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Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΛΛΑΣ-ΓΕΝΙΤΣΩΝ ΣΤΑ 1828

’Ανάμεσα στούς ξένους πού έπισκέπτονται τή Θεσσαλονίκη κατά 
τον περασμένον αιώνα μπορεί νά συγκαταριθμήσει κανείς καί τον Αυ
στριακό διπλωμάτη Anton Freiherrn von Prokesch-Osten, πού κατά τά 
τελευταία ετη τής Ελληνικής Επανάστασης βρισκόταν στον έλληνικό 
χώρο ώς διπλωματικός παρατηρητής καί κατόπιν έπί πολλά ετη ως πρε
σβευτής τής Αύστρίας στήν ’Αθήνα. Ό Prokesch-Osten μάς άφησε όχι 
μόνο τήν πολύ ένδιαφέρουσα έξάτομη διπλωματική 'Ιστορία τής Επανά
στασης (2 τόμοι κείμενο kuì 4 έγγραφα, Βιέννη 1867, έλλην. μετ. των 2 
πρώτων τόμων, ’Αθήνα 1868), άλλά καί ήμερολογιακές καταγραφές των 
σπουδαιότερων, κατά τή γνώμη του, γεγονότων, τις όποιες δημοσίευσε 
κατόπιν, στά 1836, σέ τρεις τόμους μέ τόν τίτλο «Denkwürdigkeiten und 
Erinnerungen aus dem Orient» (Stuttgart 1836-1837). Άπό τόν τρίτο άκρι- 
βώς καί τελευταίο τόμο τών «’Απομνημονευμάτων» του άποσπώ τις άγνω
στες στήν ιστορική έπιστήμη έντυπώσεις του άπό ένα ταξίδι του μέ αύ- 
στριακό πολεμικό στή Θεσσαλονίκη κατά τά τέλη Αύγούστου 1828 καί 
άπό μιά έν συνεχεία έκδρομή του στήν περιοχή Πέλλας καί Γενιτσών 
στις άρχές Σεπτεμβρίου τοϋ ίδιου χρόνου.’Εννοείται ότι έπιμένω σέ όρι- 
σμένα σημεία τών άφηγήσεών του, τά όποια έπιβεβαιώνουν τις γνωστές 
άπό τήν παράδοση ειδήσεις μας καί προσθέτουν καί κάτι περισσότερο 
σ’ αυτές. Οί άρχαιολογικές-ίστορικές πληροφορίες τοϋ Prokesch-Osten, 
όπως καί όλων γενικά τών περιηγητών, είναι έντυπώσεις ένός φιλομαθούς 
επισκέπτη. 'Επομένως ή περιγραφή του δέν είναι άπαλλαγμένη άπό ανα
κρίβειες ώς προς τις όνομασίες ναών ή άλλων μνημείων καί όρισμένων 
λεπτομερειών τής αρχιτεκτονικής καί τοϋ διακόσμου τους. ’Επηρεασμέ
νος μάλιστα, φαίνεται, καί άπό τήν έχθρική στάση τής χώρας του άπέ- 
ναντι τής Ελλάδας κατά τή διάρκεια τής ’Επανάστασης, δέν άποκρύπτει 
κάποια περιφρόνηση προς καθετί το νεοελληνικό.

’Εκτός άπό τά κείμενα τοϋ Prokesch-Osten φροντίζω ν’ άξιοποιήσω 
καί τις σύντομες, άλλ’ ανεκμετάλλευτες έπίσης ειδήσεις ένός άλλου βι
βλίου, τοϋ διαμαρτυρομένου ιεραποστόλου Charles Swan, Journal 
of a Voyage in the Mediterrenean etc., London 1826, πού έπισκέπτεται 
τή Θεσσαλονίκη τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1825 (φιλοξενούμενος τοϋ άρχηγοΰ 
τής άγγλικής μοίρας στό Αιγαίο G. W. Hamilton), καί τοϋ Γάλλου Anto-
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nin Barthélemy, πού ήλθε κι αύτός στή Θεσσαλονίκη τόν Μάιο τοϋ 1858 
(Un philosophe en voyage, Paris 1864), ειδήσεις πού τις παραθέτω στον 
κατάλληλο τόπο των υποσημειώσεων. Κατ’ έξαίρεση μεταφέρω έπάνω 
στο κείμενό μου—συνεχίζοντας καί συμπληρώνοντας τήν περιγραφή 
τού Prokesch-Osten—μόνον όσα γράφει ό Swan γιά τόν τεκέ των δερβί
σηδων πού βρίσκεται εξω άπό τό ΒΔ τμήμα των τειχών τής Θεσσαλονίκης.

Σκοπός τής μελέτης μου αυτής δέν είναι νά προβεϊ σε διορθώσεις 
των ειδήσεων του Prokesch-Osten συγκρίνοντάς τις προς τίς άντίστοιχες 
των προγενέστερων ή μεταγενέστερων περιηγητών ή τίς άκριβεΐς τών 
επιστημόνων αρχαιολόγων καί ιστορικών, άλλ’ απλώς νά τίς κάνει γνω
στές στους τελευταίους με τήν ιδέα δτι είναι χρήσιμες γιά τήν καλύτερη 
γνώση τής ιστορίας καί τής τοπογραφίας τής Θεσσαλονίκης καί τής πε
ριοχής Πέλλας-Γενιτσών έπί τουρκοκρατίας.

1. Περιήγηση τον Prokesch Osten μέσα στή Θεσσαλονίκη

'Ο Prokesch-Osten μπαίνοντας μέσα στον κόλπο τής Θεσσαλονίκης 
καταγράφει στο ήμερολόγιό του τό θέαμα πού αντίκρισε. «Καθώς περά
σαμε τό άκρωτήρι Καραμπουρνού, φάνηκε ή Θεσσαλονίκη. Είναι κτι
σμένη σ’ ενα απότομο ύψωμα. Τείχη περικλείνουν τούς πυκνούς σωρούς 
τών σπιτιών1, μέσ’ άπό τούς όποιους ξεπετιούνται καμιά τριανταριά μι- 
ναρέδες. Προς τά άριστερά τής πόλης υπάρχει μιά συστάδα άπό δέντρα, 
ενα άλσος μπορώ νά τό όνομάσαν εκεί κοντά βρίσκονται τά νεκροταφεία2. 
Παραπέρα προς τά δυτικά ανοίγεται βαθιά ό κόλπος καί πίσω του ή πε
διάδα καί τά μακεδονικά βουνά...

Θεσσαλονίκη, 24 Αύγούστου 1828
Είμαι τόσο κουρασμένος, ώστε τό γράψιμο μοΰ είναι ξινό. ’Αλλά 

ή ανάγκη εχει σωτήρια δύναμη. Μόλις ξημέρωσε, έπισκεφθήκαμε τόν 
πασά Χατζή Μουσταφά3, ό όποιος, εξορισμένος άπό τήν Άδριανούπολη

1. Τριάντα χρόνια αργότερα, τόν Μάιο τοϋ 1858, ένας ξένος ταξιδιώτης, ό An- 
ntoinBarthélemy, Un philosophe en voyage, Paris 1864, σ. 222-223, χαρακτηρί
ζει τα σπίτια τής Θεσσαλονίκης «παραγηρασμένα, ζαρωμένα καί ασβεστωμένα» καί 
τό λιμάνι της άδειο, ώστε νά δικαιολογεί τήν έλληνική παροιμία, «όπου πατάει ό ’Οθω
μανός, χορτάρι δέν φυτρώνει».

2. Βλ. παρόμοια περιγραφή στοϋ Barthélemy, ε.ά., σ. 223. ’Εννοείται ή εξω 
άπό τή Ληταία πύλη περιοχή, όπου ύπήρχε ό τεκές τών Μεβλεβήδων δερβίσηδων, τουρ
κικά νεκροταφεία, άλλα καί παλαιό έλληνικά, τά λεγάμενα άργότερα —κατά τό τέλος 
τοϋ 19ου αί.— τής Αγίας Παρασκευής (βλ. Έ φ η ς Κ α κ ο υ λ ί δ ο υ, Τά έλληνικά 
ορθόδοξα νεκροταφεία τής Θεσσαλονίκης τό 19ο αιώνα, «Μακεδονικά» 22, 1982, 
411 κ.έ.).

3. 'Η έπίσκεψη θά εγινε στό σεράγι τοϋ πασά, άφοϋ είναι γεγονός ότι «le vaste
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καί κατόπιν από τά Δαρδανέλλια, πήρε χάρη καί ήλθε πάλιν έδώ. Μάς 
δέχτηκε μέ ευπρέπεια. Τον παρακαλέσαμε να μάς αφήσει ανοιχτές τίς 
πύλες, γιατί συνηθίζουν νά τίς κλείνουν μιά ώρα πριν από τή δύση τού 
ήλιου. Καί αύτός δέχτηκε τό αίτημά μας.

Έτσι, μέσα στήν πόλη, πέρασα πρώτα άπό τήν έβραϊκή συνοικία, 
ένα άνακάτωμα άπό έλεεινά σπίτια, βουτηγμένα σάν μέσα σέ βόρβορο. 
’Ακατανόητο πώς άνθρωποι μπορούν ν’ αποφασίζουν νά κατοικούν σ' 
έναν τέτοιον βάλτο άπό ακαθαρσίες! ’Ακόμη έδώ είδαμε κιτρινισμένα, 
σκευρωμένα πρόσωπα. Στό τζαμί τής 'Αγίας Σοφίας, πού γειτονεύει μέ 
αυτή τή συνοικία, ύπάρχει ένας έλεύθερος χώρος μέ πλατάνια καί μου
ριές. Εκεί φυγάδες (σσ. Ίσως άπό τίς νότιες έπαναστατημένες έλληνικές 
χώρες) Τούρκοι άνοιξαν ένα καφενείο, έκτισαν μιά βρύση καί φύτεψαν 
γύρω-γύρω λουλούδια. Μάς φάνηκε καλό νά ξεκουραστούμε έδώ, νά πιού
με έναν καφέ καί νά καπνίσουμε τήν πίπα μας.

"Ενα πρόσχαρο οίκοδόμημα είναι τό τζαμί τού Σελίμ πασά, εμπρός 
άπό τό όποιο, καθώς περνούσαμε, στέκονταν μερικοί νέοι Τούρκοι, πού 
μάς προσκάλεσαν νά μπούμε μέσα. Είναι καθαρό στό έσωτερικό· σέ μιά 
γωνιά κρεμόταν ένα εκκρεμές άπό τή Βιέννη. Στή νότια πλευρά ύψώνε- 
ται ό μιναρές· στή βόρεια—κάτι πού δέν τό είδα πουθενά άλλου—ένα κω
δωνοστάσιο μέ ένα ρολόγι, τό όποιο πραγματικά έργάζεται1 (είκ. 1). Δέν 
λείπει ή κρήνη καί ή βιβλιοθήκη, καθώς καί τό οίκημα τού ιμάμη. Αεΰ-

palais du pacha» είχε όλότελα καεί μέ περισσότερα άπό 30 γειτονικά σπίτια τά μεσά
νυχτα τής 12ης ’Ιουλίου 1826. Κατά τίς παραδεκτές τότε φήμες, τήν πυρκαϊά τήν είχαν 
βάλει οί γενίτσαροι τής Θεσσαλονίκης άπό μίσος έναντίον τοϋ τότε ’Αλβανού πασά 
Όμέρ Βριώνη καί τών ’Αλβανών τής άκολουθίας του (K. Α. Βακαλοπούλου, 
Πώς είδαν οί Ευρωπαίοι πρόξενοι τής Θεσσαλονίκης τήν κατάσταση στή Μακεδονία 
τον περασμένο αιώνα, «Μακεδονικά» 20, 1980, 79). Μένουν τώρα πρός λύση δύο τοπο
γραφικά προβλήματα: πού βρισκόταν τό καμένο διοικητήριο καί πού εμενε δύο χρόνια 
άργότερα ό νέος πασάς, ό προμνημονευμένος Χατζή Μουσταφά; Αυτά τά δύο προβλή
ματα θά προσπαθήσω νά τά λύσω στήν ΰπ’ άρ. 1 υποσημείωση τής σ. 172. Τήν κατα
στροφή τού σεραγιού μαρτυρεί, όπως θά ίδοΰμε άμέσως παρακάτω, καί δ Prokesch-Osten.

1. Ό Prokesch-Osten, μέ τήν πληροφορία του αυτή, θέτει στον έαυτό του 
καί στούς έρευνητές τό πρόβλημα: πότε άνεγέρθηκε ό πύργος τού κωδωνοστασίου 
αύτοϋ; ’Ανήκε στό Σαατλί τζαμί ή σέ μιά παλαιότερη έκκλησία πού κατασχέθηκε καί 
μετατράπηκε σέ τζαμί; Παράδειγμα μετατροπής κωδωνοστασίου σέ μιναρέ βλ. στή με
λέτη μου: Ή χρονολόγησις τοϋ κωδωνοστασίου τής Άγ. Σοφίας Θεσσαλονίκης, «By- 
zantion» 21 (1951) 333-339 ή «Παγκαρπία μακεδονικής γής», Θεσσαλονίκη 1980, σ. 
261-266. ’Αφού τό Σαατλί τζαμί δέν άναφέρεται στά 1478 ούτε στις άρχές τοϋ 16ου αί. 
(βλ. Βασίλη Δημητριάδη, Τοπογραφία τής Θεσσαλονίκης κατά τήν έποχή 
τής τουρκοκρατίας, 1430-1912, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 323), θά κτίστηκε άργότερα. 
Ποιόν λόγο λοιπόν θά είχε ανέγερση τοϋ μεγάλου τετράγωνου πύργου άπό μουσουλ
μάνους; Γιά νά τοποθετηθεί τό ρολόγι;
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κες, πλατάνια καί Ιτιές τα περιβάλλουν. Όχι μακριά άπ’ έκεϊ βρίσκεται 
τό τζαμί τοϋ Μουστά πασά. ’Ανάμεσα στά δύο υψώνεται τό σεράγι του 
πασά. Πυρκαϊά όμως τό εκαψε1. Συνολικά υπάρχουν 39 τζαμιά καί 30

1. Τό Σαατλϊ τζαμί (παλαιά φωτογραφία).

1. ’Από τις παραπάνω ενδείξεις φαίνεται πολύ καθαρά ότι τό «απέραντο» (vaste) 
παλάτι (σεράγι) ή κονάκι τοϋ πασά της Θεσσαλονίκης βρισκόταν στή θέση άκριβώς, 
όπου καί τό σημερινό διοικητήριο. Ποιο όμως είναι τό Musta τζαμί, πού πρέπει νά βρι
σκόταν από τήν άλλη πλευρά τοϋ σεραγιοϋ; Έχοντας ύπόψη μου τον τοπογραφικό 
χάρτη τής Θεσσαλονίκης στις αρχές τοϋ 20οϋ αΐ., τον παρατιθέμενο άπό τόν Δημη- 
τριάδη, νομίζω πώς τό τζαμί αύτό είναι εκείνο πού ύψωνόταν στή γωνία Κασσάνδρου 
καί Δημητρίου τοϋ Πολιορκητοϋ, τό γνωστό ώς Μουσταφά τζαμί, τό όποιο ό Prokesch- 
Osten τό σημείωσε κατά λάθος ώς τζαμί τοϋ Μουστά πασά. Τζαμί όμως με τέτοιο όνομα
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έκκλησίες· έπίσης οί Εβραίοι έχουν μιά συναγωγή1. 'Ο οδηγός μου υπο
λόγισε τον αριθμό των κατοίκων σέ 12.000 Τούρκους, 5.000 "Ελληνες, 
15.000 Εβραίους καί 400 Ευρωπαίους (Φράγκους)2.

Περνώντας μέσα από τήν έλληνική συνοικία του 'Αγ. ’Αναστασίου, 
τοϋ 'Αγίου Ρόκκου3 καί τής Μικρής Παναγίας4, φθάσαμε στον ίσιο δρό
μο, πού διασχίζει τήν πόλη από τήν ’Ανατολή προς τή Δύση6. Αύτός 
πρέπει να υπήρχε στήν εποχή τής άκμής τής Θεσσαλονίκης, γιατί περνά 
μέσ’ από τό θριαμβικό τόξο του Φιλίππου6 (πού είναι ρωμαϊκό μνημείο, 
όπως πειστικά τό άποδείχουν τά σχέδια καί ή εκτέλεση) καί μάλιστα 
μέσ’ άπό τό μεσαίο τόξο, γιατί εχει τρία. Μόνον οί 4 πεσσοί καί έν μέρει 
τό επιστύλιο διατήρησαν τά επενδυμένα μάρμαρα. Οί πεσσοί έχουν τε-

δέν άναφέρεται νά υπάρχει στή Θεσσαλονίκη.
Επομένως έξακολουθεΐ νά είναι όρθή ή άποψη πού είχα διατυπώσει παλαιότερα 

('Ιστορία τής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 551), ότι τό σεράγι (κονάκι) τοϋ πα
σά τής Θεσσαλονίκης στα 1821 βρισκόταν στή θέση ακριβώς τοϋ σημερινού διοικη
τηρίου, παρά τή μεταγενέστερη αντίρρηση τοϋ Β. Δημητριάδη δτι «τίποτα δέν στηρίζει 
τή γνώμη ότι ή έδρα τοϋ πασά πού διοικούσε τή Θεσσαλονίκη πριν άπό τήν έποχή 
αυτή βρισκόταν πάντοτε στό ίδιο μέρος» (Δημητριάδη, ε.ά., σ. 409).

Ποϋ όμως έμενε ό πασάς μετά τήν πυρκαϊά τοϋ 1826 καί ποϋ τον έπισκέφθηκε ό 
Prokesch-Osten; Τό πρόβλημα αυτό δέν διαφωτίζεται" σέ σεράγι τής περιοχής Akçe 
Mescid ή τών συνοικιών Balat-Hamza Bey; Πάντως σέ μιά άπό τις συνοικίες αυτές πρέ
πει νά βρισκόταν, άφοϋ ό Αυστριακός διπλωμάτης πέρασε πρώτα άπό τις έβραϊκές συ
νοικίες, πού —όπως καί οί έλληνικές— βρίσκονταν στό κάτω μέρος τής πόλης, στον 
λεγόμενο Κάμπο, κυρίως κάτω άπό τήν Έγνατία (βλ. A. Ε. Βακαλοπούλου, 
Ιστορία τής Θεσσαλονίκης (316 π.Χ.—1983), Θεσσαλονίκη 1983, σ. 215-222).

1. Οί 'Εβραίοι είχαν πολλές συναγωγές, άλλα οικοδομικά όχι εμφανείς (βλ. Δη
μητριάδη, ε.ά., σ. 367-373).

2. Βλ. άλλους αριθμούς στοϋ Άπ. Ε. Βακαλοπούλου, Ιστορία τής Θεσσα
λονίκης, 6.ά., σ. 311.

3. Ναοί τοϋ 'Αγ. ’Αναστασίου καί 'Αγ. Ρόκκου (καθολικού άγιου) δέν φέρονται νά 
υπήρχαν στή Θεσσαλονίκη μέσα στήν έλληνική συνοικία. Είναι πιθανόν ότι ό Pro
kesch-Osten έγραψε 'Αγ. ’Αναστασίου αντί 'Αγίου Αθανασίου. Μέ τό όνομα Αγίου 
Ρόκκου ποιόν άραγε ναό έννοοϋσε; Μήπως κανένα παρεκκλήσι καθολικών πού κατό
πιν δέν άφησε ίχνη;

4. ’Εννοεί τήν Παναγούδα.
5. 'Η Έγνατία. Γι’ αυτήν γράφει ό Barthélemy στά 1858, ότι ήταν «μεγάλη, κανο

νική, πλαισιωμένη άπό καταστήματα μέ προστέγασμα» καί ή μόνη περιοχή γεμάτη 
ζωή καί κίνηση, κυρίως άπό Εβραίους, ακάθαρτη όμως καί βρομερή, άληθινός οχετός, 
γιατί έδώ παρασύρονταν άπό τις συνοικίες τής επάνω πόλης οί ακαθαρσίες τους. Οί 
δρόμοι τών συνοικιών αυτών ήταν στενοί καί έρημοι (σ. 223-224).

6. Σφαλερά άντί τοϋ Γαλερίου. ’Ακριβή στοιχεία, Ιστορικά καί αρχιτεκτονικά 
γιά τό μνημείο βλ. στοϋ X. I. Μακαρόνα, Ή «Καμάρα». Τό θριαμβικό τόξο τοϋ 
Γαλερίου στή Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1969, όπου καί σχετική βιβλιογραφία.
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τραγωνική επιφάνεια 12', 8"1, το μεσαίο τόξο έχει πλάτος 35', τά άλλα 
δύο έχουν 16' το καθένα. Τό ύψος τοϋ οικοδομήματος πρέπει ν’ άνέβαινε 
σέ 45', άπ’ αυτό 6-8' είναι προς τό παρόν θαμμένα. Δύο σειρές αναγλύ
φων είναι ορατές· μιά τρίτη ένδέχεται νά βρίσκεται κάτω από τά απορρίμ
ματα. Αυτές παριστάνουν μάχη καί θριαμβική πορεία. 'Ο νικητής κάθε
ται σέ άμαξα πού τή σέρνουν άλογα. Πεζοί καί ιππείς συνωθοΰνται έ- 
μπρός καί πίσω. Στά άλογα παρατηρεΐται πάθος, στήν άρχιτεκτονική διά
ταξη τόλμη, στήν εκτέλεση μερικών μερών μεγάλη δεξιότητα, γενικά 
όμως έλλειψη κομψότητας. Τά άνάγλυφα έχουν ύψος 4 πόδια καί 1 ϊντσες. 
’Ανάγλυφες ζώνες ύψους 1 ποδιού χωρίζουν μεταξύ τους τά τρία στρώ
ματα. Τό έπιστύλιο κοσμείται μέ άκανθοειδή φυλλώματα. Τά μάρμαρα 
έχουν ύποστεϊ φθορές από πυρκαϊά- εκτός άπ’ αυτό, τά άνάγλυφα έχουν 
κακοποιηθεί καί καλυφθεί μέ άκαθαρσίες. ’Απαίσιες καλύβες άσχημί- 
ζουν αύτό τό θριαμβικό τόξο. ’Αναγκαστήκαμε ν’ άνεβοΰμε στις στέγες,

2. Τό τόξο τοϋ Γαλερίον.
(Μ. Ε. Μ. Cousinéry, Voyage dans la Macédoine, 

τ. 1, Paris 1831, σ. μεταξύ 28-29).

1. ’Αγγλικό τετραγ. πόδι = 0,0929 μ2, 1 πόδι = 12 δάκτυλοι ή ϊντσες' 1 δάκτυλος = 
12 γραμμές.
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για νά δούμε, παρ’ δλα αυτά, κάτι1 (βλ. είκ. 2).
Στή συνοικία της Παναγίας είδα έντοιχισμένο ένα ανάγλυφο πού 

παρίστανε μιά δικαστική κρίση. Ό δικαστής κάθεται σε θρόνο- τρεις 
άνδρες ίματιοφόροι στέκονται εμπρός του. ”Αν καί υπάρχει στό κάτω 
μέρος έλληνική έπιγραφή, θεωρώ ρωμαϊκό τό έργο αύτό2.

Όχι μακριά άπό τό θριαμβικό τόξο είναι ή μητρόπολη3, ενα λίγο 
ευχάριστο οικοδόμημα, στό όποιο άποδίδουν πολύ μεγάλη ήλικία. Ή 
κάτοψή του είναι ένας κύκλος μέ διάμετρο 40 βημάτων- όκτώ βαθιές κόγ
χες, χωριζόμενες άπό ογκώδεις τοίχους, ανοίγονται στήν έπιφάνεια του 
κύκλου- μέσ’ άπό τή δυτική κόγχη μπαίνουμε στήν είσοδο- ή ανατολική 
οδηγεί σέ μιά σταυροειδή προσθήκη βάθους 26 ποδιών, ή οποία απολή
γει σέ ήμικύκλιο. Σ’ αυτή τήν προσθήκη βρισκόταν τό βήμα καί υπάρχει 
σήμερα τό μιχράμπ (βωμός) καί δεξιά ό θάλαμος γιά τόν ιμάμη. ’Εκεί 
βρίσκονται φυλαγμένες καί μερικές σημαίες. Ό τρούλος καί οί τοίχοι 
κοσμούνται μέ μωσαϊκά, όπως δείχνουν τα υπολείμματα. Σ’ αύτά φαίνε
ται νά κυριαρχεί ένα φανταστικό στύλ καί λιγότερη ζωή καί διάταξη 
άπό τά μωσαϊκά τού 'Αγ. Μάρκου τής Βενετίας. Στήν είσοδο παρατηρεί 
κανείς ένα βαθύ πηγάδι καί έναν άμβωνα άπό άσπρο μάρμαρο, έξι σκαλιά 
ψηλά μέ ανάγλυφα σέ νεοελληνικό στύλ, τά όποια στά τρία τοιχώματα 
παριστάνουν τρεις θωρακοφόρους καί οπλισμένους άνδρες. Αυτό τό κομ
μάτι τό όνομάζουν βήμα τού 'Αγ. Παύλου καί ύποστηρίζουν ότι έδώ έκα
νε τό κήρυγμά του4.

Εύκολα έπίσης μπήκαμε στήν εκκλησία τού 'Αγίου Δημητρίου5,

1. Βλ. καί σύντομη περιγραφή τού Swan, ε.ά., σ. 183, πού αποδίδει τά μνημείο 
στον Μ. Κωνσταντίνο.

2. Δέν γνωρίζω κάτι σχετικά μέ τό ανάγλυφο αυτό.
3. Είναι ή Ροτόντα του Άγιου Γεωργίου, πού άπό τό 1525 ώς τά 1591 είχε χρησιμο

ποιηθεί ώς μητρόπολη Θεσσαλονίκης καί τό όνομα αύτό Eski Mitropoli (=Παλαιά 
Μητρόπολη) τό εφερε καθ’ όλη τή διάρκεια τής τουρκοκρατίας (βλ. Ά π. Ε. Β α κ α - 
λοπούλου, 'Υπήρξεν έπί τουρκοκρατίας μητροπολιτικός ναός ό Άγιος Γεώργιος 
(Rotonda) καί πότε; «Μακεδονικά» 4, 1955-1960, 547-549). Γιά τό μνημείο αυτό γενικά, 
γιά τήν ονομασία, ιστορία, αρχιτεκτονική καί τόν διάκοσμο τοϋ ναού βλ. Θεοχάρη 
Π α ζ α ρ ά, Ή Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου στή Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη 1985, 
όπου καί ή ειδική έπιστημονική βιβλιογραφία.

4. Περιγραφή του άμβωνα καί τις απεικονίσεις του βλ. στοϋ Swan, Journal, 1, 
σ. 177-178, ό όποιος, διασώζοντας τή νωπή ακόμη ιστορική παράδοση, γράφει ότι τήν 
Rotonda τήν ονόμαζαν Παλαιά Μητρόπολη καί ακόμη ότι τά μωσαϊκά τοϋ θόλου φθεί
ρονταν καί ότι ό ίδιος μάζεψε άρκετές χρωματιστές ψηφίδες απ’ αυτόν.

5. Βλ. περιγραφή τοϋ Barthélemy, ε.ά., σ. 225-227- παρατηρήσεις τοϋ Swan, 
ë.à., 1 σ. 178-179, ό όποιος έπικρίνει τόν Pococke, τόν Beaujour καί τόν Clarke γιά ορι
σμένες έσφαλμένες παρατηρήσεις τους. Σύντομες, άλλ’ ακριβείς περιγραφές τοϋ μνη
μείου βλ. στοϋ Ά. Ξυγγοπούλου, 'Η βασιλική τοϋ Αγίου Δημητρίου Θεσσαλο-
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τή μεγάλύτερη τής πόλης, πού έχει έπίσης μετατραπεί σέ τζαμί. Πρέπει 
να υπήρξε μεγαλοπρεπής· τό δείχνει ή έπικάλυψή της μέ άσπρο μάρμα
ρο, άλλα βαθιά έχει άποτυπωθεΐ ή σφραγίδα τής νεοελληνικής βαρβαρό
τητας1. Τό έσωτερικό της έχει μήκος 80 βημάτων καί πλάτος 40. Τό με
σαίο κλίτος στηρίζεται—σέ κάθε πλευρά—πάνω σέ 4 πεσσούς καί σέ 
9 μαρμάρινους κίονες· τά πλάγια κλίτη διακόπτονται κατά τό μήκος άπό 
μιά κιονοστοιχία, τό άριστερό άπό 11 καί τό δεξιό άπό 12 κίονες. ’Ε
μπρός άπό τόν νάρθηκα υψώνονταν δύο πράσινοι κίονες (verde antico). 
Πάνω άπό τήν πρώτη κιονοστοιχία υψώνεται μιά δεύτερη, οί όποιες βα
στάζουν φαρδεΐς διαδρόμους, επιστρωμένους στό έσωτερικό μέ μαρμά
ρινες πλάκες, έπάνω στις όποιες έχει έγχαραχθεΐ ό σταυρός. Τό άνω 
(δηλ. τό δυτικό) τμήμα τής έκκλησίας έχει στό μέσο έναν έλεύθερο νάρ
θηκα2, στήν έπιμήκυνση των πλαγίων κλιτών κιονοστοιχίες μέ 6 καί 7 
κίονες καί 3 πεσσούς ^ Άπό τά δεξιά προχωρεί κανείς σέ ένα παρεκκλή
σι μέ 6 κίονες καί 2 πεσσούς3. Όλοι οί κίονες τού άνω τμήματος τής έκ
κλησίας είναι άπό ερυθρό γρανίτη.

Οί κορμοί όλων των ένενήντα κιόνων πού χρησιμοποιήθηκαν σ’ 
αύτήν τήν έκκλησία είναι άρχαϊοι· τά κιονόκρανα όμως διαφέρουν μετα
ξύ τους καί κανένα δέν άνήκει στούς έλληνικούς ρυθμούς καί πολύ λιγό
τερο στούς νεοελληνικούς4. Μέσα στήν έκκλησία υπάρχει ένα βαθύ πη
γάδι, κάτω άπό τήν έκκλησία ένα δεύτερο υπόγειο5. Στό κάτω άκρο του

νίκης, Θεσσαλονίκη 1946, καί X. Μπακιρτζή, Ή βασιλική τού 'Αγίου Δημητρίου, 
Θεσσαλονίκη 1986, όπου καί βιβλιογραφία.

1. Πώς τώρα, έπϊ τουρκοκρατίας, έχει άποτυπωθεΐ στό μνημείο ή «σφραγίδα τής 
νεοελληνικής βαρβαρότητας», αυτό τό γνωρίζει μόνον ό Prokesch-Osten.

2. Εννοεί ίσως τόν γυναικωνίτη.
3. ’Εννοεί τό παρεκκλήσι τοΰ Άγ. Ευθυμίου. Γι’ αυτό βλ. Ξυγγοπούλου, ε.ά., 

σ. 13-14, 53-55. Μπακιρτζή, ε.ά., σ. 78-84.
4. Ή άμάθεια καί ή άντιπάθεια τοΰ Prokesch-Osten προς καθετί νεοελληνικό φαί

νεται καί έδώ.
5. ’Εννοεί τήν Κρύπτη (Ξυγγοπούλου, Ή βασιλική του 'Αγ. Δημητρίου, 

σ. 14. Βλ. καί Μπακιρτζή, έ.ά., σ. 70 κ.έ.). Ό Swan μάς πληροφορεί ότι κατά τό 
τρίτο δεκαήμερο ’Ιανουάριου 1825, πού έπισκέφθηκε τή Θεσσαλονίκη, ή υπόγεια έκ
κλησία ήταν τελείως κλειστή, έπειδή, κατά τήν παράδοση, ένας περίεργος πού είχε 
άποτολμήσει νά μπει μέσα στή σκοτεινή κρύπτη, χάθηκε καί δέν ξαναφάνηκε (Voyage, 
1, σ. 182). Καί έδώ σωζόταν ένα στέρεο βήμα άπό verde antico, γιά τό όποιο έπίσης ή 
παράδοση έλεγε ότι άπ’ έδώ ό άπόστολος Παύλος δημηγόρησε προς τούς Θεσσαλο- 
νικεϊς, όταν αύτός γιά πρώτη φορά προσπάθησε νά τούς προσηλυτίσει στόν χριστιανι
σμό. Καί συνεχίζει. «Όσα άνάξια καί άν μπορεί νά φαίνεται ή παράδοση αύτή, ό άμ
βωνας είναι άναμφίβολα άρχαΐος καί άξίζει κάθε προσοχή τόσο γιά τήν έργασία του, 
όσο καί γιά τήν ποιότητα των ύλικών πού τόν συναπαρτίζουν» (σ. 182-183).

Προγενέστερα, πριν άπό δώδεκα χρόνια, τήν παράδοση αύτή τή συναντώ στό πε-



άριστεροϋ νάρθηκα δείχνουν έναν τουρκικό τάφο σάν τάφο του 'Αγ. Δη- 
μητρίου1. Οι Τούρκοι δείχνουν μεγάλο σεβασμό γι’ αυτόν καίει εκεί 
έπίσης μιά άσβεστη καντήλα, άπό τήν οποία ό ιμάμης μάς έπέτρεψε ν’ 
άνάψουμε τίς πίπες μας. TÒ χώμα άπό τόν τάφο αυτόν τό πωλοΰν στούς 
πιστούς σάν ένα φάρμακο γιά τόν πυρετό.

Πολλοί τάφοι άπό τή βυζαντινή έποχή έχουν άκόμη διατηρηθεί. Οί 
έπιγραφές τους είναι άηδιαστικά ματαιόδοξες στή γραφή καί στό περιε
χόμενο2 3. 'Ως δείγμα γι’ αυτό τά παρακάτω σέ πιστή μετάφραση:

3

Είδαμε άκόμη μερικές έκκλησίες καί τζαμιά καί τέλος τό ώραΐο κο
ρινθιακό περίστυλο, τό ώραιότερο λείψανο τής άρχαιότητας σ’ αύτή τήν 
πόλη. Άποτελεΐται τώρα μόνον άπό 5 κίονες μέ 2' διάμετρο καί 9' από
σταση, οί όποιοι στηρίζουν ένα έπιστύλιο, έπάνω στό όποιο υψώνονται 
τέσσερις πεσσοί καί πάλι ένα έπιστύλιο. Κάθε πεσσός στήν εμπρόσθια 
καί οπίσθια δψη έχει μιά μορφή άπόλυτα άνάγλυφη σέ φυσικό μέγεθος. 
Τό όλο μνημείο είναι άπό άσπρο μάρμαρο καί πιθανώς ανήκε σέ κάποιο 
προαύλιο4. "Αν είναι ρωμαϊκό, τότε ανήκει στήν έποχή τού Άδριανοϋ.
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ριηγητικό βιβλίο τοϋ Henry Holland, Travels in Ionian Isles, Albania, Thessaly, 
Macedonia e.t.c. during the Years 1812 and 1813, London 1815, σ. 317. Σύμφωνα μέ 
αύτή, ό ύπόγειος ναός τοϋ 'Αγ. Δημητρίου επικοινωνούσε μέ τό τζαμί (έννοεϊ ίσως τό 
προαναφερόμενο άπό τόν Swan βήμα άπό verde antico), οπού κατά τήν παράδοση ήταν 
ή θέση τής παλαιάς έβραϊκής συναγωγής, μέσα στήν όποια μίλησε ό απόστολος Παύ
λος πρός τούς Θεσσαλονικεΐς.

Ό Barthélemy αναφέρει ότι ή έκροή τοϋ μύρου άπό τήν ύπόγεια κρύπτη επαψε τήν 
ήμέρα πού μπήκε ό Μουράτ Β' στή Θεσσαλονίκη (σ. 225-226).

1. Έννοεϊ τόν λεγόμενο Τάφο τοϋ 'Αγ. Δημητρίου (Ξυγγοπούλου, έ.ά., σ. 16).
2. Είναι ό γνωστός τάφος τοϋ Λουκά Σπαντούνη καί ή έπιγραφή του, γιά τήν ό- 

οία ό Ξυγγόπουλος γράφει είναι «περισσότερο άξιοπρόσεκτη γιά τά ώραΐα της γράμ
ματα παρά γιά τούς πλαδαρούς κι ανούσιους στίχους της» (Ξυγγοπούλου, ε.ά., 
σ. 29). Γιά τό μνημείο βλ. άκόμη Μπακιρτζή, ε.ά., σ. 46.

3. Γιά τό έγκώμιο τοϋ Λουκά Σπαντούνη βλ. X. Μ π ο ύ ρ α, Τό έπιτύμβιο τοϋ Λου
κά Σπαντούνη, «Έπιστ. Έπετ. Πολυτ. Σχολής», ΣΤ'-Γ (Τμήμα Άρχιτ.), Θεσσαλονίκη 
1973, σ. 1-63.

4. Έννοεϊ τό ώραΐο μνημείο των Soureti-malek (= των άγγελικών μορφών), κατά 
τούς Τούρκους, ή τών Incantadas (των μαγεμένων), κατά τό καστιλιάνικο Ιδίωμα των 
Τσπανοεβραίων, ή των «Ειδώλων», όπως τό όνομάζουν οί Έλληνες. Είναι τό μνημείο 
πού άργότερα, τόν Νοέμβριο τοϋ 1864, άρπάζει ό Γάλλος άρχαιολόγος Em. Miller, 
ό νέος Έλγιν, καί τό μεταφέρει στό μουσείο τοϋ Λούβρου. (Βλ. σχετικά στοϋ Ά. Ε. 
Βακαλοπούλου, Ένας Γάλλος «Έλγιν» στή Θεσσαλονίκη (Νέες μαρτυρίες 
γιά τήν Ιστορία τής Θεσσαλονίκης κατά τόν περασμένο αιώνα), «Μακεδονικά» 25, 1985- 
1986) 24-32, όπου καί σχετική βιβλιογραφία. Βλ. λίγες είδήσεις γι’ αύτό τό μνημείο 
καί στοϋ Barthélemy, ε.ά., σ. 229-230).

12
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Οί μορφές δυστυχώς έχουν κακοποιηθεί. Στήν πρόσθια δψη είκονίζεται 
ένας Γανυμήδης (δπως τόν άρπάζει ό αετός), γεμάτος ζωή καί έκφραση· 
ό άετός πιάνει τό παιδί άπό πίσω, ένώ τά δύο γαμψά του νύχια τά μπήγει 
στον μηρό του, άπλώνει τά φτερά του καί μέ τό κεφάλι του σκυμμένο έπά- 
νω άπό τόν άριστερό ώμο πλησιάζει τό στόμα του τρομαγμένου παιδιού, 
σάν νά θέλει νά τόν καθησυχάσει φιλώντας τον στά νύχια του συγκεντρώ
νεται καί έκφράζεται άριστοτεχνικά ή δλη δύναμη τού άετοΰ- αντίθετα 
στό πρόσωπο τού παιδιού συνταιριάζεται ή άγωνία καί ή έλπίδα, ό πό
νος καί ή έκπληξη- σέ δλο του τό σώμα είναι διάχυτη μιά άνυπέρβλητη 
έκφραση έξαρσης, μεταρσίωσης, καί στό άριστερό πόδι μιά αναζήτηση 
τού έδάφους, μιά άντίσταση—άντιθέσεις πού δλες μαζί δίνουν στό υπέ
ροχο σύμπλεγμα ένα ιδιαίτερο θέλγητρο. Ή δεύτερη μορφή είναι ένας 
άπό τούς Διοσκούρους, ένας νεανίας, στεφανωμένος μέ διάδημα, μέ τό 
ίμάτιο ριγμένο έπάνω στό άριστερό χέρι- προς τά δεξιά του είκονίζεται 
ένα κεφάλι αλόγου χαλιναγωγημένο καί στολισμένο. Ή τρίτη μορφή 
παριστάνει μιά βακχίδα. Λείπει τό κεφάλι της. Καθώς χορεύει κινεί έναν 
πέπλο πίσω της, τόν ρίχνει έπάνω άπό τό άριστερό της χέρι καί σύγχρο
να τόν πιάνει μέ τό δεξί της. Τό ένδυμα έχει κάπως βαριές πτυχές, σκεπά
ζει όλότελα τό δεξιό μέρος τού στήθους καί τό μισό τού αριστερού, καί 
καθώς ό ώραΐος τράχηλός της καί τό κάτω μέρος τού αριστερού βραχίο- 
νά της μένουν γυμνοί, περατώνεται τό ένδυμα μέ μιά κομψή πόρπη στό 
έπάνω μέρος του. Ή σάρκα της είναι δουλεμένη θαυμαστά μαλακή καί 
ζεστή. Ή τέταρτη είναι μιά Νίκη, ντυμένη καί μέ φτερά. Ή οπίσθια δψη 
δείχνει τή Λήδα μέ τόν κύκνο, έξαιρετικά άπαλή καί χαριτωμένη—μιά 
βακχίδα μέ σταφύλια στά μαλλιά, ντυμένη ως κάτω στά πόδια, μέ τό ίμά
τιο γεμάτο πτυχές—μέ ώμους καί στήθος πολύ ώραίους· παραπέρα ένας 
Βάκχος πού στηρίζεται σ’ ένα κλαδί τυλιγμένο μέ κλήμα καί πιέζει ένα 
τσαμπί- τέλος μιά Φήμη πού παίζει αυλό. Οί μορφές προεξέχουν ώς 8 ΐν- 
τσες. Οί λίθοι τού έπιστυλίου, έπάνω στους όποιους στέκονται, έχουν 
μήκος 14 πόδια καί πλάτος 6' 8”. Σήμερα τό άριστούργημα αυτό κοσμεί 
τήν αυλή ένός Εβραίου1.

"Ολες σχεδόν οί λεκάνες τών κρηνών είναι ένεπίγραφες σαρκοφά
γοι, οί περισσότερες άπό τή ρωμαϊκή έποχή» (Denkwürdigkeiten, 3, σ. 
636-644)

1. Περιγραφή καί εικόνα του μνημείου βλ. στοδ Ε. Μ. Cousinéry, Voyage 
dans la Macédoine, Paris 1831, τ. 1, σ. 32-33. Ό Swan θεωρεί, έσφαλμένα βέβαια, τό 
μνημείο «Πρόπυλο τοϋ άρχαίου Ιπποδρομίου» (Journal, 1, σ. 177).
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2. '0 τεκές των Μεβλεβήδων δερβίσηδων έξω άπό το ΒΔ τείχος της Θεσ
σαλονίκης.

Ή έπόμενη ήμερολογιακή καταγραφή τοΰ Prokesch-Osten άπό τή 
Θεσσαλονίκη είναι τής 25ης Αύγούστου 1828, καί άναφέρεται στή γνω
ριμία του μέ έναν ένδιαφέροντα άνθρωπο τής ήμέρας έκείνης, με τον έπι- 
κεφαλής των δερβίσηδων, Μεχμέτ Άλή Έφέντη, 65 περίπου έτών, χω
λό, άλλα υγιή μέ πρόσχαρο πρόσωπο καί διαπεραστικά μάτια, άνθρωπο 
λόγιο, μέ πνεύμα καί μεγάλη πείρα τής ζωής, τόν όποιο οί Φράγκοι τής 
πόλης τόν ονομάζουν «ό Ταλλεϋράνδος». «Ό τεκές του βρίσκεται κοντά 
στα τείχη, άπέναντι άπό τή γωνία, όπου είναι στημένο τό άγαλμα τής 
Θεσσαλονίκης, πού τού έχουν άρπάξει τό κεφάλι1. Στή συνομιλία δεί
χνει μεγάλη έλευθεροστομία, πρακτικό μυαλό, παρρησία, άνοχή. "Είμα
στε όλοι τού Θεού, έλεγε, χριστιανοί, Τούρκοι, Εβραίοι κ.λ. 'Υπάρχει 
ένας μόνο θεός· ό Χριστός, ό Μωάμεθ, ό Μωυσής είναι διδάσκαλοι καί 
προφήτες. Χωρίς τόν Θεό κανείς δεν μπορεί νά κουνήσει τό δάχτυλό 
του. Αυτός γνωρίζει, γιατί έχει διευθετήσει έτσι τόν κόσμο. Εμείς όμως 
πρέπει νά κάνουμε τό καλό ό ένας στον άλλο, όχι νά μισούμαστε". Είναι 
φυσικό εμείς ώς χριστιανοί καί άνθρωποι νά δεχόμαστε ευχάριστα τέ
τοια λόγια άπό τό στόμα ένός μουσουλμάνου- άλλά γνωρίζω ότι μέ τήν 
άνοχή καμιά θρησκεία δέν έχει ιδρυθεί καί ότι μέ τέτοια στάση καθεμιά 
άρχισε νά πεθαίνει» (Denkwürdigkeiten..., 3, σ. 644-645).

Κατόπιν ό Prokesch-Osten περιγράφει τις έντυπώσεις του άπό τήν 
έπίσκεψή του στον τεκέ, άπό τήν όρχηση των δερβίσηδων, τήν προσευχή 
τού ιμάμη καί τού μουεζίνη, πού τις παρακολούθησε μέ μεγάλο ένδιαφέ- 
ρον (ε.ά., 3, σ. 645-651).

’Αλλά καί ό Swan μέ ήμερολογιακή καταγραφή, Τετάρτη 26 ’Ιανουά
ριου 1825, περιγράφει τήν εκδρομή του μέ άλογο, συντροφιά μέ τόν γιό 
τοΰ Άγγλου προξένου Charnaud, στον τεκέ των δερβίσηδων έξω άπό τό 
ΒΔ τείχος τής πύλης. «Αύτός ό τεκές είναι περίεργος, γράφει, κτισμένος 
κατά τόν τρόπο των καθολικών μοναστηριών, δηλαδή στή μιά πλευρά 
είναι ό τόπος τής λατρείας καί στήν άλλη μικρά δωμάτια γιά τούς δερ
βίσηδες, πού περιλαμβάνουν ένα μικρό ντιβάνι, τόν σοφά καί τό κρεβά
τι. Τό κτίριο τό άφιερωμένο στις άξιοπερίεργες άσκήσεις τής θρησκείας 
τους είναι τετράγωνο, καί βαμμένο μέσα καί έξω. Μέσα είναι διαρρυθμι

1. Τό άγαλμα αυτό έδωσε, κατά τούς περιηγητές, τό όνομα «ό Πύργος τού ’Αγάλ
ματος» (Ναμασιέ Κουλέ) στό μέρος αύτό των τειχών. Ή πραγματική τουρκική όνομα- 
σία είναι Namazgâh Kule, πού σημαίνει «Πύργος τού Τόπου Προσευχής» καί δέν έχει 
καμιά σχέση μέ τό άγαλμα (Δημητριάδη, Τοπογραφία, σ. 149).



180 Άπ. Ε. Βακαλόπουλος

σμένο σαν μια πλατεία τσίρκου μέ στοά επάνω για τούς θεατές· εδω στρι
φογυρίζουν οί δερβίσηδες παίρνοντας τις πιο γελοίες στάσεις πού μπο
ρεί νά φανταστεί κανείς. ’Αναρίθμητες γάτες έτρεχαν έδω κι έκεϊ στον 
στίβο- τρέφουν καί εκπαιδεύουν 60 άπ’ αύτές μόνο σ’ αυτό τό μοναστήρι 
(πού είναι μικρό) καί φαίνεται νά τις προσέχουν μέ τόν πιο μεγάλο σεβα
σμό. Προσαρτημένο σ’ αυτό τό θρησκευτικό ίδρυμα είναι ένας τάφος 
σκεπασμένος μέ λαμπρό χρυσοΰφαντο κάλυμμα, καί στεφανωμένος μέ 
τό άσπρο τουρμπάνι των δερβίσηδων ονομάζεται ό τάφος του προφήτη, 
καί καταλαβαίνω δτι τού δείχνουν έναν παρόμοιο σεβασμό σέ κάθε μονή 
τοϋ είδους αύτου. Περιβάλλεται άπό έξώστες, οπού περιπατούν οί δερβί
σηδες» (σ. 186).

Στήν ανατολική πλευρά τής Θεσσαλονίκης, άφηγεϊται πάλιν ό Swan, 
ένα μίλι μακριά άπό τήν πόλη υπάρχει «ένα είδος εξοχικής κατοικίας» 
τού πασά τής Θεσσαλονίκης1, στήν όποια πηγαίνει, όταν τοϋ δοθεί ή 
ευκαιρία για ν’ άπολαμβάνει τή δροσιά τής θάλασσας (σ. 187). Πράγμα
τι σέ παλιές λιθογραφίες τής εποχής (είκ. 3), όπως τοϋ Cousin ery,

3. ΙΙαλαιά λιθογραφία τής Θεσσαλονίκης.

1. Στα 1858 ό Bartélemy (ε.ά., σ. 223) μνημονεύει τήν περιοχή ώς προάστιο 
«Καλαμαριά», όπου καταφεύγουν οί Θεσσαλονικεϊς, για νά γλιτώσουν άπό τις ζέστες 
τοδ καλοκαιριοΟ.
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Voyage dans la Macédoine, Paris 1831, τ. 1 μετά τή σ.23, καί τού Α- 
mand Freiherrn ν. Schweiger-Lerehenfeld, Der Orient, Wien- 
Pest-Leipzig 1882, σ. 121, διακρίνει κανείς τή θερινή αυτή κατοικία. Υ
πολογίζω δτι ήταν περίπου στήν παλαιά στάση Κωνσταντινίδου, οπού 
πριν από τον τελευταίο μεγάλο πόλεμο υψωνόταν μια θαυμάσια, κατά ά- 
ραβοπερσικό αρχιτεκτονικό σχέδιο, έπαυλη με ώραΐα είσοδο καί κήπο. 
Καί μισή ώρα μακρύτερα άπ’ εδώ, σημειώνει ό Swan, υπήρχε ένας ψηλός 
γήλοφος, πού είχε τήν εμφάνιση ενός τύμβου (σ. 187). ’Εννοεί τή ση
μερινή Τούμπα.

3. Εκδρομή τον Prokesch-Osten στήν περιοχή Πέλλας-Γενιτσών
Ό Prokesch-Osten με ήμερομηνία 1η Σεπεμβρίου 1828 διηγείται τήν 

εκδρομή μέ τούς συντρόφους του στήν Πέλλα, όπου έφτασαν υστερ’ από 
ιππασία 6 ωρών, άφοΰ πέρασαν τόν Βαρδάρη, τόν ’Αξιό τών άρχαίων, 
τόν ρου τοβ όποιου σημάδευε μιά σειρά από δένδρα, πού ξεπετιοΰνταν 
μέσ’ άπό τή γυμνή πεδιάδα. Ή ξύλινη γέφυρα του είχε πλάτος 20 ποδιών 
καί μήκος 2.180 καί κάτω άπ’ αύτήν έτρεχε τό νερό μέ δύο ροές, μιά μέ 
πλάτος 300 ποδιών καί ή άλλη μέ 875, οί όποιες περιέκλειναν ένα κατά
φυτο νησί. «Σταματήσαμε, συνεχίζει, σ’ ένα πηγάδι πέρ’ άπό τή γέφυρα 
καί παραγγείλαμε νά μας φέρουν άπό ένα κοντινό χάνι κρασί καί φρού
τα. Πολλοί Τούρκοι έφιπποι περνούσαν δίπλα μας γυρνώντας άπό τό 
κυνήγι. Τέσσερις υπηρέτες είχαν ό καθένας έπάνω στό κεφάλι του, ή στό 
χέρι του, ένα γεράκι. Πολλά αμάξια στάθμευαν στό χάνι (ό χωρικός τής 
Μακεδονίας γνωρίζει τή χρήση τής άμαξας), άλλ’ αυτό τό μεταφορικό 
μέσο εδώ είναι πολύ χοντροκαμωμένο, τετράτροχο, ψηλό καί στενό. 
Είναι ζεμένα μέ βόδια ή βουβάλια. Μέσα στον Βαρδάρη βρισκόταν ένα 
πλήθος άπό βουβάλια, βυθισμένα στό νερό ως τόν λαιμό, μιά εικόνα ανά
παυσης καί ειρήνης. ’Έτσι τά είδα κάποτε μέσα στον Νείλο.

Περνώντας μέ τά άλογά μας ανάμεσα άπό αρχαίους τύμβους (τοΰμπες) 
καί νέους τάφους, ανάμεσα άπό σκορπισμένα μαρμάρινα άπομεινάρια, 
άπό κομματιασμένους γρανιτένιους κίονες καί άπό φτωχικά χωριουδάκια, 
φτάσαμε, ϋστερ’ άπό 2 ώρες, πέρ’ άπό τόν Βαρδάρη, στό ’Αλλάχ Κλησ- 
σελή. Έδώ βρισκόταν ή Πέλλα1. Ποια ερείπια τό άποδείχνουν; Σχεδόν 
κανένα. Κανένα ίχνος άπό τείχη, πάρα πολύ λίγα υπολείμματα έργων καί 
άλλα σκορπιμένα ερείπια, μόλις συντρίμμια, πού άλλωστε τά βρίσκει 
κανείς παντού, δπου βέβαια έχει χαθεί καί ή τελευταία πέτρα! Μόνο στήν

1. Πληροφορίες άλλων σύγχρονων περιηγητών για τήν Πέλλα βλ. στοδ A. Ε. 
Βακαλοπούλου, 'Ιστορία τής Μακεδονίας, 1354-1833, Θεσσαλονίκη 1969, σ. 
487-490.
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έλληνική έκκλησία στό βορειοδυτικό άκρο τοϋ χωριοΰ κεΐται ένας ση
μαντικός αριθμός άρχαίων άκατέργαστων δομικών όγκων μεταφερμένων 
πρός χρήση των νέων τάφων. Έκεΐ έπίσης βρίσκονται μερικά συντρίμ
μια, άν καί κακοϋ είδους. Καί τό βαθούλωμα τής κοιλάδας άφήνει νά ί- 
δοϋμε μέσα άπό τον πέπλο τοϋ χρόνου καί μέσα άπό τό καταχώνιασμα 
μιά διάταξη σάν νά ρίχτηκε έπάνω μιά γέφυρα ή σαν νά υπήρξε έκεΐ μιά 
είσοδος, μιά πύλη καί τά παρόμοια. Σ’ ένα πηγάδι τοϋ χωρίου έχει έντοι- 
χιστεΐ μιά στήλη μέ τήν έπιγραφή: "Διονύσιος Μεγακλέους". ’Απέναντι 
βρίσκεται ένα παλαιοτουρκικό πηγάδι μ’ ένα παράξενο πύργωμα, μιά πυ
ραμίδα άπό πλιθιά.

Κατεβήκαμε στήν πλατιά πεδιάδα, πού άνοίγεται πρός Ν. καί Δ. 
Ή παχιά μαύρη γή έχει άναζωογονηθεϊ πρός τό παρόν μέ νωπή πρασινά
δα, ένμέρει άπό καλλιέργεια, ένμέρει άπό χόρτα γιά βοσκή. Συστάδες 
άπό δέντρα καί χωριουδάκια υψώνονται άπό τό έδαφος, τύμβοι καί μά
ντρες, δρόμοι καί ρέματα τό διασχίζουν πρός τά ΝΔ, έπίπεδος σε έπίπε- 
δο κάμπο, ξαπλώνεται ό καθρέφτης μιας λίμνης.

Τό θαυμάσιο περίγραμμα τής Όσσας, οί γιγαντιαΐοι όγκοι τοϋ Ό- 
λύμπου καί τά ψηλά μακεδονικά βουνά όριοθετοΰν τόν όπτικό όρίζοντα 
άπό τόν Νότο πέρ’ άπό τά δυτικά ώς τόν Βορρά.

Ύστερ’ άπό μισή ώρίτσα, άφήνοντας πρός τά άριστερά μας έναν τύμ
βο (τούμπα), φτάσαμε σέ μιά χαρούμενη συστάδα άπό πλατάνια καί λεΰ- 
κες. Έκεΐ υπάρχει μιά ώραία δεξαμενή, πού στηρίζεται σέ άρχαία βάση. 
Τό κτίσμα όμως είναι νεοελληνικό, ίσως άπό τήν έποχή τής τουρκοκρα
τίας. Ή λεκάνη έχει πρός τά έπάνω άνοιγμα 20 τετρ. ποδιών. Τό νερό 
είναι έξαιρετικά δροσερό καί καθαρό καί πρέπει νά πηγάζει μέσα άπό τή 
λεκάνη, τής όποιας ό πυθμένας σκεπάζεται άπό άσύνδετες πέτρες, γιατί 
βλέπει κανείς μιά μεγάλη καταβόθρα, άλλά καμιά ροή άπ’ έξω πρός τά 
μέσα. Είναι άλήθεια ότι ένα κτιστό κανάλι μήκους 100 περίπου ποδιών 
διευθύνεται πρός τή νοτιοδυτική γωνία, άλλά τώρα δέν έχει νερό. ’Αντί
θετα πρός τή νότια πλευρά, άπό τό κάτω μέρος τοϋ βράχου, τό όποιο χρη
σιμεύει σάν φυσική βάση τής λεκάνης, μιά πηγή άναβλύζει καί σχηματί
ζει ένα όμορφο μικρό ρυάκι. 'Ολόγυρα υπάρχουν έρείπια παλαιών οίκο- 
δομημάτων. ’Αποδίδουν στήν πηγή αυτή μεταλλική Ιδιότητα- δέν παρα
τήρησα τίποτε ώς πρός τή γεύση, είδα όμως ότι έχει άσβέστιο. Τό ίδιο 
έπίσης ισχυριζόταν ό όδηγός καί γιά μιά δεύτερη πηγή κοντά στή λεκά
νη πρός τά δυτικά, πού τρέχει σάν βρύση: ότι είναι ζεστή. ’Εγώ όμως τή 
βρήκα δροσερή σάν μιά συνηθισμένη.

Μισή ώρίτσα δυτικά άπό αυτόν τόν τόπο, στον δρόμο πρός τά Γενι- 
τσά, ύψώνεται πάλιν ένας τύμβος μέ περιφέρεια 330 βημάτων καί ύψος 
80. Ό ήλιος έδυε έκείνη τή στιγμή, όταν τόν άνέβηκα καί άπόλαυσα τή
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σκοτεινόχρωμη πεδιάδα καί τά φωτεινά βουνά.
Τή νύχτα τήν πέρασα σ’ ένα βουλγαρικό σπίτι. Ή φορεσιά των άν- 

δρών είναι όμοια μέ τήν άλβανική· των γυναικών πολύ ωραία, άσπρη 
ραμμένη μέ κόκκινες ραφές· σαν στολίδια έχουν σιρίτια μέ χρυσά νο
μίσματα. Τά ξημερώματα πήγα σ’ έναν τύμβο προς τά νοτιοδυτικά, έναν 
άπό έκείνους, ό όποιος δίνει καθοριστική μαρτυρία γιά τή σημασία αυτών 
των τεχνητών λόφων. Πολλοί αμφιβάλλουν ακόμη, ότι είναι τάφοι, έπει- 
δή είναι πολλοί καί βρίσκονται παντού. Οί Τούρκοι ισχυρίζονται ότι 
έχουν υψωθεί από τούς ’Οθωμανούς ήγεμόνες, όταν οί σουλτάνοι έκστρά- 
τευαν δηλαδή όταν ό σουλτάνος στρατοπέδευε τή νύχτα, ό στρατός του 
σήκωνε ένα τέτοιον λόφο, γιά νά δείξει ότι ό τόπος ήταν ίερός. Τό πλή
θος όμως καί ή θέση τών τύμβων αντιμάχεται αύτή τήν παράδοση. Καί 
αύτός, γιά τόν όποιον μιλώ, περιείχε ολοφάνερα τάφους. Έχει άνοιγμα 
στή βάση τής νοτιοδυτικής πλευράς. Μπαίνει κανείς σ’ ένα θάλαμο άνοιγ- 
μένο στή βάση τού βράχου, ό όποιος προς τά άριστερά όδηγεΐ σ’ έναν 
άλλον μήκους 19 ποδιών καί πλάτους 12. Προς τά δεξιά είναι ένας τρίτος 
μέ διαστάσεις 15 X 16. Μπροστά του κατεβαίνει ένας μακρύς διάδρομος 
35 ποδιών, ό όποιος οδηγεί σέ μια δεύτερη σειρά άπό τρεις θαλάμους, οί 
όποιοι μαζί έχουν πλάτος 90 ποδιών καί πάλι πίσω τους έναν άλλο θάλα
μο. Όλοι αυτοί οί θάλαμοι έχουν χοντροσκαλιστεΐ (βλέπει κανείς τά 
χτυπήματα τής σμίλης) καί είναι καταφανώς τό έργο ένός λαού, στον 
όποιον οί τέχνες βρίσκονται άκόμη στήν παιδική τους ήλικία. Αυτοί οί 
θάλαμοι ή τά άντρα έκρυβαν βέβαια τά σώματα τής οικογένειας ένός 
στρατάρχη ή πριγκίπων πανάρχαιας εποχής. Πάνω άπό τόν τάφο υψώνε
ται ώς σημάδι ό τύμβος· έχει περιφέρεια μόνο 36 βημάτων. Επτά τέτοιοι 
τύμβοι βρίσκονται στήν περιοχή τού Άλλάχ-Κλησσελή. 4

4. Διαδρομή τών τειχών
Θεσσαλονίκη, 4 Σεπτεμβρίου 1828

Χτές έκανα τόν γύρο τών τειχών τής πόλης. 'Αρχισα άπό τόν πύργο 
τής άκροθαλασσιάς, βάδισα προς τήν πύλη τού Βαρδαρίου, άνέβηκα έπει
τα ώς τή μονή τών δερβίσηδων, άκολούθησα τήν καμπή καί τό χαμήλω
μα ώς τήν άκρόπολη κ.λ., άλλά τώρα θέλω νά προχωρήσω σέ λεπτομέ
ρειες. Τά τείχη τής Θεσσαλονίκης είναι άπό τήν εποχή τών Ελλήνων 
αυτοκρατόρων καί άποτελοΰνται άπό ίσιες γραμμές μέ πύργους, οί όποιοι 
στεφανώνονται μέ έπάλξεις. Στηρίζονται—Ιδίως στά κατώτερα διαστή
ματα—όχι σπάνια έπάνω σέ πέτρες οικοδομημάτων. Τό ύψος τους εναλ
λάσσεται μεταξύ 20 καί 40 ποδιών. Οί πύργοι φθάνουν ώς τά 60 πόδια καί 
ώς προς τό σχήμα τους είναι τριγωνικοί, τετραγωνικοί, σπάνια κυκλικοί,
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καί έδώ κι έκεΐ πολυγωνικοί. Τό ξεδίπλωμα τών χερσαίων τειχών ξεπερνά 
κάπως τα 9.000 βήματα1, τό μήκος των παραθαλάσσιων τό υπολογίζω ίσο 
με τήν πορεία μισής ώρας. Σέ δλην αυτήν τήν περίμετρο των τειχών βρί
σκονται 162 πύργοι. Τό παραθάλασσιο τείχος έκτείνεται τόσο κοντά στήν 
άκροθαλασσιά, ώστε νά μή μένει χώρος γιά ένα μονοπάτι. Στά δύο άκρα 
του υπάρχουν τουρκικά όχυρωματικά έργα" στά βορειοδυτικά δηλαδή 
ένα μεγάλου ύ'ψους όκτάγωνο μέ θολωτά ύπόγεια, μέ 6 βαριά κανόνια στο 
έπίπεδο τής θαλάσσιας έπιφάνειας καί μέ τον αντίστοιχο άριθμό στις 
έπάλξεις. Στό άλλο άκρο βρίσκεται ό όνομαζόμενος Πύργος του Αίματος, 
έπίσης ένα παρόμοιο όκταγωνικό όχύρωμα, τό όποιο περιβάλλει έναν 
Ισχυρό στρογγυλό πύργο (είκ. 4). ’Από τήν άκροθαλασσιά άνεβαίνουν 
τά τείχη καί άπό τις δυό πλευρές ώς τήν άκρόπολη, τό άνώτατο σημείο.

4. Ό Πύργος τοϋ Αίματος, κατά παλαιό φωτογραφία.

Ή άκρόπολη χωρίζεται μέ τριπλό τείχος μέ 6 πύργους άπό τό ψηλότερο 
μέρος τής πόλης καί αυτό, πού συνυπολογίζεται στήν άκρόπολη, χωρίζε
ται άπό τείχος μέ 8 πύργους άπό τήν κυρίως πόλη. "Αρχισα άπό τή βορειο
δυτική κορυφή. Μιά μικρή πύλη οδηγεί μέσα άπό τά παλαιά τείχη στό

1. Ό Prokesch-Osten δέν πέφτει καί πολύ εξω στους ύπολογισμούς του, δν σκεφθεί 
κανείς δτι οί σύγχρονοι έρευνητές άριθμοϋν τήν περίμετρο γύρω στά 8.000 μέτρα (Γ. 
Γ ο ύ V α ρ η, Τά τείχη τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1982, σ. 269. Βλ. καί τή με
λέτη τής Λ ί λ α ς Ά σ π ι ώ τ η, Τά κάστρα τής Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1985).
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τουρκικό όχυρωματικό έργο (φρούριο). ’Εδώ μέσα έστησε μια τσιγγάνι- 
κη οικογένεια το σιδεράδικό της. Αυτός ό λαός, αν καί καταξεσχισμένος 
καί σκορπισμένος σέ όλες τις χώρες, διατηρεί, όπως καί οί Εβραίοι, τις 
συνήθειές του καί τη φυσιογνωμία του, ίσως γιατί, όπως καί έκεΐνοι, είναι 
ένας λαός πού καταδιώχτηκε καί ύπέφερε. Ή έξωτερική πύλη τού φρου
ρίου βλέπει προς τή θάλασσα· ή δεύτερη άνοίγεται στήν άντίθετη πλευ
ρά. Λίγα μόνο κανόνια βρίσκονται μέσα. Τό έδαφος έμπρός άπό τό φρού
ριο είναι έλωδες, καί πιθανόν ή έστία των πυρετών, πού δέν εγκαταλεί
πουν τή Θεσσαλονίκη.Μέ τήν άπνοια,όπως δυστυχώς συμβαίνει έδώ καί 
μερικές μέρες, μετεωρίζεται επάνω άπό τήν πόλη ένα σύννεφο κακοσμίας· 
έκτος απ’ αύτό, έπικρατεΐ καί ένας καύσωνας, πού δέν τόν δοκίμασα που
θενά.

Πάνω άπό τήν πύλη του Βαρδαρίου έχουν έντοιχιστεϊ μερικές προ
σωπίδες καί κεφαλές. Καί σ’ αυτήν τήν πύλη βλέπει κανείς δύο ρωμαϊκά 
ανάγλυφα άπό τήν καλή εποχή (είκ. 5). Σ’έναν πεσσό τής πύλης υπάρχει

5. Ή Χρυσή Πύλη ή ή Πύλη τον Βαρδαρίου.
(Κατά τον Daumet, Mission archéologique de Macédoine).
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μιά έλληνική έπιγραφή από τή ρωμαϊκή έποχή. ’Εμπρός άπό τήν πύλη, 
κάτω άπό έξαίσια πλατάνια, οί φρουροί καί οί τελωνειακοί έχουν στήσει 
τίς σκηνές τους. Σ’ αυτό τό μέρος άρχίζουν τά νεκροταφεία τών Τούρκων 
καί συνεχίζονται πρός τά έπάνω ώς τήν επόμενη πύλη (είκ.6), τή Γενή

6. Τά τουρκικά νεκροταφεία εξω άπό τη Γένη Καπον.

Καπού, δηλαδή τή Νέα Πύλη. Τρεις πύργους παραπέρα συναντά κανείς 
τήν πρώτη γωνία, ή όποια σπάζει τό τείχος μέ άνοιγμα 90°. ’Εμπρός της 
έχει αυτή ή πλευρά τή μονή των δερβίσηδων καί τά φαλακρά ύψώματα 
μέ τήν πηγή τού πασά. ’Ίσως γι’ αυτό τά τείχη στο πρώτο μισό είναι τά 
ψηλότερα, καί δίπλα στον πύργο, όπου στηρίζεται τό άγαλμα τής Θεσσα
λονίκης, τοποθετήθηκε ένας καβαλάρης μέ μέτωπο πρός τά ύψώματα. 
Τώρα βυθίζεται τό τείχος πρός μιά στενή κοιλάδα καί ανεβαίνει πρός μιά 
δεύτερη γωνία πού προεξέχει γιά νά βυθιστεί καί πάλι καί ν’ άνέβει έπί- 
σης, οπότε σχηματίζει τήν τρίτη γωνία. Αυτές οί γωνίες βρίσκονται σέ 
δεσπόζοντα σημεία εμπρός σέ βαθεϊς γκρεμούς. Τά ύψώματα καί οί χα
ράδρες δίπλα στά τείχη έχουν μιά καταθλιπτική γύμνια. Ό ήλιος έκαιε 
φλογερά. Νεκρική σιγή ύπήρχε τριγύρω- μόνον έδώ κι έκεΐ τιτίβιζε ένα 
σμήνος άπό πέρδικες ή κελάρυζε ένα ρυάκι.

Άπό τήν τρίτη ώς τήν τέταρτη γωνία τό κατέβασμα είναι μικρό. Κα
τόπιν ή τειχοποιία πρός τήν ακρόπολη εκτείνεται μέ μερικές προεξοχές. 
Έτσι φθάνει κανείς στής άκρόπολης τήν έπάνω πύλη, ή όποια, δπως καί 
οί άλλες, έχει έμπρός της ένα πρόκτισμα. Πρός Β. έχει κανείς έμπρός του 
μιά καμένη κοιλάδα, στήν όποια κατεβαίνει ό δρόμος πρός τίς Σέρρες.
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Προς Α. ύπάρχει ένα έπίπεδο ύψωμα μέ τάφους (είκ. 7), πλατάνια καί βρύ
σες1. Έδω κάθονταν μερικές Τουρκάλες άπολαμβάνοντας το ύ'παιθρο καί 
τή θέα. Δεν φορούσαν φερετζέ καί μάλιστα μας φώναξαν. Ή πιο νέα ση-

7. ”Εξω από την Ακρόπολη με τούς τουρκικούς τάφους, 
κατά παλαιό φωτογραφία.

κώθηκε καί ήλθε κοντά μας ρωτώντας μας, άν είμαστε γιατροί. Καί ε
γώ τής άπάντησα: "Ναί". Μάς παρακάλεσαν τότε νά πάμε κοντά τους, 
μάς έδωσαν τά χέρια τους γιά νά ψάξουμε τον σφυγμό τους· παραπονοΰ- 
νταν για πυρετούς καί ήταν πολύ όμιλητικές. Μιά άραπίνα μάλιστα, ή 
συνοδός τής νέας ώραίας γυναίκας, δέν κατσούφιασε καθόλου- ακούσε 
μέ τήν άρχόντισσά της μέ προσοχή τις συμβουλές μου καί μίλησε φιλικά. 
Τά χρώματα τοϋ προσώπου τής νέας ήταν θαυμάσια, τά μάτια της φλογερά 
καί τά μαλλιά της κατάμαυρα· ή κορμοστασιά της ήταν αφρόντιστη, 
άλλά τά μπράτσα της καί τά χέρια πολύ περιποιημένα. Δέν τήν πολυένοια- 
ζε νά σκεπάσει τό στήθος της καί φαινόταν νά προσέχει τί έντύπωση θά 
μάς έκανε. "’Αγαπώ τούς Φράγκους", είπε, ένώ εγώ ψηλαφούσα τόν 
σφυγμό της, καί πρόσθεσε έπειτα άργά μ’ ένα τόνο πού θά τιμούσε μιά 
Παριζιάνα: "γιατί όλοι είναι γιατροί".

1.’Εννοεί τήν περιοχή, τήν όνομαζόμενη άλλοτε «Χίλια Δένδρα», όπου τό μετόχι 
τής βυζαντινής μονής τοδ Χορταΐτου καί έπί τουρκοκρατίας ό τεκές καί ό τάφος τοδ 
Γκιούλ Μπαμπά (βλ. Άπ. Ε. Β α κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή παρά τήν Θεσσαλονίκην βυ
ζαντινή μονή τοδ Χορταΐτου, ΕΕΒΣ, 15, 1939, 281-288. «Παγκαρπία μακεδονικής γής», 
σ. 203-209).
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’Από τή νότια άκρη τής άκρόπολης κατεβαίνει τό τείχος προς τή 
θάλασσα, καί μάλιστα σέ ευθεία σχεδόν γραμμή. Σπάζει μόνον υστέρα 
άπό τά 300 πρώτα βήματα, σέ μιά δεξιά γωνία. ’Εδώ βρίσκεται μια κτι-

8. Τουρκικά μνήματα προς το Σιντριβάνι και το παλαιό Παρθεναγωγείο.

σμένη πύλη τής άκρόπολης. Στήν ’ίδια πλευρά, προς τό κάτω τέρμα της, 
είναι ή πύλη του Λακουλάχ (Lakulah)1, ή οποία οδηγεί στό όκταπύργιο 
τείχος2 στήν κάτω άκρόπολη. Στήν παραστάδα της υπάρχει μιά νεοελλη
νική επιγραφή' ότι αυτή ή πύλη άνεγέρθηκε άπό τόν διοικητή των ανα
κτόρων ’Αντώνιο κατά διαταγή τής ισχυρός καί ευσεβούς κυρίας καί δέ
σποινας 'Αννας τής Παλαιολογίνας3.

'Όπου ή γωνία πάλι προεξέχει, εχει ανιδρυθεί ένας δυνατός μέ τα
ράτσα πύργος. Γιά νά σπάσει ό τωρινός πασάς τή μονότονη μακριά 
γραμμή άπό εδώ ως τόν Πύργο του Αίματος, εκαμε μερικά προτειχίσμα-

1. Εννοεί τό σημερινό Έπταπύργιο (Yedi Kule).
2. Ή πύλη τοϋ Lakulah είναι, όπως φαίνεται, ή βυζαντινή πύλη τής Άννας τής 

Παλαιολογίνας.
3. Τήν έπιγραφή τής Άννας τής Παλαιολογίνας βλ. πρόχειρα στον ‘Οδηγό τοϋ 

Γούναρη, Τά τείχη τής Θεσσαλονίκης, σ. 23-24. Καστροφύλακας καί δικαστικός 
διοικητής τήν έποχή έκείνη, 1355-1356, ήταν όχι ό Αντώνιος, όπως αναφέρει ό Pro" 
kesch-Osten, αλλά ό ’Ιωάννης ό Χαμαετός.
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τα1. Έδω βρίσκονται τα νεκροταφεία των Φράγκων καί τα αντίστοιχα 
των Εβραίων, αλλά παρακάτω, εμπρός από τήν πέμπτη πύλη, τής Καλα- 
μαρίας (Kallimarin), υπάρχουν πάλι τουρκικά μνήματα (είκ. 8), απ’ όπου 
0>ς τή θάλασσα εκτείνονται φυτείες άπό μουριές.

9. Δρόμος τής Θεσσαλονίκης κατά παλαιό σχέδιο (άρχες 20οϋ ai.).

Τήν απόσταση άπό τήν πύλη τής Καλαμαρίας ώς τήν αντίστοιχη 
του Βαρδαρίου διατρέχει ένας ολόισιος δρόμος, επάνω στον όποιο ύψώ- 
νεται τό θριαμβικό τόξο.

Σήμερα είναι ή γιορτή τής Άναλήψεως.....» (Prokesch-Osten,
έ.ά. τ. 3).

ΑΓΓΟΣΤ. Ε. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΣ

1. Θά πρόκειται μάλλον γιά άνακατασκευή όρισμένων προιειχισμάτων, πού δια
τηρούνταν άπό τή βυζαντινή έποχή καί έρείπια τών οποίων σώζονται ακόμη καί σή
μερα.



SUMMARY

Apostolos E. Vakalopoulos, Thessaloniki and the region 
of Pella-Genitsa in 1828.

The historians and topographers specialized in Thessaloniki, as well as 
the friends of history in general, may find in the above work certain infor
mation about the town, given by the Austrian diplomatic observer, in Greece 
during the last years of the Independence War (1821-1829), Anton Freiherrn 
von Prokesch-Osten in his 3-volume book «Denkwürdigkeiten...». Prokesch 
von Osten in several pages of his 3rd volume mentions that, while aboard a 
warship of the Austrian squadron in the Aegean, he visited Thessaloniki in 
September 1828. He recorded—in the form of a diary—his impressions of 
its various sight, its antique, Byzantine and Turkish monuments, especially 
the famous churches of Aghia Sophia, Aghios Demetrius, Rotonda which 
had been converted into mosques, its monasteries and its «tekkes» (dervish 
monasteries), its walls, the Acropolis and the lower town. His information, 
as it happens with every traveller’s, is naturally not completely accurate, 
but if examined carefully it offers new unknown elements to enrich our 
knowledge of the capital of Macedonia. Furthermore the information of 
Prokesch v. Osten about the regions of ancient Pella and Genitsa are of 
considerable interest. He visited the regions with some friends of his, with 
the intention of finding out what remained there of the antiquity. To his 
disappointment, nearly everything had been filled in with earth through 
the centuries and the various disasters. Impressive is his description of the 
underground burial thalami in the region of Genitsa. Has today’s science, 
one wonders, taken advantage of this information for uncovering those pre
cious remains of the antiquity?
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