Είναι εσωτερικόν φρούριον (ΐτς-καλέ), έχει δέ σχήμα πεντάγωνον καί 
είναι ερυμνότατον. ’Έχει δύο πύλας, ών ή μία βλέπει προς Α. ή δέ προς 
Δ. Άλλ’ αί πύλαι δεν έχουν θυρόφυλλα. Εντός τοϋ φρουρίου δεν ύπάρ- 
χει ίχνος ανθρώπου, ουδέ ανθρωπίνου δντος. Υπάρχουν μόνον μερικαί 
ήρειπωμέναι οικίαι καί πέντε δεξαμεναί (άποθήκαι) ϋδατος, ως καί μία 
κατεστραμμένη εκκλησία.

Περιγραφή τοϋ κάτω κατφκημένον μέρονς (βάρος) τοϋ εξω 
τοϋ φρονρίον των Σερρών.

Τό εσωτερικόν τοϋ ερυμνοΰ τούτου τείχους είναι κατφκημένον υπό 
ανθρώπων καί διακόσμητον. Είναι φρούριον ήρειπωμένον, πλήρες Έ~ 
βραίων, απίστων Ελλήνων, ’Αρμενίων, Λατίνων, Βουλγάρων καί διε- * 1 * 3

ραμόρφωσις τοΰ «σούρουν» (suriin), τό όποιον είναι Τουρκιστί πρόσταγμα μάχης 
σημαίνον «έφορμήσατε!» καί ήκούσθη πολύ εις τήν μάχην τής Άγκυρας τοϋ 1402 
μεταξύ Βαγιαζίτ τοϋ Α' καί Ταμερλάνου. «Σούρουν!» έφιοναζον οί Τάταροι τοϋ 
Ταμερλάνου έφορμώντες κατά των Τούρκων.

1 Ό Ίσά-Τσελεμπή ήτο είς των τεσσάρων υιών τοΰ Σουλτάνου Βαγιαζίτ τοΰ
Α', οϊτινες, μετά τήν ήτταν καί αιχμαλωσίαν τούτου κατά τήν εναντίον τοϋ Τα
μερλάνου μάχην τής Άγκύρας (1402), έπολέμησαν πρός άλλήλους, διεκδικοϋντες 
ολόκληρον τήν Τουρκικήν χώραν ή έκαστος έν μέρος αυτής. ’Επικρατήσαντος 
μετά δεκαετή εμφύλιον πόλεμον τοΰ έκ τών υιών τοΰ Βαγιαζίτ Μεχμέτ καί γενο- 
μένου σουλτάνου ολοκλήρου τής Τουρκίας (Μωάμεθ ό Α'), ό Ίσα, όστις είχε κα
ταλάβει τήν Προΰσσαν, ήθέλησε ν' άντιστή, άλλ’ έφονεύθη, ώς λέγεται, είς τήν 
μάχην τοΰ Έσκί-σεχίρ. Τοϋ ευρωπαϊκού τμήματος τής Τουρκίας έκυριάρχησεν επί 
τινα καιρόν ό πρωτότοκος τών αδελφών Σουλεϊμάν, παρά τφ όποίω κατέφυγε 
προσκαίρως ό Ίσα. Φαίνεται λοιπόν ότι ό Ίσα διέμενε τότε έν Σέρραις.

3 Ή φράσις αΰτη είναι ή συνήθης επιγραφή τών παλαιών τουρκικών νομι
σμάτων. Τό «αύτοΰ» σημαίνει «τοΰ Σουλτάνου».
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φθαρμένων Σέρβων1. Έν συνόλω αποτελούν δέκα συνοικίας χριστιανών1 2 3 
μέ 2000 κεραμοσκεπείς απαίσιας οικίας απίστων. ’Επειδή δμως είναι οί 
οίπιστοι μεγαλέμποροι, έχουν τελείας τάς απαίσιας οικίας των. Τό φροΰ- 
ριον έχει τέσσαρας πΰλας, ών ή μία, δνομαζομένη «μπαλίκ παζάρ-καπι- 
σί» (πύλη τής ιχθυαγοράς), ανοίγει προς τον «κιμπλέ» (δηλαδή προς την 
Μέκκαν, ήτοι προς Ν.), ή άλλη ανοίγει προς Α., ή δέ τρίτη βλέπει προς 
Δ. καί τέλος ή άλλη ανοίγει προς τον «καλέ» θ. "Ολαι αΰται αί πΰλαι 
έχουν στερεά ξύλινα θυρόφυλλα. Υπάρχουν εις αύτάς γενίτσαροι τελω
νοφύλακες, σκοποί καί «γιασακτσήδες» (φρουροί τής τάξεως). Τό φρού- 
ριον τούτο είναι τετράγιονον, εκτισμένον διά πλίνθων καί λίθων, οί δέ 
τοίχοι του είναι χαμηλοί. Οί προμαχώνές του είναι κατεστραμμένοι. Δεν 
έχει χάνδακα, ούτε τηλεβόλα, ούτε πυροβόλα δπλα (τυφέκια) ούτε απο
θήκην πυρομαχικών. ’Έχει περίμετρον 4000 βημάτων. Αί εντός τού φρου
ρίου έκκλησίαι των Ελλήνων, Εβραίων, ’Αρμενίων καί Λατίνων είναι 
δλίγαι 4. Τά εκεί πρατήρια εύημεροΰν.

Περιγραφή τον «βάρος» (= τον εξω τον φρουρίου) τμήματος 

τής μεγάλης {λεοφρονρήτου πόλεως0 των Σερρών.

Είναι πόλις κειμένη επί μεγάλης πεδιάδος, μέ κήπους καί αμπελώ
νας, εις τό έπακρον εύημεροΰσα, ανθούσα καί διακόσμητος. Συμφώνιος 
προς τό μητρφον τού έπιμελητού (κεχαγιά) τής πόλεως (καταγραφή τών 
συνοικιών τής πόλεως τών Σερρών) έχει 40 συνοικίας κατοικιών, άλλ’

1 Εις τό πρωτότυπον υπάρχει «σίρφ». Ούτως έκάλουν άλλοτε οί Τούρκοι 
τούς Σέρβους. ‘Ο Έβλιά τούς χαρακτηρίζει ώς «φετζερέ» δηλαδή άσωτους. Έπρο- 
τιμήσαμεν τήν κατ’ έννοιαν μετάφρασιν τής λέξεως. Εννοείται δ’ δτι ή μαρτυρία 
αύτη τοΰ Έβλια δέν πρέπει νά θεωρηθή καί ως πραγματική άπόδειξις. δτι ύπήρ- 
χον ιότε έν Σέρραις καί Σέρβοι.

- Εις τό προιτότυπον υπάρχει «καζαλάρ» (καζάδες, υποδιοικήσεις), ή οποία 
δέν έχει τόν τόπον της εδώ. 'Ο Τούρκος εκδότης λέγει έν υποσημειώσει δτι υπάρ
χει καί ή γραφή «νασαραλάρ» (= Χριστιανοί), δπερ ίσως καί τό πιθανώτερον. Το 
«Χριστιανοί» δέον τότε νά ληφθή ώς σημαίνον «μή μουσουλμάνοι».

3 Κατ’ άλλην γραφήν «ΐτσ-καλέ», δηλαδή προς τό εσωτερικόν φρούριον.
1 Τό πρωτότυπον λέγει «άζ-ντιρ», δηλαδή είναι όλίγαι. Κατ’ άλλην γραφήν 

άναγνωστέον «βάρ ντιρ», ήτοι υπάρχουν καί επομένως δέν σημειοΰται αν αί έκκλη- 
σίαι είναι όλίγαι ή πολλαί.

“ Εις τό πρωτότυπον υπάρχει ή λέξις «μαχμιγέ», ήτις σημαίνει κυριολεκτικός 
«προστατευομένη», επί πόλεων δμως «ευτυχής», εύημεροΰσα. 'Η έζυπονοουμένη έν
νοια είναι «θεοφρουρητος». Πάντως τοΰ κοσμητικού επιθέτου γίνεται χρήσις διά 
τό τμήμα τούτο τής πόλεως, διότι πρόκειται περί τών μουσουλμανικών συνοικιών.
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«ί δέκα έξ αυτών είναι αί ανωτέρω αναγραφόμενοι εντός τοΰ φρουρίου 
κείμεναι συνοικίαι των απίστων καί Εβραίων. Έν τή πόλει ταύτη των 
απίστων 30 συνοικίαι είναι μουσουλμανικοί.

’Ονόματα τών συνοικιών.— Πρώτον υπάρχει ή συνοικία Άχμέτ πα
σά 1 καί ή συνοικία Κουρμπαγαλή 1 2 καί ... 3

Άριϋμός των μεγάλων οικιών τών επιφανών προκρίτων.— 'Υπάρ
χουν έν συνόλφ 4000 μικραί καί μεγάλαι ωραΐαι καί διακόσμητοι, διώ
ροφοι, λιθόκτιστοι, μέ καλάς θύρας, μέ κήπους όμοιους προς επιγείους 
παραδείσους, μέ στέγας κεραμοσκεπεϊς ωραίου έρυθροϋ χρώματος. Έκά- 
στη τών λαμπρών τούτων οικιών έχει ρέοντα καθάρια υδατα μέ αναβρυ
τήρια καί δεξαμενάς. Μέ τά υδατα αυτά ποτίζονται οί ωραίοι αυτής κή
ποι.

Υπάρχει τό μέγαρον (σαράγι) τοΰ . . . αγά, τό μέγαρον τοΰ............ ..
Αυτά είναι τά διάσημα μέγαρα . . .

Περιγραφή τών σουλτανικών καί τών υπό πλουσίων προκρίτων 
κτισϋέντων τζαμιών.

'Υπάρχουν έν συνόλφ 91 ευκτήριοι οικοι. Άλλ’ εις 12 έξ αυτών 
τελείται ή προσευχή τής Παρασκευής. Τά τζαμία ταΰτα τών αστών 
έχουν μεγάλας ενορίας (δηλαδή πολλούς πιστούς). Τό καλλίτερον δλων εί
ναι τό.είς την κάτω αγοράν Έσκί-Δζαμί (παλαιόν τζαμί), τέμενος άρχαΐον 
μολυβδοσκεπές, μέ θόλον. Είναι έκτισμένον εις τόπον στενόν, καί διά 
τούτο δέν έ'χει ίεράν αυλήν (χαρέμ)4. "Εχει μόνον έ'μπροσθεν τής προς 
τόν «κιμπλέ» (προς Ν.) πύλης, εις τήν θέσιν τοΰ ίεροϋ, μίαν ίεράν δεξα
μενήν, έκ τών υδρορροών τής οποίας δλοι οί πιστοί εκτελοΰν τάς ίεράς 
προ τών προσευχών πλύσεις. Έπί τής πύλης υπάρχει τό εξής άραβιστί γε- 
γραμμένον χρονόγραμμα5. «Έν όνόματι τοΰ θεού τοΰ οίκτίρμονος καί

1 Τουρκιστί κατόπιν έκαστου ονόματος τίθεται τό μαχαλεσί (=συνοικία τοΰ).
2 Ή λέςις «κουρμπαγά» σημαίνει τουρκιστί «βάτραχος». ”Αρα τό δλον θά 

ήτο δυνατόν νά μεταφρασθή «Βατραχονήσι».
3 ’Εδώ ό Έβλιά διακόπτει, παραλείπων τάς λοιπάς συνοικίας καί θετών 

απλώς, ώς συνηθίζει, αποσιωπητικά. Τό αυτό γίνεται καί κατωτέρω δι’ όλα τά εν
διαφέροντα σημεία. Υπάρχουν κενά εις τάς σημειώσεις του, τά όποια ό περιηγη
τής μας έλησμόνησε νά πλήρωσή.

1 Οΰτω καλείται ιδιαίτερον ιερόν τμήμα τών τζαμιών, πολλάκις δέ καί ό κή
πος ή ή αυλή τοΰ τζαμιού.

5 Έν τφ χρονογράμματι υπάρχουν φαίνεται καί λάθη στίξεως καί γραμμά
των. Τό «Έλ-μιχνάτζ» π. χ. τοΰ δευτέρου στίχου (ό Έβλιά δέν τό γράφει κατά στί
χους), φαίνεται ότι είναι «έλ-μουχτάτζ».’Πάντως ή μετάφρασις αποδίδει τήν έν
νοιαν.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔβΝ "Ετος ΙΕ' 11
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έλεήμονος, θεοΰ τοΰ ύψίστου, έκτισε τό τέμενος τούτο κατά τούς χρόνους 
τοϋ Σουλτάνου Μουράτ Χάν υίοΰ Όρχάν, ι|) δφη ό θεός βασιλείαν αίω- 
νίαν, ό χρήζων τής θείας χάριτος Χαλίλ υιός Άλή-Έλ-Δζεντερί. Εί'η αύ- 
τφ ή άφεδις. Έτει έπτακοσιοστφ όγδοηκοστφ έβδόμφ (=1385)» 1.

Κατόπιν υπάρχει τό τέμενος Ζεϊνί-Καδή, ώραΐον, με θόλους κεκα- 
λυμμένους εξ άπαστράπτοντος μόλυβδου. Έκτος τούτου τό τέμενος τοΰ 
Άχμέτ πασά, θολωτόν, έ'χον ίμαρέτιον (συσσίτιον διά τούς πτωχούς), ίε- 
ροδιδακτήριον καί σχολεΐον. Είναι τζαμίον περίλαμπρον, κεκαλυμμένον 
από άνω εως κάτω με μόλυβδον. Προς έπαινον τοΰ θελξικάρδιου τούτου 
τεμένους αί γλώσσαι είναι ανεπαρκείς. "Αν θελήσωμεν νά περιγράψωμεν 
τον βωμόν (μιχράπ) καί τον άμβωνα (μινμπέρ) του, τό διά τούς ιερωμένους 
προωρισμένον μέρος καί τά υπέρ την προς Ν. πύλην αρχιτεκτονικά του 
κοσμήματα, θά έμηκύνομεν πολύ τον λόγον. "Ομοιον προς τό ωραΐον τού
το τζαμίον, εις την χώραν τής Ρωμιών 1 2 3, ίσως είναι μόνον τό εν τή πό- 
λει των Σκοπείων τέμενος τοΰ Γιαχιά πασά. ’Αλλά 6 ιερός περίβολος τοΰ 
παραδεισίου τούτου ευκτήριου τεμένους δέν υπάρχει εις κανέν μέρος. Εί
ναι τόπος κατάφυτος από βελούδινου χλόην, ωραία άνθη καί πλήρης από 
καλλικέλαδα πτηνά, έστολισμένος από εκατοντάδας αίοονοβίων πλατάνων. 
’Εκεί κατά χιλιάδας παραδείσια πτηνά, πήξαντα τάς καλιάς των υπό' την 
σκιάν έκάστου δένδρου, ψάλλουν παντός είδους μελφδικά άσματα. 'Υπό 
την προστασίαν τής σκιάς έκάστου μεγάλου δένδρου κάθηνται χιλιάδες 
χιλιάδων πιστών συζητοΰντες επί τής χλόης περί ζητημάτων θεολογικών 
καί πλουτίζοντες ούτω τάς ίεράς γνώσεις των. Είναι χώρος ιερός, κεκοσμη- 
μένος με παντός είδους υψιτενείς καί άπαραμίλλους κυπαρίσσους, έργα 
θεία, τό άρωμα μιάς έκάστης τών οποίων αρωματίζει τον εγκέφαλον τοΰ 
ανθρώπου. "Ομοιαι προς τάς ύψικαρήνους ταύτας κυπαρίσσους δέν υπάρ
χουν είς κανέν μέρος, πλήν ίσιος εν Κοινσταντινουπόλει εις τον κήπον 
τοΰ Ναυστάθμου, είς τον κήπον τών ανακτόρων καί είς τον κήπον τοΰ 
Πύργου. Έν ένί λόγω είναι χώρος ιερός, τόπος αναψυχής, άξιος νά χρη- 
σιμεύση ως υπόδειγμα, τέμενος πεφημισμένον καθ’ δλην τήν Ρούμελην καί 
Περσίαν. Ό κτίτωρ του είναι ό έκ τών βεζυρών τοΰ σουλτάνου .......
’Άνωθεν τής προς Ν. πύλης υπάρχει γεγραμμένον (άραβιστί) διά χρυσών 
γραμμάτων «μεζχέπ» τό εξής χρονόγραμμα:

«Τό τέμενος τόδε έ'κτισε ό Μωχάμμετ βέης υιός Άχμέτ πασά, ό δέ 
Σουλτάνος τών νικητών επέθεσε τήν σφραγίδά του είς τό χρονόγραμμα

1 Έκ τής χρονολογίας έμφαίνεται δτι τό τέμενος τοϋτο άνηγέρθη ολίγα έτη
μετά τήν άλωσιν τών Σερρών υπό τών Τούρκων.

3 Δηλαδή τής Ρούμελης.
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δι’ αγάπην τοΰ θεοΰ ως οίκον των προσευχόμενων, ο Άσαφ 1 τοΰ Ίσλαμ, 
ό νικητής των ευσεβών, καταστήσας αΰτο εντευκτηρίου των ενάρετων, 
οίκον των υμνητών, έτει.............»

Κατόπιν υπάρχουν: τό Μακραμελή-ΔζαμιJ, ωραίος ευκτήριος οικος, 
τό Έλτζέ-Δζαμί 1 * 3, καί τοΰτο λαμπρόν τέμενος τής θρησκείας, διακόσμη- 
τον με ποικιλόχρωμους γραφάς, τό Σελτζούκ-Σουλτάν-Δζαμί, καί τοΰτο 
αληθές σουλτανικόν τέμενος, τό Τουρμπεϊ-ποΰρ-ένβάρ-Δζαμί (=τζαμίον 
τοΰ καταφώτου μαυσωλείου), τό Κοτζά - Μουσταφά - πασά - δζαμισί, πα
λαιόν καλλιτεχνικόν τέμενος, κτηριον μέγα, κτισθέν υπό τοΰ ομώνυμου 
βεζΰρου τοΰ σουλτάνου .... έχον συσσίτια διά τους πτωχούς (ίμαρέτια), 
ϊεροδιδακτήριον σχολήν, κεκαλυμμένην από άνωθεν έως κάτω μέ μόλυβ
δον. ’'Ανωθεν τής κυρίας πύλης υπάρχει τό εξής χρονόγραμμα μέ χρυσά 
γράμματα 4:

«Ό Μουσταφά βέης, οΰ (ορισμένη ή ωρα (τοΰ θανάτου), πιστός εις 
τούς ιστορημένους λόγους τής ιστορίας, έκτισε δι’ αγάπην τοΰ θεοΰ φέρων 
τήν φωνήν τής σωτηρίας καί τής ευτυχίας έτει.......... »

Έκτος τούτων υπάρχουν το Καρατζά-’Δχμέτ-τζαμισί, μεγα βανού- 
φιον, τό Καρατζά-Χασαν-τζαμισί, τό όποιον έχει πολλούς ένορίτας, το 
Άμπντή-μπέη-τζαμισί, κτηριον περίλαμπρον, τό Άλή-μπέη-τζαμισί, αρ
χαιοπρεπούς ρυθμού, τό Ναμαζγκίάχ-μουσαλασί δ.Άν ήθελα νά περιγρά
φω έν προς έν δλα τά ανωτέρω τζαμία, καί δή τόσον τά κτήρια όσον καί 
τόν ρυθμόν καί τά λοιπά των, ή περιγραφή μου θ’ άπετέλει έν είδος έκ- 
θέσεως, τήν όποιαν θά ήδύνατο νά δνομάση κανείς «βίβλος τοΰ πολιτι
σμού». Άλλα πόσα καί πόσα από τά τζαμία είναι θαυμάσιους διατηρη
μένα μέ θόλους μολυβδοσκεπεϊς..........
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1 Ό Άσάφ ήτο, κατά τούς ’Άραβας καί τούς Τούρκους, υπουργός τοΰ 2οφοΰ
2ολομώντος' θεωρείται δέ ύπ’ αυτών υπόδειγμα σοφίας καί συνέσεως καί ώς τοιοΰ- 
το δίδειαι ώς κοσμητικόν έπίθετον καί τίτλος εις ηγεμόνας καί βεζύρας.

3 Κατ’ άλλην γραφήν Μακμπερ-μαλί-δζαμί.
3 Κατ’ άλλην γραφήν ’Αλατζά δζαμί.
1 Εις τό επίγραμμα τοΰτο υπάρχουν πολλά λάθη τοΰ κειμένου, διά τά όποια 

ό Τούρκος έκδοτης προτείνει διαφόρους διορθώσεις. ’Αντί έτους ό ’Εβλιά θέτει 
αποσιωπητικά, άλλ’ ό Τούρκος εκδότης θεωρεί δτι τά κύρια σημεία τοΰ χρονο
γράμματος (τά λαμβανόμενα ώς βάσις διά τόν υπολογισμόν τής χρονολογίας) είναι 
τό τελευταΐον ήμιστίχιον (διά τό όποιον αντί τής λέξεως «νεντά» (neda=<pon^) 
προτείνει «μπεντά» (δεάα=άρχή) καί εξάγει εκ τής άθροίσεως τής αριθμητικής 
αξίας των γραμμάτων των λέξεων τοΰ ήμιστιχίου, ότι πρόκειται περί τοΰ έ'τους 
έγείρας 925 (1519).

® Ή λέξις «μουσαλά» σημαίνει «πλατεία όπου τελείται τό θέρο: ή προσευχή», 
επίσης δέ καί λίθινη πλάξ επί τής όποιας άποτίθεται τό φέρετρον κατά τάς νε
κρώσιμους προσευχάς.
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’Επαινος τών μικρών ευκτήριων οίκων (μεοτζίτ) των εν 
ταΐς βννοικίαις πιστών.

Είναι δλα............ τον αριθμόν. Πρώτον τό μεστζίτιον και ήσυχαστή-
ριον (ζαουϊέ) τοΰ............Αυτά είναι τα διασημότερα, τά όποια μέ τά μο
ναστήρια (τεκκέ) και τά ίεροδιδακτήριά των είναι τριάκοντα. Κατά τον 
υπολογισμόν τοΰτον, συμπεριλαμβανομένων καί τών τζαμιών, αί Σέρραι 
έχουν ένενήκοντα εν συνόλφ ιερά τεμένη. Πληθΰνοι ό θεός ό ΰψιστος 
καί πανένδοξος τά έργα αΰτοΰ !1

ΙΙερι τον άριϋμον τών ίεροδιδακτηρίων (μεδρεσέδων) τών 
σοφών ερμηνευτών.

Είναι εν δλφ .... διδακτήρια τών ιερών γραμμάτων. Πρώτον ό με- 
δρεσές τοΰ Άχμέτ πασά, μέγας καί μολυβδοσκεπής. Οί καθορισμένοι μι
σθοί τών μαθητών καί ιεροδιδασκάλων έρχονται εκ τοΰ Έβκαφίου. Κα
τόπιν υπάρχει ό μεδρεσές τοΰ Σελτζούκ-Σουλτάν, καί αυτός μολυβδοσκε
πής ... Δεν έχει δμως ειδικόν άναγνωστήριον τοΰ Κορανίου καί αίθου
σαν ερμηνείας τών ιερών ρητρών (χαδίς).

Περ'ι τών σχολών τών περιφιλητων παιδιών.

Είναι εν δλφ είκοσι έξ σχολεία παιδιών. Πρώτον τό σχολειον τοΰ 
’Αχμέτ πασά, κατόπιν τό τοΰ Κοτζά-Μουσταφά πασά, τό τοΰ Σελτζοΰκ- 
Σουλτάν..........αυτά είναι τά διάσημα.

Περ'ι τών μοναστηρίων τών δερβισών.

Πρώτον υπάρχει ό τεκκές τοΰ Σατσλή-Έμίρ-Σουλτάν, τοΰ τάγματος 
τών Χαλβετί, κατόπιν ό τεκκές τοΰ Μουσταφά πασά, έπειτα..............

Περ'ι τών άναψνκτικών κρηνών.

Υπάρχουν εν συνόλφ έπτακόσιαι δέκα κρήναι ΰδατος γλυκέος ως νέ
κταρ τοΰ παραδείσου, διότι εκτός τοΰ δτι έκαστον μέγαρον έχει άνά μίαν

1 Έπροτιμήσαμεν τήν γραφήν ταΰτην άλλου χειρογράφου, άντί τής εν τφ κυ- 
ρίφ κώδικι άκαταλήπτου.
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βρύσιν ρέοντος ΰδατος, ασφαλώς ύπάρχουσιν εις έκάστην γωνίαν δρόμου 
και εντός έκάστης. συνοικίας μία ή δυο βρύσεις νεκταρίου ΰδατος.

Περί τών άναψνκτικών περιπτέρων υδρονομής (οεμπ'ιλ-χανέ).

'Υπάρχουσιν έν δλφ έβδομήκοντα εν καταπραϋντικά τής δίψης πε
ρίπτερα είς την αγοράν και τάς συνοικίας, μεταξύ δέ άλλων τό τοΰ Κα- 
γιά-μπαλί1, τό τοΰ Σελτζούκ-Σουλτάν ....

Περ'ι των ποτιατηρίων των κτηνών.

Εντός τής πόλεως ταΰτης υπάρχουν...............πηγαί ρέοντος ΰδατος,
αλλά τό ΰδωρ τό ρέον έκ τής βάσεως τοΰ φρουρίου, τό λεγόμενον «νερό 
τοΰ ίμαρέτ» (ίμαρέτ-σουγιοΰ), είναι λαμπρόν καί πολύ χωνευτικόν.

Περ'ι τον άριέλμοϋ των φρεάτων καλόν ΰδατος των οικιών.

'Υπάρχουν έν συνόλιο 2060 φρέατα οικιών όμοιων προς την πηγήν 
τοΰ Σελβάν 1 2 3.

Περί τον άρν&μον τών αγορών και βεζεστενίων.

Είναι έν δλφ 2000 πρατήρια. Δεν είναι όμως μαγαζεΐα λιθόκτιστα 
καί κλειστά, ως τά τοΰ Χαλεπίου, τής Προύσης, τής Δαμασκού καί τοΰ 
Καΐ'ρου. 'Υπάρχουν όμως εννέα θολωτά καί μολυβδοσκεπή βεζεστένια ως 
καί τέσσαρα με σιδηράν πύλην. ’Εντός αυτών υπάρχουν άρχιτεχνΐται 
(πρωτομαγίστορες) έκ τών σπανίων, πωλοΰντες καί άγοράζοντες.

Περί τών αναπαυτικών λουτρώνων.

'Υπάρχουν πέντε δημόσιοι λουτρώνες. Πρώτον τό Έσκί-χαμάμ, τό 
όποιον είναι τοΰ Χαϊρεδίν πασά. Κατόπιν τό Ντεμπαγλάρ-χαμαμί, πα
λαιού ρυθμοΰ, με λαμπρόν ΰδωρ, τό “Ακ-χαμάμ (λευκός λουτρών), τό 
Άλατζά-χαμάμ καί τό Σεΐχ-έφέντη-χαμαμί. Τών λουτρώνων τούτων τό 
ΰδωρ καί ό αήρ είναι λαμπρά, τά κτήρια ωραία. Είναι λίαν ευάεροι.

1 «Καγιά-μπαλί» σημαίνει «μέλι τοΰ βράχου».
2 ’Ίσως ή λέξις αϋτη νά είναι συγγενής ή παραφθορά τής έν τή Καινή Δια

θήκη άναφερομένης πηγής τοΰ Σιλωάμ.
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Περί τών εν τοϊς μεγάροις των προκρίτων λουτρώνων.

Κατά τούς λόγους τών ερωτομανών των γνωριζόντων τά πράγματα, 
υπάρχουν εντός τής πόλεως ταΰτης περί τούς 1060 οικιακοί λουτρώνες. 
Οί λέγοντες ταϋτα επαίρονται περιγράφοντες τόσους καί τόσους λου
τρώνας μεγάρων. Εφόσον όμως ό πτωχός εγώ γνοιρίζω, υπάρχουν 50 λου
τρώνες μεγάρων.

Περί τον ϋεάματος καί του άριϋμον των χανίων των προκρίτων.

'Υπάρχουν δέκα επτά εν συνόλφ χάνια εγκρίτων εμπόρων. Έν συν- 
όλω δε ... . χάνια..........

Περιγραφή των άσυλων των ξένων καί αγάμων.

'Υπάρχουν έν συνόλω εννέα οικήματα αγάμων, τά όποια όμως έχουν 
τούς φύλακας καί τούς θυρωρούς των. Οί ενταύθα κατοικοϋντες είναι 
όλοι αλληλέγγυοι (ό είς εγγυητής τού άλλου) καί υπεύθυνοι ό εις διά 
τον άλλον. Είναι έπαγγελματίαι μουσουλμάνοι καί μή μουσουλμάνοι, 
προερχόμενοι εκ ξένων χωριών.

Περί των γεφυρών καί όόών, έργων των μηχανικών.

’Υπάρχουν έν συνόλορ .... τον αριθμόν ωραϊαι λιθόκτιστοι άψιδω- 
ταί1 γέφυραι, μεταξύ δε άλλων ή τού Άχμέτ πασά, ωραία λιθίνη γέ
φυρα ....

Περί των υποδειγματικών συσσιτίων τών πτωχών.

Περί τών πατριαρχικών καί ιερατικών έκκλ.ησιών.

Είς τά άνο) τού μεσαίου φρουρίου υπάρχουν..........τοίχοι 1 2 3 τών άπί-

1 Ό Έβλιά μεταχειρίζεται ενταύθα τήν λέξιν «κανιάρα», ήτις ύποδηλοΐ είδι- 
κώς τας αψιδωτας γέφυρας. ’Άγνωστον όμως αν ακριβόλογη ή μεταχειρίζεται, 
κατά τό σΰνηθες αΰτφ, είκή καί ως έτυχε, μίαν αραβικήν λέξιν. Κατωτέρω, κατά 
τήν άπαρίθμησιν τών έν λόγω γεφυρών, μεταχειρίζεται αντί τής τουρκικής λέξεως
«κιοπροί» (=;γεφυρα), την αραβικήν «τζίσρ», ήτις σημαίνει πάσαν γέφυραν, άδιά- 
φορον αν είναι αψιδωτή ή όχι.

3 Τό «τοίχοι» («ντιβάρ») τίθεται περιφρονητικώς αντί τοΰ «ναοί». Δεν είναι 
δηλαδή κτήρια, είναι απλώς τέσσαρες τοίχοι.
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στων ί, τών Εβραίων, τών ’Αρμενίων καί των Λατίνων. Έξ αυτών δμως 
υπάρχει'εις αρχαίος ελληνικός ναός, κτιστείς επί τής εποχής τοϋ βασι- 
λέως Ζάλ 1 * 3..........

Περί τον άέρος και τον κλίματος.

'Ως έκ τοΰ καθαρού άέρος, τό χρώμα τοϋ προσώπου τών κατοίκων 
είναι ροδόχρουν. Είναι όχι μόνον ισχυροί καί υγιείς τό σώμα, άλλα καί 
οί έξ αυτών πρόκριτοι είναι λίαν μακρόβιοι. Ένώ νομίζεται δτι άπώλε- 
σαν την δόναμίν των, είναι πάντοτε ισχυροί καί ευκίνητοι.

Περ'ι τών άληϋ·ώς σεληνοπροαώπων ώραίων γυναικών και άνδρών.

Οί άγγελόμορφοι 3 νεαροί είναι άφθονοι. Πρώτον δλοι οί θελξικάρ
διοι ουτοι είναι λίαν φίλοι τών ξένων. Φοροΰν κάλυμμα τής κεφαλής 
άπό σαμουρόγουνα τής Βοσνίας, ποδήρη χιτώνα (ντολαμά) μέ άργυρά κομ
βία καί άναξυρίδας πάλιν μέ άργυράς πόρπας, υποδήματα «καμπαντί» (;) 4. 
Οί γέροντες πρόκριτοι φοροΰν παντός είδους ενδύματα έξ έριουχου καί 
σαμουρόγουνας καί καστορόγουνας, είς δέ την κεφαλήν μωαμεθανικόν 
σαρίκιον. Είς τήν γλώσσαν μεταχειρίζονται φράσεις ως τό «βαρμίσικ»

1 Τό άπιστοι» ύποδηλοϊ ενταύθα τούς ορθοδόξους "Ελληνας.
3 Κατά τάς εν τφ Σαχναμέ (Βίβλω τών βασιλέων) τοΰ Φιρδουσή μυθικάς πα

ραδόσεις ιών Περσών, ό Ζάλ ήτο ήρως θρυλικός, υιός τοϋ Σάμ υίοΰ Νεριμάν, πα
τήρ τοΰ κυρίου ήρωος τοΰ Σαχναμέ Ρουστέμ. Ήτο αρχών τής Περσικής επαρ
χίας τοΰ Σεϊστάν. Λέγεται δτι έγεννήθη μέ λεύκάς τρίχας, τοΰθ’ δπερ έθεωρήθη κα
κός οιωνός. Ώς έκ τούιου έρρίφθη ε’ίς τι δρος, δπου έτράφη υπό μυθικοΰ τίνος 
πτηνοΰ. ’Έζησε πολλά έ'τη, ύπηρετήσας μετά τοΰ πάππου του Νεριμάν καί τοϋ υίοΰ 
του Ρουστέμ τούς τελευταίους βασιλείς τής δυναστείας τών Πισδαδιάν καί τούς 
πρώτους τής τών Κιανιάν ή Καγιανιάν (Άχαιμενιδών). Ώνομάσθη «Ζάλ» (γραία), 
διότι ώς έκ τής λευκής κόμης του ώμοίαζε πρός γραίαν.Επειδή δέ τό λευκόν τοΰ- 
το χρώμα έτράπη πρός τό ξανθόν, ώνομάσθη καί «Ζαλ-Ζέρ» (χρυσή γραία). Ένυμ- 
φεύθη τήν θυγαιέρα τοΰ βασιλέως τοΰ Κιαμπελιστάν (Καβούλ) Rudabe, έξ ής έγεν
νήθη ό Ρουστέμ. Άπέθανεν έν τή φυλακή, δπου έρρίφθη υπό τοΰ Μπεχμέν (Άρ- 
ταξέρξου τοϋ Μακρόχειρος), διότι ό Ρουστέμ έφόνευσε τόν πατέρα τούτου Ίσφεν- 
τιάρ (Δαρεϊον). Σημειωτέον δτι τό δνομα «Ζάλ» γράφεται μέ τό τουρκικόν (περσι
κόν) γράμμα «ζέ», ένώ ό Έβλιά τό γράφει μέ τό καί ώς ·ζ» προφερόμενον «ντάτ» 
παραμορφώνων οΰτω τό δνομα τοΰ ήρωος, είς τρόπον ώστε νά διερωτάται ό ανα
γνώστης άν πρόκειται περί αύτοΰ. Ό Έβλιά είναι καί άνορθογράφος.

3 Τό πρωτότυπον έχει «περί-ρούϊ», ήτοι «έχοντες πρόσωπον ώς τών «περί» 
(νυμφών, αγγέλων, θεαινών)».

4 ’Ίσως «καμπαρντί». Καμπαρντά είναι χώρα έν τή Ύπερκαυκασίφ, έξ ής 
ή «καμπαρντίνα».
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«γκελμίσικ» ι. Οί περισσότεροι των ραγιάδων (μη μουσουλμάνων) είναι 
"Ελληνες (Ρόύμ); Βούλγαροι και «Τσιτάκ» την φυλήν. Φορούν λευκόν 
«άμπά» κα'ι ένδυμα εκ πιλήματος (κετσέ).

Περί της αμφιέαεως των καλυπτόμενων γυναικών.

"Ολαι αί γυναίκες καλύπτονται ως.............Φέρουν ποδήρη έσΦήτα
έκ παντός είδους έριούχου. Την κεφαλήν έχουν ακάλυπτον, περιβάλλουν 
ό'μως αυτήν με. φακιόλιον έκ λευκού τουλουπανιού. Τό πρόσωπον καλύ
πτουν μέ μαΰρον πέπλον, εις δέ τούς πόδας φέρουν κιτρίνας έμβάδας. 
Περιπατούν έντροπαλαί.

5Ονόματα των επιφανών.

’Ονόματα διακεκριμένων γυναικών.

Περ'ι τών ονομάτων τών νεανίσκων και υπηρετών.

Οί δούλοι των είναι κατά τό πλεϊστον μαύροι ΑιίΜοπες, έχουν δέ 
ονόματα ............

Περί τών δνομάτων τών συμβιουσών γυναικών.

Καί αί δοΰλαί των είναι μαΰραι ΑίΦιοπίδες, φέρουν δέ ονόματα ως 
τά «Cheb-jan» (Ζωή τής νυκτός), «Cheb-gun» ("Ηλιος τής νυκτός), 
Cheb-tar» (Νύκτα σκοτεινή).

Οί φίλοι, ονς εγνωρίσαμεν.

Περί τών έξοχωτάτων εν αοφοΐς ιατρών.

Περί τών διακεκριμένων χειρουργών. 

Περί τών ευσεβών Σεϊχών. 1

1 ’Αντί τοϋ «βαρμίσιζ», «γκελμίσιζ».
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’Έπαινος των διαπρεπών συγγραφέων και ποιητών.

Περί τών μυστικοπαθών.

'Υπολογισμός της θέαεως της πόλεως.

Κατά την αστρονομικήν επιστήμην 1 κεΐται έν τφ 28φ κύκλφ. Πλά
τος 1 2............νυκτερινόν μήκος..............

Περί τών πεπρωμένων αυτής κατά τους άατρολόγους.

Κατά τά λεγάμενα τών παλαιών μάντεων, τό πεπρωμένον αυτής εύ- 
ρίσκεται έν τφ ζωδίφ (άστερισμω) τοϋ Ζυγοϋ, έν τφ οϊκφ τής Αφροδίτης,

Περί τών σπουδαίων ξενώνων (καραβάν-σαραγίων) 3.

Έν τή πόλει τούτη υπάρχουν ....... καλοί ξενώνες, δπου κάθε μή
να καταλύουν καί απέρχονται οδοιπόροι.

Περί τών σιτηρών καί προϊόντων.

Είς τήν πεδιάδα της παράγονται φασίολοι, κύαμοι, ερέβινθοι καί φα
κή, ως καί..................

Φυτά, λαχανικά καί χόρτα.

Περί τροφίμων.

Περί τών ϋεοπλάατων ώραίων καρπών.

Περί τών ζωογόνων παντοειδών ποτών.

1 «’Ίλμι-οΰστρουλάπ» (ή επιστήμη τοϋ αστρολάβου). Μάλλον παραφράζεται 
διά τής λέξεως «αστρονομία», αλλά πρόκειται βεβαίως περί αστρολογίας.

2 Τήν λέξιν «άρζ» (=πλάτος) γράφει μέ «έλίφ» καί «μέτ», ένφ, προκειμένου 
περί γεωγραφικού πλάτους, γράφεται μέ «άϊν». Επομένως καί εδώ άνορθογράφος.

s «Καραβάν-σαράγια» λέγονται οί διά τούς οδοιπόρους τών «καραβανίων» ξε
νώνες. Τό «καραβάν-σαράγι» περεφθάρη παρ’ ήμΐν είς τό τοπωνύμιον ·Κραβασα- 
ρας». Φαίνεται δτι είς τάς οΰτω κληθείσας θέσεις ΰπήρχον επί τουρκοκρατίας ■ κα
ραβάν-σαράγια»,
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Περ'ι των έργων των επαγγελματιών.
Τά καλλιτεχνικά έργα των τεχνιτών...........

Περ'ι των αρχαίων μαγικών περιέργων.

Εις το «Μπεσίκ-τεπε» (λόφος τοΰ λίκνου) υπήρχε το λίθινον λίκνον 
τοΰ αγίου Ίησοΰ. Έκ τούτου άνέβλυζεν ειδικόν ύδωρ διά την ασθένειαν 
παντός άσΟ-ενους, τό όποιον έπιναν.

Περ'ι της αχανούς πεδιάδος των άγρών.

Ή δρυζά της, ιός και εξ εϊδη σίτου, ή παχεΐα κριθή της καί οί ιβί
σκοι (μπάμιαι) της είναι άφθονα, άποτελοϋντα αληθές ευεργέτημα διά 
την πόλιν καί την χώραν.

Περ'ι των αμπέλων.

Υπάρχουν έν συνόλη)...............ωραίοι κήποι...........

Περ'ι τόπων άναψυχης.

Υπάρχουν εις............ θέσεις περίπατοι καί τόποι αναψυχής, μεταξύ
δε άλλων υπάρχει, όπισθεν τής δυτικής πλευράς τοΰ φρουρίου, προς τό μέ
ρος δπου ρέει ή πηγή τοΰ Ίμαρέτ, εντός λίαν εκτεταμένων χλοερών καί 
δενδροφΰτων χώρων, οί όποιοι ονομάζονται «Καλέ-άρντί» (=τά δπισθεν 
τοΰ φρουρίου), κατάφυτος, δροσερός, πτηνοβριθής τόπος αναψυχής. Έκεϊ, 
υπό την σκιάν παχυσκίων δένδρων, δεν αισθάνεται κανείς τήν επήρειαν 
τοΰ ήλίου. Έκεϊ συναντιόνται, κατά τάς μή εργασίμους ήμέρας καί τάς 
έορτάς, τό χιντριλέζι καί τό Νεβρονζ1, ολοι οί έρωτόληπτοι καί πιστοί φί
λοι, εκεί, εις τούς χλοερούς τοιίτους περιπάτους, συνέρχονται έν πόθιρ δλοι 
οί πιστοί φίλοι καί διέρχονται ωραίας στιγμάς συνδιαλεγόμενοι οίκείως 
Είναι μέγας τόπος αναψυχής. Άπαραλλάκτως όπως εις τό Ίκόνιον τής 
’Ανατολής φημίζεται τό Μεράμ, εις τήν Μαλάτιαν (Μελιτηνήν) τό Άσμ- 
ποζοϋ, εις τήν Κωνσιαντινούπολιν τό Γκιόκ-Σοΰ καί ό Κεατχανές, εις τό 
Σαρί-Γιάρ2αί έξοχαί τοΰ Σελΐμ-Χάν, οΰτω καί τής πόλεως ταΰτης των * 3

■*· Βλ. τάς ανωτέρω οχετικάς ΰποσημευόσεις.
3 [Ιροάστιον έπί τής ευρωπαϊκής όχθης τοΰ 'Άνω Βοσπόρου παρά τόν Βα- 

θυρρύακα (Μπουγιούκ-δερέ). Ή θέσις, οπού γίνονται έκδρομαί αναψυχής, έχουοαι 
καί ωραίας πηγάς ψυχρού ίίδατος, κεΐται ενδότερον.
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Σερρών εις δλον τον κόσμον φημισμένον είναι τό «Καλέ-άρντί

Τό άναψυκτήριον τον Άχμετ πααα.

Ό ιερός κήπος τού ανωτέρω άναφερομένου τζαμιού τού Άχμετ πα
σά, κατάφυτος μέ δένδρα καί χλόην, είναι ωραίος περίπατος καί τόπος 
αναψυχής, διότι είναι ιερός χώρος τοΰ θεού, αληθώς αξιοθέατος.

Έκτος τούτου υπάρχει ή εξοχική θέσις..........εις τό προς τήν Ζίχνην
μέρος τής πόλεως. Έδώ, δταν ήλθον κατά πρώτον εις τήν πόλιν ταΰτην 
δέκα οκτώ «γαζήδες» (ηρωικοί νικηταί, πολεμισταί) μετά τοΰ Έβρενός, 
έδεσαν τούς ίππους των εις δέκα οκτώ πασσάλους. Είς τήν θέσιν αυτήν 
υπάρχουν ακόμη δέκα οκτώ πλάτανοι, ό καθείς τών οποίων έξέτεινε τήν 
κορυφήν του προς τούς τρεις ουρανούς. Έκ τών δένδρων τούτων είναι 
γνωστόν δτι τά θαύματα τών αγίων είναι αληθή, διότι οί ξηροί πάσσα
λοι έγειναν τοιαϋτα παμμέγιστα δένδρα.

Περί τών χαρακτηριστικών τών άξιοΊλανμάατων πραγμάτων.

Τής πόλεως ταύτης τών Σερρών χιλιάδες πραγμάτων είναι επαινετοί. 
Προ πάντων οί κυανόποδες καί ποικιλόφθαλμοι βούβαλοι, καί οί άρρε- 
νες αυτών δεν υπάρχουν ούτε είς τό Κουρδιστάν, ούτε είς τό Βάν, ούτε 
είς τά "Αδανα, ούτε είς τήν Ταρσόν. "Εν ζεύγος βουβάλων πωλείται αντί 
200 γροσίων. ’Αλλά σύρουν φορτίον τεσσάρων άμαξίων φορτωνόμενον είς 
τό άμάξιόν των, τόσον ισχυροί βούβαλοι είναι. ’Ακόμη είς τά θαυμαστά 
της πράγματα ανήκουν καί.................

Περί τών γενικών γνωρισμάτων της πόλεως τών Σερρών.

Πρώτον είς δλας τάς λεωφόρους τής πόλεο>ς ταύτης τών Σερρών χω
ρούν άνά τρεις καί τέσσαρες ά'μαξαι όμού, ή μία παρά τήν άλλην. "Ολαι 
αί οδοί είναι έστρωμέναι διά λευκού λιθοστρώτου (καλντιρίμ). Είς τήν 
γωνίαν έκάστης οδού υπάρχουν κρήναι μέ πόσιμον ύδωρ. Δεξιόθεν καί 
αριστερόθεν τών οδών, είς τάς αγοράς, ρέουν ύδατα. Είναι πόλις διακό- 
σμητος καί εΰσκιος, όμοια προς τάς έν Περσία, εις τινας λεωφόρους καί είς 
πλείστας δσας πλατείας τής όποιας υπάρχουν πανύψηλα δένδρα, κλημα- 
ταριαί αμπέλων καί ύψικάρηνοι κυπάρισσοι. Όμοια ταύτη πόλις δεν 
υπάρχει είς δλην τήν Ρούμελην. Άλλ’ ως επί τό πλεΐστον αί έν τφ Κια-
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φιριστάν1 πόλεις Δυνκέρκη, Δανιμαρκία, Λόντζατ (;), “Αμστερνταμ και 
Kiche(;) είναι πόλεις ώραΐαι, διακεκοσμημέναι μέ τοιαΰτα παντός είδους 
δένδρα. “Αλλως τε καί ό πλάστης των δυο κόσμων την έπλασε περισσώς 
ωραίαν. Εύτυχοίη μέχρι συντέλειας των αιώνων. Διότι τοσάκις συνανε- 
στράφημεν καί συνδιελέχθημεν μετά τών κατοίκων της, διελθόντες στιγ- 
μάς ωραίας, τόσον εις τήν πόλιν όσον καί εις τά θέρετρά της. Καί μά
λιστα επειδή το πεπρωμένον τής πόλεως ταυτης ευρίσκεται εις τό 
ζώδιον τοΰ Ζυγοΰ, όλοι οι κάτοικοί της διέρχονται τόν βίον των ζυγίζον- 
τες ως διά ζυγοΰ τά πάντα, όντες είς τάς εργασίας καί ασχολίας των λαός 
εμπόρων, έκαστος άναλόγως τής τάξεοός του, μία δε άλλη τάξις αυτών εί
ναι επιφανείς πρόκριτοι, διατελοΰντες εις δημοσίας υπηρεσίας. “Αλλοι πά
λιν είναι ευσεβείς μουσουλμάνοι σοφοί, ίμάμαι καί ιεροκήρυκες, ιεροδιδά
σκαλοι (ουλεμά), πηγή σοφίας καί αρετής, ιός καί ποιηταί. Οί τεχνϊταί της 
είναι άριστοτέχναι. ’Επειδή εΰρίσκονται εις τόν οίκον 1 * 3 τής ’Αφροδίτης, εί
ναι όλοι εύφαντασίωτοι, έχοντες κλίσιν είς τά μουσικά όργανα, ώς ή λύ- 
ρα, τό τύμπανον, δ αυλός, τό σαντοΰριον καί ό ταμπουράς..........

ΙΙερι της έκτάοεως της πόλεως τών Σερρών.

Τό ολικόν μήκος τής αχανούς ταυτης πόλεως από ’Ανατολών μέχρι 
Δυσμών, από τής συνοικίας Άχμέτ-πασά μέχρι τοΰ τεκκέ τοΰ Μουσταφά- 
πασά, είναι 4000 συνήθη βήματα. ’Αλλά μέ βάδισμα ανδροπρεπές3 είναι 
4000. Μέ βάδισμα όμως βραδύ ιός τών δπιοποτών 1 γίνεται 10.000 βήμα
τα. Εϊς τινα μέρη τό μήκος είναι 3000, 4000 καί 2000. Είς ταΰτα όμο;>ς 
δέν συμπεριλαμβάνονται οί έξω κήποι καί αμπελώνες. Έμετρήθησαν σχε
δόν όλα τά κατφκημένα μέρη τής πόλεως. Τό έδαφος τής πόλεως ταυτης 
περιεγράφη υπό τών περιηγητών τής ξηράς καί τής θαλάσσης κατά τρόπον 
τοιοΰτον, ώστε τήν ώνόμασαν «ή εκ δεξιών οδός», ένφ τήν από Κωνσταν
τινουπόλεως είς Μπουντιν (Βουδιν, δηλαδή Βούδαν, Βουδαπέστην) οδόν 
καλοΰσιν «ή έξ εύο^νυμων οδός». Τήν εκ Κωνσταντινουπόλεως μεταξύ τι7>ν 
δυο τούτων διήκουσαν οδόν, φθάνουσαν μέχρι τών μερών τοΰ βιλαγετίου 
τοΰ Μορέως, ώνόμασαν «Έρκέκ-γιολοΰ» (δρόμον τοΰ άνδρός ή τών άν- 
δριϋν), τήν δέ εκ Σόφιας μέχρι Βοσνίας καί ’Ερζεγοβίνης οδόν καλοΰσι «Di
chi Υοΐ» (θηλυκόν δρόμον), καί τήν έξ ’Αδριανουπόλεο^ς είς Έλμπασάν,

1 Κιαφιριστάν σημαίνει ή χώρα τών απίστων (κιαφίρ). ’Εννοεί τήν Ευρώπην.
3 «Οίκον» τοΰ άστςιολογικοϋ οΰρανοΰ.
3 Ό Έβλιά γράψει «λεβεντανέ», κοινώς «λεβέντικο».
u Τό κείμενον έχει «τεριακή», ο'ίτινες είναι οί κοινώς λεγόμενοι «θεριακλή- 

δες» (βεβαρημένοι έξ όπιοποσίας καί οινοποσίας).
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Αυλώνα καί Δέλβινον τής ’Αλβανίας «Ούγοϋλ-γιολοϋ» (δρόμον τοΰ υιοΰ)1.

Περί τών περ'ι την πόλιν των Σερρών καζάδων, φρονριων και πόλεων.

Πρώτον προς Ν., είς απόστασιν δυο σταθμών, κεΐται ή οχυρά Θεσσα
λονίκη, ή πόλις τοΰ Όρφάν (’Ορφανού), ή πόλις Σεντερκισί (Σιδηρόκα- 
ψ«). Προς Α., είς απόστασιν ενός στάθμου, ή πόλις Ράχοβα, ή πόλις 
ΙΊοάβιστα (τό Πράβιον), ή πόλις Βασλάκ, τό φρούριον τής Ζίχνης, ή πόλις 
τοΰ Δοξάτου καί ό καζας τοΰ Μπερεκετλί. Προς Β. ή πόλις τοΰ Νευρο- 
κοπίου, ό καζας τοΰ Ραζλόκ. Προς ΒΔ. ή πόλις τής Οΰστροΰμτζας (Στρω- 
μνίτσα, Στρουμιτσα), ή πόλις τοΰ Μασκλόρ-Παναϊρί (Mackklor), προς Δ., 
είς απόστασιν τεσσάρων ωρών ή πόλις τοΰ Ντεμούρ-Χισάρ1 * 3, 6 Καζας 
τοΰ Μενλίκ (Μελενοίκου), ό καζας Βετρίνα καί ό καζας ΓΙετρίτς καί 
πλεΐστοι ακόμη καζάδες, άλλ’ είς ικανήν απόστασιν. "Ολοι δμως αυτοί οί 
καζάδες έχουν ανάγκην τής άγοράς τών Σερρών.

Ή 'Ελλάς κατά τόν Έβλιά Τσελεμπή.

’Έπαινος τον μεγάλων ϋερέτρον τής πόλεως τών Σερρών.

Πρώτον τό κλίμα τής πόλεως κατά τόν χειμώνα είναι λαμπρόν καί 
εύκραές. Επειδή δμως τόν ’Ιούλιον ό καυσων είναι σφοδρός, προς Ν. δε 
τής πόλεως εκτείνεται μεγάλη πεδιάς, υπάρχει, προς ΒΔ. καί Δ. αυτής, 
σειρά μεγάλων καί υψηλών βουνών. Τό πανύψηλον τοΰτο δρος ώνόμαζον 
οί "Ελληνες ιστορικοί «Άνά-νταγή» (’Όρος τής μάννας). Είναι βουνόν 
υψηλόν καί ένδοξον. Είς τήν ’Ανατολήν διάσημα είναι τό θερετρον Μπίν- 
γκιόλ (τών χιλίων λιμνών), τό θερετρον Γκιουσέν καί είς τήν Καισά- 
ρειαν τά θέρετρα τοΰ Έρτζάς 3.

’Αλλά τής πόλεως ταυτης τών Σερρών τό θερετρον τοΰ Άνά-ντάγ 
είναι διάσημον καθ’ δλην τήν Ρουμελην, τήν ’Αραβίαν καί τήν Περσίαν. 
Κατά τούς αρχαίους χρόνους ήτο θερετρον τής καθέδρας τοΰ δύσμορφου 
βασιλέως Ζάλ4. ’Ακόμη καί σήμερον ανέρχονται είς μίαν ημέραν είς τό

1 Κατ’άλλην γραφήν «Όγουρούν-γιολ» (;) (’ίσως ό δρόμος τοΰ καλού οίωνοΰ,
κοινώς τοΰ γουριοΰ).

3 Όρθότερον καί τουρκιστί Ντεμίρ-Χισάρ, ήτοι Σιδηρόκαστρον.
3 Έρτζάς-Δάγ είναι ό παρά τήν Καισαρείαν Άργαΐος, υψηλόν έσβεσμένον 

ήφαίστειον.
4 Παράδοξος, αν μή καί τερατώδης, είναι ή μεταφορά αΰτη τοΰ ύρυλικου 

ήρωος τών Περσών εις τάς Σερρας. Ό Έβλιά έχει ειδικότητα εις τά τοιαϋτα. Τό 
έπίΦετον «μπετ-λακά» (^κακομούτσουνος, δύσμορφος) δίδει ό Έβλιά είς τόν ηρώα 
τών Περσών, διότι, ώς γνωστόν, οί Τούρκοι έμίσουν καί περιεφρόνουν τούς Πέρσας 
σχεδόν οσον καί τούς "Ελληνας, αν μή καί περισσότερον.
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θέρετρον τοΰτο μέχρι τής υψηλής κορυφής του. Δυο χιλιάδες εκ των 
προκρίτων τοΰ νομοΰ (βιλαγετίου) έχουν θερινάς οικίας, προς δε 
υπάρχουν 40 τζαμία καί μεστζίτια, εις λουτρών, δυο χάνια, έν ίε- 
ροδιδακτήριον (μεδρεσέ), έν μοναστήριον (τεκκέ), έν σχολειον διά μι
κρά παιδία, 500 πρατήρια. ’Έχουν ακόμη καί χιλιάδας ά'λλας παντοίων 
κτηρίων. "Απαξ τοΰ έτους ό λαός εξέρχεται εις τό θέρετρον τοΰτο, 
αναπαύεται καί διασκεδάζει επί έξ μήνας, υπάκουων εις τά θεία 
κελεΰσματα καί έκτελών τά τής λατρείας μέχρι βαθμού άπεριγράπτου. 
Κατόπιν, κατά την εποχήν τοΰ χειμώνας, έρχονται εις την πόλιν καί 
διαχειμάζουν πάλιν επί πέντε έξ μήνας εις τάς οικίας, συναναστρεφόμενοι 
προς άλλήλους. Αύταί είναι αί άσχολίαι καί έργασίαι των κατοίκων τής 
πόλεως ταΰτης. Ή θεία σοφία ήθέλησεν όπως καί εγώ ό ταπεινότατος, 
μεταβαίνουν κατά τό εύλογημένον τοΰτο έτος εις τον υπέρ πίστεως έν 
Κρήτη πόλεμον, έξέλθω μετά των έν τή πόλει ταΰτη αγαπητών φίλων εις 
τό θέρετρον τοΰτο καί διασκεδάσω επί δέκα επτά ημέρας. Έώρτασα τό 
μετά τον μήνα Ραμαζάν τοΰ έτους 1078 (1668) Βαϊράμιον εις τό θέρε
τρον τοΰτο με καλήν συντροφιάν. Είναι πράγματι τόπος μέ λαμπρόν αέρα, 
αληθής θελξικάρδιος παράδεισος, ανώτερος τοΰ οποίου δεν υπάρχει. ’Έχει 
έν συνόλφ τριακοσίας ρεούσας πηγάς έξ έκάστης των οποίων άναβρΰει 
καί έν είδος ζωοποιού υδατος. 'Ως προς τήν ελαφρότητα, τό ύδωρ αυτοΰ 
είναι καί από τά έλαφρότερα έλαφρότερον, παραδείσιον νέκταρ άπαράμιλ- 
λον. ’Επειδή τό ύδωρ δλων είναι εις τό έπακρον χωνευτικόν καί ζωοποιόν, 
δ άνθριυπος, άφοΰ φάγη έν παχύ άρνίον, άμα πίη έν ποτήριον τοΰ υδατος 
τούτου, θά πεινάση πάλιν αμέσως, τόσον έπιταχυντικόν τής πέψεως ποτόν 
έχουν.’Αλλά εις τό θέρετρον τοΰτο δ κόσμος έχει κατά τό θέρος ανάγκην 
γούνας. Τον μήνα ’Ιούλιον χιονίζει ενίοτε καί τό ψύχος είναι δριμύτερον 
παρ’ δσον τον χειμώνα. Τόσον εις τό θέρετρον τοΰτο, δσον καί εις τήν 
αγοράν καί εις τάς λεωφόρους τής πόλεως, υπάρχουν εντός των συνόρων 
τοΰ καθενός υψηλά πεΰκα ύψοΰντα τήν κορυμ ν των. μέχρι τών τριών 
ουρανών, ώς καί χιλιάδες τών χιλιάδων ειδών άλλων πρασίνων οπο)ρο- 
φόρων δένδρων ών τον αριθμόν μόνος δ Πλάστης τοΰ κόσμου γνωρίζει.

Υποδειγματικά μνημεία της οοφίας τον ϋεον.

Προς Ν. τοΰ θερέτρου τούτου υπάρχει μέγας μονόλιθος βράχος, ονο
μαζόμενος «Άγί-Καγιασί» (=Βράχος τής άρκτου). ’Εντός τοΰ βράχου 
τούτου υπήρχε δμοίωμα άρκτου έκ πολυτίμων λίθων καί χρυσού καί ώς 
εκ τούτου ώνόμασαν αυτόν «Άγί-Καγιασί». Καί μέχρι σήμερον ακόμη, 
κατά τήν περίοδον τοΰ δριμέος ψύχους τοΰ χειμώνος, αί άρκτοι άποσύ- 
ρονται εις τά σπήλαια επί τεσσαράκοντα ημέρας, τήν δέ τεσσαρακοστήν
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πρώτην έξερχόμεναι, ανέρχονται πρώτον εις τόν βράχον τοΰτον καί, φθά- 
νουσαι εις την θέσιν τού μνημείου εκείνου τής άρκτου, απολαμβάνουν 
τής θέας τοΰ κόσμου. Κατά τούς αρχαίους χρόνους έβαλαν τόν δύσμορ- 
φον παληοβασιλέα τιυν νά άνεγείρη τό μνημεΐον τούτο επί τού βράχου 
εκείνου. Έκάστη άρκτος, άν έχη αίγαγρόφιλον 1, ανέρχεται εκεί, όλαι δέ 
αί άρκτοι αΰται άποθέτουν εκεί τύ αίγαγρόφιλον των. Κατόπιν οί μάγοι 
καί αί γραΐαι μάγισσαι λαμβάνουν τό αίγαγρόφιλον των άρκτων καί κά- 
μνουν χιλίοιν ειδών μαγικά καί έκτακτα πράγματα. Βραδΰτερον, δταν τό 
θέρετρον τούτο περιήλθεν εις χείρας τής δυναστείας τού Όσμάν, οί άν
θρωποι τής Δύσεως κατέστρεψαν με κάποιαν τέχνην τό μνημεΐον τούτο 
τής άρκτου, άφήρεσαν τόν χρυσόν καί τούς πολυτίμους λίθους καί άπήλ- 
θον. ’Ακόμη μένουν τα ίχνη του, άλλ’ ουδόλως φαίνεται μορφή άρκτου. 
’Επειδή όμως πάλιν και’ έτος, μετά τό Έρμπαΐν * * 3 4, συμβαίνει νά ανέρχον
ται εις τόν βράχον τούτον αί άρκτοι, διά τούτο ονομάζουν τοΰτον «Άγί- 
Καγιασί", (Βράχον τής’Άρκτου). Ό βράχος ούτος είναι πανύψηλος πύρ
γος, κατασκευασθείς διά τής δυνάμεως τών χειρών κατά τόν κατακλυσμόν 
τοΰ Νώε, υψώσας την κεφαλήν του μέχρι τής ύψίστης κορυφής. Έξισού- 
μενος κατά τό ύψος πρός τούς επτά ουρανούς, αποτελεί όρος τόσον υψη
λόν, ώστε, αν άνθρωπος άνέλθη εις την κορυφήν του, ακούει τά ουράνια 
άσματα καί τούς θείους ύμνους3 τών Χερουβείμ '1 καί βλέπει εν μέση λαμ
πρά ήμέρφ την περιφοράν καί τάς κινήσεις τών επτά πλανητών. Έπλά-

1?5

·*· Αίγαγρόφιλα (γαλλιστί aegagropile ή egagropile, κοινώς bezoard,
περσιστί καί τουρκιστί «π α τ - ζ ε χ ί ρ» ή «παν-ζ ε χ ί ρ», ώς γράφει καί ό Έ- 
βλιά, δπερ είσεπήδησε καί εις τήν ελληνικήν ώς «π α ν τ ζ ε χ ρ ί») καλούνται τά 
συγκρίμματα τά ευρισκόμενα έντός τοΰ πεπτικού σωλήνος θηλαστικών τινων καί ίδίφ 
τών μηρυκαστικών. ’Αποτελούνται από τρίχας τάς οποίας καταπίνουν τά ζφα άπο- 
λειχόμενα. Μέ τάς συσταλτικάς καί διασταλτικός κινήσεις τοΰ στομάχου ταϋτα συγ- 
κεντροΰμενα αποτελούν συμπιλημένην σφαίραν όμοιάζουσαν πρός λιθάριον. Αί 
σφαιραι αΰται καλούνται έντερόλιθοι. ’Ανατολικοί τινες λαοί άποδίδσυσιν εις τούς 
έντερολίθους τούτους θεραπευτικός ιδιότητας, δι’ δ προσέφερον μεγάλας τιμάς διά 
τήν αγοράν των. ’Άλλοτε τό μονοπώλιον τών λίθων τούτων είχον οί ήγεμονόπαι· 
δες τής Περσίας. Τρεις τοιούτους λίθους άπέστειλεν ό Σάχης τής Περσίας ώς δώ- 
ρον εις τόν Μέγαν Ναπολέοντα.

3 Καλείται «έρμπαΐν» (ή λέξις αραβική, σημαίνουσα «τεσσαράκοντα») ή χειμε
ρινή περίοδος τού άπό τής 21ης δεκεμβρίου μέχρι τή„ 29ης ΐανουαρίου τεσσαρα
κονθημέρου, καθ’ δ αί άρκτοι περιπιπτουσιν εις λήθαργον.

3 Διά τοΰ «θείους ύμνους» μειαφράζομεν κατ’ έννοιαν, παραφράζομεν μάλ
λον, τήν λέξιν «τεκμπίρ» (παραγομένην έκ τού «έκμπέρ» =μέγιστος), ήτις σημαίνει 
«άπαγγέλλειν ύψηλοφώνως εν χορώ τό «Αλλάχ έκμπέρ !»=Μέγιστε θεέ, ή Μέγιστος 
ό Θεός !»

4 Ή εβραϊκή λέξις «χερουβείμ» (πληθυντικός τοΰ «χερούβ») υπάρχει καί εις 
τήν ’Αραβικήν ώς «Κερουμπιγιάν»ή «Κερουμπιγιούν».
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lie Νικηφ. Μοσχοπούλου1

σθη βράχος τόσον υψηλός, ώστε εις την ύψηλοτέραν κορυφήν του είναι 
ορατά ασφαλώς τα χωρία, αί πόλεις καί τά υψηλά βουνά τά κείμενα εις 
τάς οδούς τάς εντός άποστάσεως τριών ήμεραιν.

Άλλα χτίσματα θείας τέχνης.

ΓΙρός Δ. τοΰ αξιοθέατου τούτου θερέτρου υπάρχει μέγας καί υψηλός 
βράχος, καλούμενος «Γκερντέκ—καγιασί» (βράχος τής νυμφικής παστά- 
δος), επί τοΰ όποιου υπάρχουν εκατοντάδες σπηλαίων. Ό πλάστης τών 
δύο κόσμων έπλασε τον βράχον τούτον μέ δύο κλάδους, έκαστος τών 
όποιων έχει τό ύψος τοΰ τριώροφου μιναρέ τοΰ τζαμιού ΣουλεϋμανιέΧ.

Είναι λοιπόν βράχος υψηλός καί διχαλωτός. Τό μεταξύ τών δύο 
κλάδων διάστημα είναι δύο καί τριών πήχεων. Τό ύψος έκάστου είναι 
400 περίπου πήχεων. Υπάρχει τόπος, ϊνα στηθή σκηνή έκ λινοΰ υφά
σματος επί τής ύψηλοτέρας κορυφής ενός τών βράχων. Ό βλέπουν έκ τών 
βράχων τούτων προς τά κάτω αισθάνεται ίλιγγον. Μή δωη Κύριος!

Άλλ’ εις την πόλιν ταύτην υπάρχουν τόσοι καί τόσοι ισχυροί τό 
σώιμα άθληταί, ευκίνητοι ιός ίέρακες, οΐτινες, έπιδεικνύοντες τήν έπι- 
δεξιότητά των, διέρχονται πηδώντες από βράχου εις βράχον. ’Αλλά, Κύ
ριε Θεέ! Αύιό δεν είναι δύναμις ανθρώπινη. Είναι άθλος ανδρείων. Ό 
έ'χων τήν έπίβλεψιν τοΰ τόπου τούτου είναι κάποιος φιλάνθρωπος, δστις, 
προς θέαν τών άνερχομένων εις τον βράχον τούτον καί τών από βράχου 
εις βράχον πηδοιντων άνήγειρεν υψηλόν περίπτερον, τό όποιον είναι έκ 
τών σπανίων έν τφ κόσμφ.

Καί εις τό θέρετρον τοΰτο υπάρχουν χιλιάδες μοναδικών τόπων 
αναψυχή; Δεν δύναμαι όμως νά γράψω περί αυτών διά μακρών, διό καί 
συντομεύω, άρκούμενος εις δσα έγραψα. Αυτά άρκούν.

Περί τών θερμοπηγών, δηλαδή περί τών ιαματικών λουτρών.

Βορείως τής διάσημου πολεως τών Σερρών, επί τών βουνών, εις τό 
ήμισυ τοΰ δρόμου 2, υπάρχει δεξαμενή θερμού ΰδατος διαυγούς. Αύτη 
δεν ομοιάζει μέ τάς άλλας θερμοπηγάς καί τά άλλα λουτρά. Είναι δμως 
τά ύδατά της πολύ ωφέλιμα. ’Ωφελούν πολύ κατά τής λέπρας. Ό προα- 
ναφερθείς φιλάνθρωπος έκτισεν υπέρ τήν πηγήν ταύτην λίθινους θό- * 3

1 ’Εννοεί τδ έν Κωνσταντινουπόλει τζαμίον τοΰ σουλτάνου Σουλεϋμάν
3 Κατ’ άλλην γραφήν : «εις άπόστασιν ήμίσεως στάθμου».
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λους καί θαλάμους αναρρωτηρίων, ύπλωτά καί πολλάς δεξαμενάς. Χιλι
άδες άνθριόπων έρχονται τόν Ιούλιον έκ των πέριξ χο>ρίων καί πόλεων, 
στήνουσι σκηνάς καί πίνουσιν (έκ τοΰ ΰδατος) επί έ'να δυο μήνας εΰρί- 
σκοντες αναψυχήν.

Περ'ι τάφων και προσκυνημάτων της πόλεως των Σερρών.

Πρώτον κάτωθεν τής γέφυρας τοΰ Άχμέτ πασά είναι τεθαμμένος 
ό ΙΙίρ-Ντεντέ (dede), ό Σεΐχ-Μπεδρετντίν-Σουλτάν, παρά δε τό μνημεΐον 
τοΰ Μπεσίκ-Τεπέ ό τοΰ Έσ-Σεΐχ-Χαζρέτι-Μουσαλλαχετντίν-Σουλτάν, 
τοΰ έπιφανεστάτου τής χώρας καί όδηγοΰ τής άνθρωπότητος. Κατόπιν εις 
την συνοικίαν Κουρμπαγαλίκ είναι ό τάφος τοΰ κρατίστου των αγίων καί 
στηρίγματος των ενάρετων Έσ-Σεΐχ-Μετζνοΰν-Μπαμπά (=τρελλού γερο
πατέρα). Εις δέ τόν τεκκέν τοΰ Σεΐχ-Σατσλή (=μαλλιαροΰ γέροντος), 
ό τάφος τοΰ σοφωτάτου 1 καί ακινήτου ερημίτου Έσ-Σεϊχ-Χαζρέτι * 2 Έμΐρ 
Σουλτάν, ο τάφος τοΰ τελείου λειτουργοΰ τής αγάπης, τοΰ αγαπητού 
των λατρευτών καί φίλου τής αρετής «Χαζρέτι Μαχμούτ Έσσεΐχ Μαξούτ 
Ντεντέ», ό τάφος τοΰ «Έσ-σεΐχ Χαζρέτι Γιαχιά έφέντη;·'.

Ούτος κατήγετο έκ Τοκάτ3, ήτοδέ εις την υπηρεσίαν4 * τοΰ σεΐχου 
(γέροντος ή ηγουμένου) τοΰ έν τή ΙΙόλει εις θέσιν Ζιντζιρλί-Σερβί τζα
μιού τοΰ Καρατζά-Μουσταφά πασά Σουμπούλ Σινάν έφέντη. Έλθών δέ 
εις τήν πόλιν ταΰτην τών Σερρών, έτάφη υπό τήν σκιάν τοΰ τεκκέ τοΰ 
Έμίρ-Σινάν έφέντη. Εΰλογημένον εΐη τό μυστήριον (μυστικόν) αΰτοΰ ! 
ΙΙρός τοΰτοις ό τάφος τοΰ «Έσ-σεϊχ-χαζρέτι Γιαχιά6 έφέντη», τοΰ κε- 
κρυμμένου ήλιου, σελήνης τής ζωής, δηλαδή τοΰ υπό τό όνομα Έρντεμ- 
πιλί-ζαδέ γνωστού μεγάλου διδασκάλου6. Καί ό άγιος ουτος είναι τε
θαμμένος εις τόν ιερόν περίβολον τοΰ τεκκέ τοΰ Έμίρ-Σουλτάν. ’Εκεί

4 Κατά λέξιν «κατόχου τής γνώσεως, ήν πρεσβεύει έν πεποιθήσει καί χωρίς
νά άμφιβάλλη.

3 Ό τίτλος «χαζρέτ» έν μέν τή συνήθει γλώσση τής έθιμοτυπία, έσήμαινε 
μετ’ άναλόγου πρός τόν βαθμόν τίτλου «έξοχώτατος», έν δέ τή θρησκευτική γλώσ- 
ση «άγιος», διδόμενος όμως μόνον εις τούς μεγάλους προφήτας (έν άλλοις είς τόν 
Ίησοϋν Χριστόν, τόν Μωϋσέα, Δαυίδ κλπ.), αντίστοιχων επομένως μάλλον πρός τό 
πανάγιος, άφοΰ διά τό «άγιος» ήτο καθιερωμένον τό «βελή» καί ό πληθυντικός 
τούτου «έβλιγιά» (=έκ τών άγιων).

3 Πόλις τής Μικράς Ασίας.
4 «Χαλιφέ». τό όποιον σημαίνει συνήθως γραμματεύς. Προτιμώμεν ενταύθα 

τό «εις τήν υπηρεσίαν».
6 Κατ’ άλλην γραφήν «λαϊχύ», όπερ όμως φαίνεται έσφαλμένον.
6 Κατά λέξιν : δύτου τή, θαλάσσης τής γραμματικής.

ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος it 12
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είναι έπίσης τεθαμμένος ό Σεΐχ-ζαδέ Άβδουραχμάν έφέντης καί ό Έσ- 
σεΐχ Νετζμί έφέντης. Ειη επ’ αυτούς απαντας τό έλεος τοϋ Θεού !

Άφοΰ κατά την επιθυμίαν μας έθεασάμεθα καί την διάσημον ταύ- 
την πόλιν των Σερρών, μετέβημεν μετά πέντε σοφών καί στενών φίλων 
διά τής ταχυτέρας όδοϋ προς Δ. εις τά βουνά της καί τούς καλώς καλλι
εργημένους αμπελώνας της.

Περιγραφή τον φρουρίου τον Δεμίρ-Χισάρ (Σιδηροκάστρον).

Κτίτορες αυτού είναι οί "Ελληνες (Ρούμ) βασιλείς. Άφοΰ δέ διήλθε 
τούτο διά τόσων καί τόσων βασιλέων, τέλος τφ . . .. ό έκ τών βεζυρών 
τού Γαζή-Μουράτ Χάν τού Α'... έκυρίευσεν αυτό έκ τών χειρών τών απί
στων Ρωμηών. Κατά παραφθοράν έκ τού Τιμούρ-Χισάρ1 τό λέγουν Ντε- 
μΐρ-Χισάρ (Δεμιρ-Χισάρ). Είναι βοεβοδαλίκιον (ύποδιοίκησις) κείμενον εις 
τό έγιαλέτιον3 τής Ρούμελης, έντός τού εδάφους τού σαντζακιού Θεσσα
λονίκης, αποτελούν καί δικαστικήν περιφέρειαν καδή μέ μισθοδοσίαν 150 
άσπρων. Οί έξ αυτής έξαρτοόμενοι ναχιέδες (δήμοι) περιλαμβάνουν.... 
εύημεροΰντα χωρία. "Εχει κεχαγιά-γερή τών σιπαχήδων, σερδάρην (αρ
χηγόν) τών γενιτσάρων καί αστυνόμον. Δεν έχει δμως φρούραρχον ούτε 
άνδρας φρουράς. Τό οχυρόν της είναι τείχος έκ λίθων, λίαν έρυμνόν, 
σχήματος πενταγώνου, έκτισμένον έπί υτμηλής θέσεως. Έντός δμως τού 
φρουρίου ψυχή ζώσα δεν υπάρχει. "Ολοι οί κάτοικοι οίκοΰσιν εις την 
κάτω πόλιν.

’Έπαινος τοϋ «βάρος» (εξω τον φρουρίου τμήματος) τον Δεμίρ-Χισάρ.

Είναι έν συνόλφ χίλιαι εξακόσιοι διώροφοι, λιθόκτιστοι, πέραν καί
πέραν κεραμοσκεπεΐς, καλώς διατηρημένοι οίκίαι. ’Έχει έν συνόλφ..........
ιερά τεμένη, έν οίς καί τό τζαμίον τού . . . ., τό τζαμίον τού .... Έκτος
τούτων..........μεστζίτια,........... τεκκέδες δερβισών,............λουτρώνας, ....
έμπορικά χάνια, ....... σουλτανικούς (βασιλικούς) δρόμους...............Έκ
τών μουσουλμάνων προκρίτων άλλοι μέν ανήκουν εις δημοσίας υπηρε
σίας, άλλοι δέ είναι έμποροι καί τεχνίται. Ό αριθμός τών κήπων καί 
άμπέλο:ιν της είναι άπειρος καί μάλιστα τά εις τό Δεμίρ-Χισάρ αυτό πα- * *

178

1 Ή λέξις «ντεμίρ· (σίδηρος) γράφεται τουρκιστί «τιμοΰρ» καί προφέρεται 
«ντεμίρ».

* «Έγιαλέτ» ώνομάζονιο αί πρό τής διαιρέσεως τής Τουρκίας εις βιλαγέτια 
(νομούς ή γενικάς διοικήσεις) μεγάλαι διοικητικαί μονάδες αυτής (Ρούμελη, Βουλ
γαρία, Βοσνία κτλ.).
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ραγόμενα ρφδια με μεγάλους κόκκους δεν υπάρχουν εις κάνέν μέρος τοΰ 
κόσμου. Είναι λίαν εΰχυμα. Είναι ωραιότερα και γλυκύτερα από τά ρφ- 
δια τής έν Περσία Μπάν καί από τά τής Ούρφας, τοΰ Μαράς καί τοΰ 
Νίκσαρ (Νεοκαισαρείας). Τά γίγαρτα αυτών είναι τόσον μεγάλα όσον 
οι κόκκοι τής όπιοφόρου μήκωνος.

Τό Δεμίρ-Χισάρ τοΰτο κεΐται δυτικώς τής πόλεως των Σερρών, εις 
άπόστασιν ήμίσεως στάθμου. Καί τούτου δμως οί νεαροί καί αί νεαραί 
είναι επιθυμητοί.

’Έπαινος της θερμοπηγής τον Δεμιρ-Χισάρ.

Εις άπόστασιν............ από τής πόλεως υπάρχει ζωοποιόν ΰδωρ θερ
μοπηγής. Οί κάτοικοι τοΰ μέρους εκείνου πλειστάκις παρακολουθούν την 
δυσοσμίαν της. Κατ' έτος δε τόν ’Ιούλιον, κατά την εποχήν των άνθέων, 
χιλιάδες ανθρώπων συναθροίζονται υπό σκηνάς καί λουόμενοι εις τά 
ΰδατα τής θερμοπηγής θεραπεΰουσι τό σώμα. Αί δεξαμεναί καί τά κτή
ρια αυτής είναι...............

Έκειθεν έπανελθόντες εις την πόλιν έπεσκέφθημεν τά

Προσκυνήματα τον Δεμίρ-Χισάρ. (Έλ-Μεβλα Άβδονλλάχ Τεμαλή. . . .

Διασκεδάσαντες δε τρεις ήμέρας εις αυτό τό Δεμίρ-Χισάρ, έφθάσαμεν 
εντός 4 ιόρών εις τον σταθμόν «Χέρεζ».

Λίαν πρωί άποχαιρετίσαντες έν Σέρραις δλους τούς φίλους καί βα- 
δίσαντες προς Ν. προς τό έσοίτερικόν τής πεδιάδος τών Σερρών, διέβημεν 
την μεγάλην ξυλίνην γέφυραν τοΰ ποταμού Δεμίρ-Χισάρ. Ό ποταμός ού- 
τος πηγάζει έκ Β. έκ τών δρέων τοΰ Σαμακοβίου, τοΰ Ίστίπ (τών Στό- 
βων) καί τοΰ Κιουστεντίλ, συγκεντροΰμενος δε μεταξύ τών Κοτσάνων 
(Κότσανα) καί τής Ντουσπέντζα 1 2, καί διερχόμενος δι’ εκατοντάδων δλων 
χωρίων καί πόλεων, διαρρέει τάς πεδιάδας αύτάς τών Σερρών καί εκβάλ
λει παρά τό Μπεκλοΰ (ή Μπεσικλέρ). Εις τό μέρος εκείνο διαβαίνουν τόν 
ποταμόν διά πλοίων. Συνελόντι δ’ είπεΐν, εγώ ό πτωχός διελθών τούς 
ποταμούς τής πεδιάδος τών Σερρών διά τριών ξύλινων γεφυρών, έφθασα 
εις τό χωρίον Δεμιρτζή-κιοϊ 3 καί εις τό χωρίον Μπάσ-κιοϊ 4. Αυτά είναι

1 Κατ’ άλλην γραφήν «Κεμαλή». ’Εδώ υπάρχει κενόν.
3 Ύποθετέον δτι ένοοεΐ τήν έν Βουλγαρία σήμερον Ντουπνίτσαν (Δουπνίτσα). 

ώς άλλως τε σημειοΰται είς άλλο χειρόγραφον.
3 Κατ’ άλλην γραφήν Δεμετρέχ (Ντεμετρέχ ;).
4 Κατ’ άλλην γραφήν Μπάς-κιοπροΰ.
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πλέον χ(ορία τοϋ καζΰ Θεσσαλονίκης. Έκεΐθεν έγενόμην εΐς τον σταθ- 
μόν «χωρίον Καμπα-Γιάννη» (ή Καμπά-γιανί). Είναι χωρίον απίστων 
καί ζιαμέτιον εύημεροΰν εν τφ δήμφ Θεσσαλονίκης. Έκεΐθεν όδεΰσαν- 
τες επί 5 ώρας, ότέ μέν προς Ν. ότέ δε προς ΝΑ., κατελυσαμεν εις τον 
παρά την όχθην τής λίμνης Γιαϊτζηλάρ

Νΐκηφ. Μοσχοπούλου

σταίλμον χωρίου Γιαϊτζηλάρ,

δπου καί διεσκεδάσαμεν επί μίαν νύκτα. Τό εύημεροΰν τούτο χω
ρίον είχε 500 οικίας, τών οποίων αί ήμίσειαι είναι τών απίστων Ρωμηών 
καί Βουλγάρων, αί δε λοιπαί τών Μουσουλμάνων.'Όλοι είναι άνθρωποι 
αθλητικοί καί τοξόται, διά τοΰτο δε τό χωρίον ωνομάσθη «Γιαϊτζηλάρ- 
κιοί> 1 Είναι χωρίον ευημεροΰν, κείμενον εις τό προς την Θεσσαλονίκην 
μέρος τής λίμνης. ’Έχει τζαμίον καί μεστζίτιον (μικρότερον τέμενος) καί 
τινα πρατήρια ως καί εν καλώς διατηρούμενον χάνιον. Ή λίμνη του κεΐται 
Δ. τής Θεσσαλονίκης εις άπόστασιν μικροτέραν τοϋ ενός στάθμου. Ταΰτης 
ή περίμετρος είναι πέντε μιλλίων. ’Αλλά τό ύδωρ της ξηραίνεται ευκόλως 
μη άνανεοΰμενον καί διά τοΰτο δεν υπάρχουν εντός αυτής πολύχρωμοι 
ίχθΰς καί τον χειμώνα παντοειδή πτηνά, έχει δμως πολλούς μύακας (μύ
δια), όστρεα καί θαλασσινά L, τά όποια τρώγουν οι άπιστοι. Τό βάθος 
αυτής είναι δέκα δργυιών, εΐς τινα δμως μέρη κατέρχεται καί εις επτά. 
’Αλλά, κελεΰσει Θεοϋ, τοΰ άϊδίου πλάστου τών πάντων, εις τάς δχθας 
τής άλμυράς ταΰτης λίμνης παράγεται γλυκΰτατον άλας. Τοΰτο δίδεται 
εις τά πρόβατα, τούς ίππους καί άλλα κτήνη, τά όποια ούτω παχΰνον- 1 * 3

1 Μήπως είναι τό Άϊτζηλάρ; Ή λέξις «γιαϊτζή» παράγεται έκ τοΰ «γιαϊ», τό 
όποιον σημαίνει «τόξον» (καί έλατήριον άμάξης), επομένως «γιαϊτζή» = ι οξότης 
(αν καί ή λέξις «γιαϊτζή» δέν υπάρχει είς τά τουρκικά λεξικά). Σημειωιέον, ότι χω
ρίον Γιαϊτζηλάρ δέν εύρίσκομεν είς τούς χάρτας. Υπάρχει όμως έν τή ύποδιοι- 
κήσει Λαγκαδά, επί τής πρός τήν Θεσσαλονίκην όδοΰ, χωρίον Άϊτζιλάρ, φερόμε- 
νον σήμερον έπισήμως ώς συνοικισμός άνήκων είς τό χωρίον Μπαϊράμ-δερέ-Μαχα- 
λάδες τής ύποδιοικήσεως Λαγκαδά. Άϊτζιλάρ σημαίνει τουρκιστί «άρκουδιάραι», 
(έκ τοΰ άϊ = άρκτος). Ενδέχεται νά παρέφθειραν άλλοιε οί Βούλγαροι τό «Γιαϊ- 
τζιλάρ» είς «Άϊτζιλάρ», μή δυνάμενοι ώς γνωστόν νά προφέρουν τό «γι» είς τήν 
αρχήν τών λέξεων (λέγουν π. χ. «Ίλδίζ» αντί «Γιλδίζ»), Αλλά τό «Άϊτζιλάρ» κεΐ- 
ται άνατολικώς τής Θεσσαλονίκης. Τοΰτο όμως οϋδέν σημαίνει, διότι εΐδομεν ότι 
ό Έβλιά, ό θεωρούμενος καί ώς καλός γεωγράφος, πλανάται συχνά είς τά Α. ή Δ.,
Β. ή Ν.

3 Ό Έβλιά γράφει «ντεριά-μποτζεγί» (κυριολεκτικώς : θαλάσσια έντομα). 
’Άγνωστον όμως εάν εννοεί τούς αστακούς, τών όποιων έν είδος καλείται «μπο- 
τζέκ» ή άλλα θαλασσινά.
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ται. Εις ολόκληρον τόν καζάν Θεσσαλονίκης και εις τά εξω τοΰτου χωρία 
καί πόλεις τό αλας πηγαίνει από εδώ, παραγόμενον άφθόνως.

Έκκινήσας έκεϊθεν καί πορευθείς προς Α., εφθασα εις τά χωρία Γκι- 
ουβέζ (ίσως Γκιουβέζνα1, Βοϊβοδαλή, Έκινό καί Λενίτ, καί ταϋτα υπαγό
μενα εις τόν καζάν Θεσσαλονίκης' διελθών δέ ταΰτα εντός 6 ωρών1 καί 
τραπείς προς Ν., εφθασα εις Θεσσαλονίκην.

"Επεται συνέχεια.
Ν. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ

1 Κατ’ άλλο χειρόγραφον «4 ωρών».
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