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των άξιολογωτέρων μνημονενομένων συμ
βάντων b  τοϊς αριστερούς κάτω παρι- 
στρίοις, από της έσβολής των αίγυατίων 
μέχρι τής καταστάσεως των §ονμοννι- 

κων άρχηγεμονιών του Ρονμουνικοΰ 
αγρού και τής Μολδόβης,

Ννν πρώτον ονντε&βϊΰα teal τύποις ixHo&tiou 
iv  Λ ειψ ία τής Σ αξον ίας, έν τή τυπογραφία 

τον Ταουχνίτζ.

Τ ό μ ο ς  α .  Μ έ ρ ο ς  α.



Ο την Ιαιορίαν ζαϊ την γεωγραφίαν της ίαυτοΖ 

ααΐρίΒος άγνοων, το νηηιόν ίσ ιι της ττατρίίος.
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Σώζόμενος.
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Βνζανχίς.
Γερμανική μετάφρασες τής /ενικής Ιστορίας.

Τ ό μ ο ς  α. Μ έ ρ ο ς  α.
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Των λόγων καί των έαιβτημώ ν.



■ Β α σ ιλ ε ύ !

Η  άγαθότης τής μεγάλης υμών 

χαρδίας, η φιλάνθρωπος υμών 

προστασία των έυεργετριώντής 

άνθρωπότητος, των επιστημών, 

ων ανεν, χάος  , και ακοσμία δ 

κόσμος, η έμη ιδιαίτερα @α- 
θεία ευγνωμοσύνη, παριστώσι 

με νυν προς της φιλάνθρωπου 

υμών μεγαλειότητος προσφω- 

νοϋντα καί ανατιθέντα αυτί) 
την ιστορίαν της Ρονμουνίας, 

μόνον μέσον ές ενδειξιν τής με -



γάλης μου προς αυτήν ευγνω
μοσύνης. Πρώτος Αλέξανδρος ο 

φιλιππίδης, ο ζηλωτής των επι
στήμων, ήκων εκ μέσης ημέρας ,  

έφάνη μόνον ώς άστράπή τη 

Ρονμουνίφ. Αέντερος Αλέξαν
δρος ο ρωμανίδης, δ φίλος τής 

άνδρωπότητος, δ φωνή λαόν χρη

στός επονομαστείς, ήρξέ ποτέ 

τον έφου αυτής, άγαδή τύχτ; 

πολυχρονίως. Τρίτος Αλέξανδρος 

δ παυλίδης, επιφανείς εξ άρ-



χτου, καμπή νυν τφ εφφ της
*

Ρουμουν ίας. Αναμφίβολες νυν 

υπό το εύθεςκαί ήπιον σκή- 

πτρον τής αυτόν φιλεπιστήμο- 

νος και φιλάνθρωπου μεγαλείο-  
τητος, ή άπόλιστος μεν, άρίστη 

δε και πολνβότείρα Βασσαρα- 

βία, σψεται τον ζήλον τον πο

λισμού του πρώτον, και την 

κηδεμονίαν τής ευτυχίας του 

δευτέρου, καί παύσεται πλανε
μένη εν τφ πολυκύμονι πελάγει



τού βίου, άποβλέπουσα προς τ'οι 
σωτήριον αστέρα τής άρκτον 
Λέξασ&ε εύμενώς, φιλάνθρωπο* 
τατε βασιλεύ, το προσφερόμενοτ 
μικρόν σημεϊον μεγάλης ευγνω
μοσύνης. Ζήτε έρρωμένως ές 
μάκρους χρόνους. Η  πολυτί
μητος υμών ζωή έστίν ή ευτυ
χία και ή ησυχία πολλών έθνών, 
άπερ η θεία πρόνοια εμπιστεύε
ται τη άγαθοτάτη καρδίφ 
τού Αλεξάνδρου παυλίδου, και



ή παραμυθία τής άν^ρωπότη- 
τος.

Τής νμετέρας μεγαλειότητας

ό νποκλινέστατοζ
καί ενγνωμονέστατοζ

*
Λημητριός

\
ψιλίίΐπίόης.
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Κ ε φ ά λ α  ι ον ά.
2 Κ Υ Θ Λ Ι

•i ον τη Ιστορίμ έρικτόν χρόνον άνατρέ- 
χοντες, την μεταξύ τβ Ονγγ, τη Τ ισ- 
σβ, ΤΗ *Ιστρβ, τη Ενξείνβ πόντο, τη Τν- 
ρα καί μέρος IV# της έώας καρπα&ίας 
ράχεως Απολαμβανομενην χωράν, δρώμεν 
μέρος της πάλαι Σκυδίας, ωπερ όνόματν 
οΐ ήαλαίότεροι και σωζόμενοι Ιστορικοί, 
τά εντός μεν καί αριστερά καί κάτω τη 
Ιατρό , πρός βορφαν δε τη ενξείνπ πόν- 
Τ8 καί της Μαμώτιδος λίμνης, έκάλβν σνχ-



10

νότερον. Jlxcuov δε την χώραν τούτην 
Ρομονίαν καλϊν, από τβ Ρβμβνος ονόμα
τος, όπεροί παλαιότεροι,καί πολλά πολυα- 
ριθμότεροι οίκήτορες έαντοϊς διδύασι, 
παρονομάζοντας, και σεβομένος τβτο μό
νον τό όνομα, παν ετερον άπορρίπτειν, 
ώς άλλότριον και υβριστικόν και φιλάν- 
τικόν καί ματαιόσοφον♦

Α  δη ϊσμεν παλαιόνερα περί της χώ
ρας ναύτης, εχομεν ταντα άναντιρφήτως, 
ώς από πηγής τίνος αρχαίας τω ανθρω
πίνων γνώσεων, από των σοφών Ιερέων 
τής Αίγυπτο, των πατέρων των Ελλήνων 
κατά την σοφίαν, διά τη Αλικαρνασσέως 
Ηροδότο το πατρός τής σωζομένης 
ιστορίας. Οντος γάρ φιλομαθ'είας χάριν 
έπορευθη εις Αίγυπτον, καί φησιν. ήκβσα 
καί άλλα εν Μέμφι, έλθών eg λόγος τοϊσι 
ίερευσι τη Ηφαιστο, καί δ ή καί ές Θή
βας καί Ηλιουπολιν αυτέων εν εν. εν έτρα- 
πόμην, έθέλων είδέναι εί σνμβήσονται 
τοϊσι λόγοισι τοϊσι έν Μέμφι* οΐ γάρ



11 ----

Ελιβπολϊται λέγονται Αιγυπτίων είναι 
ot λογιμώτατοι.

2 εζωστρις αίγύαζτιος.
Σέζωστριν Βασιλέα Αίγυπτο τριακο

σιοστόν τριακοστόν δεύτερον γεγενημέ- 
νον μετά Μήνα τον πρώτον, ώζ κατέλε- 
γον εκ βνβλβ ot Ιερήες, πρώτον μεν πλοί- 
οισι μακροΐσι όρμη&έντα εκ το αραβία 
κόλπο, τ«ς περί την ερυθρήν θάλασσαν 
κατοικημένος καταστρέρεσ&αι, έζ δ πλέ- 
οντά μιν πρόσω, άπικέσ&αι ές θάλασσαν, 
μηκέτι πλωτήν υπό βραχέων. Εν^ευτεν 
δε, ώζ όπίσω άρίκετο έζ Αίγυπτον, κατά 
των Ιερέων την ράτιν, στρατιήν πολλήν 
λαβών, ήλαννε διά τήζ ήπειρο, παν ε$- 
νος τό έμποδών καταστρερόμενοζ. Ταντα 
δε ποιέων, διεξήϊε την ήπειρον, έζ δ έκ 
τήζ Ασίαζ έζ την Ευρώπην διαβάζ, τοζ τε 
σκν&ας, και τοζ &ρήϊκας κατεστρέιρατο. 
Εν^ευτεν δε έπιστρέιραζ, όπίσω ήϊε, καί 
έπεί τε έγενετό έπί Φάσι ποταμέ#, οκ 
'έχω τό ένδεντεν άτρεκέωζ ειδέναι, είτε αν-



τός ο βασιλεύς Σέζωστρις, άποδασάμενος 
τής εωντό στρατιής μόριον οσον δη, αυτό 
κατέλιπε της χώρας οικήτορας, είτε των 
τινες στρατιωτέων τη πλάνη αυτό άχ3ε~ 
σ&εντες, περί Φάσιν ποταμόν κατέμει- 
ναν. Φαίνονται γάρ έόντες ο/ κόλχοι αί~ 
γύπτιοι. Ή λαυνε διά της ήπείρβ λέγων 
ϋ ρόδοτος , τά  μέχρις Ινδίας καί τά  έν 
εντός αυτής εννοεί.

Αιόδωρος δε ό έξ Αργύριο τής Σικέ· 
λίας, τά  Σεζώστρεως ή καπ αυτόν Σεζοώ- 
σεως, αναγραφών, <φησίΦ καί γάρ τον Γάγ
γην ποταμόν διέβη, καί την Ινδικήν έπήλ- 
3 ε  πάσαν εως Ωκεανό, καί τά  των σκυ· 
3ών ε3νη μέχρι Τανάϊδος ποταμό τό διο- 
ρίζοντος την Ευρώπην από τής Ασίας, 
ομοίως δέ καί την λοιπήν Α σίαν άπασαν  
υπήκοον εποιήσατο, καί των κνκλάδων 
νήσων τάς πλείστας. Αιαβάς δε εις τήν 
Ευρώπην καί διετιών άπασαν τήν Θράκην, 
εκινδύνευσεν άποβαλείν τήν δύναμιν, διά  
σπάνιν τροφής καί τόπων δνσχωρίας,

Ταυτα δέ λέγων Αιόδωρος εννοείν δί-



δωσιν, h it πρώτον δ Σεζόωσίς μέχρι Τα- 
νάϊδος, εξ Ασίας πάντως, επερχό μένος, 
άφίκετο· εϊτα προς όνο μάς τραπόμένος, 
διε'βη είς την Ευρώπην, καί βτως βχ όμολο- 
γβμενα λέγει Ηροδότω. Αλλά μήποτε 
Αι άδωρος ταντα παρ' ίτέρων, έκδιδόναι 
είς Κ ασπίαν, άγεωγράφως, τον ΤάναΧν 
οιομενών, ή τινα των είς αυτήν έκβαλλόν- 
των ποταμών έκλαμβανόντων, παραλαβών, 
άπεριεργότερον εϊρηκε; Αλλά περί τβτων 
δντος τβ λόγο, δ άλικαρνασσενς το άργν- 
ριέως πιθανότερος. Η ρόδοτος δε πάλιν 
λέγων, ές τβτβς (τβς θράκας) δ προσώτατα 
απικέσθαι τον αίγνπτιον στρατόν · εν 
μεν γάρ τη τβτων χώρη φαίνονται στα-  
θεισα ι α ΐ στήλαι, τώ δε προσώτατα, βκετι, 
τώ ο προσώτατα τα  προς δνσιν της Θρά
κης κείμενα μέρη έννοεϊ, Μ ακεδονίαν τε, 
λέγω, και την λοιπήν Ελλάδα, οπο καί 
τοιανται στήλαι βκ έφαίνοντο. Στήλας δε 
άνίστη Σέζωστρις έν τοΐς κατακτηθεϊσι 
τόποις, δεικννσας διά γραμμάτων των 
λεγομένων Ιερών (δύο γάρ είδη- γραμμά
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των παρά τοΐς αίγυπτίοις) τ ό , τε ίωϋτΗ 
άνομα καί της πάτρης, καν ώς δυνάμει τη 
εω'ύτβ κατεστρέιρατο. Οτέων δέ αμαχητί 
και ενπετέως παρέλαβε τάς πόλις, τέτοισι 
ενέγραφε έν τήσι στήλη σι κατά ταντά καί 
τοϊσ ι άνδρψοισι των έ&νέων γενομένοισι * 
και δή και αιδοία γνναικός πρ οσανέγραφε, 
δηλα βονλό μένος ποιέειν, ώς η σαν άνάλ- 
κιδες. Τάς δέ στήλας, τάς Χστα κατά χώ
ρας ό Λιγνπτβ βασιλεύς Σέζωστρις, at 
μεν πλεένες πκέτι φαίνονται περιεδσαι, έν 
δέ τη ΙΙαλαιστήνη Σνρίη αυτός ώρεον 
έέσας, και τά γράμματα τά  εΐρημένα 
ένεόντα, και γνναικδς αιδοία . Ε ίσ ί δέ 
και περί Ιωνίην δύο τύποι έν πέτρησι 
έγκεκολαμμένοι τητη τη άνδρός, τήτε εκ 
της Ερεσίης ές Φώκαιαν έρχονται, καί 
τη έκ Σαρδίων ές Σμύρνην. Εκατέρω$ι 
δέ άνήρ έγγέγλνπται, μεγάλος πέμπτης 
σπιθαμής* τη μεν δεξιή χειρί έ'χων αιχ
μήν, τή δέ άρστερή, τόξον, και τήν άλ
λην σκευήν ωσαύτως * καί γάρ αιγνπτίων 
καί άι^ιοπίδα έχει * έκ δέ τη ωμβ ές τον



ετερον ωμόν διά των στη&έων, γράμματα  
[ερά αίγνπτια διήκει εγκεκολαμμένα, λέ-
γοντα τάδε* Εγώ τΐην δε την χώρην ωμοισι τοΐοι

Ιμοΐσι ίχτησάμην Ος τις δε καί όκύδεν έστί, 
§ν£αϋτα μεν β δηλοΐ, έτέρωδι δέ δεδήλωκε» 
Τ ά δέ και μετεξέτεροι των &εησαμενών, 
Λίέμνονος εικόνα είκάζβσί μιν είναι, πο
λύ τής άλη^είας άπολελειμμένοι» Διόδω
ρος δέ καί το έπίγραμμα όλου ή μέρος
άναψέρων, την δε την χωράν οπλοις κατεστρέψατο 
τοΐς εαυτόν βασιλεύς βασιλέων χαΐ δεσπότης δεσποτών
Σεζόωσις, προστί&ησιν οτι καί εν ταϊς στή- 
λαις των μαχίμων άνδρών άνδρός αΐδοΐον 
κατεσκευά ζετο*

Σέζωστρις έβασίλενεν αίγνπτίων προ 
τβ τρωικό πολέμα, μετ' αυτόν δέ Φερώς 
ό παϊς αυτό, καί μετά τβτον άνήρ μ εμ - 
φίτης, τω κατά την έλλήνων γλώσσαν όνο
μα Πρώτεα είναι» Ε π ί τέτβ Αλέξανδρον 
άρπάσαντα Ελένην έκ Σπάρτης, ώ ςοΙΙε- 
ρηες ελεγον Η ροδότω, άποπλέειν ές τη ν . 
έωντό· καί μ ιν , ώς έγένετο έν τω αίγαίω  
ηξλάγεϊ, έξώσται άνεμοι έκβάλλβσι ές τό



aiyvsmov πέλαγος, κ α ι, Πρωτέως χελέν- 
- σαντος, αυτός τε καί Ελένη και τα χρή

μ ατα  πάντα άνήχθησαν ές Μέμφιν. Η σί
οδον καί Ομηρον, φησίν Η ρόδοτος, δο- 
κέω μεν τετρακοσίοισι ετεσι πρεσβυτέρες 
γενέσθαι, Ηρόδοτος δέ έν τη πέμπτη έκα- 
τονταετηρίδιπροτβ ήμετέρβ ηκμασεν ετβς, 
Οι σκύλοι άρα και οι ομόγλωσσοι τβτοΐ{ 
δράκες, περί την δεκάτην εκατονταετη
ρίδα προ Χ ριστό, κατώκβν τάς καταστρα  
φείσας και κατακτηθείσας χωράς υπό rj 
αίγνπτίβ Σεζφστρεως. (ι) ι

X

Σέζωστρις δέ φαίνεται, επειδή έπι- 
στρέφωνέπί Φ άσιέγένετο, περιελθών τον 
ενξεινον πόντον · β γάράν άλλως έπιστρέ- 
φων, εκεί έγένετο. Ε ιτα  καί ό ίερεύς τβ 
Ηφάιστβ τον έν τω Ηφαιστεπρ της Μ έμ  
φιος ανδριάντα Ααρείβ μη περιϊδών έμ
προσθεν τβ τβ Σεζώστριος, φάσκων β οΙ 
πεποιεϊσθαι έ'ργα, οϊά περ Σεζώστριϊ τί

Ο ) Τω xaraatQiqxadaty κτήσιν β ία  οπίων ίννοεΐ Ηρό 
δοτος x a l ον λεηλασίαν απλώς χαϊ αρπαγήν ιξ ίπώρομϊφ
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αίγνπτίιρ* Σέζοστριν μεν γάρ άλλα τεκα- 
ταστρέψασθαι %θνεα όκ έλάσσω εκείνο, καί 
βη κάϊ σκύλας * Ααρειον δε ό δυνααθηναι 
σκύθας έλειν* οκών δίκαιον στάναι έμπρο
σθεν των αναθημάτων εκείνο* πάντως 
τοιβτόν τ ι ένόει, καταστροφήν των εντός 
Ιατρό ακυθών, και παρά πάντα τον βό
ρειον πόντον * ογάρ άν άλλως μέγα τε %ν 
και, αξιοθαύμαστου το έ'ργον * τός γάρ πέ
ραν το Ιστρβ κάτοικος, γέτας ονομάζει 
Η ρόδοτος, άλλ* β σκνθας. Έ πειτα δε 
καί Ααρεΐος τά  πέραν το Ιατρό κατεστρέ- 
ιρατο, καί εί καί ό Σέζωστρις τοτβς μόνος 
κατέατραπτο, περιειδεν αν 6 Ιερενς το 
Η φαιστο το το Ααρείο ανάθημα έμπρο
σθεν* Ααρεϊος τε αυτός όκ αν ήνέαχετο 
έν δευτέρω λόγω παρά λόγον τιθέμενος. 
Ουκον, καταατραφέντων των εν αριστερά  
το Ιατρό καί παρά πάντα τον βόρειον 
Πόντον ακνθών, ευχερής καί ενδιάπρα
κτος έ'μενεν ή διά των ίώων το Πόντο επ ι
στροφή εις την Αίγυπτον τώ Σεζώστρει, 
καί προτιμητέα άνδρί κοαμόκαταγωνιστη

Β



καί φιλοδοξώ διά το παράδοξον τε καί δνσ-
βατόν»

Φαίνεται τοίννν Σέζωϋτρις περάσας 
τον Ιατρόν , καί τα  μνημονευόμενα π α
λαβότερα στρατεύματα μ ετά τά  σκνδικά 
καί τά κ ιμ μ έρ ια , τά  ές την ήμετέραν Ρβ- 
μονίαν είσβαλόντα, τά  αιγυπτιακά όντα. 
Ονκον καί τον Τνραν, „καί τον Β ορν- \ 
σ^ένη καί τον Τάναίν η τον κιμμέριον 
βόσπορον, διέβη δ Σεξωστρις, κάκεϊ&εν 
δ ιά  της Κολχίδος επέσ.τρεχρεν εις την Α ί
γυπτον» 'Ορώμεν δε ύστερον καί τοις κιμ- 
μερίοις καί άλλοις, καί δη καί τοις στρα- 
τηγοϊς το Μ & ριδάτο, β ξένην βδ* άή$η 
την οδόν ονσαν, την δυσείσβολον μεν διά 
τάς δυσχωρίας, ο μην δε πάντη απρόσιτον 
καί άδιάβατον. Νεοπτόλεμον τον Μ ι- 
$ριδάτβ στρατηγόν, φησϊν ο Στράβων, 
εν τω κιμμερίο) βοσπόρω, &έρβς μεν, ναυ
μ αχία περιγενέσ&εαι των βαρβάρων, χει~ 
μωνος δε, Ιππομαχία· πάντως το Ιππι
κόν τβτο, ώσπερ καί άλλα, διά των ίωων 
παραλίων το Π όντο, εις την Σκυ&ίαν εί-



οέβαλλον* Ου μην βδε τον Μογγβλον Τι- 
μβρ Μπέην ήγητέον τβ μεγάλο Σεζώστρεως 
νπέρτερον, βδε δοξομανεΐν μεΐζον.

Αλλά γάρ την τβ Σεζώστρεως έπ ί σκύ
λας εκστρατείαν ot τά ετέρων $ciov tm - 
κρίνοντες, ot νεώτεροι, λέγω, Πολύβιον 
καί Στράβωνες, άμψισβητήσιμον καί αμ 
φίβολον οΧονταν, ως άρα των ιερέων μεγα~ 
λύνειν ββλομενωύ τά  Σεζώστρεως καί φι- 
λε&νεία πλάττειν τοιαυτα αρεσκομένων* 
Ε τι δε καί τά .π ερ ί Ατλαντίδος εν όμ οια  
τίθενται μ ο ίρα , καί δέον ^ανμάζειν των 
λεγομένων ένεκα, αυτο ί, ώς τάχα φίλοι 
της αλητείας, ώς μη παραδεχόμενοι τάχα, 
δίκην ενειτοήτβ καί φιλοδαύμβ όχλο, τά  
θαυμ άσια , λαν&άνβσιν έαντβς, άπορρί- 
πτοντες παραλόγως καί κακοή&ως, νή την 
αλήθειαν, αυτήν την Ιδίαν αλήθειαν* Ου- 
δεν ξένον, παλαιόν ηδη το πά&ος άνθρωπο), 
καί Στράβωνα όρώμεν, Ηρόδοτον καί Π ο
λύκλειτον άπ  έωντής είναι Κάλανταν, την 
Κασπίαν λέγοντας, μη παύοντα προπε- 
τέοτερον τβ δέοντος κρίνοντα καί κα£α-

Β 2
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πτόμενον. Η μϊν δε τάς φνσικάς καν ή&ι- 
χάς έν χόσμω μεταβολάς μ ετά θαύματος 
διασκεπτομενοις, καί έκατέρων ίχνη αναμ
φισβήτητα, εκείνων μεν, έν τη τής γης
έπιφανεία όρώσι, τβτων δε, έν τοϊς μετά

/

ταντα γενομένοις, xal διά πλήθος μαρ
τύρων άναντιρρήτοις, εδέν έστνν άπαναί- 
νεσ£αι. Τ ί δ9 εκ αν γένοιτο, έν τω μ α-  
χρω χρόνω, ώς περ φησν καί ό γηραιός 
καί σεβάσμιος Ηρόδοτος. Σέζωστριν δε 
τήν περίοδον τε Πόντο ποίησαν, ώς περ 
καν άλλες ύστερον τότε τε καν τής μεσό
γειε αυτής, μ ά  τήν ίεράν αλήθειαν, βκ 
άπί^ανον. · Ον γάρ χ£ές, εδέ προχθές ο ΐ 
άνθρωπον, καί μ άλ ιστα , όσον καταστρο- 
φεϊς έ&νών καν κατακτήτορες, δοξομανείν 
ήρ'ξαντο. Παλαιόν πάντη τό πά&ος αν-  
£ρώποις καν τβτοις σύγχρονον* Μ ήποτε 
δέ καν Σέζωστρίς λόγον Έχει προς τήν Α ρα- 
βίαν, όν καν ό πολλω ύστερον κοσμοδυ
νάστης Τνμερ μπέης προς τήν μεγάλην 
Σκυ&ίαν; Η  γάρ 9Αρσβία καν ή μεγάλη 
Σκνδία διά τό όμοιοδίαντον των χατοί-



κων, ώς &ερ μεγάλα ήραιστεϊα εν τω κό
σμο) &εωρητέαι, άφ' ών τάς μεγάλος καί 
κοσμοφ^όρες εκρήξεις συμβαίνει γίνεσ&αι.

Π ότε δε ο ί σκύ&αι eg Σε'ζωστρις κατε- 
στρέιρατο, ώς ο ί Ιερείς της Αίγυπτε ελε- 
γον, εις τά  β όρ εια  τε Π όντε άφίκοντο; 
Πάντως ε πολλάς δεκάδας ενιαυτών προ τε  
Αγαμέμνονος. Αλλα πρώτοι πάντων ετο ι; 
Πάντως β<Γ αυτοί πρώτοι ώς β<Γ εκείνοι, 
περί ών Ιστορεί 6 Η ρόδοτος, ύστατοι. Ισως 
και ο ί προπάτορες τών έλλήνων σκυ&ιχώς 
καί αυτοί καί %τερα έ’&νη, είσέβαλον εις τά  
βόρεια τ ε  Π όντε * ώσπερ καί ο ί πολαιό-  
τατοι κ ιμ μ έριοι, οϊτινες καί προ τε τρωι
κέ πόλεμε εν πολλοϊς τής Ευρώπης μέρεσι 
διεσπάρατο, καί διητώντο, ώσπερ καί 
νυν ο ί επέκεινα τ ε  βορειοτάτε ποταμέ 
Αναδίρ οίκεντες τζεκτζοι, καί ο ί προς 
εω αυτών νησιώται, μάλλον δε φωλευον- 
τες·, ώςπερ $ήρες, καταλύματα άγοντες 
σχεδόν υπόγεια καί σκοτεινά* άνωθεν γάρ 
από τής στέγης, διά τρύπης τίνος μάλλον 
ή διά &ύρας, ή είσέλευσις, καί συνοικία όλη
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τό κεντηκοντοργυιαϊον οίκητήριον, κλή
ρες φθειρών καί Ετέρων ζωυφίων, και δυ
σωδίας, και αδης αυτόχρημα. Ως περ λέγω, 
καί οί παλαιότατοι κ ιμμέριοι, ος καί κερ- 
βερίους τινές ώνόμαζον, φησίν ό Ε υστά
θ ιος , καί τρήρας καί χειμέριος, Άλλ* ή 
Ιστορία φαίνεται χθες άρξαμένη. *Ορώ- 
μεν μόνον ότι εν Ρομονιά ήσαν καί κερί 
τήν δεκάτην Εκατονταετηρίδα προ τό ετβς 
ήμων άλλοδακοί, καί τά  Εθνη Ενδόμυχόν 
τ ι ένορμον προς έκρηξιν καί έκτοπισμον 
έχβσι ;  καί ματαβολαί δια τβτο εν τω ήθι- 
κω κόσμω, ώσπερ καί εν τω φυσική, κ α 
ρεπόμενα αναγκαία τνγχάνβσι.

Τίνος "ένεκα ήλθον οί σκνθαι εις ταυτα 
τά  μέρη ; Οτο ένεκα καί οί οννοι ύστερον 
καί οί Τνρκοι καί οί Μογγόλοι. Σκνθαι 
δε από τίνος βασιλέως οτω παρωνομάσθη- 
α ά ν  άλλα, διά την παλαιότητα, πίπτει 
έκτος το τής ιστορίας χρόνο το όνομα, καί 
μύθος άντικρυς φαίνεται * αλλά τά  μετέ- 
πειτα  γενόμενα, την αλήθειαν τεκμαίρε- 
σ θ α ι δίδωσι. Τ ί δε καί Ζευς αυτός, και



Ηρακλής αυτός σημαίνει* βελοντμι, ώς 
εις £έατρον είς τα σκνδικά είσαγόμενοι;  
Τί δ* αν τις τεκμαίροι$ο καί έκ τε  φοίνι- 
κος Ηρακλέες μετά μηδων και περσών εκ 
της Ισπανίας είς την Μ αΰρεσίαν καί την 
Νβμιδίαν περαιω&έντος, των βανδήλων 
πολύ πρότερον; Τί δε και εκ των εν Αφρι
κή γετόλων συνάγω μ εν ; Αλλά ταντα με» 
εασ&ω. Αιόδωρος δέ παρακατιών καί εν
τός τε της ιστορίας χρόνε γενόμένος, φησί, 
καί βασιλείς εϊχον ot σκύλοι άξιολόγες, 
ά<ρ* ών τός μεν σάκας προσαγορεν^ηναι* 
τες δε, μασσαγέτας· τες δε, άριμασπες, 
καί τότοις ομοίως άλλες πλείονας. Πλη
γεί δε καί ή των έλλήνων, Ιστορ ία  το ιε- 
των * άλλ° έπηνέχ&ωσαν ημϊν νεωτερα πα
ραδείγματα. Ουτεργερ καί Κ ετεργερ αδελ
φοί ησαν, λέγει ό Ιστορικός ΙΙροκόπιος, 
καί ο ΐ Οετεργεροι καί Κ ετεργεροι, ο ΐ 
από τότων όνομαα£τέντες, έπιβόητά είσιν 
ε&νη εν τη ήμετέρα Ευρώπη, ώς μήποτ 
ώφειλον. Τερκ καί Τατάο ό τότε από
γονος κατά τον Αμπελγασην Ιστορικόν
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τάταρον * ετι δέ m i ο τβ T atάρ αδελφός 
Μογγβλ, κατά την ταταρικήν παράδοσιν, 
ηγεμόνες ήσαν, και ot τβρκοι και τάταροι 
και μογγβλοι άπ* αυτών το δνομα έλαβον, 
ώσπερ επειτα ot Ν ογαίδαι άπό τβ Νογά, 
και οι Τζιαγαταίδαι, ώσπερ ώνομάζοντο 
τ ά  πολυάριθμα το Τιμβρ μπέη στρατεύ
μ ατα  υπό των Ασιανών, από τβ Τζια~ 
γατάη νιβ τβ μεγάλβ Τζιγγησχάνη, τβ 
τής μικράς m i μεγάλης Μ πβχαρίας ήγε- 
μόνος. και ο ί Ονσμπέκοι από τβ Ουσμπέκ, 
και παραπλήσια τβτοις m i πολλοί έτεροι. 
Η σαν όέ ot νογαίδαι, ώς περ m i ot τζια- 
γατούίδαι, m i ot βσμπέκοι, μογγολικοί 
τάταροι. Ην μεν βν το σκνθης καθόλβ 
πολλών εθνών δνομα, ώςπερ και έν τοΐς 
ήμετέροις χρόνοις το τάταρος.

ΙΙόθεν ήλθον ot σκνθαι; Από τβ μυ- 
χβ τής Α σίας, από τβ βορείβ τής Σίνης. 
Σκνθας γάρ τβς νομάδας, φησϊν Ηρόδο
τος, οικέοντας έν τή Α σία , πολεμώ βια- 
σθέντας υπό των μασσαγετέων, οϊχεσθαι



διαβάντας ποταμόν Λράξεα (ι) επ ί γην 
την κιμμερίην. Την γάρ νυν νέμονται 
σχνδαι, αντη λέγεται τό παλαιόν είναι 
κιμμερίων» Πάντως δε των χιμμερίων, ο ί- 
μεν έπ ί τό βόρειον μέρος, των σκυτών 
αΰτοις έπιπεσόντων, καί μέχρι των π α ·  
ρωκεάνιων άρίκοντο, ϊνα πολύ πρότερον 
κιμμέριοι διητώντο, καί μέρος πολύ επί 
Μάλασαν προς πόλον άνηκον, κιμμερική 
χερσόνησος παρωνομάσ&η · ot δε έπ ί δνσ~ 
μας, ϊνα πάλιν ετεροι παλαιότερον διε- 
σπάρατο, βιβντες ωςπερ νυν ot τζρκτζοι· 
ό&εν καί 6 μν$ος ες νεκρομαντείαν τοϊς 
νπογαίοις αυτών, έπιτηδείοις όσι διά τό 
ταρταρικόν τρόπον τινά ζοφώδες, έχρή-

(l) Κ α τά  την περιγραφήν τον Η ροδότου, ο Αράξ,ης 
Ιοτϊν ο νοτιότερος ποταμός των δύο μεγάλων ποταμών 
των Ικβαλλόντων Ις την Α ραλίαν λίμντ]ν. Ο Αράξ,ης μεί- 
ζων, xal τον ρούν εχει> ως ο ΐ κρατούντες βούλονται. 
Ποτέ μέν Ις την Κ ασπ ίαν , noth δέ Ις την Αραλίαν. ΟΙ 
τάταροι έχατρατεΐαν ini σφας τον μεγάλου Πέτρον ιλ-το- 
πτεύοντες,τόν ρόΰν αυτού εις την Α ραλίαν 'έτρεψαν. Τούτο 
xal οΐ παλαιοί πέροαι έηοίησαν.
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cretro* ο ί δε, επί το νότιον, xaVδιά  των 
ανατολικών παραποντίων, . είσέβαλον ές 
την Ασίαν. Οι μεν γάρ κιμμέριοι αεί την 
παρά θάλασσαν έφενγον, ο ί δε σχύ&αι, 
παρεκτραπόμενοι έν τω διώκειν τβς κιμμε· 
ρίβς, και έν δεξιά εχοντες τον Καύκασον, 
έσέβαλον ές την Μηδιχην.

Κιμμερίβς σκν&ικόν έ'^νος λέγβσιν 
είναι, άλν  οϊμ αι, κάλλιόν έστι λέγειν 
σκύλας κιμμερικόν ϊ&νος είναι, καί από- 
μοίραν τβ ε$νβς τότε, τβ πολύ παλαιότε- 
ρον έκ  τβ βορείβ τής Ασίας έκραγέντος εξ 

τό δυτικόν τβ παλαιβ κόσμβ · ώσπερ μετά 
ταντα καί οι καγγάροι, καί οΐ κβμάνοι 
καί οί χαζάροι καί τόσοι ετεροι, καί ο ίτά  
βόρεια οίκβντες φίνοι, μάλλον δε σβόμοι, 
ώσπερ αυτοί έαντβς όνομάζβσι, καί τά  
τβτοις ομογενή $&νη, τβ μεγάλο έ'̂ νβς 
των τύρκων άπόμοιρά είσ ι, καί λόγον εχβ- 
σιν ο ί σκύ&αι προς τβς κιμμερίβς, ον καί 
ο ί καγγάροι προς τβς τνρκβς, Εκέκτηντο 
δέ ο ί κιμμέριοι μεγάλην δύναμίν ποτέ έν 
Β οσόρω , φήσίν δ Στράβων ,  καί δ κιμ-



μερικοςβόσπορος άπ  αυτών εκλή&η, Π ϋ- 
Χν <Γ αυτών το όνομα παρά τοΐς παλαι
οί ζ ελλησι * καί δοκεϊ ήμΐν πολλάκις καν 
τέτβς διά τής ήμετέρας Ρημονιάς διαβή- 
ναν, αυτήν τε και τά  πέραν τη Ιοτρο λψ  
στρικως έπιτρέχοντας. Ποσειδώνιος, κατά  
τον Στράβωνα, # κακώς εικάζει ότι λη
στρικοί οντες καί πλανήτες οΐ κίμβροι, 
μέχρι καί τών περί τήν Μ αιώτιν λίμνην 
έποιήσαντο στρατείαν, όρμηδέν τες από 
τής κιμβρικής χερσόνησό. Κ αί δικαίως, 
κατ αυτόν, επ ίτιμα τοϊς σνγγραρευσί, 
τω τε jΕρόρφ καί τω Κλειτάρχω, την α ι
τίαν Τής αποδημίας τή πλημμνρίδι άπο- 
νέμβσιν, ήν 6 Στράβων άπίδανον πάντη 
ήγεϊται, τάς βλεπομένας νυν ϋράλβς οικο
δομάς, εν τοϊς εκεί πβ παρωκεανίοις, ώς- 
περ καί τήν Κ ασπιαν άπ° έωντής έοσαν 
δάλασσαν μή έωρακώς. Φησί γβν, γε- 
λοϊον δε τω ρυσικώ καί αίωνίω π άδει δίς 
έκάστης ημέρας σνμβαίνοντι, παροργι-  
σδέντας τος [κιμβρος, άπελδεϊν έκ τη τό
πο. Εοικε δε πλάσμαΰι το σνμβήναι ποτέ



πλημμυρίδα νπερβάλλβσαν ♦ Επιτάσεις μεν 
γάρ και ανέσεις δέχεται 6 Ωκεανός, τεταγ- 
μένας μέν τον καί περιοριζόσας. Π οσει- 
δώνιος μεν όντως οΐόμένος, καλώς και δι
καίως όΐεται * άναςάσεις γάρ και μετανα- 
ςάσεις και παλιμμεταναςάσεις συχνάς συ μ- 
παντες καί παλαιοί καί νεότεροι ίςτορβσι 
γ ίν ε σ α ι  * καί κιμμερίων μοίραν πι&α- 
νόν διά ληςείαν μεταναςηναι καί προς τά 
νότια τραπέσδαι πολίΛκις, ώσπερ καί 
νςερον, μοίρα μεγάλη κίμβρων βορφή&εν 
έκραγείσα, μοίρας όλας ρωμαίων κατακό- 
τρασα, αυτή τη κοσμοκράτορι Ρώμη περί 
των όλων έξ αυτών κινδννενσάση, καί τα 
πολυπάθει καί μεγάλοι ςρατηγω Μαρία) 
την σωτηρίαν όφλησάση, φοβερά έγένετο· 
επίτιμόν δε έτέροις έτέραν λέγοντας α ι
τίαν υπό των τότε φυσικών άγνοβμένην, 
καί άναιρεϊν άπερισκέπτως καί προπετώς 
τά  παρ° εκείνων λεγάμενα, πάντη άλογον · 
πιθανόν γάρ καί διά έτεροίαν καί άή£τη 
πλημμυρίδα, καί παραδειγμάτων νυν β 
σπαν ίζομεν.
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Παραπλήσια δε κιμμερϊοις διασχι- 
σθεισι καί πόρήω άλλήλων. μεταναςάσι, 
και έτέρος πολλές καν τοϊς μετέπειτα χρό- 
νοις βλέπομον. Καγγάρων ήττηθέντων 
νπδ χαζάρων] xal ούζων, ο ί μεν προς εω 
και πέραν το ποταμέ Ονράλ ή ΙαΧκ, καί 
μέχρι τής Σογδιανής, τής νυν Μ ποχαρίας, 
έτράπησαν, ο ΐ δε έκ τδ ενάντιο μέρος τοίς 
μοαγγίοροις έπεφφάγησαν. Το των δ* αν 
πάλιν των μοαγγνορων ήττηθε'ντων, ο ί  
μεν ές το νότιον και πέραν Τανάϊδος 
έτράπησαν, καί κατεσκήνωσαν, Χνα καί 
νυν όράται τα ίχνη τής αυτών μητροπό-  
λεως, ή μάλλον είπειν, ληςρορμητηρίο* 
οι δε, ές δνσμάς, ές την Ρομονίαν, καί 
μετ' δ πολύ καταλιπόντες τούτην, ές Ι Ια ι-  
ον Lav μετανέςησαν·

Ε ςι δέ τω όντι έκπλήξεως καί θαύμ α
τος αξιον τώ μ ετά τής προσηκοσης προ
σοχής καί σκέχρεως, τάς μεταναςάσεις των 
εθνών, καί άλληλεμπτώσεις καί υλληλε- 
%ώσεις σνχνάκις όρώντι έν ίςορία. Οι μ ασ - 
\σαγεται έπιπίπτοσν τοις σκύθαις· ουτοι
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δε, ώσπερ κύματα άγριαινομένης θαλάσ
σης φερύμενοι, τοϊς κιμμερίοις έπιτίθεν- 
ται* οντοι δ* αν πάλιν, κατά τινα οίο- 
νεϊ σνμφωνηθεϊσαν περίοδον, τοίς τα  δυ
τικά της Ασίας, κατοικβσιν, επιρφήγννν- 
τα ι. Ξενιζέσθω δε μηδείς τω λόγω, φι
λοτιμ ία γάρ οίονεϊ και άμίλλη, καί τρό
πον τινά εκ προμελέτης, βδεν ξένον καί 
γελοΐον, μ α  την αλήθειαν, άπρακτον οΐ 
άνθρωποι είασαν. Π άρ ιο ι, ξάνθιοι, πι
α  βρ οι , δαϊκά έθνη, μακραίς οδοίg διεξι- 
όντες την παρά την Κ ασπίαν θάλασσαν 
έρημον καί άννδρον, ώσπερ καί νυν όρά- 
τ α ι, καί παρ° εγχωρίων έμάθομεν, κα- 
τέτρεχον την τε Υρκανίαν καί την Νη- 
ααίαν καί τα  παρθυαίων πεδία  · οΐ δέ, 
ουνέθεντο φόρος. Φόρος δε ην, φησϊν 
ό Στράβων, το έπιτρέπειν, τακτοίς τισι 
χρόνοις, την χώραν κατατρέχειν καί φέ- 
ρεσθαι λ είαν  έπιπολαζόντων δε αυτών 
παρά τά  συγκείμενα, έπολεμεΐτο, καί πά
λιν διαλύσεις καί άναπολεμησεις νπήρχον. 
Ιδο  τοίνυν καί συγκείμενα ξένα καί παρά-
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βοξα otat γελοία, καί νόέν ξένον* δρω μεν 
γάρ καί εν τοϊς μετέπειτα χρόνοις παρα
πλήσια. '

Τα, ξ&νη qei τά  αυτά τνγχάνβσι, καί 
βσω πΧησιέςερα τή φύσει, η ώςπερ %$ος 
λέγειν, οσω άγριώτερα, τόσω ομοιότερα. 
Τνρκοι μεν γάρ άβάροις τοΐς κατά τον πο· 
λνν την σιναϊκήν παιδείαν Αεγγίνην, έκ 
των άνατολικωτάτων τής μεγάλης Σκυ&ίας 
έξελ&βσιν, έπέπεσον * βτοι δε πάλιν σα- 
βίροις επιτίθενται* σαβίροιδ' αύ& ιςτοίς 
κατοικούν πέραν τβ Βόλγα ββργάροις έπιρ- 
φήγννντάί* β&ργαροιδ* al· πάλιν τοΐς τά  
βόρεια της Μ αιώτιδος λίμνης νεμομένοις 
επέρχονται. Π όσα $&νη προ των σκν&ών 
το αυτό έ'πραξαν! Π όσα και μ ετά  τ&ς 
μογγέλβς το αυτό πράξβσι! Η  ανθρώπινη 
φρόνησις Ικανή έςι τάς τοιαύτας λνΰσε- 
πιδρομάς καί άλληλεξώσεις των έ&νων 
προϊδεϊν καί άποτρέψ αι; Ευχής μεν πολ
λής τδτο άξιον, πι&ανότητος \δε ονδ* ολί
γης. Ηλπιζον ό .Αλέξανδρος καί ο Κ α ί- 
σαρ τάς έαυτών πατρίδας πτώμα καί λή-



ϊσμ α  βαρβάρων γενέύθαι; Τβτων πάντων 
των εθνών, καί πολλών άλλων ή ήμετέρα 
Ρβμβνία, σνναλίςρα τνγχάνβσα, το θ έα 
τρο ν υπήρχε καί όρμητήριον. Σο ό* άναγ- 
νώςα έννοιαν καθαρότεραν των εθνών τβ
των εχειν ββλόμένος, αναπολεί καί παρά- 
ςϊ]θι βουτώ τάταταρ ικ ά  έθνη, τα  καί νυν 
ετι υπέρ τον Ια ϊκ κ α ί περί τον Ομπ, καί 
τον Ιανισέαν καί Λέναν τβς μεγάλος πο
ταμ ός, καί τά προς νότον τβτων, ών από 
πολλών ίππων καί βοών καί προβάτων 6 
βίος * καί παράβαλε τά  παλαια ανωτέρω 
έθνη τβτοις * μάλλον όέ τοϊς προς βορφάν 
καί εω τής Λραλ λίμνης κατεσκηνωμένοις 
κιρντζίδαις, καί τοϊς προς εω τβτων σβαγ- 
γαροΐς, ώς αυτόν όμοις ετι. Π αραπλήσια 
τβτοις καί κ ιμμέριοι, καί σκύθαι, και 
γέται καί γ ότθο ι, καί βννοι καί τϋρκοι, 
καί βργοι καί κυρτοί καί ίύρκοι καί ββρ- 
γαροι, καί βτβργβροι, καί κβτβργβροι, 
καί χαζάροι καί βζοι καί καγγάροι καί μ ο-  
αγγνοροι καί κβμάνοι καί ot λοιποί, το 
πάλαι ληςρομανώς τά  ανατολικά καί βό
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ρεια τής Ευρώπης περιφερόμενοι■ 
μοντο.

Των δε κιμμεριών οϊ προς μέσην ημέ
ραν τραπέντες, διά της ΚοΧχίδος έσέβαλον 
ες την έλάσω Ασίαν, καί Σάρδεις, πλήν τής 
άκροπόλεως, εϊλον επί νΑοδυος, χαΐ υπό τδ 
νΐωνδ αυτδ Άλνάττεω έξηλό&ησαν. 01 δε 
σχύδαι, παρεχτραπέντες, τβς χιμμερίβς 
διώχοντες, πορενόμενοι έν δεξιά ϊχοντες 
τον Καύκασον, ένέπεσον ές την Μηδικήν» 
Κναξάρης, φησίν Η ρόδοτος, έςρατεύετο 
έπι Ν ΐνον, τιμώρήσων τε τφ π ατρ ί, χαΐ 
τήν πόλιν τούτην έξελεΐν $έλων * και ot, ώς 
ξνμ βαλών ένίκησε τβς ασσυρίας, περιχα- 
τημένω τήν Ν ΐνον, έπήλ&ε σχυ&έων ςρα- 
τός μέγας, ήγε δ* αύτβς βασιλεύς σχν^έων 
Μαδνης Πρωτο&ύεω παΐς, ο ι έσέβαλον μεν 
ές τήν Άσίην κι μ  μέριας έκβαλόντες έχ τής 
Ευρώπης, τέτοιοι δε έπεσπόμενοι φενγασι. 
Έ χ μεν βν τής ΚοΧχίδος β πολλόν νπερβή- 
ναι ές τήν Μηδικήν, δ μέντοι οϊγε σκύ&αι 
ταύτη έσέβαλον, αλλά τήν χατνπερ&εν 
οδόν πολλω μακροτέραν έκτραπόμενοι, έν

C



δεξιά εχοντεςτό Καυκάσιον δρος, βτω 
την Μηδικην άπίχοντο. Εν&αυτα ot μεν 
μηδοι σνμβαλόντες τοϊσι σχν£οισι καί 
έσσωδέντες τη μάχη, της άρχής κατελν^η- 
Ο  αν'' οι δε σκυ^αι, την Α σίαν πάσαν (?) 
έπέσχον. Έν^εΰτεν δε ηΰαν επ Αίγυπτον, 
κ α ι, έπείτε εγένοντο εν τη Παλαιςίνη, 
ψαμμίτιχος σφέας Αίγυπτο βασιλεύς άν- 
τιάσας, δώροισίτε καί λιτή σ ι άπότρέπει 
προσωτέρω πορεύεσ$αι· οί δε, επεί τι 
αναχωρέοντες δπίσω, εγένοντο της Σνρίης 
εν Ασκάλωνι πόλεϊ, των πλειδνων ΰχνδέων 
παρεξελϊδόντων άσινέων, ολίγοι τινές αυ
τών υπολειφ&έντες, έσνλησαν της ουρανίης 
Αφροδίτης το ίρδν, το παλαιότατον πάν
των της £εάς. Τάτοισι δε και τοϊσι το- 
τέων έκγδνοισι ένέσκηψε ή $ εά  ζήλειαν νβ 
σον (a). Ε π ί  μέν νυν οκτώ και είκοσι ετεα

( ι)  Ο Ιςι την άνω Ασίαν χατ αντόν Ηρόδοτον, τα 
προς τω ίσΰμω  καί. ύπίρ τον Ιο&μον της Άάσσονος ‘Ασίας 
μέρη, τα  περί Τίγρην χαΐ Ευφράτην.

(α) Ή  ζήλεια νόσος των οχυ&ων, ως φησιν ο διδά* 
σχαίος τής χειραργίας Ρισοεράνδ ίν τή  χειραογιχή νοσο
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ηξ>χ°ν τήζ Άσιηζ οί σκν$αι, καί τ ά  πάντα 
ϋφι νπό νβριος καί όλιχωρίης άνάςατά η ν  
χωρίς μεν γάρ φόρων, επρηοσον το εκάςοτε 
επεβαλλον, Τβτων τβς πλεννας Κναξάρηζ 
τε καί μηδον ξεινίσαντες καί καταμε$ύ- 
οαντες κατεφόνευσαν, κα ί βτως άνεσώ- 
σαντο την αρχήν μήδοις. *0 όέ σικελος 
Διόδωρος φησί, τας σκύλας καί μέχρι ΝεΙτ 
Ιον άφικέσδαι.

Οι τβς κψμερίβς τοίνυν διώξαντεζ 
ακνδαι, βχ ο ί πρώτοι είσίν ο ί από των 
ίώων ενταύθα άφικόμενοι* καί γάρ καί ο ί 
δράκες (σκνδικόν δε καί βτοι ε&νος) περά-

γραφΐα, άνανδρότης ήν (ΙνΙοις πάντως σνμβαίνασα) lx τής 
πολλά συχνής ΙππεΙας προσγινομΐνη tolai αχνθησι· χττενο·  
χωράμενοι γάρ κα ί συμπιεξόμενοί πως οI ορχεις, είτε στε· 
νοΐς ΙμαΠίοις, εϊτε άλλως πως ως χαί συχνή Ιππεία, ατρο
φίαν εχασι παρεπόμενον, xal αντίι, άνανδρότητα, χολ 
σντη πάλιν, ανανδρίαν· αυτή δ ί avt9ις, ϋηλυφρόσυνην χαϊ 
βίον ‘βηλνίΐριπέα πάννη κα ί ΰηλυφάνειαν. Κ α ί ςρατιιό· 
την ρωμαλέον χαί ίνεργόν, έΐπερ καί άλλος, μάρτυρα τά 
λόγο ίπάγεται, ον δ ιά  παραπλησιον πά&ημα ύήλυπρεπως 
εηλυβίόντα Ιώρα επειτα· πάντως αν ή ζήλεια νόσος, ήν 
άλλοι άλλως Ιχλαμβάνοσιν, άυτη  η ν , χαί ο Ρεσσεράνδ 
Ιπίβαλε πάντων κάλλιαν.

C 2



cax n i t i t  i i  αζτώζ asoua&ltdtra ~caxt- 
xr,t βό^τορον, /; ro t Ιςραν, JjXror,ώς pasts, 
ΐ ί  rrtv  Εόοώ&ην , oozo xai άλλα σνγγεν,7 
roirotz εΣτη όρώμεν irotrtca sm  υςεροα. 
Οι Σράχες, p j-ch  ο Στράβων, ομάγλεκτσοι 
trill y tra il xai roll Jax o ii rtcar. Oc 7  i- 
rax, pr/yiv ύ ίςοριχό: IIcoxότζχος, όμό- 
jltH jaoi εισι ro il 7 trtSotz, xai, χατά r i 
TjUtt όοχόν, to  γότθος and tv  7  ε'της srgo/μ- 
Ztzv ονόματος, ( η thvastiov ti βάλει) rt 
κάπ ρον  tταοαρΖζιρομζτη προρορά Σα~ 
tig s  tv jjax ti. Οι ό'ε be τι των σλαβικών 
ονομάτων ειχάζοντεζ, xai τνς 7 έτας σλαβι- 
χόν ε^νος ά,τ οραινόμενοι, dr οι μοι δοχΖοι 
xai ta i ijutrigaz gausrsz, ότι προ χρότζ 
εν ta il εχχληοίαιζ αϊτών σλαβιχζ έχρώττο 
γλωτπ], σλαβιχον &νοζ νομιβαι, xai 
Μπαχλάϊ xai Βαολάϊ ($ναχες εν ΛΙολδόβρ) 
άχέοττεζ,άπορανβτται παραπλτ]οια. Αλλα 
Στράβων xai Ιίροχόπιος, όνο των ά|ίθλο- 
γωτέρων xai άξιοπιςοτερων παλαιών Ιςχο
ρικών, χτολν χάλλιον τά άρορωντα t i l  γέ- 
τσς xai τας γότ$βς ζδεσαν, xai χρεϊοοον



ranwc η avrol; errata*. Ε ιτα ΰέ xai τον 
χάννον χαρσχτίρα τύσ σλαφχοτν ẑ vtUvy τύ 
fyuQXQGJtXOV OXgOTOV, όρώμεν Παρά
ttu Προχοπίη rw των χζτων ατηχ»ΐΜ70τ. 
'£>» di Λτοός τέτοις o/ r i ;  ^ioi/,V«£ xai 
fu lcniavhrrat cnr̂ r/’τας ;ίτ α ;, σλώί^ς 
irrai όιϊσχνριζόίπνα , ίιτοτ*«?*α<Γη% ia  
Μένος βεάςχότες, ίπεροράντες μόνον άρό* 
Ton τε xai χαλανροπος, xai περ* $ίρη μό
νον xai rdja xai d<̂ )crra a.T«fci£orrffc orf, 
z«axai da« γέταις, «dir /*r ετερον &roc 
tdrotxov, xai ir  αΓταταςασ** rwr γετων, 
ρημος πάντη εμετεν d τό.τος xaroixwr. 
Άλ* jy<rar xai ir  Γζχίςμ ώς επ?ira rr /or- 
h'a xai Α α^ αρ ία  xai Αβμανΐφ , xai £rr- 
X)i xaτοίχοι, σλάβοι πάντως Αποτελείς 
"wr xai %σνχθ£ γεωργοί xai ποιμένες, xai 
'8των ησαν χτίσματα α ί μείζας σιτοιχ ίαι, 
Ις πόλεις ονομάζει <5 //roifi/aib;.

O* daxoi /; daroi η Oavoi o/xSrrfc ί'περ 
τβς χαταρφάχτας xai μέχρι των χαταρφα- 
(των τΰ Ιςρβ , πρόγονοι πάντως εισι τώ*', 
■)ϊ έπιχωρίως μέν, όάϊτζοι ννν όνομάζον-
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τ α ι, υπό δε τών άλλων έ&νών, άλλαμανο}, 
νέμτζοι, τεδέσκοι* καί βδεμία Αμφιβο
λία δ η  το δάκοι (ή δάτζοι), ή δανοίή  δα- 
νοι, ή αυτή λέξις τω δάϋτζ τυγχάνει, εΐ και 
δάϋίζοί τινες ίτεροίαν τινά πάντη ετυμο
λογίαν διδόασι τω όνο μάτι. Οτι δε καί ή 
γλώσσα των νυν δάϋτζ τής πάλαι των δά
κων ή γότθων τυγχάνει γέννημα, τβτο 
άναντίρφητον. Ού μην αλλά καί ή των δαών 
γλώσσα καί των σακών (ή δακών εί βόλεϊ) 
ωπερ όνοματι τούς σκύλας ώνόμαζον οί 
π έρσαι, φησίν ο Η ρόδοτος, καί των πάρ· 
&ων καί τόσων άλλων τό βορείο τής Περ
σ ίας ε£νών, ά  καταλέγειν περιττόν ενταϋ 
$ α , των ελληνας έκεί&εν εκβαλόντων κοά 
τοϊς κοσμοδυνάςαις ρωμαίοις αξιόλογοι 
καί σεβαςήν άντίςασιν ποίησα μενών, αδελ
φή τή τών δακών ή δανών καί γότ&ων ετνγ- 
χανε, καί τή παλαια τούτη συγγένεια και 
άδελφότητι την όμοιότητα τών γλωσσών 

, τών κα&  ήμας δάϋτζ καί περσών άπονε- 
μειν εύλογον. Ο περίφημος Λρσάκης δάψ 
ήν, καί ε&νος ήν παρά τοϊς έώοις δάαα



γερμάνιον καλό μεν ον. Ονκβν, καί τό γερ* 
μανυς όνομα εκεί£εν πο&έν ήλ&ε-ρ, εΐ καί 
Στράβων έτεροίαν τινά πάντη παραγωγήν 
δίδωσι τω όνόματι· καί εοίκαοί πως α ϊτο ί- 
αύται παραγωγοί καί ετυμολογίαν ίκεί~ 
van, ας καταφλναρεϊ ημών δ ίτνμολό- 
γος, ενήδειαν πολλην δεικνύων καί φαν· 
λοή&ειαν.

Οι μασααγέται καί αύτοϊ σκν&ικόν 
ησαν 1$νος, εμ ψ  δε καί οι πολύ νπερ την 
Μαιώτιν ίνδιαιτώμενοι &υσσαγέται· καί 
οΐ πλείςοι των ακν&ών από της Κ ασπίας 
θαλάσσης άρ'ξάμειm , δάαι προσαγορεύον
ται , ρησϊν ό Στράβων των δε δαών τός 
τα  εωθινά της Κασπίας οικοντας, πάρνος 
ιδιαίτερον προσαγορεύβσι, καί προς βορ- 
ράν των τυραγετών καί τέτοις όμοροι καί 
τοϊς γερμανοϊς βαςάρναι εισί. Μ ηποτε 
δε καί οι βαςάρναι ντοι ύκ άλλότριοι των 
πόρνων, καί ο ΐ νυν μπάϊερ των παρίων * 
εκαςοι γάρ δαϊκα ε5νη' καί οί γερμάνιαν 
τδ Η ροδότου , οί ήμέτεροι γερμανοί είσι, 
η τα ονόματα, των πραγμάτων μηδεμίαν

-  3 9  -
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σχέϋιν έχόντων, τή αντή φωνή συμβαΐνειν, 
καί τρόπον τινά τά  αυτά φαίνεσ&αι, κατά  
τύχην, ρήσομεν; Σκόνης μεν εν το κα$ό- 
λβ ονομα το έ$νβς καί όρχαίον, άλλ* β καί 
το άρχαιότερον* κιμμέριοι γάρ πρό των 
σκυτών ήσαν * έπειτα δε ταις διαιρέσεσι 
και νποδιαιρέσεσι πολλά αρόκνψαν ονόμα
τ α , ων πάλιν τινά κα&όλβ δοκβσιν είναι, 
ώς περ το γέρματος, το δάης, καί το δάϋ- 
τζος. Τοιβτό τ ι καί τω τνρκος,καί τάτα- 
ρος καί μογγβλος συνέβη ϋςερον, καί πα~ 
πλήσια τοιαύτα ο πανσβσιν έν τω μακρω 
χρόνω σνμβαίνοντα. Αλλά ταντα μεν αλις, 
ήμεϊς δε έπαναλαβόντες πάλιν την σειράν 
τό λόγο, επί τός σκύλας τής ήμετέρας Ρβ- 
μβνίας έπανακάμφωμεν.

Λ α ρ ε ϊ ο ς  π έ ρ σ η ς .

Χορείος δ Υςάσπεω, διαδεχόμενος την 
περσέων αρχήν καί ελών Βαβυλώνα, τίσα - 
σ $ α ι βελό μένος τες σκύλας, ότι εκείνοι 
πρότεροι έσβαλόντες ες τήν Μηδικήν καί 
νικήσαντες μάχη τός άντιωμένος, υπήρξαν
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άδιχίηζ, ςρατενει έπ* αυτός* Γελοία μεν 
ή τής έκςρατείας α ίτ ια , Ααρεϊος δέ κρύ- 
πτειν τάχα ββλόμενος άκορέςβ ψυχής διά- 
%εσιν, τίσιν λόγον προβάλλεται, και π α
ρασκευάζεσαι έπιτάττει, και τω σορω Αρ- 
ταβάνω τω άδελρώ αυτό, τής άρρονος ταυ- 
της όρμής άποτρέπειν αΰτόν ββλομένω, και 
πειρωμένω, και των σκυτών την απορίαν  
καταλέγοντι, β κ έπ εία το . Ειδομεν δε και 
έν τοϊς ήμετέροις γρόνοις, έτερος Α ρταβά- 
νβς και έτέρβξ Ααρείβς προς τά  αυτά μέρη 
έκςρατεύειν παραβόλως βολη^έντας, και 
τάς συμββλάς έκείνων μ ατ αίας, παράρρο- 
να πάντη εγχειρήματα, και μανικήν έκ~ 
ςρατείαν άποτρέψαι μη δυνη&έντων, και 
τότες χείρω πολύ Ααρείβ παύοντας, άρρο- 
νεςέρβς τότβ τυγχάνοντας. Σ κ ύ α ι δε πν
εόμ ενοι Ααρεΐον ςρατείαν επί σράς παρα
σ κ ευ άζεσ α ι, επεμιραν ές Σπάρτην σνμ- 
μαχίαν ποιήσοντες. Πέμψαντας γάρ ές 
Σπάρτην ρησϊν Ηρόδοτος συμμαχίψ τε 
ποιέεσ£?αι καί συντίασ& αι, ώς χρεών εϊη, 
αντβς μεν τβς σκύλας παρά Φάσιν τον πο-
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rauov πείράν ες την Μηδικήν έσβαλεϊν, 
σφέας δε τός σπαρτιάτας κελενειν, έ£ Ε ρέ- 
σον όρμεομένος άναβαίνειν, καί επειτα ές 
τώντό απαντάν. Φαίνεται δε άτι όκ έσχον 
πει ̂ ομένος τός σπαρτιάτας ot ακν&αι. 
Η ρόδοτος ό πάνυ τοιάξιοδιήγητοντο πρά
γμ α ήγόμενος, το αποτέλεσμα τής σκν$ι- 
κής άποςολής άπεσιώπησε* όμήν άλλα και 
αυτήν την άποςολήν εν μή οικείο) άναρέ- 
ρων τόπο), λόγο πάρεργον τρόπον πνά διη- 
γήσατο. ΑλΧ ά  τότε, ώς πασίδηλα εν μ ι
κροί λόγο) ετίθετο, Ιν τοϊς ήμετέροις χρό- 
νοις, μ ικρό, άγνοόμενα, λόγο πολλό τυγ
χάνει καί σπαδής α ξ ία · έμραίνει γάρ τάς 
των ε&νων σχέσεις καί επιμιξίας προς άλ- 
ληλα. Οντω μέν ονν καί ετερα πολλά τοι- 
αντα , μικρό λόγο αξία νομιζόμενα, άπε- 
σεωπή&ησαν, άλλα δέ πάλιν, ώς όντα τι, 
τω όντι δε μηδέν ή μικρόν τ ι οντα, τω τής 
Ιςορίας κηρύττονται ςόματι.

Ααρειος ων άπικόμενος εκ Σόσων, τής 
ΚαΧγιδονίης επί τον Βόσπορον, ϊνα έζεν- 
κτο ή γέβυρα, ένϊδεντεν έσβάς ές νέα, έπλεε
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έπί τάς Κυανέας καλεχ)μένος. Αν δε Κ νά- 
νεαν, φησνν ό Στράβων, προς τω .ςόματι 
το ΠόντΗ είσϊ δύο νησίδια· το μ εν, τη 
Ευρώπη προσεχές· το δε, τη Α σία. Εζό- 
μένος δε Ιπ ϊ τω Ιρω, ε&ηητο τον ΙΙόντον * 
όντα άξιο^έητον · πελαγέων γάρ απάντων 
πέφυκε £ωϋμασιώτατος. Ως δε έ&ηησατο 
τον Πόντον, έπλεε όπίσω επί την γέφυραν, 
της άρχιτέκτων έγένετο Μανδροκλης ό θά
μνος- καί ςήλας έζησε δύο έπί re  Β οσπό-  
ρβ λί£β λενκβ, ένταμων γράμ μ ατα, eg μεν 
την,  άσσύρνα, ές δε την, ελληνικά, έ&νεα 
πάντα οσά περ ηγε (δεικνύσας). Τβτων 
μυριάδες εξηρι&μή&ησαν χωρίς τβ ναυτικό, 
έβδομήκοντα συν ίππευσι, νέες δε, έξακυ- 
σιαι συνελέχ&ησαν. Τησι μεν ςτήλησι ταυ· 
τησι βυζάντιοι έπειτα έχρήσαντο προς τον 
βωμόν της όρ&ωσίης Ά ρτέμιδος, χωρίς 
ενός λί&ου γραμμάτων ασσυριών πλέβ. 
Τβ δε Βοσπόρβ ό χώρος ον εζενξε Λαρεΐος, 
ώς έμοί δοκέει συμβαλλόμενη, μέσον έςΐ 
Βυζάντιο τε και το επί ςόματι έρβ.
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Αάρειος δέ δωρησάμενος Μανδροκλέα, 
διέβαινε ές την Ευρώπην, τοϊσ ι Ιω σι π α- 
ραγγείλας πλέειν ές τον Πόντον μέχρι Ιςρβ  
ποταμό  · έπεάν δε άπίχωνται ές τον Ιςρον, 
έν^αυτα αυτόν περιμένειν, ζενγνύντας τον 
ποταμών. Λπιχόμενος δέ ές τον Ιςρον 6 
ναυτικός ςρατός, και άναπλώσας άνά τον 
ποταμών δύο ήμερέων πλόον από θαλάσ
σης, τό ποταμό τον αυχένα έκ τό Σχίζεται 
τά  ςόμ ατα τό Ιςρβ , έζενγνυε. Ααρεϊος δέ 
έπορενετο διά  της Θρηί'κης, και τά  μεν 
άλλα των έθνέων αμαχητί σρέας αυτός πά
ρε δ ο σαν Ααρείω · γέται δέ θρηικων έόντες 
άνδρειότατοι και δικαιότατοι, έδβλώθη- 
σαν. Ο δέ Μανδροχλης ζωαγραχράμενος 
πάσαν την ζευ'ξιν, και βασιλέα Ααρεϊον έν 
προεδρίη κατήμενον, και τον ςρατόν αυτό 
διαβαίνοντα * ταυτα γραφόμενος, ανέβηκε 
ές τό ηραιον, έπιγράφας τάδε,

Βόσπορον ίχϋνόεντα γεφυρώαας άνέ&ηηε, 
ΜανδροχΚέης H qy, μνημόσυνο* σχεδίης.
Αυτό* μίν ςέφανον περιΰεϊς, οαμίοισν δέ xvSogy 
ΑαρεΙα βααιΧέως ΐχτεΚέσας νατά νον·

Ααρεΐος δέ, ώς άπίκετο, και ό πεζός ά μ



αύτω ςρατός, επί τον Ιςρον, hStavta, δια- 
βάντων πάντων, έκελενσε τος Ιωνάς την 
σχεδίην λύσαντας, επεσδαι κατ* ήπειρον 
έωντίο, και τον έκτων νέων ςρατόν. Μελ
λόντων δέ των Ιωνων ποιέειν τά  κελεόμενα, 
Κώης ό Κρξάνδρβ, ςρατηγός έών τώυ Μ ι- 
τνληναίων, Ααρείο έπιτρέποντος είπεϊν την 
γνώμην, έ'λεξε · ώ βασιλεύ, έπϊ γην μελλων 
ςρατεύεσ^αι, της ατε άρηρόμενον φαίνε
τα ι βδεν, βτε πόλις οίκεομένη (ταντα πάν
τως άπεριεργότερον εϊρηται), γεφύρην τού
την έ'α κατά χώρην έςάναι, ρνλάκονς αυτής 
λιπών, τέτος οϊπέρ μιν έζεν'ξαν και ήντε 
κατά νόον πρήξωμεν, ενρόντες σκύλας, 
άποδος ή μ ϊν  ήντε και μή σρέας εϋρείν δν- 
νώμε&α, ήγε άποδος ή μιν ασφαλής. Ον 
γάρ ϊδεισά κω μή ίσσω&έωμεν, αλλά μάλ
λον μή β δννάμενοι εύρεϊν, πάδωμέν τ ι 
άλώμενοι. Κ α ί τάδε λέγειν φαίη τις άν 
με έωντβ ενεκεν, ώς καταμείνω· έγώ δέ γνώ
μην άρίςην σοι, & βασιλεύ ες μέσον φόρων, 
αυτός μ έντοι, έιρομαί τον, και βκ άν λει- 
φδείην. Κ άρτα τεμσ^η^τή γνώμη Αα-

—  4 5  — -
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ρεϊος, καίχρηςής σνμβολίης χρηςοΐσι ερ- 
χοισν, σωθείς όπίαω ές οίκον τον έδν, άμεί- 
ιρεσ^αι τον λέσβιον εΐπας, καί άπάψας 
άμ μ ατα  εξήκοντα εν Ιμάντι, ελεγε, άνδρες 
ιωνες, έπεάν με ϊδητέ πορευυμενον , άρ'ξά- 
μενοι λύετε άμ μ α  εν, εκάςης ήμερης, ήν 
δε διε'ξέλ^ωσιν νμϊν at ημέραν των άμ μ ά- 
των, καί εγώ μήπαρέω , άποπλεετε ές την 
νμετεραν αντέων. Ταντ εΐπας, ές τό πρό
σω ήπείγετο.

Ον δε σκν&αν δόντες σρ ίσ ι λόγον, ώς 
βκ όϊοίτέ είσν τον Λαρείο ςρατόν δηώσα- · 
σ$αν μ ονοί, επεμπον άγγελος ές τβς πλη
σιόχωρος , των οΐ βασιλήες σννελ&όντες, 
ςρατο έπελαννοντος μεγάλο, έβολενοντο* 
Ε ααν οέ ο ΐ σννελδόντες βασιλήες ταύρων 
καί άγα^ύρσων καί νεύρων καί άνδρορά- 
γων καί μελαγχλαίνων, καί χελωνών καί 
βοδινών καί σανροματέον. (ι) Ε π ί τό-

(ι) Μηποτε τα ονόματα ταΰνα προς τό  σχύόης τό πρν· 
τενον, λόγον ϊχει, ον xal μπαβαρός, σάξωνί σααβος, βες- 
φαλος προς το δάντξος,  ij μάλλον,  μπάϋερ, σάξε, σβά* 
μπε, βεςφαλίνγγερ,  »?, εί βά?&, τά, χαγγάρος^ χ«-
μάνας xal τα' λοιπά προς τό τϋρκος.



των ων των καταλεχ&ένΤων τβς βασιλέας 
άλιουμένες, άπικόμενοι ot σκν&έων άγγε
λοι, ελεγον τα  εικότα, καί ώς, ει γάρ έπ* 
ήμέας μένος έςρατηλάτεε 6 πέρσης, τίσα- 
σ$αι τής πρόσ&εν δελοσύνης βέλομένος, 
χρήν αυτόν πάντων των άλλων άπεχύμε- 
νον, όντως ιέναι επί την ήμετέρην, καί 
Ιδήλε αν πάσιώ ς επί σκύλας ελαύνει, και 
οκ επί τες άλλος. Νυν δέ τές τε δή άλλες 
ϊχει νπ* έωυτω &ρήϊκας, και δή και τβς 
πλησιόχωρες ήμϊν γέτας. Ταντα σκν^έων 
έπ αγγελλόμενων, έβελεύόντο ot βασιλήες 
οί από των έ&νέων ήκοντες* καί σφεων 
εσχίσ&ησαν at γνώμμι · και ο ί μεν αυτών 
νπεδέκοντο σκνδησι τιμωρήσειν, οίγελω- 
νοί καί ot βοδινοί καί ot σανρομάται· οί 
<Γ ετεροι εκ ή&έλησαν. .

Τό μέρος τε Ιςρ ε το ζενχ&έν, κάτω τε 
Γαλατζίε καί τε Ρέν ή Τομαρόβης ές/ν, 
όπε ο ποταμός διασχίζεσ&αι καί ποιεϊν τά  
ςόματα άρχεται. Αυχένα τετο τό μέρος 
καλεΐ Η ρόδοτος, ώς των ςομάτων χειρών 
ή βραχιόνων λόγον έχόντων, καί καλεσιν
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βτω κατά μεταφοράν, εν πολλαϊς γλωσ- 
crati, τά  των ποταμών μέρη δπββν δια- 
σχιζόμενα. Καταπλέοντι τον ποταμόν 
άπο Γαλατζίβ, έν άριςερα τρεις είσιν ίςρο- 
λίμναι, otovol κόλποι τβ Ιςρβ. Τέτων ή 
πρώτι·, Μ πράδεσι καλβμένη, έν δεξιά έςι 
τβ ΙΙρβτβ * ή δέ δεύτερα καί μείζων ταντης, 
Καγγβλ καλβμένη, εν άριςερα έςι τβ JPev 
ή δέ τρίτη, ή Ιαλπβχ καλβμένη, ή μείζων 
Πατέρων, επί πλεϊον εις την Βασσαραβίαν  
άνέχβσα, έν τω μέσω τβ πλβ σχεδόν κεϊται, 
τβ μεταξύ Γαλατζίβ καί της άκρας τβ Σω
λήνα. Εν άριςερα ταύτης διασχίζεσ&αι ό 
Ιςρος άρχεται, κάνταν&ά πβ κατά τον 
Η ρόδοτον έζενχ&η υπό των Ελλήνων τω 
Ααρείω δ Ιςρος, αντίκρυ τής Ιαλπβχ Ιςρο- 
λίμνης. Εν τω μνχω τής τρίτης ταντησί 
λίμνης καί κώμη κεϊται Τομπάκ καλβμένη. 
Ιδβ εφεξής καί ά  περί τβτβ λέγει ό Στράβων.

ΙΙρός δέ τάϊς έκβολαϊς τβ Ιςρβ μεγάλη 
νήσος ές ι, Πεύκη καλβμένη * κατασχόντες 
δ * αν τψ  βαςάρναι, γερμανικόν έ'δνος, 
πενκηνοί άπ* αυτής προσηγορεύ&ησαν.



Εισϊ δέ καί άλλαι νήσοι πολύ έλάττβς * a t  
μεν, ανωτέρω τούτης* at δε, προς τή θ α 
λάσση. Επτάςομος γάρ έςιν ό Ιςρος, μ ε- 
γιςον δε τό ιερόν ςόμ α χαλέμενον, δ ι α  
ςαδίων άνάπλας επί την Πενκην έχατόν εί
κοσι, ής κατά τό κάτω (μάλλον δέ κατά τό 
άνω · τβτο γάρ Ηρόδοτος σημαίνειν βολε
τοί) έποίησε τό ζεύγμα Λαρεΐος · δόναντο 
δ* αν ζευχδήναι και κατά τό άνω. Τατο 
δέ καί πρώτον έςϊ ςόμ α έν άριςερφ είσπλέ- 
οντι τον Π όντον, τά  δ* έξης, έν τω παρά- 
πΐω τω επί Τέραν κεϊται. Αιεχεν <Γ αυτό 
τα Ιερά ςόματος, τό έβδομον ςόμ α , περί 
τριακόσιες ςαδίας. Γίνονται μεν έν με
ταξύ των ςομάτων νησίδες. Τά μεν δη 
τρία ςόμ ατα , εφεξής τ$  Ιερω ςόμ ατι, έςί 
μικρά* τά  δέ λοιπά, τα μεν, πολύ ελασ
σόνα* των δέ, μείζονα. Εντεύθεν δέ (εκ 
τα Ιερά ςόματος) επί Τέραν ποταμόν πλω
τόν έννεακόσιοι στάδιοι.

Τοιαντα μεν αν έπϊ Στράβωνος τά  μ ε
ταξύ των άκροστομάτων ταΐστρα απολαμ
βανόμενα, έν δέ τοϊς ήμετέροις χρόνοις

ρ
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πάντη μεταλλάκτου» Η μέν γάρ από της 
διασχίσεως τβ Ιστρβ αρχομένη νήσος Πεύ- 
κη, κάτω επί πολύ το πάλαι, κο&ηκεν ο 
γάρ άν άλλως ή μεγίστη έτνγχανεν , ώστε 
καί καταφύγιου διωκόμενων, και ορμητη
ρίου ληςενόντων είναι· τά όέ μετ' αυτήν 
μέχρι θαλάσσης νησιά, ελάττονα έτνγχανε. 
Νυν δε, κατά τινας ιχνογραφίας των έκβο- 
λων το Ιςρβ , τά  εναντία όραται* τά  μεν 
γάρ παρά θάλασσαν ποτέ μέν νησίδια, νυν 
δέ νήσοι, πολύ μείζονς της νυν Πενκης 
τυγχάνβσι, καί ή από τβ αύχενος άρχομέ
νη καί ποιβσα τβτον, πολύ έλάσσων. Αί
τιον δέ τβτβ τβ τοϊς μη άνασκεπτομένοις 
τά  φυσικά αναγκαία συμβαίνοντα, απο
ρίαν καί ϊκςασιν έμποιβντος, ή έπισυρο- 
μένη αεί υπό τβ ποταμβ, καί τοϊς ϋδασιν 
αντβ συγκνλιομένη ιλύς, ηςπερ κο&ιζανβ- 
Οηςκατ ολίγον έν ταίς έκβολαϊς, δι άπει
ρο μικρών ένεργβσης καί δημιβργέσης της 
φνσεως, καί της προσχώσεως μη παυόμε
νης, καί τβ προσχώματος άνεπαισ&ητως 
αυξανόμενο, τέλος, τενάγη ξηραίνεται,



ναι μέρος θαλάσσης εξηπειρδται, καί at 
έκβολαί των ποταμών ώς τά  πολλά έξέχβσι 
πολύ έπί θάλασσαν, καί έγκολπβσδαι έρ\ 
έκάτερα την θάλασσαν αίτιοι.

Ε τεροι δε πάλιν ποταμοί ές μνχόν κόλ- . 
πβ εκβάλλοντες, μειδσι χατ ολίγον το τδ 
κόλπο μήκος, καί δδεμία φαινομένη έξοχή, 
καί δδεν είς άντίζασιν προς τήν πρότασιν 
σνντείνονσιν έπιφέρεσ&αι. Τούτη τοι καί 
Νείλος πελαγιώτερος νυν είς θάλασσαν ίκ- 
διδοι, ή έπί Στράβωνος * καί έπ* αντδ, πε- 
λαγιώτερος πάλιν, ή έφ* ϋ ρ ο δ ό το · καί 
πεδία ολα Ιν τισ ι μέρεσι γίνεται, χερσαίων 
ζώων εις βοσκήν έπιτήδεια, οπο πρότερον 
ιχθύες νεμόμενοι ενήχοντο. Ε ισ ί δέ καί 
τδ ήμετέρο Ιςρο at έκβολαί, των παρακει
μένων τόπων πελαγιώτεραι. Ε ιπομεν ανω
τέρω, ώς τά  πολλά τά  των ποταμών ςόμα- 
τα πελαγιωτερα, οτι εςί τινα τδ ναντίόν 
πάντη φαινόμενα, ο έςιν, δκ έξέχοσι, τής 
Ιλνος έν^αλάσση προσχωμένης, άλλ ώσπε- 
ρεί ές τά όπίσω ώ&ομένης, είσοχαί καί 
κόλποι γίνονται έν ταϊς έκβολαίς. Toiat-

P a
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τα ι όρώνται o l τβμεγίςβ των ποταμών t ης 
γης, τβ έν τη μεσημβρινή Κολομβικη Ιχ- 
βολαι, καί ετεραι ετέρων προς εω εκδιδύν- 
των εις τον Ωκεανόν. Μ ηποτε τβτο, άπο- 
τέλεσμα της περί τον άξονα ημερήσιας κι- 
νήσεως της γης έςι, τβ Ωκεανό τη γη και 
τω ποταμίω φφ άνδιςαμένβ, και την κα- 
ταρερομένην ιλύν άνω&βντος και αναπέ· 
μποντος, και προσχβσδαι τφ αίγιαλφ μη 
συγχωρβντος;

I f  δε ΙΙενκη πολύ έλάσσων νυν έςι, ναι» 
χρωμένοις τοϊς μέτροις τβ Στράβωνος, 
περί τριακόσιες ςαδίβς της θαλάσσης άφί- 
ςα τα ι, εκτός είμη τις την προκειμένην 
της εν τη Λομπρίτζη Αβλτζης ρρβρίβ νήσον 
την Πενκην οίοιτο. ΛλΧ ην μεν ποτέ και 
αυτή μέρος της ΙΙεύκης, νυν δέ πολύ άρί~ 
ςαται τβ ανχένος, ος μ οι δοκεϊ κατά τον 
ςρατιωτικόν τβ Μ πράβερ της Μολδόβης 
χωρογραρικόν πίνακα, τον άκριβέςερον 
ίσως παντός Μ ρβ τυγχάνοντα, ένάριςερα  
της ανωτέρω Ιαλπούχ Ιςρολίμνης &ςί· Εν· 
τεύ&εν ό Ιςρος διασχίζεσδαι πάλιν άρχε-
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τα ι, καί νησίδια ενταύθα μ ετά την διά-  
σχισιν, καί κατωτέρω ολίγον, ετερον νη- 
σίον, το ρρβρίβ Ισμαήλ προκείμενον, μέ
ρη τής Πεύκης νήσον το πάλαι, παλινδρο- 
μβντος τδ $εί&ρβ, βίφ των κατωτέρω προ
σχώσεων, των τδ ποταμδ το δάπεδον μ ε- 
τεωριζβσών, καί έξηπειρβσών τον τόπον, 
καί έπικλνζβσών τά άνω μέρη, καί ποιο- 
σών τά  πρότερον έξαλα, νφαλα. Μ εγίςη 
δε νυν νήσος ή προκειμένη τδ έν Β ασσ α*  
ραβί<$ Κελλίβ φρβρίο. Σωλήνας δε, πάλαι 
μεν μικρόν κατά Στράβωνα ςό μ α , νυν 
μόνος εςί μεγάλαις ναυσϊ διά βόφος πλώϊ- 
μος, τδ γεύματος ενταύθα ελασσόνα τρί- 
ipiv, διά την έλάσσονα σκολιδτητα, π ά - 
σχοντος, καί όρμητικωτερον φερομένο καί 
την πρόσχωσιν καί μετεώρισιν τδ Ιδάφες 
δτω κωλνοντος.

Λ  δε περί των εκβολών τδ Ιςρβ, ώς προς 
την νυν 5έσιν των ςομάτων καί των δια- 
σχισμάτων, καί των έν αντοις απολαμβα
νόμενων νήσοη> καί νησιδίων εΐρήκαμεν, 
ώς προς βάσιν βεβαίαν καί αψευδή τάχα,



τον τβ Μπράβερ γεωγραφικόν πίνακα τής 
Λίολΰύβης και Β ασοαραβίας όρώσιν εϊρη- 
ται, ^ηδέν δι έτέρωνκαί έν Μολδόβη δια- 
τρίββσι, μο&εΐν τ ι άξιον πίςεως Ι'χβσιν 
βμήν βδέ δι εαυτών, καί σερ μεγάλος έφιε- 
μένων. Εθελοντές γεμήν μα&εϊν τ ι άκρι- 
βέςερον έκδόσεως τω δντι α ξ ιο ν  ήδη γάρ 
καί 6 Μπράβερ ήμϊν ύποπτος, καί βκ αν- 
τόπτης, άλλ* εσφαλμένων περιγραφών, πα~ 
ραγραφών τω δντι, χυδαίος ακροατής, ή 
άπερίεργος ετέρων γεωγραφικών πινάκων 
άντιγραφενς έδόκει, τον νυν έν Β ασσαρα
β ία  διοικητήν, ςρατηγόν καί πολεμικόν 
γεωμέτρην Λρτιγγ ήρωτήσαμεν, ειτις παρ\ 
αντώ άκριβεςέρα των τβΤςρβ εκβολών Ιχνο
γραφία εϊη, καϊϊχοντα ήτήσαμεν και έλά- 
βομεν · καί ή κα&  αυτό Β αασαραβ ία  τβ 
εν τώ τελεί τβ βιβλίβ, χωραγραφικβ τής 
F eμανίας πίνακος, κα& ον ήμϊν δ ςρατη- 
γός Λρτνγγ έδάνεισε χωρογραφικόν πίνακα 
άντιγέγραπται καί κεχαλκογράρηται. Αιε- 
νηνδχασι δε πολύ κατά τβτον at έκβολαί 
τβ Ιςρβ , πασών ών είδον έν έτέροις γεω-



γραφικοΐς πίναξι, m l πάντως αυτός έςίν 
ο άκριβέςερος πάντων, τοΐς ήόσσοις ήδη 
των από των έκβολων τ η  J I qhth μέχρι τ η  

ΠόντΗ, άριςερών παριςρίων υποχωρηδέν- 
των πτω, ραδίως ήτοι γεωγραφικόν τ ι 
άξιον πίςεως ποιεΐν δννανται.

Κ ατά  t h t o v  L· τον γεωγραφικόν της 
Βασσαραβίας πίνακα, διασχίζεσ^αι καί 
ποιεΐν τά ςόματα ό Ιςρος άρχεται, προς 
μεσημβρίαν πως τ η  φρορίο Ισμαήλ, ρ .  
άριςερα της λίμνης ΐαλππχ* και ό άριςε» 
ρός βραχίων κλίνει πως προς το βόρειον, 
m l ό δεξιός προς το άνατολικονότιον  
ωςε την αρχήν της σχηματικό μόνης νήσο, 
οκ αυχένα λεπτόν, άλλ* ωμοπλάτην όλην, 
πλατείαν, μεγάλην είναι, και τφ όντι ήρα- 
κλείαν, τ η  πλάτος από Ισμαήλ όντος μέχρι 
τής διασχίσεως» Η  νήσος αυτή, ή άρχο- 
μένη από τής διασχίσεως, κα^ήκει νυν μέ
χρι θαλάσσης, προς εω εκτεινόμενη, καί ή 
μεγίςη εςΐ των έν τοις ςόμασι τ η  Ιςρέ. 
Αυτή εςϊν ή Πενκη τ η  Στράβωνος, ή πάλαι 
μεν κατ αυτόν έκατόν είκοσι ζαδίβς άπέ-
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χαύα τα Π άντα, νυν dh ύπ* αντβ βρέχόμε
νη. Εν δεξιά ταντης και τα Σωλήνα ςυμα- 
τος, έ'ςιν ή δεύτερα τδ μέγεθος νήσος* από 
θαλάσσης καί αυτή άρχομένη, καί περαια-
μένη, πολύ κάτω τής διασχίσεως, ακ είς

/
οξύ, άλλ* είς πλατύ καί αυτή όπολήγασα. 
Υπέρ αυτής δε νησίδιον τρίγωνον, α τήν 
κορυφήν ό πρωτεύων δεξιός βραχίων τβίςρα  
π οιεί, διασχιζόμενος είς τον Σωλήναν h> 
άριςερά, και είς τήν αύλακα τ η  αγία Γεωρ
γία εν δεξιή.· ήδε βάσιςβέβηκε τή ανωτέρω 
δεύτερα νήοιρ τό μέγεθος. Τρίτη δε νήσος 
τό  μέγεδός έςιν, ή δεξιά τής δευτέρας, καί 
χωριζομένη από ταντης τή τα άγια Γεωργία 
ανλακι ή ςόματι, πολύ μείων έκατέ'ρας των 
ανωτέρω, κο&ήκασα καί αύτη ές θάλασσαν. 
Ε ν άριςερά δε τής μεγάλης νήσα, αναμε
ταξύ Ισμαήλ καίΚελλία, α πόρήω τβ Ισμ α 
ήλ, διασχιζόμενος ό άριςερός βραχίων τε- 
τράπλενρόν πως ποιεί, καθήκον μέχρι Κελ- 
λ ία , καί πολλά νησίδια εν έαντω περιλαμ- 
βάνον * καί αύ§ις κάτω τα Κελλία καί a 
πόρήω, διασχίζεται 6 αυτός βραχίων καί



χνλον μέγαν ποιεί, και πολλά σνμπερι- 
κλείει νησίδια, ά  περ, μάλα προσρνώς, 
κυχλάδας νήσος όνομάζειν δίκαιον. Έ πειτα  
συνέρχεται πάλιν διασχιστείς 6 βραχίων, 
και σνγκλειόμενος εσβάλλει ές τον Πόντον

. ' ς

ένι ςόμ ατι, Η περ το βορειότατου έςι. 
Πρό δέ της εισβολής τούτης νησίδια τέσ- 
σαρα κείνται μικρά παντάπασι. Της δέ 
αϋλακος τ η  άγιο Γεωργία διασχιζόμενης καί 
ποιέσης το τρίτον τω μεγέ&ει νησίον, ή 
δεξιά ανλαξ, πολύ μείων της άριςεράς, είς 
λίμνην, Ραζέλ όνομαζομένην ,  εσβάλλει, 
ές ήν, καί ετερα έτέρω&εν έρχόμενα, έσβάλ- 
λβσιν νδατα· αντη δέ ήλίμνη εκβάλλει ές 
την θάλασσαν δι ένός μεγάλα ςόματος, 
και διά δύω μικρών πάμπαν κατωτέρω. 
Συναρ&μαμένα αν και τα ςόματος της Ρα
ζελ λίμνης, τέσσαρσι μεγάλοις ςόμασιν εκ
βάλλει νυν 6 Ιςρος είς θάλασσαν, πάλαι δέ, 
πέντε μεν κατά τον Ηρόδοτον, έπτά δέ κατά  
τον Στράβωνα. Ε ισ ϊ δέ και υπέρ την πρω- 
τεύασαν διάσχισιν τα ΐςρα  νησίδια, υπέρ τα 
αϋχένος τα Ηροδότα ώς φησι και Στράβων.

^  δ 7 —



Α  δέ παρ ημών ερξ>έ%ησαν ανωτέρω 
περί την νυν καταστάσεων των εκβολών τβ 
Τςρβ, έπομένων έτέροιν γεωγραφικοιν πί- 
ναξιν, εΐά&η ως εϊρηται ήδη προ όνο ενιαυ
τών, Χν οΐ άναγινώσκοντεν είδείησαν 'ιον 
δδ'εν γεωγραφικών πινάκων έςίν άτελέςε- 
ρον , και ραδίων κρίνειν περί τβτων και 
άποφαίνεσ&αι, προπέτεια. 01 τον τόπον
μόνον καλών ειδότεν Ιδίοιν δμμασι δρώμε
νοι, και έν τή φαντασία αυτών μ ετά προ
σοχήν καί τήν προσηκβσην εξετάσεων, έγκο- 
λαμμέναν τάν εικόναν αυτών εχοντεν» οτοι 
καί αγράμματοι δντεν> περί όρ&ότητον 
γεωγραφικών πινάκων κρίνβσι κάλλιον. 
Ονκβν σνγγνωμονικώτεροι ώμεν , παλαιόν 
πίνακαν όρωντες και περιγραφών άναγι- 
νιόσκοντεν είγάρ νυν τά  τοιαυτα σφαλμά
των h σπανίζβσι, τ ι δει περί των παλαιών 
νομίζειν, οΧ των εϋκολνντικών ήμετέρων 
τρόπων έςέρηντο.

Ό δε Ιμάν το Ααρείβ βασιλικήν τφ δντι 
αμα&είαν και σκαιότητον καί άπονοίαν 
τυγχάνει σημεϊον αναμφισβήτητου. Είδε
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τις m l τής ώμότητος αντα m l απανθρω
πιάς ζητεί σημεϊον, ή έκςρατεία ανΤη 
πασίδηλου* ΙΓροςεθείσθω δ* ομως  ̂ m l 
7 0  έρεξής, το βκ άγριας μόνον καί απε
ρίσκεπτο βαρβαρότητος διάθεσιν δείκνυαν, 
αλλά χαίάςικην δολιύτητα και έσκεμμένην 
άπανθρόπότητα έμραϊνον. Εξελαννοντός 
τον ςρατδν τβ βαρβάρα, Οιόβαζος, ρησίν 
Ηρόδοτος, έδεήθη, τριών έόντων oi παί- 
δων, καί πάντων ςρατενομένων, ενα αντφ 
χαταλειρθήναι* ό δε οί ερη, ώς ρίλω έόντι, 
m l μέτριων δεομένφ, πάντας τβς παΐδας 
χαταλείφειν, m l κελεύει τβς έπΐ τβτέών 
έπεςεώτας άποχτεΐναι πάντας «-eg Οίοβάζβ 
παΐδας· καί βτοι άποσραγέντες αυτού 
ταύτη έλίποντο.

, Των δε έθνέων τβτων ot σαυρομάται τά  
προς βορέην άνεμον νέμονται υπέρ ποτα
μόν Τάναϊν, άρχόμενοι εκ τβ μνχβ τής 
Μαιήτιδος λίμνης· ββδινο'ι δε νπεροικεβσι 
τβτων, γήν νεμόμενοι πάσαν δασέην ύλη 
παντοίη, των κατνπερθε προς βορέην, 
έρημος, καί μ ετά ταντην άποχλίναντι
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μάλλον προς άπηλιώτην, νέμονται %νσσα- 
γ έτα ι, ε$νος πολλόν και ίδιον. Συνεχές 
δέ τέτοιοι Ινρκαι, υπέρ δε τβτω ν,τό προς 
την ήώ τετραμμένον, οίκέβσι σκύλοι άλ
λοι, από των βασιλείων άποςάντες» ΟΙ 
βασιλήϊοι σκύλοι ο ΐ άριςοι και res άλλες 
σκύλας νομίζοντες δβλβς σφετέρβς είναι, 
Κατηκβσι δε βτοι, τό προς την μεσημ- 
βρίην, ές την Τανρικην, από των ταύρων 
βτω παρονομαζομένην. Τά δε κατύπερ&ε, 
προςβορέην άνεμον, οίκέβσι μελάγχλαινοι, 
ειμ ατα  μέλανα πάντες φορέοντες. Πέρην 
μεν ev Τ8 Γέρ$β ποταμό οίκέβσι ο ΐ βασι- 
Χήϊοι σκνδαι, έντός δε, ο ΐ νομάδες σκύ&αι, 
τβς ελληνες, ο ί οικέοντες επ ί τω Υπανι 
ποταμω , βορνσ&ενεΐτας καλέβσι, σφέας 
δε αδτβς, όλβιοπολίτας. Στράβων δέ φηαι, 
πλεύσαντι δέ τον βορυσ&ένη ςαδίβς διάκο- 
σίβς, όμώννμος αντω πόλις έςιν, ή δ* αυτή 
και Ολβία καλείται, μ έγα εμπορεϊον, 
χτίσμα μιλησίων* Εντευ&εν ώς από με- 
σαιτάτβ τηςΣχυ&ίας, της περιγραφής Ηρό
δοτος άρχεται. Των γεωργών κατνπερΣε,



ίΤρόςβορέψ  άνεμον, άνδροφάγοι οίκέβσι. 
Τβζ δέ δνσσαγέτας πολλον καί ϊδιον έ&νος 
όντας, κ α$  Η ρόδοτον, πατέρας αντβς τβ 
ννν μεγάλο έδνβς των σλάβων, τβ από 
Βόλγα μέχρι Τ ράς , καί από Βαλτικής 
θαλάσσης μέχρι Θεσσαλίας έκτεινομένβ, 
ήγεΐσ&αι, μ α  τ ψ  αλήθειαν, πΦανότητος 
καί λόγβ βκ άλλότριον.

Ταντα μεν προς ηώ τβ Βορνσ$ένεος. 
Προς δε ίσπέρην πρώτοι καλλιπίδαι, έόν- 
τες ελλιρες σκύλοι, υπέρ τότων αλαζόνες. 
Οντοι καί ο ΐ καλλιπίδαι, καί σίτον σπεί- 
ρβσι, καί σιτεύονται, καί κρόμμνα καί 
φακές καί σκόροδα καί κέγχρβς. Υπέρ δέ 
αλαζόνων οίκέβσι σκνδαι άροτηρες, οι βκ 
επί αιτήσει σπείρβσι τον σίτον άλΧ Ιπ ί 
πρήσει. Τβτων δε κατνπερδε οίκέβσι νεβ
ροί. ΟΙ δέ γελωνοί, είσί τό άρχαιον ελλη- 
νες, εκ δέ των έμπορείων έ'ξαναςάντες, 
οϊκησαν έν τοϊσι ββδινοΐσι, καί γλώσσρ, 
τά μέν, σκν&ικη, τα  δέ, έλλψικη χρέονται. 
Βοδινοί δέ β τ% αυτή γλώσσ% χρέονται, 
γελωνοϊς, υπό μέντοι έλλ'ήνων καλέονται



καί o i βοδινοί, γελωνοί, ex δρ%ώς καλεό- 
μενοι.

Η  Σκυ^ία τδ Η ροδότβ, προς έσπέραν 
καί βορβαν καί εω, αυτή έςί. Τ δ Ηροδότβ 
λέγοντος, Ε ίσ ί δέ οϊδε ot μέγαν τον Ιςρον 
ποιενντες ποταμοί, διά μεν γετής σκν£ι- 
κης χώρηξ, πέντε μεν ο ΐ ρέοντες, τόν τε 
σκύλοι Π όρατα (μάλλον δέ Π όρατα  (ι)) 
καλέβσι, ελλζμες δέ πυρετόν, καί άλλος 
Τιαραντος, καί Αραρός τε καί Νάπαρις 
καί Ορδησσόζ. Ο μέν πρώτος λεχθείς των 
ποταμών (ό Π όρατα), μέγας καί προς ήω 
ρέων, άνακοινδται τω Ιςρω το ύδωρ* δ δέ 
-*■

( ΐ)  ΧΤεχμαίρομαι Si ότι Π ονρατα eltyov ot σχυόαι,χαΐ 
ον  Π ό ρ α τα , τή re προφορά των νυν κατοίκων Π ρ ο υ τ  
Χ εγόηων κα ί τή γραφή τη Ιλληνιχή · το' γάρ υ πάντως 
ονχ ώς ι  προέφιρον ot ιΧΧηνες* si γάρ οντω , περιττόν αν 
ήν πάντως το ν. Πώς δέ προΰφερον ot ίλληνες; Εμοϊ δο· 
κ ά  ώς νυν xal ο ΐ φρανσαιοι, χαΐ ώς προφέρΛ τις άν  το ιον 
μονοσυΐλάβως έπιτροχάδην διαϊεγόμένος, καί ή προφορά 
αυτή εϊΰισται xal νυν π αρά  τοϊς ελλησι. θαύματος Si 
άςιον ότι το' Ινρχης του Προδότου xal το' τνρχος xal u  
χϋρτος τον Στράβωνος, προφέρονται x a l νυν eri υπό των 
Ιπιχωριων χα& ijv Ιγώ προφοράν tεχμαΐρομαι την τή τοΓ 
ον πλησιάζουσαν.



δεύτερος, καλβμένος Τιαραντός, πρός έσ- 
πέρης τε μάλλον, και ελάσσων, Ο δε δη 
Αραρος καί δ Νάπαρις καί δ Ορδησσδς, 
διά μέσο τέτων έόντες, έσβάλλβσι ές top 
Ι ςρον. Οντοι μεν αυτιγενέες ποταμοί 
σκνθικοί συμπληθύβσι αυτόν. Εκ όέ άγα- 
θνρσων Μ άρις ποταμός ιέων σνμμίσγεται 
τω Ιςρω  . . . . .  Ετέρωθι δέ πάλιν. Ηδη 
ών από μεν τη Ιςρβ τά κατύπερθε ές την 
μεσόγαιαν ρέροντα, άποκλήιται ή Σκυ- 
θικη, υπό μεν πρώτων, άγαθύρσων * μετά  
δε, νεύρωνf έπειτα δε, άνδροράγων τε
λευταίων δε, μελαγχλαίνων. Ε πειτα  απα
ριθμ εί τές προς έ’ω τη Ιςρβ, και μετ αυτόν 
ονομάζει Τύραν, β έπϊ τω ςόματι κατοί-  
κηνται Έλληνες. ο ϊ τυρηται καλέονται* 
Υπανιν, Εορυσθένη, ός Ιχθύος καλλίςβς 
τε διακριδόν καί πλείςβς παρέχεται* π ί-  
νεσθαί τε ηδιςος έςί* ποίη τ ε , τη h ΰπεί- * 
ρεται ή χώρη, βαθύτατη καί έπιχυλωτάτη 
πασέων ποιέων των ημείς ϊδμεν, γίνεται, 
άλεςτε έπI τω ςόματι άύτπ αυτόματοι 
πήγνννταίάπλετοι* κήτεάτε μεγάλα, άνά-
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καν$α, τ ά , άντακαίβς καλέβσι, παρέχεται 
εις ταρίχευαιν y άλλα τε πολλά $ωϋμάσαι 
αξία  * * * * άγχβ δε θαλάσσης ο I αυμμίαγε- 
ται δ Υπανις, ές τώϋτδ έλος έκδιδβς · 1Ιαν~ 
τικάπην σϋμμιαγόμενον τφ βορνσ&ένεϊ' 
Υπάκνριν, έβδομον Γερτόν καί τέλος, 
ογδοον τον ΤάνάΧν, δς έκδιδοϊ ές την κα~ 
λεομένην λίμνην Μ αιητιν, § βρίζει σκύ
λας τε τβς βααιληίβς καί οΜαυρομάτας. 
Ταυτα, λέγω, τβ Ηροδότβ λέγοντας δήλα, 
τά  όρια αυτής, δ Ιςρος μέχρι τβ Ολτβ η 
καί επέκεινα, μέχρι τβ δρίβ της ΚραΧοβι- 
κης καί τβ Μ πανάτ* καί γάρ καί μετά 
ταυτα καί έτέρων παρομοίων έ&νών το 
κράτος δρω μεν μέχρι τβτβ, ώς φυσικόν 
δριον δντος, εκτεινόμενου * β<Γ έξ ων Η ρό
δοτος λέγει, σννάγειν ϊχοι τις αν τδν Ολ- 
τον δριςδν δριον* υπέρ Ιζρβ δε δ καί νυν 
τδν Ρβμβνικδν άγραν τβ Λρδελίβ διορίζει 
δριον διά τβ βορείβ της Μολδόβης μέχρι 
τβ Τύρα άφικνβμενον * πάντως γάρ η χώρα 
των άγο&νραων καί ές τδ βόρειον της Μολ
δόβης εξ δω παρετείνετο, καί έκ δυσμων
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ίσως μέχρι τής συμβολής re Ιςρβ ml re 
Μάρεως* πάλαι γάρ 6 Μ άρις, έλεγον, 
εισβάλλει είς τον Ιςρον m i οχ ό Τισσός· 
νυν έτος ύπερίσχυσε, καί τάναντία λεγο- 
μεν. Ε ξ εω δε, οριον της Σκν&Ιας το Η ρο- 
δότβ ό ΤάναΧς. Λγά&υρσοι δε άβρότατοί 
είσι ml χρυσοφόροι τά μ άλ ιςα ·  έπίκοινον 
δε των γυναικών την μίξιν ποιεύνται (κοι
νόν τδτο καί άλλοις σκυ$αις), Ι'να κασ-

4

σίγνητοίτε άλλήλων ϊω σι, καί οίκήιοι έόν- 
τες παντες, μήτε φδόνφ, μήτε $%&εϊχρέων- 
ται ες άλλήλος.

Η μϊν δοκεϊή πολύχρυσος άρκτος Η ρο-  
δότο, ή χώρα των άγαδυρσων είναι, νεμο- 
μένων τα  μέχρι Τισσδ ίσως. Ε κ δε άρκτο, 
ρησί, τής Ευρώπης πολλφ τοι πλεΐςος χρυ
σός φαίνεται έών, όκως μεν γινόμενος οκ 
ϊχω τδτο άτρεκεως εϊπαι. Ε Ι  δε αγνοοντ* 
ϊοικεν, βδέν ξένον · και γάρ m i το ήλεκτρου 
καί τον κασσίτερον, τά  πολύ προ τβ Ομη
ρε, και προ το τρωϊκδ πόλεμό, είς τά  με
σημβρινά τής Ευρώπης m i απλώς Ις τά  
παραμεσόγεια κομιζόμενα, ομολογεί μέυ

Ε



εκ των εσχάτων τής Ευρώπης φοιτάν έκά- 
τέρα, διαπορεϊ δε περί τοτων όλως και αμ 
φιβάλλει· φησί γάρ, περί δε των έν τή Ευ
ρώπη των προς εσπέρην έσχατιέων, έχω 
μεν όκ άτρεκέως ειπ αι* ντε γάρ λγωγε εν- 
δέχομαι Ηριδανδν καλέεσ&αι προς βαρβά
ρων ποταμόν, έκδιόόντα ές θάλασσαν την 
προς βορέην άνεμον, από τεν το ήλεκτρου 
φοιτάν λόγος έζ ί, ότε νήσος οϊδα χασσιτέ
ριδας έόσας, εκ των ό κασσίτερος ήμΐν 
φοιτά. Τοτο μεν γάρ δ Ηριδανδς αυτός 
κατηγορέει τό όνομα, ως ϊςιν ελληνικόν 
και ό βάρβαρον, υπό ποιητό δέ τίνος ποιη-  
£έν · ντε δε ίιδενός αύτόπτεω ό δύναμαι 
άκόσαι μελετών, όκως &άλασσά έςι τά  Επέ
κεινα Ευρώπης. Ε ξ εσχάτων δ* ών τής 
Ευρώπης ό κασσίτερος ήμΖν φοιτά και τό 
ήλεκτρου. Ε ζί <Γ ον καί άπορόντος καί 
άμφιβάλλοντος καί τρόπον τινά, άπαναι- 
νρμένο τό Η ροδότο, πολλό λόγο άξια  τά  
Αγόμενα· μαν&άνομεν γάρ καί παρ αυτό, 
καί τοι άπαναινομενο πως, ά  και τοίς προ 
αυτόήσαν όκ άγνωςα · οιδαμεν γάρ νυν ότι



έχειθεν άριχνεΧται m l νυν ήμιν καί <3 κάσ
α  ίτεροζ xal το ήλεκτρου, καί τ ά  νυν γι- 
νωσκόμενα έπικυροι τά  πάλαι αμφιβαλλό
μενα. Ούμήν βδέ τά  ονόματα ποιητβ 
τινός εΐαι πλάσματα, άπροσεξίφ δε καί 
άνεπιςασίq, τοιαντα βρφέθησαν, ώς είμή 
ήδει m l την τότε μανίαν τδ μεταφράζειν 
τά άμ ετάρραςα, η μηδ* ολωζ τω νω των 
λεγομένων προσέχοντας, άντικαθιςυν έτε- 
ρογλώσσοις έκείνοις ϊτερα εθνικά τάχα m l  
Ιδιόγλωσσα ονόματα, δέον τά  κύρια των 
ονομάτων αμετακίνητα m l απαράλλακτα, 
ώζ ϊνι, ρυλάττειν, καί την ίςορίαν δτω καί 
την γεωγραφίαν ποΏών δυσχερείων άπαλ- 
λάττεσθαι*

■ ΛλΧ όρέγεσθαι μεν μανθάνειν, ώς 
' ίδιον άνθρωπο, μη δύνασθαι δέ και άγνοεϊυ 
δμολογεϊν, έπαινετέον · περιμένειν δέ έπι-  
μένοντα και σπβδάζοντα, ήτοι παρ έαντδ 
ή παρ άλλων μαθεϊν την αλήθειαν, καί 
έπέχειν περί των μή δοκβντων, μηδέν Υπο
τιθέμενον, μηδέν άποφάσκοντα, μηδέν 
άποραινόμενον, μηδέν άνεξετάςωζ παρα-

£  a
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δεχόμενου η αποδεχόμενου, φιλόσοφον* 
JttX οί άνθρωποι οχ οτως τά πολλά έπί 

, τάς γνώσεις των οντων βαδίζβσιν. . Ον λο~ 
γος ενταύθα περί των άλενροπτέρων ψνχα- 
ρίων, περί των άτεχνώς οντων σκιαί άΐσ- 
ΰβσαι, ώζ ο ΐ πολύ πλείος δί ή&ικην η φυσι
κήν περίςασιν* άλλα περί μόνων, ο ΐ οϊοι 
πέπνυνται, οϊ'περ, κακή τύχη, των λόγο 
μετεχόντων, πολλοςημόριον · και γάρ καί 
ο ί τοιότοι, ότε μεν άγαν το μο&εϊν καί 
άποφαίνεσ&αι έφιέμενοι, καί την άγνοιαν, 
ην εΐλικρινώς όμολογεϊν, φιλόσοφον, άχ&η- 
ροτέραν σφίσιν Ολυμπο καί Οασης, καί 
άνύποιςον άνάνδρως ήγομενοι, πραγμάτων 
ςερόμενοι, υπο&έσεσι χα ίροσ ιν  ότε δε, 
τδς λόγος των προ αυτών έξετάζειν καί εν 
χοάνω οίονεί χνμικω δοκιμάζειν, η μη ββ- 
λόμενοι, ή μη δυνάμενοι, η νω&ρεύοντες* 
τείνει γάρ ώς έπ ί κέντρον 6 άνθρωπος επί 
την νω&ρότητα, η τέλος, εϊπωμεν κα ί τοτο 
το σνμβαίνον συχνότερα, πά&εσι καί άσ&ε- 
νεία ψυχής κωλυόμενοι, τά μεν, οδ’ άνε- 
νεγκεϊν ηξίιοσαν, τά  δέ, ώς μυδος καί



πλάσματα τάχα άναρέροντες, axeQQiiptxv, 
άνδρές άλλως αξιόλογοι και πολλσ σέβατος 
και ευγνωμοσύνης άξιοι»

Λ ύ ά  χάρις μεν αντοις μη σιωπήσασι, 
m l δια  τά  δοκοντα αυτοϊς κλάσματα, & 
δε περιρρονη&έντα, σιωπής ετνχον, πόδον  
ταντα πολνν ήμϊν εςερημενοις εμβάλλει 
κάϊ μομφής άξια ή σιωπή κρίνεται» Η ρό
δοτος μεν ον, το τε λόγο και το ή&ος τον 
χαρακτήρα άςείος και ?]δνς τυγχάνων, γελώ, 
ρησιν, όρων γης περίοδος πολλβς γράψαν- 
τάς, οϊ Ωκεανόν τε γράφβσι πέριξ, την τε 
γην κνκλοτερέα ώς από τόρνο» Στράβων 
πάλιν σποδαιότερος και κα^απτικώτερος 
το δέοντος τϋγχάνων, Ηρόδοτον και Ελ
λάνικον και Ενδοξον παρά λόγον περιρρο-  
νών, m i καταψεύδεσδαι και καταρλυαρεΐν 
αντος λόγων, καί ταύτα άναντιρρήτως τα- 
λη&ή λέγοντας, ώς τάχα ραντασιογεννή- 
ματα μή προσρερόμένος, ελα^εν εαυτόν, 
άριλόσορα πάντη προσενεχ&εϊς, καί τοι 
τό τής ριλοσοφίας όνομα επί ςόματος όει 
γέρων και ριλόσορος τω όντι τϋγχάνων,

-  6 9  -



καί αντί πλασμάτων, άπεσνριξε ‘την Ιεράν 
αλήθειαν. Πν&έα δε τω μασσαλιώτη, αντί 
τβ σ έβ εσ α ι αυτόν πολλάγεωγραψίαςενεχα 
πονήύαντα, εχ^ροπα&έςερον \φέρεται, καί 
τό  χαταψενςης χαί χαταψλναρος μάλλον 
επιδαχριλενεταί, καί « <Γ ϋπάρξαι store την 
αυτό περιήγησιν όϊεται. Αλλ εί χαί λεπτά- 
λογίαι τινες απίθανοι, ή περιήγησις γεμήν 
το Π υδέα πάντως υπήρξε, χαί ό σοφός 
ήμϊν χαί άχάμαντος μασσαλιώτης μέχρι 
τδ ςόματοζ τής Βαλτικής χαί έπέχεινα Ισως 
άρίχετο, των μερών έχείνων πλεϊον xai star· 
Χαι πλεόμενων ή Ηροδότω χαί Στράβωνι, 
καί άλλοις έδόχει. Στράβων, εί περίληχρίν 
τινα  ακριβή εν τοϊς άντδ πονήμασι πάρε μ - 
βεβλήκει τής τβ ΙΙν^έβ περιηγήσεως, πολυ 
πολυτιμότερα ήσαν αν ήμϊν τ ά  πολύτιμα 
αντβ συγγράμματα. ΑλΧ ίσως εν τή μή 
ενρεδείση ϊτ ι ίςορία αντβ, ή .αξιόλογος 
αντη περιήγησις παρεμβέβληται, ες aval·· - 
ρεοιν πάντως · χαί εϊ£ε ήμϊν χαίταύτηντήν 
άξιολογωτάτην πάντως Ιστορίαν 6 χρόνος 
άναχαλύψειεν.

—  7 ° ·  —



J ft la  μήποτε τά επί Στράβωνος τον 
αυτόν £χει λόγον προς τά ip* Ηροδότο, ον 
καί τά  επί τβτο προς τά έρ* Ορήρο, καί 
ήδεσαν ο ί ερ* Ομηρο κάλλιαν τά βόρεια, 
ήπερ o l ip* Ηροδότβ, ωςπερ καί αυτός 
Ηρόδοτος ήδει κάλλιον τινά το λογοφοιόν 
φάσκοντος αΰτον Στράβωνος; Ομηρο γάρ 
λέγοντος,

,,Εγγύζ γάρ ννχτος ts xal ηματός dot. χίλευό», 
„Εν&α Si χψμιρίων άνδρων δήμοι Τ£, πόλεις rs, 
jjfft'ot xal ntpih) χιχαλνμμένοί' ουδέ not avtoviy 
,,Ηέλιος Φαέ&ον IntStQxtrcu ώπίνεσσιν,
^AXC ini νυξ οΧοη ritatat Sedoioi βροτοΐσι.

ρανερόν ότι τά  ύπερβόρεια γνωςότερα 
ετνγχμνον * ο γάρ άν Ομηρος τοιαντω  
ελεγε, καί πλάττειν αυτόν υποτίθεται, ων 
την νπαρ'ξιν άγνοεϊν όποτίθεμεν, μ ά  την 
αλήθειαν, ό δ9 ήμϊν θ έμ ις , ό δ9 αντίο δυ
νατόν. Οίδαμεν νυν ότι πράγματα τά  
πάλαι καί νυν υχραυχένως καί άλαζόνως νο- 
μιζόμενα πλάσματα. ΛλΖ Ομηρος αλη
θεύει; ίσως καί μη βολόμένος, 'μη πιςεύων 
καί αυτός τά  προ αυτό ή καί έπ  αυτό γ ι- 
νωσκύμενα, καί αυθεντεία ποιητική, μν-



— η% —

£otC * k  τά  σκοπεμένα τοίς λεγομένου 
χρώμενος, ώς καί Στράβων οϊεται.

Στράβων απιςείν άπαξ γνες, όμηριςης 
δε άλλως μύγας τνγχάνων, εις αλληγορίας 
καί αινίγματα καταφεύγει, τω μ ασσα- 
λιώτη Πνδέφ συμφάσκειν χατ εδένα τρό
πον ββλόμένος, Ισχυρογνωμονών έκτόπως 
νή τ ψ  αλήθειαν. Κ αι μην και τον κιμμέ- 
ριον, φησί, βόσπορον οϊδε και τες χιμμε- 
ρίες, ο ι, χατ* αυτόν § μικρόν προ αυτό, 
μέχρις Ιωνίαν έπέδραμον την ix Β οοπόρο  
πάσαν . Λ ίνίττεται γεν και τό κλίμα της 
χώρας αυτών ζοφώδες ον, έν οϊς λέγει,

Ή έρι tad veqpfly » · ; .

κ α ί κατωτέρω αν$ις φησί, καί τες κιμμε- 
ρίβς είδώς τβς κατοικεντας τον κιμμέριον 
βόσπορον, προς βορ$άν όντα καί ζοφώδη, 
μετήγαγεν είς σκοτεινόν τινα τόπον οίκείως 
τον κα$* αδην, χρήσιμον προς την μ υρο
ποιίαν την εν τη πλάνη. Η δει, ναι, τβς 
κιμμερίβς, άλλ* ενταύθα τω Ομήρω λόγος 
ον περί των έν Βοσπόρη κιμμερίων, άλλα



stegl των κιμμερίων των παρωκεανίων, οπα
„Ε γγvc w xtoc te  xtd ήματος d a l iUXiv&a.

bite όμ ίχ ίαι παχεϊαι σχεδόν ά ίδ ια ι, καί 
ζόφος καί μεσαραναντος ήλίβ, ως σερ έν τφ 
βορείω τα Ααντζλάνδ* καί φάσκειν μ ετά- 
γειν τας βοσπορίβς είς Έτερον τόπον, καί 
παρέκλαμβάνειν ατω καί διαςρέφε/ν top 
νβν τα ποιητα προς Αρέσκειαν, περιττόν  
πάντη πάντως έςί καί άχαρι, καί άν&ομη- 
ρικά τω δντι πράττειν παντάπασιν, Η δει 
καί τον Ωκεανόν καί τάς πλημμύρας αντα, 
καί παρ*[αύτ(ύ άψόρφοος έςί,

,,Τ ρΙς μλν γάρ άνΐηατν lit ήματί, *ρΙς Κ άναροιβ3ιϊ( ι) ί

Ο κασσίτερος καίτό  ήλεκτρον γνωςά ήν 
καί πρό αντα ϊτι* ϊτ ι δε καί ο ί τόποι αρ* 
ων άφικναντο, Η δει καί τά  προς δυσμάς 
τής Αρρικής, καί τά  πρός μεσημβρίαν καί 
ανατολάς, καί ό τής Αφρικής περίπλας πρό 
αντα πάντως ακ έτύγχανε σπάνιος· εί 
ήμρισβήτηται μετ' αυτόν, αδέν ζένον,κσΐ

(ι) Ε ι Si μη τρίς άλλα Sic, τάχ α  της ΙςορΙας ηαραπβ· 
<ώσης η τής γραφής διημαρτημίνης, φηοϊν ο Στράβων,



Κ ασπία η άπ  ίωντής $άλασσα, ήνέωκται 
πολύ νςερον.

„Λ & ά σε is ηΚύσιον πεδίο?..,*
T y π ε ρ ...

}) Ου vupttos St αρ χειμεον πολύς} Sri not* $μβρος,
„ Λ ιΰίοπες τ<Λ διχΰά δ ιδάαται έσχατοι άνδρων
31Ο ιμέν, δυσαομίνβ Ύπερίωνος, ο ΐ δ'} aviovtoi.

Ηδεσαν δν εψ* Ομηρο καί προ αυτό, 
o n  εςί τόπος εν ω η δνσις Ιγγνς έςι τη ανα
τολή, καί δήμοι καί πόλεις εν τοΐς παρω- 
κεανίοις* καί τδς κάτοικος τής έφας καί δυ
τικής Αφρικής ,δ π ο  διηνεκές το £έρος * καί 
πό&εν τό ήλεκτρον καί ό κασσίτερος, και 
φς πολντίμητόν τ ι ίςορικδν των παλαιών 
γνώσεων, ήγητέον τα  τδ γηραιό καί γερα- 
ρδ Ομηρο ποιήματα, άλλ3 δχί ώς πλάσμα
τ α  aivr/ματωδώς ψυχαγωγίας, ή διδασκα
λίας χάριν μόνον γραφέντα> ηγείσαι άσε- 
βώς τα  γραφόμενα·

Αιοννσιος μεν δ περιηγητής δέχεται την 
περιήγησιν τδ Πυ&εα, καί την Θολήν πολ- 
λω βορειοτέραν των βρετανίδων νήσων εί
ναι λέγει, ένοϊςφησι,



,, Πολλών ί ί  ηροτίρωοε ταμων 6ίο *  Sbttavoto, 
„N i}oor tuv ΘύΧην ενεργέΐ vtji πιρησ(*ις9 
„EVt9a μ ίν qtkloto βεβηχότες i t  πόΧορ αρχτωχ9 
η Ημα& όμ& χοΑ νύχτας αειφανές ίχχίχνται ηϋρ.

ό <Γ νπομνηματιςής άντε, όβο&νς Ε νςά- 
S lot, έπιπόλαιος ίςοριχδς και αγεωμέτρη
τος χαί άγεώγραφος ών, τά  έν τοις βορεί- 
οις ηλιακά συμβαίνοντα, νπερβολάς καί 
πλέον τ ι υπερβολών οϊεται, δ ές ι, μν^ος 
και πλάσματα, μηδεμιάς έχόμεναβάσεως· 
και τον Ηρόδοτον ώς από χρηςηρίβ επά- 
γεται μάρτυρα, μάλα έπιπολαιως, δέον 
τινά των ixeiSev είς Κωνςαντινοπολιν φοι~ 
τώντων, έρωταν καν μανδάνειν φυσικά 
αναγκαία xaS* εκαςον ένιαυτόν σνμβαί
νοντα. Εφοίτων δέ έκ Νορβεγιας Έμπο
ροι ές Κωνςαντινοπολιν, και μάρτυς τδ 
λόγο ό Ιςορικος Π ροκόπιος, ό και περί τής 
Θολής λαλήσας, και Νορβεγίαν ταύτην 
οίόμενος, Οπο την φύσιν αυτήν μάρτυρα 
ϊχομεν, Αρκοτέλη τε και Πλάτωνα, Ν εν- 
τωνά τε καί Λεϊβνίτιον, Ιπποκράτη τε καϊ 
Βοεζήάβιονκαϊ τδς λοιπές σεβάσμιος ευερ-



γέτας τδ ανθρώπινο γένος, έπάγειν ές βε- 
βαίωσιν τβ λόγο, ατοπον.

Ida τοίνυν α  λέγει ό Ενςο&ιος νπομνψ  
ματίζων τον Αωνύσων. Εν&α (έν τή θ ο 
λή) φησϊν (ο Αιοννσιος) ήματα όμδ και 
νύκτας αειφανές έκκέχνται πυρ· δπηνίκα 
ήλιος βεβήκοι ες πόλον άρκτων ,  έν καρκίνω 
γενόμένος. Αλλά τδτο μεν ϋπερβηλικόν, 
το , άδιάδοχον εν τφ τοιοτω καιρώ, είναι 
την ή  μέραν έχει· έκεϊνο δε και έπί πλέον 
εκπίπτει υπερβολής, δ  δή τινες ίςόρησαν, 
το τον μεν θερινόν ήλιον υπέρ γης είναι 
αυτόθ ι, τον δέ χειμερινόν, υπό γην, ώς 
εντεύθεν τόν ενιαυτόν έν τι} έχει χλίματί 
μερίζεσ^αι ές ή μερόνυχτων εν, ήγβν είς 
μίαν ημέραν καί είς μ ίαν νύκτα · χα&ά και 
Μρόδοτος περί των χιμμερίων λέγων, φηϋι 
μή ενδέχεσ&αι είναι, οΧ την έξάμηνον νύ
χτα κα^ενδοσι. Φασί δε άλλοι επί τάς 
άρκτος έλ&όντα τόν ήλιον, ποιεϊν παρα- 
τείνειν την ημέραν έχει, καί είς είκοσι θ ε
ρινός ώρας, και εις πλεϊόν τ ι ,  όλιγίςων 
ωρών ποιόντα τήν νύκτα, χειμώνας δέ τό

—  7 ^  —
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άνάπαλιν. Ταύτα φησιν ό βα$νς Ε υςά- 
$ΐος, επιπόλαιας μάλα και πάντως πάντη 
άγεώγραφα. Κ α ι εν Οδύσσεια πάλιν σχο
λίαζαν νυν Ομηρον, ο κρεϊσσόν τ ι νέτων 
λέγει περί των άφορώντων κιμ/ιερίος, 
γραμματιχος μόνος χμνταν&α, και δει· 
κννσιν έαντόν φιλοσοφικής ίςορίας, βδ* 
άχροις χείλεσι, το το λόγο, γενσάμενον.

Τα τ η  Ομηρο τος κιμμερίος άφορώντα, 
αυτονομία ποιητική έρήέδησαν, κατά τον 
JEkquSiov, τω Στράβωνι έπόμενον, και 
παρεξηγονναι αμφω τον Ομηρον, νή την 
αλήθειαν, έπιπολαίως μάλα ένταν$α πε· 
ράσαντες· οδεμία γάρ έξοσία* ποιητική. 
Ηρόδοτος δε τον ύπδ τβ Νεκώ βασιλέας 
αίγυπτίων έπιταχ&έντα τής Αφρικής περί· 
πλβν, γεγονέναι οίεται, καί ναύτην περίρ- 
ρντον έΖτέλει, πάντως τω περίπλια τέταρ 
επερειδυμένος, ότι γεμήν έν δεξιά ο ί περί- 
πλέοντες (πάντως μ ετά τον τροπικόν το  
καρκίνο καί την Ισημερίαν) φοίνικες από  
της έρνδράς θαλάσσης άπάραντες, και τον 
τρίτον ενιαυτόν, διά των Ηρακλείων ςη-



λων έπανελ^όντες, ϊσχον τον ήλιον , β πι- 
ςά οΐ έδόκεον οί λέγοντες. ΤΙ συνάγεται 
εκ τβτων; οτι Ηρόδοτος την ςρογγυλότητα 
τής γης βκ έδέχετο, πράγμα ήάςον εκ τής 
παραλλαγής τβ εξάρματος βτινοσβν άςέ- 
ρος, τω &έσιν Ικανώς έπϊ τής γής παραλ 
λάττοντι * καί οτι καί ή εκλειπτική βδε- 
μίαν είχε παράλλαξιν, καί αντω τω Ηρο- 
δότω άρικομένω καί ές την Αίγυπτον καί 
ές τά  βόρεια παραπόντια*

Νή την αλήθειαν, παραπλήσια τοϊς 
ϋπερβορείοις καί τά  τής Ατλαντίδος τβ 
Ώλάτωνος επα&εν · β δε γάρ ύπάρξαι ποτέ 
τινές οιονται, μάλλον δε, ύψαυχένως μάλα 
καί άλαζονικως άποφαίνονται, φιλοσοφι
κήν τάχα άδαυμαςίαν εχοντες, ής το α τά - 
ραχον τής ψυχής καί άκατάπληκτον, έπό- 
μενον. Η μϊν δε τά  πολλω μετέπειτα &εω- 
ρβσι μετά θαύματος, καί άνασκεπτόμε- 
νοις, αλητείας £χεσ$αι δοκεϊ τά  λεγάμενα, 
τά  μ ετά ταντα, ώς γεωμετρικήν άπόδειξιν 
οίομένοις. Μιδ* έ'ςιν ά  καί πέπλαςαι, α ΐ 
βάσεις βκ ήσαν πέπλασμεναι, β μ ά  τήν



άλή&ειαν, καί κϋ&ελείν το δλον, προπέ
τεια, καί δ φιλοσοφική ά&ανμαςία. Πυ- 
%έα τις των βορείων τος πλησίον ανατολής 
καί δέσεως τόπος έδει'ξεν. AkV ο καί Ομη
ρος τα  αυτά τίνος των εκεί&εν ερχομένων, 
καί το ηλεκτρον κομιζομένων , πέπνςος 
Αλλ* ίςορίας λεπτομερείς δκ ϊχομεν. Αλλα 
τις αν έτέρα της το Ηροδότο λεπτό μερεςέ- 
ρατω  Στράβωνι γένοιτο ; άλλα μν&οποιος 
καί πλάςης 6 Η ρόδοτος, καί χρενςης ό Πυ- 
£ε'ας. Λυτ§ δέ πάλιν τω Ηροδότω τω καί 
τον το Ομηρο βίον άναγράιραντι, πλά
σμ ατα ησαν τά Ομηρο, καί γελοία τά  υπό 
πολλών γραφέντα, Ωκεανό περί την γην 
καί περιόδων αυτής βεβαιδντα νπαρξιν. 
Ειπωμεν είλικρινέςερον την αλήθειαν, τύ
φος καί άλαζονία επί την άρνησιν ημάς 
φέρει ενίοτε, παλινδρομείν, αλητείας ένε
κα, αίσχννομένος, η τω κα&* ημάς χρόνοι 
άπονέμειν πάντα , εί δυνατόν, βολομένος. 
Λ&λιοι βροτοί! πρωτογενείς καί πρωτό- 
σοφοι αεί έ&έλοντες είναι. Αρ* ουποτο 
καί την της Κολμβρκης η άλλο τίνος μέρος
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γνώσιν άφαιρήσονται ημάς, άγερώχως μά~ 
λ α , ο ίμ ε&  ήμας, άπαναινόμανοι, ώς είς 
δέατρον κωμωδίας ή τραγωδίας είσαχδη- 
σόμενοι; Μ ήποτε άρα  ο ί προ Ομήρα βό
ρειοι τόποι, οπα ο ί κιμμεριοι καί πόλεις 
καί δήμοι, λόγον εϊχον προς τα  μεσημ
βρινά, ον καί Ιν τοϊς ήμετέροις χρόνοις τά 
αυτά προς τά  αυτά Ζχεσι; ΛλΧ αδένα ίχνη 
πόλεων εν τοϊς βορείοις, Τατο, μ α  Μάγε, 
αδέ μικρόν ές άναίρεσιν τα λεγόμενό συν
τείνει, καί αδεν άλΧ η φιλαυτίαν των προ- 
τεινόντων δείκνυα ιν, ώς άρα όπε πόλεις εκ 
είσ ϊν , ώς ο ί κατ αυτές πετροσωροί, έκεϊ 
αδέ συνοικίαι τυγχάνασιν αξιόλογοι· 8, τε 
γηραιός Ομηρος πετροσωρας πάντως τω 
πόλεις σημαίνειν ακ εβελετο.

Η μείς δε καί παρεκβαίνοντες ατω της 
προδέσεως, άλλα δη, έπεΐδή Βαλτικής έμ- 
νήσ^ημεν καί Ηριδανο, εϊπωμεν καί περί 
τατο τό παριςάμενον. Εν δεξιά είσπλέοντι, 
τό ςόμ α μεν τής Βαλτικής, ή κιμβρική 
κεϊται χερσόνησος, τό βορειότατου τε 
Λανζλάνδ έπε'χεσα, αυτήν δέ την Β αλτι-
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κήν, ποπαμός κεΐται μέγας καί πλωτός, 
Βιςβλας ονομαζόμενος, εκ τό κυρτό καί 
βορείο των ημετέρων καρπαθίων όρων κθτ> 
τερχόμένος, καί προς βο§ραν $έων μέχρνς 
β είς αντην έκβάλλει πλησίον το μεγάλο καί 
όνομαςό φρορίο καΧΛμπορείβ της Αανζί- 
κης. Τβτβ τβ ποταμό, προς εω καί παρά  
την θάλασσαν, κεΐται η έπωννμίαν βασί
λειο ίχοσα χώρα, Π ροσσία καλομένη, άφ* 
ης, καί έν τοΐς ήμετέροις, χρόνοις, τό 
ηλεκτρον έρχεται. Τό ΙΤροδότο λεγοντος 
ί£ άρκτο φοιτάν τό ηλεκτρον, αντη ή 
άρκτος, η ημετέρα Π ροσσία άναντι$$ήτως 
τυγχάνει. Τά βορινότερα τό Ααϋτζλανδ, 
β πάνν πόρρω τηςΠ ροσσίας,έπί τό ίςορικό 
Προκοπίο υπό δανών ωκεϊτο · Ροδόλφος 
γαρ, βασιλεύς έρολων γοτθικό ληςρικό 
ϊ&νβς, νεωςί είς Παιονίαν άφικομένο, είτε 
rw όντι διά δειλίαν, είτε τω φύβφ Α ναςα- 
σίο το αύτοκράτορος, κακόν τός γείτονας 
άπέσχετο καί ενρήνενεν. Επανίςανται ο ί 
ληςρομανεΐς ερολοι, καί Ροδόλφον τον βα- 
οιλέα, Προκόπιος μεν, ύβρισαν μόνον καί

F
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γυναικώδη αυτόν όνομάσαι φησίν* έτεροι δε, 
καί ραπ ίσοι προςιθέασιν, έρ* ω τής χρατέ- 
αης θηλντητος αυτόν όχταλλσ.ξαι. Ροδόλφος 
αναγκαζόμενος βτως,άνακηρύττει τοϊςλογ- 
γοβάρδοις, γερμανοϊς καί τότοις οσι, πόλε
μον απροσδόκητου, καί ήττώνται κατά 
κράτος οΐ άρξαντες χειρών αδίκων έρβλοι. 
Των διασωθέντων τινές μεν, διαβάντες τον 
Ιςρον εις την Κωνςαντινοπολιτών άρί- 
χοντογήν, καί ϋπ αυτός ςρατεύβσι, οίδ'ε 
δί έτέρων γερμανικών τόπων, καί διά των 
εσχάτων δανών, κακεϊ νέων έπιβάντες, είξ 
την θολήν έπέςρεψαν την ήμετέραν JNog- 
βεγίαν. Ερβλοι, (ώςσιαμαϊςαί), ανςηρό- 
τερον περί τάς αυτών γυναίκας ρερόμενοι, 
αωρρονεϊν αύτάς έκ παντός τρόπο κατψ  
νάγκαζον · καί το ζην εν μικρω λόγω τιθέ
μ ενοι, ηρωικόν, ώς φοντο, έζητβν θάνατ 
τον, καί πριν ή θανεϊν έν κλίνη, εις μέσον 
ζυλοσωρο κομιζόμενοι, καί υπό τίνος ασ· 
μενοι τήν θανατηφόρου πληγήν, ώς έσχα
του δεχόμενοι ευεργέτημα, κατεκαίοντο. 
Λ τιμ ία δε καί ασέβεια προς τον άποθα-



ρόντο άνδρά όντος τ η  έπιζην την γυναίκα, 
Met και τούτην έαντην άφενκτως άπάγ- 
ξασδαι.

Jav o i τοίνυν ήσαν καί τό πάλαι ot ο ΐ- 
μι>ree τό βόρειον τβ Λαντζλάνδ, ώς περ καί 
νυν* και δοκεϊ ήμϊν τβς αυτός τοις δακοϊς, 
ή δαυνοϊς, η δανοίζ είναι, μοιρά tic των 
ανατολικών δαων τυγχάνοντας. Ο ποτα
μός, έξ « τό ήλεκτρου, κα&  Η ρόδοτον, 
b  τφ βορείφ της Ευρώπης ϊκειτο , αλλά 
ποιητής τις ίσως την θάλασσαν, τφ φαν · 
ταςικφ αύτβ ένδιδός, αντί θαλάσσης, πο
ταμόν είπε, θεωρών βτω τόν λόγον έμψαν- 
τικώτερον * καί γάρ και Ομηρος ποταμόν  
τόν Ωκεανόν ονομάζει. ΛλΧ ερβμεν καί 
ήμείς ότι τό Ηριδανός έλληνικόν ίςιν  
όνομα; καί συνέπεσον κατά τινα νπερ- 
απανίαν τφ όντι τύχην, δύο λέξεις δανικοί 
η σκανδιναβικοί, Μ&νη βόρεια σημαίνβσαι, 
μιφ έλληνικη λέξει; Ιρο ι γάρ και δανοί, 
βόρεια είσι παλαιό σκνδικά %$νη, καί τά  
αρχαία ταυ τα  ονόματα μέχρι των κα& 
ή μας χρόνων σώζεται, ώςπερ καί τό τυρκοι,
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xal to  to Ηροδότο ίνρκοι, καί τό το Στά- 
βωνος κυρτοί, εν τοϊς εν Α σία πλανωμένοις 
νομαδικών κίορτοις, καί εν τοϊς γίβρκοις. 
Ε ίδε Ηριδανυς και βκ Ιριδανός γέγραπται, 
ή διάφορά τής γραφής, ενή&εσι δοξοσόφοις 
μδνοις και τω όντι ςενολέσχαις διάφορος, 
οϊς περί όδενείας σπβδάζβσι, διαφερόντως 
διαφέρει φιλοκρινειν τα τοιαντα, ώς οντα 
τ ι, τω οντι δε όντα μικρό παντάπασι λόγβ 
άξια. Μηποτε άρα καί ό Φάσις, δί ο κοι
νωνίαν τω Ωκεανω τό Πόντο ot παλαιοί 
φοντο, ό κιμμέριος ήν βόσπορος, καί τής 
Μ άιώτιδος τό πάλαι, πριν άποχερσω^ήναι 
καί ήπειρω&ήναι τα μέρη, προ τής διαρφή- 
$εωςτό^ρ^κικό βοσπόρβ, άφ° ής τον επί 
Αενκαλίωνος κατακλυσμόν συνέβη γενέ- 
σ& αι, μέχρι τής Αράλ λίμνης έξικνομένης 
καί επέκεινα, ενλογώτερον την κοινωνίαν 
νπετύπαζον οί παλαιοί,· ήπερ ό Στράβων 
Έπειτα πολλω χρόνιο, την τό βορείο Ωκεανό 
μετά τής Κ ασπίας, έγκολπών τον μέγαν 
Εόλγαν, τον εις τό βόρειον τής Κασπίας 
όκβάλλοντα, καί μηδενί τρόπω, ισχύ-
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ρογνωμονών, έ$έλων Η ροδότω καϊ τοΐς 
άλλοις Ιςορικοϊς και γεωγράροις επεσ^ αι; 
Ιϊμεϊζ μεν δντο παριςάν ένταΰ$α τοις έξ 
επαγγέλματος τά τοιαντα διερεννώσι καί 
ριλοκρινδσι παρα^έντες, άρίεμεν αντοϊς 
το δοκον περί αυτό άπορήνασΡαι» .

At γνώμαι δε των άλ ισ$έντων βασιλέων 
εσχίσ^ησαν, και γελωνοι μεν και βοδινοί 
και (γαύρομάται, ϋπεδέκοντο τιμωρήσειΡ 
ϋχν&ησι, ο ΐ δε αγό&νρσοι και νενροι καί 
άνδροφάγοι και μελάγχλαινοι και ταύροι, 
οκ ϋπεδέκοντο, άλλα τε εϊπαντες και, ηκειν, 
δοκέομεν οχ επ ήμέας πέρσην, άλλ 'έπ ΐ 
τβς αίτιος της άδικίης γενομένος* ην μεν- 
τοι έπίη, και την ήμετέρην άρξηται άδι- 
κέων, και ημείς ο πεισόμε&α- Μέχρι δε 
τοτο ίδωμεν, μενέομεν παρ' ήμϊν αύτοϊς, 
Σχίσ&εισέων ων των γνωμέων, ο ί σκν$α* 
εββλενοντο, ιδνμαχίην μεν μηδεμίαν be 
το εμψανέός ποιέεσδαι, ϋπεξιόντες δέ καί 
νπεξελαύνοντες, τάρρέατα , τά  παρεξίοιεν 
αυτοί, και τάς κρήνας σνγχδν, την πόην τε 
εκ της γης έκτρίβειν, διχη σρέας διελόντες*



καί την μεν μίαν των βασιληίων μοιρέων, 
1$ν Τανάϊδος ύπεχφεύγειν αϋτη δέ ζν μ ία  
μοίρη,προς ην προσεχώρησαν ο ί ααυρομά- 
ταΛ' Σκώπασίζ δε έβασίλευε τούτης· τάς 
δε δύο, ορός τάς ο ί βοδινοί καί ο ί γελωνοί 
προσεγένοντο, ύπάγειν ί$ν των χωρίων 
των άπειπαμένων την οφετέρην ανμμα- 
%ίην> Ένα καί τέτος έκπολεμώαωαι. Τούτα 
βολενσάμενοι, υπηντίαζον την Ααρείβ ςρο* 
τιην, προδρόμβς άποςείλαντες των ιππέων 
*βς άρίςος. Τάς δε άμάξας Ιν τησι οφι 
διαιτώντο τά  τέκνα τε καί α ί γυναίκες πα~ 
c a t , πρόβατα πάντα, πλην οσα σφι ές 
φορβην Ικανά ην, προ έπεμπαν έντειλάμε- 
ν οι, α ίεί τό προς το βόρειον έλαννειν. 
Υπάγόντων δε α ίεί των σχν&έων, ίπηίεσαν 
κατά ςίβον ο ί π έρααι, καί Έπειτα έδίωκον 
προς ήώ τε καί το Ταναίδος. Προς την 
μ ίαν των μοιρέων ϊ&νααν, τη περ έντέ~
ταλτο ί£ν Τανάϊδος νπάγειν. Αιαβάντων

%
δε των σκυ&έων τον ποταμόν Τάναϊν, οΐ 
περβαι, έπιδιαβάντες καί αυτοί, έδίωκων, 
καί την των ααυροματέων χώρην διε&λ-



χόντεζ, άπίκοντο έζ την των βοδινών, χαί 
τφ ξνλίνφ τείχεϊ έντνχόντες κεκενωμένω, 
ένέπρησαν αυτό, καί ές την χατνπερ&ε των 
ββδινών έρημίην άπίκοντο* Εν&αυτα J a -  
ρείοζ Ιδρυσε την ςρατιην έπι ποταμφ με- 

■ γάλω Ονάρω, χαι έτείχεε οκτώ τείχεα με
γάλα, άπ  άλλήλων έπέχοντα ςαδίβζ ώζ έξή- 
κοντά μ άλιςα, των ϊτ ι ές έμε τα  έρείπια 
αφα ην. Οι δε διωκόμενοι σκνδαι περιελ- 
$όντες τά  κατνπερ^ε, νπέςρερον έζ την 
Σχυϊηχην, και 6 Ααρεϊοζ, ώζ βκ έ'τι έραν- 
τάζοντο, μεττγχε ήμίεργα τά  τείχεα, και 
νποςρέψαζ ηιε έζ την Σχν&ίην. Εντυχών 
δε, έδίωκε* οί δε, νπέρενγον έζ την των 
άπειπαμένων την αυμμαχιην χώρην: καί 
βτω σννεσβαλόντοζ και τβ Ααρείο έζ αυτήν, 
το παν εταράττετο.

Εντεύθεν δέ δηλον οτι Ααρείοζ πολύ 
βορειότεροζ ύπέςρερε, καί έζ το βόρειον 
τηζ ΜοΧδόβηζ είσέβαλεν έξ εω· Ε πεί δε 
αίεί νπεξέφευγον ο ΐ σκύ&αι, Ααρεϊοζ πέμ- 
ψαζ Ιππέα παρά τον σκυτών βασιληα Ιν - 
δάν&νροον, ελεγε τάδε · Ααιμονιε άνδρών,
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ti φεύγεις α ίεί, ιξόν rot των δε τά ετερα 
ηοιέειν; el μεν γάρ αξιόχρεος δοκέεις είναι 
σεωϋτω, τοϊς έμοϊσι πράγμασι άντιω&η- 
ναι, ςή$ι και μάχεο* είδε μη, δεσπότη τφ 
σω δώρα φάρων, γην τε και ύδωρ, έλ&ε ές 
λόγας. Προς τούτα ό Ινδάν&νρσοςυπεκρί- 
ν α τ ό .. Οντω τον το έμον ϊχει & πέρσα. 
Εγώ αδένα κω ανθρώπων δείσας έφνγον,βδέ 
τ ι νεώτερόν ειμ ι ποιέων νυν, η και έν εί- 
ρήνη εϊω&α ποιέειν. Ονκ αντίκα δέ μ α - 
χέομαί τοι* β γάρ ημιν άςεα, αδε γη πε- 
φντενμένη, των πέρι δείσαντες μη άλφη η 
καρη, τάχιον αυμμίσγοιμεν ές μάχην· 
Τνγχάνααιν ήμϊν τάφοι πατρώ ιοι, φέρετε 
άνενρόντες τβτας, σνγχέειν πειράσ&ε, καί 
γνώσεσδε ήμέας. Αεσπότας δε εμάς Αία 
τε εγώ νομίζω καί Ιςίαν βασιλείαν μάνας 
είναι. Αώρα δέ τοιπέμψω τοιαντα οϊά τοι 
πρέπει· Αντί δε τα ό τ ι δεσπότης ϊφησας 
είναι έμός, κλαίειν τοι λέγω. Τατό έςι ή 
από σκν^εών $ησις.

Ο μεν δη κηρυξ οίχώκεε άγγελέων ταϋτα 
ΑαρείΰΓ ο ί δε βασιληες των σκν$έων άκό-



rfavrec τηζ δβλοσννηζ το όνομά, όργηζ 
έπλησ&ησαν. Την μεν μετά σανροματέων 
μοίρην πέμπβσι Χωσι ές λόγβζ κατικέσ&αι, 
οί τον Ιςρον έζευγμένον έφρέρεον * αυτών 
δε τοισι νπολειπομένοισι, μηκέτι πλανάν 
Αορειον, άλλ* εκ παντού τρόπο, εν άπο-  
ρίησι ϊγεσ^αι ποιέειν* καί δεινοπα~έον- 
τας τβζ πέρσας, οί σκυ^έων βασιληες μ α - 
δόντες, ϊπεμπον κήρνχα δώρα Ααρείω 
φέροντα, όρνιθά τε και μνν και βάτραχον
καI όϊςβς πέντε* Π έρσαι όε τον φέροντα

\ /

τά δώρα έπερώτεον τον νόον των δεδομέ
νων ό δε βδέν έφη οΐ έπεςάλΖται άλλο η 
δόντα, την ταχίςην άπαλλάττεσΖται, αύτβς 
δε εκέλευε, εΐ σοφοί ε ίσ ι, γνώναι τδ £β- 
λει τά  δώρα λέγειν. Ααρείω μεν ή γνώμη 
ψ  σημαίνειν τά  δώρα, τά οί έαδε* συ-  
νεςηκεε δε τούτη ή γνώμη Τωβρύεω, εί- 
κάζοντος τά  δώρα λέγειν, ην μη όρνι- 
$ες γενόμενοι, άναπτήσ^ε ες τον έρα
νόν, ώ πέρσαι, η μνες γενόμενοι κατά 
γης καταδνητε, ή βάτραχοι γενόμενοι, 
k  τάζ λίμνας εκπηΰήσητε, εκ άπονο-
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ςήσετε osτίσω υπό των be των όϊςών βαλ
λόμενοι.

Η  δε σκν&έων μοίρη απικομένη ini 
την γέφυραν, έλεγε τάδε, άνδρες ϊωνες, 
έλεν&ερίην νμϊν ήκοντες φέρομεν · πνν&α- 
νόμε&α γάρ Ααρεϊον έντείλαα&αι νμϊν, 
εξήκοντα ημέρας μένος φρβρήσαντας, άντε 
μή παραγενομένβ h  τβτω τω χρόνφ, άπαλ- 
λάττεσ&αι ες την νμετέρην. JNvv ών νμεϊς 
τάδε ποιευντες, εκτός μεν έσεσ^ε ηρός 
εκείνο αίτίης, εκτός δε ηρός νμέας, τάς 
ηροκειμένας ημέρας παραμείναντες* τό 
άηό τέτβ άπαλλάττεσ&ε. Ουτοι μεν, νπο- 
δεξαμενών ιών ων ηοιήσειν ταντα , την τα - 
χίςην έεζείγοντο.

Ααρεϊος δέ καταναγκαζόμενος την ταχί- 
ςην έπϊ την γέφυραν άπικέσ& αι, πριν η 
ακυδας επί τον Ιςρον ί&νσαι λνσοντας την 
γέφυραν, ή καί τι αντίον ϊωβι δόξαι, νυκτόξ 
γενομένης, καί, Γωβρνεω ονμββλευσαντος, 
τβς χαμστηρβς των άνδρών, και των ήν 
έλάχιςος άπολλνμένων λόγος, και τβς όνβζ 
πάντας δεδεμένβς εν τω ςρατοπεδία κατα-



λιπών, ώς άρα  συν τω κα&αρω τη ςρατο 
&η$ήσεσ&αι μέλλων σχν&ησι, την ταχίςην 
επί τον Ιςρον έπείγετό» ΟΙ δέ όνοι έρη- 
μωδέντες τη όμιλο, πολλφ μάλλον Χεσαν 
της φωνής, x a lo l σχύ$αι άκοοντες,ήλπιζον 
κατά χώραν τβς πέρσας είναι. Ημερης δε 
γενομένης, γνόντες ο ΐ ύπολειφδέντες, ώς 
προδεδομένοι εϊεν νπό Ααρείο, χεϊράς τε 
9χροέτειναν σχν$ησι και τα  χατήχοντα ¥λε- 
γον ο ΐ δε, γνόντες, έδίωχον τβς πέρσας, 
χαϊ Ιππόται όντες καί τ ά  σύντομα τής όδβ 
επιςάμενοι, έφτασαν πολλω τβς πέρσας 
hri Ttjv γέφυραν άπιχόμενοι, χαϊ μα&όν~ 
τες οχ άπιγμένος τβς ηέρσας, πολλά συνε- 
ββλευον τοΐς ϊωσι έβσι εν τήσι νηνσϊ, λύ- 
σαντας την γέφυραν άπαλλάσσεσ&αι· τον 
γάρ πρότερον Ιόντα νμέων δεσπότην,ήμεϊς 
παραςησόμε&α βτω, ώςε έπι μηδαμώς ϊτ ι 
άνθρωπος ςρατενεσ&αι.

Οι δε Ιωνες Ιβολενοντο, χαϊ Μιλτιάδεω 
μεν ήν ή γνώμη, πεί&εσ&αι σχύ&ησι χαϊ 
έλευ&ερβν Ιωνίην. Ιςιαίβ δέ τβ μιλησιων 
τύραννο, ώς συμπαυσομένης χαϊ τής άρ-
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χης αυτών Ααρείω, ή γνώμη ην έναντία, 
καί φνλάττειν έλεγε detv Ααρείω την γέφυ
ρ α ν  δι εκείνα γάρ εκαςον αντέων τύραν
νε νειν πόλιος· ό χ ιολεσ&εντος δ* αντβ, βτε 
αυτός μιλησίων οϊός τε έςαι άρχειν, βτε 
άλλον αδένα βδαμών * ββλήσεσ^αι γάρ έκά- 
ςην των πολίων δημοκρατέεσδαι μάλλον η 
τνρανεύεσ^αι. Η σαν δε προς τοΐς ϊωσι 
άρχοντες και αίολέες καί έλλησπόντιοι, καί 
πάντες αίρέοντο την Ιςιαία γνώμην, πρό- 
τερον την Μιλτιάδεω at ρεόμενοι, ά π α 
ταν δε ββλόμενοι τας σκύλας, έλυσαν της 
γεφνρης, δσον τόρευμα έπικνέεται, Ι'να 
δοξωσι ποιέειν, τά  σκύ&ησίν έςι έν ήδονη. 
Οι μεν σκν$αι νπέςρεφον διζημενοι τον 
Ααρεΐον, Ιςιαίβ  πολλά πρύςχάριν αυτοϊϋι 
εϊπαντος και νποδεξαμένβ * άλλ* ημαρτον 
της εκείνα διεξόδβ, ος περ ννκτός άπικόμέ
νος, καί λελνμένης της γεφνρης έντνχών, 
ές πάσαν όρρωδίην άπίκετο. Ην δε περί 
αυτόν άνηρ αίγύπτιος φωνέων ςεντόρειον, 
τατον έκέλευε Ααρεΐος καλέειν ΐςιαΐον  * Ιςι- 
αϊος δε άκασας, τάς τε νέας παρείχε δια-
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3τορδμενειν την ςρατιην, και την γέφυραν
έζενγε.

ΙΙέρσαι μεν <αν βτω έκφεύγβσι* σκύ£αι 
δε και το δεύτερον διζι)μενοι, ημαρτον των 
περαέων * και τβτο μεν ώς έόντας ιωνάς 
έλευ$έρβς, κακίςβς τε και άνανδροτάτβς 
κρίνβσι είναι πάντων ανθρώπων · τβτο δε, 
ώς δβλων ίώνων, τον λόγον ποιεύμενοι, 
ανδράποδα ριλοδέσποτα, ρασι, είναι. Ταυ- 
τα μεν σκύ&ησι ές ιωνάς άπέρριπται.

Η σαν δε ρνλάσσοντες την γέφυραν, tin 
Ιησποντίων μεν τύραννοι, Αάρνις 6 άβυ- 
δηνός, Ιπποκλος λαμψακηνός, Η ρόραν- 
τος παριηνός, Μ?]τρύδωρος προκοννήσιος, 
Αριςαγόρης Κυζικηνός και Αρίςων βνζάν- 
τιος* άπ* Ιωνίης δε, Στατίης χίος, Α ια- 
κίδης σάμιος, Ααοδάμας φωκενς και Ις ι-  
αϊος μιλήσιος· αίολέων δε παρην λόγιμος 
μένος Αριςαγόρης ό κνμαιος.

Ααρεΐος δε έν δεξιά τβ Ιςρβ γενόμενος, 
και διά Θρηίκης πορευόμένος, άπίκετο ές 
Σΐ]ςον της χερσονήσβ. Εν&εντεν δε αυτός 
μενδιεβη τησι νηυοι ές την Ασίην, λείπει
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δε ςρατηγόν εν τή Ευρώπη Μεγάβνζον, έν- 
τειλάμενος αντω πάσαν &ρηίκην καταςρέ- 
ψ ασδαι, καί παίονας, οϊ οϊχεον in i Στρν- 
μονιποταμω, άναςάτας is την Ασίαν π ού - 
εσ^αι* Μεγάβνζος δε τα μέχρι Στρνμν- 
νος καταςρειράμενος, και αγγέλες is Μ α
κεδονίαν πέμψας, γην τε καί νδωρ αΐτή- 
σόντας παρ' Α μέντα, και μηδέν πλέον 
πραξάμενος, των άγγέλων και της $ερα- 
πείης αυτών, ανδαδέςερον περί τάς γυναΧτ 
κας ενεχ&έντων, κατακταν&έντων, καί τε 
πρήγματος σορίη Αλέξανδρέ τ ε  Αμύντε 
σιγη&έντος, άπίκετο επί τον Ελλήσπον
τον , άγων τες παίονας» Εν&ευτεν δε Ις 
Σάρδεις.

Οι δέ σκύ&αι, έρεδισ^έντες υπό βασν* 
λέως Α αρείε, τίσασ&αι βελόμενοι, σννα- 
νεςράφησαν, καί ήλασαν μέχρι χερσόνησε 
τής Θρηϊκης. Μιλτιάδης τέτβς ονκ ύπο- 
μείνας, ϊφνγε χερσόνησον. Ε ιτα  άπάΐτ 
λαχ&έντων των σκν&έων, νπέςρεψεν.

E t f  Η ροδότε ονν εντός τ ε  κάτω Ιςρε 
σκν&αι ωκεν, και Σκνϊϊία ό τόπος ώνομά-
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ζετο* τ ά δ *  άνω το Ιςρο , μάλλον δε, τά  
μέσα, τά  υπέρ Μ άριν ώς ήμϊν δοκεϊ, tu  
προς φορέαν της Θράκης, ούδείς, φησίν 
αύτυς, Έχει φράσαι το άτρεκες, οίτινες είσί 
ανθρώπων οΐ οΐκέοντες αΰτά. Αλλά τά  
περην το Ιςρβ (τά άριςερά), Έρημος χώρη 
φαίνεται ίοσα καί άπειρος. Μένος δε δύ
ναμαι πυθΈσθαι οΐκέοντας πέρψ  το Ιςρβ 
άνθρωπος, τοϊσι ονομα είναι οιγνναι, αί- 
σθητι χρεομένος μηδική, καί μήδων σφέας 
αποίκος λέγοσι. Οκως δε οτοι μήδων άποι-  
κοι γεγόνασι, έγώ μεν οκ Έχω επιφράσα- 
σθαι, γένοιτο δ* άν παν εν τω μακρω χρό- 
m. Ονκον ot σιγϋναι το Μροδύτο αίσθή- 
τι μηδικη χρώμενοι, οκ άμοιροι άςικο βίο 
καί τρυφής καί πολυτελείας έτύγχανον · τοι- 
ετών γάρ τρνρηλων καί φιλευπαθοντων 
ανθρώπων ή μηδικη έσθήςέςι, της αρχαίας 
άπλότητος καί λιτότητος καί ευκολίας 
ίκτρέπεσθαι, καί διαφθείρεσθαι άρχομε
νών, καί ήδη διεφθαρμένων. Ημϊν δε αι
σθητά μηδικήν άκοοσι, εν μέσω τής πα
λαιός Ευρώπης, ές νον Έρχεται το τής κε-



φαλής καλυπτήριον Φαραμβνδβ τβ τά  βό
ρεια νπερρήνια κατακτησαμένβ, καί πρώ
τα βασιλέας των φράνχων λεγομένα, οπερ, 
είκοςόν πβ τβτον ενιαυτόν, έν τη βασιλική 
βιβλιοθήκη των ΙΙαρισίων εϊδομεν, καί 
όμοιον ψ  πως] τοϊς υπό των Ταρκων νυν 
φοραμένοις.

Απορίας, δε και θαύματος άξιον, λαός 
μηδιςί ήμψιεσμένος έν μέσω της άγριας 
Ευρώπης! Αλλα μήποτε καί τά  βόρεια τής 
Ευρώπης α τόσον άγρια ήν, όσον έδόκει 
τισ ϊ, τα  εαυτών μεγαλννειν υπέρ τας άλλος 
χαίρασι; Ουχ όρώμεν ότι. κ α ί νυν, όσον 
τά  ε&νη περιαυτονοασι καί περιφρονασιν 
άλληλα, καί οση έςιν ή κατάχρησις καί ή 
έπιδαχρίλευσις των άτιμαςικών επιθέτων, 
άμσ&εϊς, άγριοι, βάρβαροι, αίμοβόροι, 
καραΐβοι καί τά  λοιπά; Αγνοαμενότι πολ
λοί λαμβάνασι το γραφικόν πτερόν, οχ 
ϊνα τά  πράγματα άπλώς, ώς έχασι, τοϊς 
μετέπειτα παραδώσιν, άλλ* ϊνα τάς πρά
ξεις των σφετέρων έπάρωσι καί εξυμνήσω- 
σ ι, καί τάς των άλλοτρίων ταπεινώσωσι
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ftal έξεντελίσωσιν, όση δνναμις, m l 
δί(ύζ,τοιδτοι όντες, τά  παρά τδ όχλο εξερεν- 
γόμενα m i ναυτιών ποιδντα, δέχονται, 
μόνον εΐ προς αρέσκειαν εϊησαν τά λεγά
μενα; δχ ύ ρω μεν ότι και πας λαός Ιυ πά· 
σιν έαντόν έξέχειν m l πάντων υπέρτερος 
είναι βολετοί, καϊ πολύ πάντας τ η ς  άλλος 
αυτό άπολείπεσ&αι, και μονονδ τοις άγρί- 
on κτήνεσι, κατ αυτόν, o f άλλοι είσι π α
ραπλήσιοι; Αει δν προσέχεινάναγινώσκον- 
τας και άκέοντας, m l μή ραδίως τά  γρα
φόμενα καί λεγάμενα παραδέχεσ&αι. Η  
άβρότης των πολυχρύσων άγο&νρσων, καϊ 
at χρυσαΐ φιάλαι των σκυτών, δς δ των 
άμο&εςάτων έ$νών έ&έλει Η ρόδοτος, μ ά- 
λιςα δέ το ήλεκτρου των παλαιών κατοίκων 
τής νυν Ώ ροσσίας, m l ή εξαγωγή αυτό, 
ml πολύ προ τδ Ομηρο ϊτ ι , ές τά  παρα- 
μεσόγαια τής Ευρώπης, έτεροιάντι νπο- 
ΰημαΐνειν βόλονται, και δκάγριον χαί&η· 
ριώδηβίον m l άςικότητος άμοιρου · δ μην 
εό* έρημος όλας όλα είναι τά  βόρεια οίη- 
τέον, δό* ε&νη εν αντοΐς άνεπίμικτά· δ

G
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γάρ άν όντως είς τα ήμέτερα έφ οίτατό ήλε* 
κτρον, Ε ι δε διαπορεϊ ό Ηρόδοτος καί 
άγνοεντι εοικεν, εδεν ξένον β γάρ αυτό-  
πτης έγεγόνει · βδε γάρ §άόιον , τότε μά- 
λκζα, περιέργειας γάριν, οποί αν βόλοιτύ 
τ ις , πορενεσδαι, εμην εδέ παρ* άλλων 
μα&εϊν, δ , τ ι άν βελιτό τις. Τετο καί 
νυν ετι έςί δνσχερέςατον.

Είχε μεν εν άν τις ίσιος έν τοϊς παλαιέ 
οΐς βιβλίοις μο&εΐν τ ι περιεργότερον, άλλ* 
ήμίν πολλοςημόριον μόλις εκείνων σώζε
τα ι. Πυ^έας περιηλ&ε τά  παρωκεάνια βό
ρεια και επανελδών ένΖιένδε, πάσαν έπηλ- 
$ ε  την μεσόγειον της Ευρώπης άπο ΓαόεΙ- 
ρων μέχρι Τανάϊδος. Τε Πολύβιε εδένα 
λόγον εχει ό λόγος,  δι ον άπ ιςα  τά  η

I
Μ ασσαλιώτε ήγείταί’ φίλος γάρ ών αυτό; 
Σκηπίωνος τε ήγεμόνος, τοσαϋτα περιελ 
&εϊν Πυ&έ'αν,  αδύνατον οϊεται. Πώς γάρ 
φηΰιν, ιδιώτη άν&ρώπιρ και πένητι, το
σαϋτα διαςήματα πλωτά και πορεντά γέ- 
νοιτο, ώς εί ηγνόει Πολύβιος τον περί άρε- 
τάς καί έπιςήμας έρωτα των μασσαλιωτών,
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xal την βλαχίαν m i αφροντισιάν των κα- 
Ιων, m i ολως απάθειαν, ΐνΟμή τι έτερον 
εϊσω, των πλβσίων, οϊς όρχηςνος τα  πολλά 
μέμηλε και άοιδης m i £ήρας και ωραίας 
ομιλίας» Ε τι δε καί Στράβων μν&ον την 
άντε περιήγησιν ήγέμενος, τω Πολνβίφ 
Μ  μένος, πολλά τούτης, της τόσον άξιο* 
λόγο, άπεσιώπησε» Τα δε πέραν τη Α λ -  
βεως προς τφ Ωκεανία παντάπασιν ημϊν 
άγνωςά έςι, ψησί'βτε γάρ των προτέρων 
αδένας ϊδμεν τον παράπλπν τβτον πεποιη- 
μένας, προς τά  έωδινά μέρη τα μέχρι τδ 
ςόματος της Κασπίας θαλάσσης, βδ* ο ΐ 
(ΐωμαϊοι πρόηλδον πω περαιτέρω τη Αλ- 
βεως· ώς δ* αντως οδέ πεζή περιωδενκασιν 
αδένες. Τί δέ έςι πέραν της Γερμανίας, 
είτε βαςάρνας χρη λέγειν, ώς τινες υπονοε- 
σιν, είτε ίάζνγας η φαξνάλβς, β φάδιον εί- 
πεϊν, Τβτο δέ το αυτό άγνόημα και περί 
των άλλων των I f  έξης προσαρκτίων · διά δέ 
την άγνοιαν των τόπων τβτων, ο ΐ τά Ρ ι
παία και τβς βόρειες μν^οποιαντες, λόγο 
ηξίωνται· και Ιίν$έας ο μασσαλιώτης κα-

G 2

— 99 —



ιοο ---

τεψενσατο πολλά τήζ παρωκεανίτιδος» Tot· 
αντα λέγοντα τον ΙΙοσειδώνιον τον φίλοt 
τβ Ώ ομπηίβ, αποδέχεται πολλά ό Στρά
βων, βδ* αυτός ηγεμονικής φιλίας τνγχά- 
νων άμοιρος. Ορας ώ φίλε άναγνώςα εί{ 
οϊα ή προκατάληψις καί ή Επομένη αντ\ 
ισχνρογνωμοσννη, καί Στράβωνα αυτοί 
φέρει, άνδρα τώ δντι φιλόσοφον, ό τά  συγ
γράμματα πολλής τιμής ήμΐν είσίν άξια, 
Αλλα φίλε Στράβων, τ ί φήσεις νυν τβς απο
γόνου των μιλησίων σνχνάκις ορών άφικνβ- 
μένος έκ Καζανίβ, καί συ ΙΙολύβιε ορών 
τβς εισπλέοντας ές Βαλτικήν ςόλος καί 
έκπλεοντας; Πάντως καί σύ σεβάσμα 
Η ρόδοτε παύση γελών, τβς περίπλβς το h  
των Κασσιτερίδων Κοκ καί τόσων άλλων 
πυν^ανόμενος. Ονδέν ξένον καί νυν όρώ- 
μεν πολλβς άξιαγάζβς μεν διά τήν περί τάζ 
έπιςήμας επιμέλειαν, μεμπτβς δε διά τφ  
προς έτερος, M b ήττον αξιαγάςβς διά τά 
αυτά, παράλογον περιφρόνησιν καί παρα- 
λογωτέραν δνσνοιαν.
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Γ  έ τ  α  ι.
Ot tie γ έτα ι, β ηολύ με&  Ηρόδοτον, 

χαταςρεψάμενοι τβς προς έσηέραν μυσβς, 
$ραχιχόν χαΐ αυτός ε&νος όντας, τά  δεξιά 
m l όριςερά τβ ίςρβ υποχείρια Ιποίησαν* 
Αλλά μ ετά τον Σιταλχόν αυτών βασιλέα, 
περί το μέσον της τέταρτης έχατονταετη-  
ρίΰος, ό βασιλεύς των σχν&ών υπέταξε τός 
γετας χολ τός ελλψας' άντιςιμαι δέ μη δν- 
νηϊεις τω των μαχεδόνων βασιλεϊ ψιλίπηω, 
Η τά ορη χατέρνγεν, tine πολύ νςερον οΐ 
μετ* αυτόν σχν$αι ελεύθεροι έτύγχαναν. 
Πέραν μόνον τβ Ιςρβ γετών Η ρόδοτος μ έ- 
μνηται. Μ ετ αυτόν άρα Ιντός αυτό μ ε- 
τανέςησαν, είτε διώχοντες έτερος, είτε αυ
τοί Ιτο ι tip* ετέρων διωκόμενοι. Ε π ί δε 
τω ςόματι τβ Τυρά χατοίκηνται ελΧηνες οι 
ηρίται χαλιόνται, ρησιν Η ρόδοτος* τό 
τνραγέτης άρα μετ αυτόν ει&ιςο, χαί το 
ονομα έσώζετο μέχρι τβ μεγάλο Τραϊανό 
το καταλύσαντος τό κράτος των δαχών εν 
τη Γετίφ



102

Οι δε γέται, 'μάλ)*ον δε, ο ΐ κάτοικοι
V · · .

τής Γετίας* επειδή από των κατας()ε<ρομε
νών, κακή τύχη των άν&ρώπων, οϊ τόποι 
παρονομάζονται, διακοπής τίνος των τε 
H έω, των τε εκ βορρά φιλεπιδρόμων καί 
φιλοληίω,ν έ&νων, τυχόντες άγαδη τύχη, 
ηνξανον, και μείζβς συνοικίας, έτερος πα
ρά  τάς τω ποιμενικω καί γεωργικώ βίφ αρ
μ ό ζέσας ποιεϊν και πολίζεσ^αι βτως ήρ- 
χοντο · β λέγομεν έξημερβσ^αΐ * « γάρ 
ό  ποιμαντικός βίος τής άγριότητος των 
έ&νών πρόξενος- και γάρ ϊτ ι και νυν βλέ- 
πομεν, καδόλβ, τβς ποιμένας λαός, πολ- 
λω των άλλων ήμερωτέρβς, καί την υπό των 
φιλοσόφων &αυμαζομένην των ύβων απλό
τη τα, σνσκηνον έχοντας. Ονκβν μήποτι 
και at μεγάλαι συνοικίαι τής τότε Γετίας, 
at πλείβς γε, ετέρων παρά τβς γέτας κτί- 
σμ ατα  έτύγχανον, των παλαίοτέρων λέγω 
κατοίκων, οι τε νομάδες και φιλόσκηνοι 
γεται ηρχον ετέρων μή νομάδων, καί κω- 
μηδόν καί άςνδόν οΐκβντων; καί γάρ καί 
έπειτα δρω μεν πολλάκις παραπλήσια, σκψ



fltac δηλαδή, κυρίας άλλων κωμηδόν και. 
άςνδόν και δλως stολιδόν οίκόντων. Τβτων 
δη των αξιολόγων συνοικιών, α* πόλεις κατ 
λενται, τ α  ονόματα και πολύ έπ ειτα  μ ε*  
ΐά  των πραγμάτων έτύγχανον σωζόμενά* 
ακμήν ήοι μέχρι των ήμετέρων χρόνων έν 
τοϊς το Π τολεμαίο συγγράμμασι. ΕΙπω* . 
μεν ότι τά  προ πολλά ηδη των έλλήνων κα- 
ταςήματα και εμπορεία, εν τοϊς ςόμ ασι 
χαί παρά τά  ςόμ ατατώ ν  ποταμών, τδ 
ίςρβ, το Τυρά, το Βρυσ&ένος, και άπλως 
εν τοϊς παραποντιοις, διεγείρειν έδει τος 
μεσόγειός είς μίμησιν; ΛΙΧ ό άνθρωπος 
ενδομνχοσαν και έμφυτον έχει τηνέπϊ ταυ-  
τα §οπην, και των από των αίσ&ητών 
προσβολών συντρεχοσών, και των περιςά* 
σεων δεξιών όσων, αυτίκα πολίζεσ&αι άρ- 
χεται»

Chit άνεν λόγο διισχυρίζεσ&αί τις έχει, 
on και πάλαι σχεδόν εγίνετο εν τοϊς βορεί- 
οΐζ παραποντιοις, ά  και νυν δρω μεν γινό
μενα· και η σαν ταϋτα τό πάλαι τοϊς έκτος 
τβ $ρακικο βοσπόρο Ελλησι, δ περ και ό
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νιος κόσμος νυν σνμπασι τοΐς ενρωπαίοις·
χαι γάρ m l to re , ώσπερ m l νυν, μέγα to
ίχ^νοεμπόριον, m l at ίγ&υοταριχεϊαι όνο«
μ αςα ί, m l τα  άντακαίων ταρίχη iv τοϊς
παραμεσογείοις βκ άγνωςα, αϊτέ των έλλα-
δικών λιγνών υπερώαν, των παρασπονδυ*
λίων μνών, περισ$τβόάςων ταριχων τβ άν-
τακαίβ, βχ άπειροι, ώσπερ m l τοΐς τήςίβη·
ρίας και Ιςρίας έλαιο ιςβχάδίαν to r  πολλοί
τε σχν&αι, ώς περ χαι νυν, βχ επί αιτήσει
τον σίτον εσπειρον, αλλ* έπΐ πρήσει, χαΐ
πολύς m l έτέροις πολλοΐς m l τοϊς ά&ηναί-
οις εκ τής Ταυριχής έροίτα σίτος. Ιςρος
η Ιςρόπολις εν δεξιά τβ ίερβ ςόματος τε
Ιςρβ κείμενη, έν τή ποτέ μεν μικρά Σχυ·
.biq, νυν δε Αομπρίτζη καλβμένη, αποικία
έλλήνων έτνγχανε. Αυτικωτέρα ταύτης ή
φόμις ψ , πόλις ευδαίμων καί μεγάλη, φη·
σιν ό Σωζόμένος, ης Βρετανιών επίσκοπος
γέτης ή γότθος, οτε εις αυτήν 6 αντοχρά-
τωρ Ονάλης ήχε, m l εις την εκκλησίαν εί-
σήλ&εν, ώς είώΖτει, και πεΐσαι αύτόν έββ-
λετο τοΐς Λρείβ, δόγμασιν επ εσδαι, άν-



δρείω: μάλα προς τον κρατβνταηαρ$ησια- 
σάμενος περί το δόγματος των έν Nixalq, 
οννελδόντων, χατέλιπεν αύτόν xai etc έτέ· 
ραν ηλ$εν εκκλησίαν, καί 6 λαός έπηχο- 
λοδησεν. Υπολειφτείς δε ο Ονάλης συν 
τοΐς άμφ* αυτόν, χαλεπώς ηνεγκε την νβριν, 
χαίσνλληρ&έντα τον Βρετανίωνα είς ϋπε~ 
ρορίαν άγεσ&αι προσέταξεν. Υλλ οχ ές 
μακράν, δεδιώςμή τι το πλήθος νεωτερίση, 
έπαναχ&ψαι έκελενσεν. Ες τούτην τ ψ  
πόλιν έξωρίσ^η ό ποιητης λατινος Οβίδιος 
$ωμαΙοις άνήχοσαν, καί Ιν τη νυν Βοργφ· 
ρία χειμένην, άλλ* όχ εϊς τινα των έντός 
τδ Ιςρο κειμένων εν τη Βασσαραβίφ , ην 
οίφωμαϊοι, έπέδραμον μεν, κατεχτήσα 'ν
το δε οδέποτε.

Η  μεν ον Ιςρόπολις πολιχνών ην, φη- 
σϊν ό Στράβων, μιλησίων, πεντακόσιες 
ςαδίος άπέχοσα το Ιερό ςόματος * ή δέ Τό- 
μις, ετερον πολιχνών έν διαχοσίοις πεντή- 
χοντα ςαδίοις. ΙΙολίχνιον δε τοτο όνομά- 
ζει̂ ό Στράβων, και ην και τοτο μιλησίων 
αποικία. Φαίνεται δε, μετά ταντα πόλ'*
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λων γενών η γότθων συρβοίας γενομένης, 
πόλιν μεγάλην εχγοτ$ισ&εν γενέσδαι τό 
πολιχνών. Μ ετά δε ταυτην προς δυσμάς 
καί νότον, μέχρι Βυζάντιο, πολλαΐ,ετεραι 
ησαν πόλεις έλλήνων αποικίαν. Ε π ί δε τω 
ςόμ ατι το Τυρά πύργος έςί Νεοπτόλεμε 
καλόμένος, και κώμη Ερμόνακτος καλό- 
μένη. Λναπλενσαντι δε έκατόν και τεσ- 
σαράκοντα ςαδίβς τον ποταμόν, ip* ίκά- 
τέρα πόλεις εισίν* η μεν εν δεξιά, (εν τω 
άνατολικωτάτω της ημετέρας Ρομονίας,) 
Νικών ία' ήδ* έν άριςερα, Οριόσσα. Τά 
σημεία το $&νος των γενών, ίππβρά η σαν, 
ώσπερ και τοΐς νυν τυρκοις και τοϊς βορ~ 
γάροις πριν χριςϊανος γενέσ&αι · ετι δε καί · 
όνοκράνιον * παρά γάρ τοϊςγέταις, διά το 
αυτάρκες, άτάραχον, άκατάπληκτον, υπο
μονητικόν και ρίλεργον, διά τιμής ηγετο 
το ζώον και σέβατος.

Επαινόνται δε οί σκν&αι δια την απλό
τητα αυτών, διά την ριλελεν&ερίαν., διά 
την μεγαλορροσύνην και διά  την δικαιο
σύνην · ά  γάρ υπό σκυτών, τοΐς ϊωσι μη
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ίηισ&εϊσι λνσαι την γέφυραν, άπέρφιπται, 
αξιόλογα* και Αρομιχαίτο α  προς Λυσί
μαχον είπε και εποίησε, τω ον τι μεγαλό- 
φρονος και γενναίο άνδρός λόγοι και έργα 
τνγχάνβσιν. Ομηρος μεν ον σκύλας οκ 
ονομάζει, μύθων δε και δράκων, σκυ&ί- 
κων ε£νών (ώσπερ λέγομεν καί νυν τος 
σκύλας τατάρβς) εξυμνεί την δικαιοσύνην 
m l την άγχεμαχίαν. Kcu ot μ ετά  τοτον 
ελληνες σύμφωνοι τότ<ρ τυγχάνοσιν, ώσπερ 
και Αισχύλος φάσκων

ΛϊΧ Ιππιχήί βοχηρκ Λυνομοι oxvdat.

Ονδέν δε Ζτανμαςόν, φησίν 6 Στράβων, 
τοιοτος είναι, ζωνταςάπό θρεμμάτων καί 
γάλακτος καί τυρό και μάλιςα ίππείο, &η- 
σανρισμόν τε και καπηλείας οκ είδότας, 
πλην η φόρτον άντίφόρτο; πάντα δε, πλην 
ξίφος καί ποτηρίο, κοινά κεκτημένος* εν 
όε τοτοις, και τάς γυναίκας έχοντας κοινάς 
καί τά τέκνα.

Αντη δε ή νπόληψις, φησϊί) δ Στράβων, 
καί νυν ετι συμμένει παρά τοις ελλησιν · 
άπλοςάτος τε γάρ αυτός νομίζομεν καί



ήκιςα κακεντρεχείς, εντελεςέρες τε πολύ 
ήμων καί αύταρκεςερβς, καί τον 6 κα$  
ημάς βίος είς πάσαν σχεδόν διατέτακε την 
προςτό χείρον μεταβολήν, τρυφήν τε καί 
ήδονάς καί κακοτεχνίας, είς πλεονεξίας 
μνρίας προς ταντα είσάγων · πολύ $ν τής 
τοιαντης κακίας καί είς τες βαρβάρες έμ- 
πέπτωκε, τβς τε άλλες καί τες νομάδας*, 
καί γάρ θαλάσσης άφάμενοι, χείρες γεγό~ 
νασ ι, ληςενοντες καί ξενοκτονεντες, καί 
επιπλεκόμενοι πολλοίς, μεταλαμβάνεσι 
τής εκείνων πολυτελείας, καί καπηλείας, a  
δοκεΐμεν είς ήμερότητα συντείνειν, διαφ 
δείρει δε τά  ή&η καί ποικιλίαν αντί άπλό· 
τητος εισάγει» Ταντ άρα καί Πλάτων έν 
τή πολιτεία, την θάλασσαν ως πονηροδι- 
δάσκαλον, φενγειν οιεται δεϊν, οτι πορρω- 
τάτω, τες el· πολιτευόμενες, καί μή οίκεϊν 
έπ αυτή * Φησί Πτολεμαίος ό Λάγε, ςρα- 
τενομένοιέπι τριβαλλες Αλεξάνδρφ, συμ- 
μίξαν κελτες τες περί τον Α δρίαν, φιλίας 
καί ξενίας χάριν. Μξάμενον δε αυτές gtt- 
λοφρόνως τον βασιλέα, έρέσδαι παρά τον



πότον, τ ί μάλιςα εϊη ο φοβοϊντο, νομί- 
ζοντα, αυτόν έρεϊν  αυτός δ* άποχρίνα- 
α$αι, οδέν, ε ίμ η ά ρ α  αύτοΐς ό ορατός 
έπιπεσοι, φιλίαν γεμην άνδρός τοιάτβ περί 
παντός τί&εσ$αι. Ταυτα απλότητάς έςι 
και ανάριας σημεία. Τοιβτον ό* ϊτ ι χαΐ 
τό τβ Συρμό μη σνγχωρήσαντος την από- 
βασιν είς την νήσον Πενχην, άώρα δε πέμ- 
ιραντος χαί συνδεμένο φιλίαν, χαϊ φοβεϊ- 
ti$ai μεν μηάένα φαμενβ, φιλίαν δε μεγά
λων άνάρών περί παντός τί&εσ&αι·

Την δέ γετιχψ  η σχυδιχην απλότητα 
όρώμεν χαϊ εν τοΐς πρό ημών μογγβλοις 
τοις νογαΐδαις, τοϊς ό πολύ πρό των κα£\ 
ήμας χρόνων εν τη Ρβμυνία περιφερομέ-  
νοις. Ε ί χρησιμεύει, ελεγεν ό Νογας,αφ  
β και τό $&νός παρωνομάσ&η, τοϊς από 
Κωνςαντινβπόλεως άφιχομένοις πρέσβεσι, 
προς κεφαλήν επί τω άπονον είναι χαϊ 
ανάλγητον, ή χαλνπτρα · εί ό έπανεσπαρ- 
μένος μάργαρος άμύνειν ϊχει τούτη τάς 
αςραπάς· εί εις βροντών χτύπος ό λί&ος 
ονναίρεται · εί τά  πολυτελή ένδύματα εις
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astoviav μελών συλλαμβάνει* εκτός si 
μήνις ο ϊο ιτο  τον  Ν ογ άν  τ ο ν  δ ιά  σύνεσιν 
κ α ι άνδρίαν  ςρατηγικήν π ερ ιαδυμ ενον , ώς- 
π ερ  τ α ώ ς , π ερ ιτ τ ό ς  π άντη  έςολισμένβς 
τβς κω νςαντιναπολίτας πρέσβεις  Ιδόντα, 
λέγειν άςε ιό τερον  τ α ν τ α ,  έρεσχελίας καί 
χλεύης λ αμ β άν ον τα  αυτός υποκείμ ενον .

Ε γ κ ρά τε ια ν  δε  « π ά ν υ το ι γετών, ώσπερ 
η δ* άγα^ νρ& ω νκ αι, ολως, σ κ υ τώ ν , Ιχο- 
μ εν  λέγειν κ α ι ββλόμενοι. Μ ένανδρος γάρ 
β π λ ά σ α ς , ώς εΐκός, άλΧ έ£ ίςορ ία ς  λαβών 
π ερ ί αυτών λέγει* πάντες ol Φρφχες, μάλιςα a  
οί γέναι ημείς απάντων· χαϊ γάρ χαϊ αυτός ενχομεα 
έχεϊ&εν είναι to γένος· ού σφοδρά ίγχραχεΐς Ισμεν
κ α ί υ π οχ αταβ άς  μ ικ ρόν ,  τής π ερ ί τ ά ς  γυ
να ίκας  ά κ ρ α σ ία ς  τ ί3 η σ ι  τ ά  π αραδείγμ ατα .
Ταμεΐ γάρ ημών ονδείς μίαν, αλλά δέχα η 'ένδεκα γυ
ναίκας, δώδεχάτε, πλείους τινές· αν δέ τέτταρας η 
πέντε γεγαμηχώς τΰχοι, χαταςροφή τις to πράγμα, m  
άνυμέναιος, άννμφος, ά&λιος ουτος έπιχαλιΐται. 0ν-
xbv, τητο δε των ός  ε π ί τ ο  π λ εϊςο ν , καί 
£  έρ μ ο ι π ερ ί $ εός  ο ί  γ έτα ι  · άπ α ν τες  γάρ 
τής δυ σειδα ιμ ον ίας  άρχηγός οΧονται τάς
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γυναίκας * ανται δε καί τβς ανδρας προσκα- 
λένται προς τάς m i πλέον θεραπείας καί 
έορτάς καί ποτνιασμβς. Σπάνιον δε εϊτις 
άνήρ ζώνκα& έαυτόν, εύρίσκεται τοιβτος. 
Ορα δέ πάλιν τον αύτόν ποιητήν, ά  λέγει, 
είσάγων τον άχ&όμενον ταΐς περί. τάς άν
οιας των γυναικών άπάταις, καί λέγοντας
ίηιτρίβονσι δ* ημάς o l & toi, μ άλιςα  τούς γήμαντας * 
ail γάρ έορτήν ά γ α ν  έςίν ανάγκη.

Θαύματος δε αξιον, παρά τοϊς σκύ- 
Μ ις, καί τό σέβας των πάίδων προς τβς 
γονέας, καί το αξίωμα τβτων έπ* έκείνων. 
Τοϊς δέ τάροις των γονέων ol σκνδαι μ ο -  
νονβχί Μ ίας τιμάς προσέρερον, καί βδεν 
παρ' αντοϊς πολυτιμότερου τβτων κειμή
λιου. Έχει τις μ ετά λόγβ βαρβάρες όνο- 
μάζειν τοιέτβς άνδρας; Ω βασιλεύ μήΰών 
ρηαί προς Κύρον ή Τόμνρις, πανσαι 
σπενδων τά σπεύδεις· β γάρ αν είδείης, εϊ- 
τοι ές καιρόν έ'ςαι ταντα τελεύμενα. Παυ- 
σάμενος δε, βασίλευε των σεωντβ, καί 
ήμέας άνέχευ όρέων άρχοντας, των άρχο- 
μεν. φήσομεν βαρβαρικά ταντα ; αλλά
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φιλαντων πέραν τβ δέοντος ό λόγος, καί 
ηλίθιος πάντη ή άπόκρισις.

Ο δέ δαυμαςόν ηγείται Οχυρών Ηρό
δοτος > τβτο κοινόν και των τατάρων εν 
τοΐς κα$* ημάς χρόνοις βλέπομεν. Φησί 
γεν ό Ηρόδοτος* Ί?ω δε σκν^ικφ γένεϊ, εν 
μεν το μέγιςον των άν&ρωπηίων πραγμά
των σοφώτατα πάντων εξεύρηται των ημείς 
ϊδμεν* τάμ έντοιάλλα βκ άγαμαι* Τό δε 
μέγιςον βτω αφι έξενρηται,ώςε άποφεύγειν 
τε μηδένα έπελ&όντα επί σφέας, μη ββλο- 
μένβς τε έζενρε&ήναι, καταλαβεϊν μη οίόντε 
είναι. Τοϊσι γάομήτε άςεα, μήτε τείχεα 
ή έκτιομένα,άλλα φερέοικοι έόντες πάντες, 
Μωσι ίπποτοξόται, ζώοντές τε μη άπ* άρο
τρο, άλΧ από κτηνέων, οΐκήματά τε ή έπΐ 
ζενγέων · κως βκ άν εϊησαν βτοι, άμαχοί τε 
και άποροι προσμίγειν. Τόν αυτόν βίον 
και κα&* ημάς ο ί τάταροι βιβσιν οΐ εκεί
νων πολΐται, εν τε τή μεγάλη Ταρταρία  
και εν έτεροις μέρεσι τής Α νίας, πανοκη— 
νεί, περιφερόμενοι και περιπλανάμενοι> 
τόν έδραίον έν πόλεσι βίον άποςρεφόμενοι



xal μνσαττόμενοι, καί κατάραν την οϊκη- 
αιντών πόλεων οίόμενοι, και καταρώμε- 
νοί νινί, άναπνείτω κεχεσμένον αέρα λέ- 
γοσιν* αντάς δε τάς πόλεις, ώς τον είσ- 
πνεόμενου αέρα μολννέσας και δυσώδη 
ποιοσας, κοπρώνας όνομάζβσιν. Οιος δε 
και 6 βίος των απογόνων των κυρτών τη 
Στράβωνος, (η κιόρτων, ώς πάλαι το υ προ- 
φέρενο, ώς ί'οικε) των μέχρι και νυν έν- 
τός Τίγρεως και Μεσογείβ περιφερόμε
νων και χειμώνος μεν, μέχρι τη πέρσι· 
κβ κόλπο καί των παραμεσογείων κατιόν· 
τω ν  θέρος δέ, μέχρι τη Ταύρο καί των 
Καυκάσιων, μ ά  Μ άγε, οκ αγρίως, δδ* 
άπειροκάλως, δδ* ενήθως άνιόντων, καί 
όΐ απλότητα καί καθαρότητα ηθών, καί 
ευκολίαν βίο καί ειλικρίνειαν έπαινομενών!

Ε ςι μεν ον καί τδτο τεκμήριου το τος 
παλαιός σκύθας καί τος νυν τατάρος έκ 
τών αυτών τόπων, των ώς φυτωρίων τδ 
άνθρωπίνο γένος θεωρητέων, ες τά  δυτι
κά της Ασίας καί ές την ήμετέραν Ευρώ-

Η
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πην άρικέσ^αι * εί καί τις ήμΧν άντιπρο 
τείνειν έχει ενταύθα τον αυτόν τής μαν
τική  τρόπον των άϊβνων, των ιερέων τωι 
πέραν τβ Λένα ποταμέ οΐκόντων πράωι 
καί Ιλαρών σογών, καί των γεδάτζων τωι 
Ιερέων των κρασναγόρων (άμρω, οϊτε σο- 
γαί και ot κρασναγύροι, ταταρικά είσπ 
έδνη), καί τινων κατοίκων τής Ευρώπης. 
Οι μεν γάρ άϊβ νοι εν πτυχαϊς χειρών, οί 
δε γεδάτζοι έν σπίλοις καί διαφυαις έψ]· 
&είσης ή ύπτη&είσης ωμοπλάτης 9 ώς π^ 
έν ήνεωγότι βιβλίω άναγινώσκοντες, το 
μέλλον άποροιβάζβσι. Τά αυτά τινες κψ 
πολλοϊς μέρεσι τής Ευρώπης ποιβσιν, άπα- 
τώντεςή άπατώμενοι έκάτεροι· καί πάν
τως βκ αν εϊποι τις ότι ή τοιάδε μαντι*\ 
των ενρωπαίων έκεΐδέν ποτέ άρίκετο. Ει 
καί τις έτι την πατριαρχικήν πολιτείαν 
καί την τούτης άπλότητα καί ευκολίαν επά- 
γειν έχει ες ίσχυροτέραν ένςασιν, κοινά 
τούτα των τή φύσει πλησιεςέρων ο ιό μέ
νος, κα&ολικώτερον το πραγμα σκεπτό- 
μενος, καί τοϊς εκ των κόλπων τής ρύ
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σεως, ως νεωζι προερχομενοις, τά  αυτά 
αιψβαίνειν καί έννοήματα καί έννοήσεις 
άποραινύμένος , ότι καί τά  αυτά αίσ&ιγτά 
εξω^εν υπάρχει, καί at αύταί αισθήσεις 
καί τά αύτά αισθήματα εσω^εν. Κ αί 
γάρ καί έ'£ιμα καί νόμος άράβων δρωμεν, 
πατριαρχικών τά  πλεϊςα καί κατά ρνλαρ- 
χίας πολιτενομένων, τά  αυτά ή δμόια τοϊς 
σιαμαϊανοις τυγχάνοντα, ομοίως τοΐςάρα- 
ipi καί αυτοΐς τά πολλά πολιτενομένοις* 
m i β ράδιον τά έ'£ιμα καί τός νόμος το 
Ινός ¥&νος, άποραίνειν το έτερο μ ι μ?)μα
ία,, πολύ άπ* άλλήλων άπωκισμενών, καί 
μηδεμίαν επιμιξίαν προς άλλήλος έχύντων.

Οι νιαμαϊανοί γδν οΐ τά βόρεια της 
Ασίας νεμόμενοι, καί ώς προς το της 
θρησκείας αυτών δόγμα όπιό των αυτοΐς 
Ιερέων οτως ϋπό των αλλοδαπών ονομαζό
μενοι -, παντός ζώο καί έωλο καί ηδη όδω- 
δύτος έσ&ίοσι, μάλλον δε καταβιβρώσκοσι* 
χοίρο γεμήν άπέχοσι σιαμαϊκοΐς π ε τ ά 
μενοι δύγμασιν. Ε τ ι δε καί γυναίκας δεν-
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τεραϊα ήγβμενοι δημιβργήματα, καί εναγή 
καί βδελυρά πλάσματα νομίζοντες, ομο
τράπεζος αυτάς, %να μη μιαίνωνται, ώς 
ευαγείς αυτοί, βκ ανέχονταν · πίνειν τε καί 
τρώγειν από τδ αντβ αγγεία μυσάττονται, 
καί κο&ίζειν επί τής αυτής έδρας αποτρο
πιάζονται ' είμή πρότερον ίεροκαπΦίαΐζ 
τισ ί καί Ιερνδρίαις τ ισ ί, καί έτέραις άγι- 
ςείαις, ές αγιασμόν καί καθαρμόν τα ένα*> 
γδς καί άκα^άρτβ χρήσαιντο. Νιμέτζοι, 
ώς ίαυτβς όνομάζβσιν ot τά  προς βορράν 
καί εω τδ Αρχάγγελέ νεμόμενοι, καί οΐ 
τά  βόρεια τδ δρβς Ουράλ κατοικδντες μάν- 
σ ο ι, ή βογγδλοι ώς οί αλλοδαποί άντε; 
όνομάζβσιν, βς τινες απογόνβς των βργωρ 
ή βγρων οϊονται, καί συγγενές έ'&νος μοαγ- 
γυοροις, βδέν βτω μνσαρόν ώς λεχώ 
γυναίκα καί εν έμμψ οις οϊονται. ΛλΧ 
έβεοί, ή κατ αλλοδαπός τβγγδζοι, οί ανα
μεταξύ τδ Λένα καί τδ Ωκεανδ οίκδντες, 
ώσπερ καί ο ί σογαί, ε&νος ήσυχον καί πο· 
λνάν&ρωπον, έκ διαμέτρβ αντικείμενα 
πράττβσι, παιδίβ τεχρέντος · τηγανίζον-



m  7&Q νςερον (ι) ή άλλως πως είς έδω- 
fyv παρασκενάζοντες, μετά των προση
κόντων μόνων, ώς εξαίρετου τ ι εσ&ίβσι, 
m i Toh τνχβσι μεταλαμβάνειν τάτβ hn 
ίπιτέτραπται. Ουτοι καί φ&ειροφάγοι 
εΐαϊ, καί ό Ηρόδοτος β ψεύδεται. Ε τι, 
χα&όλβ, οί σιαμαίανοί ώνίας εις τεκνο
ποιίαν αγβσι τάς γυναίκας, &ς καί ο ί πα
λαιοί δράκες έποίβν, ανάλογου τω κάλλει 
τβ σώματος έκτινυνντες τοις έκδιόομέυοις 
το τίμημα, η το είς αλλαγήν Επιτήδειον

—  ι ι 7 —

( ι )  Το κοινώς λεγόμενον άχλωΰον. Teto τη μήτρα 
λ» Ιμχέφυκεν, ώς μικρός, παχύς, ζρογγύλος πλακάς) 
η ως μύγας παχύς, εύ&έως ίξηπλωμίνος μύκης, κα ί τη 
αυτί περιφερεία ο βρεφοΰύλαξ. η to χορίον ίφηρμοςαι, 
w I τφ Ιν τω χορΙ(ρ νηχομένιρ Ιμβρύφ δια to ίξ  αρτη
ρίας καΧ των λοιπών αγγείων ουγκειμίνο μακρύ ομ· 
ψαλοαχοίνο χοινωνΰ. Τά δέ αγγεία ταύτα , οχετοί είσι, 
δΐ ών %ά αναγκαία, ο ές ι , το θρεπτικόν α ίμ α , in το 
ύςίρο είς το εμβρυον είσρέβοι, xal τά  μη αναγκαία  
ty ioor κυκλοφορία γάρ τις Ιν *φ νςίρφ καί τφ Ιμ - 
βρύφ h εροία παντάπαοι γίνεται. Τζίρον 81 ώνομάσ&η, 
*αΙ$ειαέριον h i ,  6 πλακάς Stος η ό μύκης, ώς μετά to 
βρέφος νπό της μήτρας Ιξωϋόμενος' κοΛ της ίξώαεως 
ίνοχερονς οΰσης, ΰάναιος συμβαίνει ίνίοτε τη τικτάση.
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προσρέροντες , ώς περ ίππον ή δάμαλιν η 
όνον εμπορευόμενοι. Επειδή δε ανωτέ
ρω ιερέων σιαμαίων έμνήσ&ημεν, ids εφε
ξής πώς παρά τισ ι των βορείων έ&νών 6 
3εδς ονομάζεται.

ΙΙα ρ ά  τοϊς νιμέτζοις - 
Π αρά τοϊς μάροις -  - 
ΙΙα ρ ά  τοϊς σοομοις -  
ΙΙα ρ ά  τοϊς μορδβίνοις -  
ΙΙαρ ά  τοϊς οδμορτοις -  
ΙΙα ρ ά  τοϊς μάνσοις -  
ΙΙαρ ά  τοϊς άςνάγοις -

ΙΙαρ ά  τοϊς έβεοϊς -  -  
ΙΙαρά  τοϊς μποραιταις -

γαμ ,
ΙΙαρ ά  τοϊς τελεάταις -  
ΙΙαρά  τοϊς ίτελμανοϊς -

-  τομ.
-  is  μα.
-  ζβμαρ ή Soq.
-  πας.
-  ινμαρ ή ιλμα. 
• τορομ, (ρώς).
-  ιννεν νομ, (ν-

ψ ςος $εόξ).
-  μποα.
- τινγγι μπβρ- 

($εός το βρανο).
- κοδαϊ.
-  χοτχα.

Οι νιμέτζοι δνομάζβύι τον Ιερέα, τα- 
δνμπ· ο ΐ έβεοϊ xai οΐ Μ ποραϊται, αια- 
μ άη ν  οι τεΧεοται, γαμ. ΙτεΧμανοί το 
επιχώριον όνομα των καμτζατκιωτών εζΐ·



Αλέξανδροςμαχεδώa>*

Περί πεντεχαίδεχα ένιαυτβς προ το 
δεϋτέρβ ήμίσεως τής Τετάρτης προ τβ έτος 
ημών έκατονταετηρίδος, άφικνεϊται αέραν 
τ η  Ιςρβ ετερός τις χοσμοδυνάςης, &ρά- ,  
αβς νεανικό καί σννέσεως ςρατηγικής %μ- 
πλεως νεανίας, 6 μέγας Αλέξανδρος. Κ α
ταλαμβάνει ένταν&α ήκέσας οί νανς εκ 
Βυζάντιο. Συμψεύγβσιν οί τριβαλλοι καί 
οί δράκες ες την Πενκην νήσον. Ε μ π ί- 
πλησι τάς νανς τοξοτών καί όπλητών. Ε μ 
φαίνει. Ε πιπλεϊ τή νήσω. Αποτυγχάνει 
δια το απότομον τής νήσο και διά το ρεύ
μα. Απάγει τάς νανς εντεύθεν. Ορμ τας 
γέτας συνεύ^γμένυς εν τή άριςερα όχ&η 
ώς άντιςησομένβς ο ί μετά μνρίων πεζών 
καί τετρακισχιλίων Ιππέων. Αποφαίνε-  
τα» την έπ* αυτός διάβασιν. Επιβαίνει 
των νεών αυτός. . Πληροί κάρφβς τάς δι- 
φδέρας νφ* αϊς εσκήνβ. Συνάγει τά  μ ο
νόξυλα δί ων άλιεία, επιμιξία και ληςεία 
τοϊς παριςρίοις. Διαβαίνει υτω τον Ιζρον,

• —  ι ΐ 9  —
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με&  Ιππέων μεν ές χίλιες πεντακόσιες, 
πεζών δέ ές τετρακιαχιλίπς. Π ρόσεχα 
ννκτος ή λψον ήν σίτε βαΣώ, Λανθάνει 
δια τητο* Προάγεσιν ύπο εώ έπϊ τά  βκ 
εργάσιμα, αυτός μεν μετά των Ιππέων εν 
τω δεξιφ κέρατι τνγχάνων, jΝικάνωρ δε 
μετά τής φάλαγγος ίν τω άριςερω. Θαυ* 
μάζβσιν ot γέταί την τολμάν τη Αλεξάν- 
δρβ και καταπλήττονται» Φοβόνται την 
σύγκλεισιν τής φάλαγγος. Καταφευγπσιν 
ές την πόλιν άπέχπσαν τη Ιςρβ , οσον πα
ρασάγγην. Αείππσι κα ΐταν τη ν , κακώς 
τετειχισμένην. Αναλαμβάνπσιν έπι των 
ίππων, παϊδας, γυναίκας, baa δννανται. 
' Φεύγπσινώς πορφωτάτω. Ασθενές το βάρ
βαρον φνλον πρδς σνντεταγμένην φάλαγγα 
καί ώπλισμένην καλώς, άντιπαρατάττε- 
σ&αι. Αίρει την πόλιν Αλέξανδρος. Θύει 
έπι τή δχ$η τη Ιςρπ Αιϊ σωτήρι και Η ρα- 
κλεΐ καΧ αντφ τω Ιςρω, και επανάγει, τής 
αυτής ή μέρας, σώπς απαντας ές το ςρα- 
τόπεδον πέραν τη Ιςρπ.

Ιδπ και ά  λέγει ό Στράβων περί τής



εχςρατείας ναύτης. Αλέξανδρος δε δ φι- 
λίππβ κατά την επί δράκας τβς νπερ τ η  

Αίμε ςρατείαν, έμβάλωνές τριβαλλ&ς {θρα- 
κικόν Ζθνος) όρων μέχρι τ η  Ιςρο καθήκον
τος, και της b  αντω νήσο ΙΙεύκης, τα  
πέραν δέ γέτας έχοντας, άφϊχθαι [λέγεται

Ν e
μέχρι δεύρο, και ές μεν την νήσον άποβή- 
ναι μη δυνάμενον, σπάνει πλοίων έπεισε 
γάρκαταφνγάντα τον τριβαλλών βασιλέα, 
άντισχεϊν προς την έπιχείρησιν, ές δε τβς 
γέτας διαβάντα έλείν την αυτών πάλιν, καί 
άναςρέψαι διά ταχέων είς την οίκείαν, λα- 
βόντα δώρα παρά τών εθνών καί παρά τ η  

Σύρμα. Ταυ τα καί Στράβων φησϊ περί 
τής επί Ρομονίαν εχςρατείας τ η  Αλεξάν
δρα, πολλά μεν φρονιμότερα καί ςρατη- 
γικώτερα έτέρων προ αυτό τε καί μ εθ 9 
αυτόν πρά 'ξαντος, πολλά δε ληςρομάνικάν 
χαρακτήρα έπιψήναντος, λεηλατήσαντος 
καί κατασκάψαντος πάλιν άθφαν μηδέν 
αυτόν πεποιημένην. Β ιάζεσθαι μεν γάρ 
άνθρωπος ληςείας άπέχεσθαι, καί το άρο
τρου έναγκαλιζομένος, ειρηνικότερου πο-
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λιτενεσθαι, xai ταϊς τεγναις xai έπιςη- 
μ αις, ταϊς ενεργετρίαις τβ άνθρωπίνβ γέ
νος ένασχολεϊσθαι, ώςπερ οΐ χοσμοδυνά- 
ςαι έποίβν {ρωμαίοι, τη μεν μ ια χειρι, *ο 
ξίφος, τη <Γ έτέρει, το άροτρου φέροντες 
xai προσφέροντες τοϊς ΐθνεσ ι, xai προ 
αυτών αυτός βτος ό μακεΰών Αλέξανδρος, 
ο πλείβς πόλεις χατασχενασάμενος η άνα- 
σχευασάμένος, χαλάν χαίάξιέπαινον όπλο- 
φορβντα δέ οιςρηδόν xai ώς μαινόμενον 
περιφέρεσθαι, βδέν ετερον ϋποταγης xai 
λεηλασίας έν νω εχοντα, xai χαταθο- 
ρνβεϊν βτω xai χατασυγχέειν xai άναςα- 
t jv  τό σαν , ως τίνος h  τοϊς ήμετέροις 
χρύιοις, τοϊς φιλοσοφιχοϊς λεγομένους εϊ- 
δομεν, βάρβαρον xai απάνθρωπου, xai 
ώς ερινννες εχ τδ ταρτάρο άναχθεϊσαι τφ 
χόσμω, χοσμοχατάραι xai χοσμομάςι- 
γες αυτόχρημα, οί τοιβτοι νομίζεσθαι 
άξιοι. Φαίνεται δε εχ τόνων, xai επειδή 
μέλλειν εντός τβ Ιςρο εχ ήββλετο ό Αλέ
ξανδρος, οτι δ πόρ$ω τβ νυν Ρ'εν, η μάλ
λον Ισμαήλ ή λεηλατηθεϊσα xai χαταοχα-
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ριϊσα ά$λία πόλις εχειτο, έρ' ην τό δοξο* 
μάνες χαΧ ριλο^όρνβον Ι'σνρε τον μαχε- 
δύια, των διδασκαλιών τβ ριλοσόρβ διδα- 
σχάλβ, τβ έτεροίας παν τη πάντως έννοιας 
αύτω δόξης έμπεπνευχότος, περιφρονη- 
σαντα. Αλλα Ααρεϊος μεν τΐσιν πρόρα- 
σιν δοξομανίας ποιβμενος, διέβη τον Ιςρον, 
Αλέξανδρος δε, υπερτερών Ααρείβ, xpev- 
σασ$αι βχ ή&έλησε.

Τά μεσημβρινά της Ρβμ ανίας ύπέπε- 
σον μεν ϊπειτα τη άρχηγεμονία των βασί
λειο ν της Μαχεδονίας, έτνγχανον δε ύπυ 
ιδίων βασιλέων βασιλενόμενα. Αλλά γάο 
Λυσίμαχος εϊς των διαδόχων τβ μεγάλα 
Αλεξάνδρα, βασιλείς της Μαχεδονίας, το 
χράτος αδτβ έν τοϊς μεσημβρινούς της Ρω
μανίας χρατνναι, η το £Ρνος ύποδβλώσαι 
ολως ββλό μένος, διαβαίνει μ ετά ςρατιάς 
τον Ιςρον, τετάρτην ταυτήν διάβασιν χαι 
εισβολήν, ένταν^α έχ μεσημβρίας μνημό
νευα μενην, περί το δεχατον τέταρτον Ετος 
της τετάρτης ίχατονταετηρίδος· άτάρ ι)τ- 
τάται μεγάλην ήτταν χαι ζωγρεϊται νπύ



των γενών. Αρομιχαίτης δε ό τώ όντι μύ
γας βασιλεύς των γετών, παιδέυσαν και θ α -  
νατώσαι αυτόν είκός, ώς ληςήν και κακό- 
ποιόν άνδρα, καί τβς γείτονας ήρεμεΐν μη 
έώντα, και ταραχοποιόν και επικίνδυνον, 
μηδέν αυτόν ποιήσας> άλλ η δείξας την πε
νίαν αύτβ και τβ εθνβς, και την αύτάρ- 
κειαν, και είπών τοϊς τοιέτοις μη πολεμί- 
οις άλλα φίλοις χρήσθαι, φιλοσοφικά# βτω 
παραινέσεις ό απαίδευτος τφ πεπαιδευμέ
νοι διόβς, ξενίσας τε αύτόν καί σπεισάμε- 
νος προς αυτόν φιλίαν, άπέλυσεν. Ουτω 
μεν βν, ό σκαιός μεν καί άγριος, άςικότη- 
τος δε καί ήμερότητος Ζμπλεως γαίτης, τον 
άςικόν μεν καί ήμερον,-σχαιότητα δε καί 
αγριότητα πνέοντα ελληνα, τόν κακόν ξέ
νον κάλλιςα ^φιλοξένησε, λόγβς τε είπών 
καί πράξειςίπράξας, τω όντι αξιόλογα καί 
αξιομνημόνευτα· εκ τβτων γάρ δηλα γί
νονται τα  γενναία καί μεγάλα καί βασιλο- 
πρεπή φρονήματα τβ Αρομίχαίτβ, ον οί 
διεφθαρμένοι ελληνες ώνόμαζον βάρβαρον  
παρ’ ημών δε ό τής αρετής αύτβ καί τής



μεγαλβργίας avry οφείλεται m l άποδίδο- 
ται έπαινος.

Πενίαν δε άκβοντας ένταύ&α, την δο- 
κάσαν και μη βσαν, την προληπτική καί 
β πραγματικήν ήγητέον, την λιτότητα και 
β τρυφήν, τήν φιλοσοφικήν αύτάρκειαν νο- 
μιςέον, άλλ* βχί τήν όντως βσαν πενίαν, 
τήν νωδρυτητος ή τυραννίας αποτέλεσμα. 
Οι γέται ευπορίαν εϊχον, ώσπερ και νυν οΐ 
§8μονοί, κτηνών, Ιχθύων, σίτβ καί πάν
των των προς το ζην υπολοίπων αναγκαίων, 
και τω δντι πλβσιοι ήσαν, καί των ίλλήνων 
πολύ πλβσιώτεροι, καί ίτέροις των σφετέ- 
ρων καλών, ώσπερ καί νυν οι ρβμβνοι, με- 
τεδίδοσαν. . Σίτος γάρ πολύς, καί ταρίχη 
και άλλα έδώδιμα καί τό πάλαι τοϊς έκτος 
τ5 δρακικβ βοσπόρβ έκομίζοντο. ΑλΧ 
εχ βτως δ πολύς άνθρωπος δοξάζει, ευτυ
χίαν έαυτω, δια δυςυχίαν, έτεροίαν τινά 
πάντη φανταζόμενος, οί μεν, imb ματαιο
φροσύνης, οίδ'ε, ώς ό χρηςος ημών Αρο- 
μιχαίτης, υπό άπλοτητος.

Παρα&ήσομεν δέ ενταύθα, και ά  ήμϊν
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Αρομιχαίτο καί Λυσίμαχο μνησ&εΐσιν, ip 
νώ εγένετο. Π ρο δέκα ενιαυτών περί πο, 
σνορορβός φομονος, b  Λρδελ πέραν τό 
Πελεγράδ, περί την Αέβαν, τός σΰς έπί 
νδατι Ιλαννων, is ()ίζαν ράχεως, ip* ής 
ερείπια παλαιό ρρβρίο ήν, άρίκετο. Εν- 
τανδα  παρά την πηγήν ό σνορορβός χρυ
σίων όρα πλήθος, άνωθεν πο&εν, ώςπερ 
εξ έτερος πηγής, καταρρεόντων καί κατερ- 
χομένων. Βλέπει έπειτα οτι ή πηγή των κα- 
τακεχυμένων χρυσίων εν τοϊς ερειπίοις ψ  
το τόπο πάντως παρασνρέντος καί το θη
σαυρό διαρραγέντος διά τό πολυχρόνιον. 
Λεύτερος κοινωνός γίνεται το ενρέματος ο 
ίερενς καί πνευματικός πατήρ τό σνορορ- 
βό. Τρίτη ή κώμη πάσα καί πολλοί πλη
σιόχωροι. Λλλ* αγροίκοι άνθρωποι καί 
άπλοι κωμήται δντες, ολίγον άπώναντο, 
άνταΧλαττόμενοι τά  χρυσία, τά  τρις τοσά
κις ελκοντα, όσον τά  τής Ολλάνδας χρυσία, 
ολίγο δι άγνοιαν, έλληνικά όντα· πολλοί 
δε έμποροι καί κάτοικοι κωμοπόλεων, ών 
χρηματισμός καί καπηλεία όβίος, πολλά



tot νάνων σνλλέξαντες, τάχιςα έχ θητικών 
καί μικρά πραττόντων, πλάϋιοι και μεγά
λα πράττοντες έγένοντο. Έξ μήνες παρήΧ- 
θον, και το ενρεμα, έν ϋποψίμ μεν ην 
srολίοις, δημοσίφ όέ δηλον βκ έγένετο. Τέ
λος, μανθάνει ή αυλή, καίόίερεύςάρνά- 
μενος έν ειρκτή τίθετα ι, και μήνας δλβς 
εκεί επιμένει, τον κεκρνμμένον θησαυρόν 
ποιησαι εκόηλον μη ββλόμενος. Κ ατασο- 
φίζεται μ ετά ενιαυτόν ενα και η μιουν, καί 
ή διοίκησις μυριάδων χρυσίων εγκρατής γί
νεται, ετήσιον τω ίερεϊ, τρεις χιλάδας αρ
γυρίων, χορηγήσασα» Ουκ έλάσσω δε τβ-· 
των, πριν η μαθεϊν την διοίκησιν το πρά
γμα, έν τη χώρα διασκεδάννννται, Ειχον 
δε τά χρυσία γράμματα έλληνικά, τον βα
σιλέα Λυσίμαχον, έφ* β εκόπησαν, δν- 
κνύντα. Μήποτε ταυτα τά χρυσία ό θη
σαυρός ην τβ ζωγρηθέντος Λυσίμαχε, κρύ
βεις υπό τβ Λρομιχαίτβ έν τω φρβρίω, και 
αγνοηθείς έπειτα διά τάς πολλάς τω κοσμώ 
συμβαινάσας μεταβολάς;

Μ ετά δέ ταυτα νπό μικρών βασιλέων,



ώς ευικεν, ή χώρα όιωκεΐτο, ο% πολεμβντες 
άλλήλοις βκ επανον, άχρις δ Βοιρεβίςας 
γέτης, περί τα  τεσσαράκοντα έτη προ Χρι- 
ςβ, νποτάξας τβς άλλος β ία , μίαν έκ πολ
λών αρχήν συνεςήσατο. Των δε γετών, φη- 
σίν 6 Στράβων, τα παλαιά μεν άφείσ&ω 
(ω φίλε Στράβων οΐων ςερεΐς ημάς άφείς!)· 
τα  <Γ εις ή μάς ήδη τοιαϋτα ϋπήρξαν (ι). 
Βοιρεβίςας άνήρ γέτης έπιςάς έπί την τβ 
έ&νβς έπιςασίαν, άνέλαβε κεκακωμένβς τβζ 
άν&ρώπβς υπό συχνών πολέμων, καί τοσβ- 
τον έπήρεν εν ασκήσει και νήψει καί τω 
προσέχειν τοΐς πράγμασιν, ώςε, ολίγων 
ετών, μεγάλην αρχήν κατεςήσατο, καί των 
ομόρων τβς πλείςβς υπέταξε τοΐς γέταις·

( ι)  Πάντως ώς μνείαν Ιν τι) σνγγραφείση ο ΐ Ιςορία 
πεποιημένος, t a  παλαιά των γετών άφίησιν Ινταϋΰα 6 
Στράβων. Ε ,  ε , φίλε, οιων ημάς ο χρόνος ίςίρησε, μαϊ* 
Ιον δέ, η ,  λοιμέ δίκην, ίνσκήψασα τφ ίλληνικώ tSvu 
αδράνεια , άμ ασία , άφιλοκαλία, σχαιότης, λη·& αργία, 
αναλγησία, μιχροφροσύνη, μικροφιλοτιμία, ςενολεαχΐαΐ 
Ή. συγγραφεΐσα ίςορία π αρά  τα Στράβωνος πάντως ην αν 
ημίν αωζομίνη, εν των πολυτίμητων της άρχαιότητο; 
λείψανον.



Η δ η  δ έ  κ α ί  φ ω μ α ί ο ι ς  φ ο β ε ρ ό ς  η ν  δ ι α β α ί ν ω *  

ά όεώ ζ  τ ο ν  Ι ς ρ ο ν ,  κ α ι  τ η ν  Θ ρ ά κ η ν  λ ε η λ α 

τ ώ *  μ έ χ ρ ι  Μ α κ ε δ ο ν ί α *  κ α ί  Ι λ λ ν ρ ί δ ο ς ,  r e s  

r e  κ ε λ τ β ς  r e s  ά ν α μ ε μ ν γ μ ί ν ε ς  τ ο ϊ ς  & ρ $ ξ Ι  

κ α ι  τ ο ϊ ς  Ι λ λ ν ρ ι ο ϊ ς ,  έ ξ ε π ό ρ & η σ ε -  β ο ΐ β ς  δ ε  

κ α ι  ά ρ δ η ν  ή ρ ά ν ι σ ε  τ β ς  υ π ό  Κ ρ ι τ α σ ί ρ ω ,  χ α ί  

τ α ν ρ ίο χ β ς .  Π ρ ο ς  δ ε  τ η ν  ε υ π ο ρ ί α ν  τ β  &&νβςβ 

σ υ ν α ν τ α γ ω ν ις η ν  £ σ χ ε  Α ε κ ε ν ε ο ν  ά ν δ ρ α  γ ό η -  

τ α  κ α ί  π ε π λ α ν η μ έ ν ο ν  κ α τ ά  τ η ν  Α ί γ υ π τ ο ν ,  

κ α ί  π ρ ο  σ η μ α σ ί α ς  ί κ μ ε μ α & η κ ό τ α  τ ι ν ά ς ,  δ ί  

w  ϋ π ε κ ρ ί ν α τ ο  τ ά  S e t a ,  κ α ι  δ ί  ο λ ί γ ο  κ α -  

$ ί ς α τ ο $ ε ο ς ,  κ α & ά π ε ρ  ϊψ η μ εν  π ε ρ ί  τ β  Ζ α -  

μ ό λ ξ ε ω ς  δ ι η γ β μ ε ν ο ι  ( τ β  π α ρ ά  τ ο ϊ ς  π έ ρ α ν  

t o  Ι ς ρ β  γ ε τ α ι ς ). Τ η ς  δ * έ ν π ε ι & ε ί α ς  Ο η -  

μ ε ϊο ν  · ε π ε ί ο & η σ α ν  γ ά ρ ε κ κ δ ψ α ι  τ ίμ * ά μ π ε 

λον κ α ί  ζ η ν  ο ϊν β  χ ω ρ ί ς .

Ο μεν βν Βοιρεβίςας ί'ρ&η καταλυπείς, 
Ιπαναςάντων αντω τινών, πριν η φωμαίβς 
ςεϊλαι ςρατιάν. Κ αϊοαρ γάρ δ &εός ςρα- 
τενειν έπ αυτόν παρεσχενάζετο. Οι δέ 
Καμένοι την αρχήν είς πλείω μέρη διέςη- 
ναν. Κ αί δη καί νυν ήνίκα ϊπεμψεν in

ςρατιάν ό σεβαςοςΚαϊσαρ, είς πέντε
Τ
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μυριάδας, τότε δε είς τέσσαρας διεςώτ^ 
έτνγχανον. Οι μεν βν τού το ι μερισμοϊ 
πρόσκαιροι καί άλλοτε άλλοι* Γέγονε $ 
και άλλος της χώρας μερισμός σνμμάνοη 
έκ παλαιό · τβς μεν γάρ δάκος προσαγορεύω 
σ ι, τβς δε, γάτας · γάτας μεν τβς προς τόι 
Πόντον κεκλιμένος καί προς την άώ· δακίξ 
δε τβς προς τα  άναντία καί προς τάς ή 
Ιςρβ πηγάς, ός οϊμαι δανβς καλεϊσ&αι το 
παλαιόν, άρ* β καί παρά τοϊς αττικοίς επι
πόλασε τα  των οίκετών ονόματα, γάτοι 
καί δανοί· τβτο γάρ πιδανύτερον η από 
των σκυτών, βς καλβσι δάας · πύρφω γάς 
εκείνοι περί την Υρκανίαν, καί βκ είκόζ 
εκει&εν κομίζεσ^αι ανδράποδα ές την Ατ
τικήν , άπερ εκάλβν όμωννμως τοϊς k'Srn· 
σ ιν , εξ ών εκομίζοντο, η τοϊς επιπόλαζε- 
σιν εκεΐ όνόμασιν. Λ ■

Ε π ί τοσβτον βν το $&νος έζαρ&εν, ετα- 
πεινώ&η τάλεον υπό των ςάσεων καί των 
ή ωμαιών. Κ αί ip* ημών γβν Αιλιος Κά- 
τος μετωκισεν, έκ τής πέραν τβίςρβ, πέντε 
μυριάδας σώματα παρά των γετών, όμο-
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γΧωττβ τοις Sqq&v έ$νβς, ες την Θράκην, 
%αϊ νυν οίκβσιν αυτόθι μνσοί καλβμενοι. 
Ρβϊ δέ διά των γετων εις τόν Αανββιον Μ ά- 
ρισσος ποταμός, φ τάς παρασκενάς έχό- 
μιζον ο ί  (Ρωμαίοι τάς προς τον πόλεμον. 
Τα γάρ τβ ποταμό ύπέρ τβς χαταρφάκτας 
Αανββιον προσηγόρευον, α  μάλιςα διά  
των δάκων φέρεται* τα  κάτω δε, μέχρι τβ 
Πόντβ, τά  περί τβς γάτας, καλβσιν Ιςρον. 
Ομόγλωττοι δέ είσιν οΐ γέται τοις δακοΐς, 
ml ol γέται γνωρίζονται μάλλον παρά  rofc 
ΐλλησι, διά το σννεχειςτάς μεταναςάσεις 
ψ  έκάτερα τβ-Ιςρβ πεποιεϊσ^αι, καί τοις 
$ραξί και τοις μυσοίς άναμεμίχ&αι. Κ αι 
των τριβαλλών δέ έ'$νος Sgqxixov, το αυτό 
πέπον^ε τβτοις% μεταναςάσεις γάρ γίνον
ται των πλησιόχωρων έπϊ τβς άσ&ενεςέρβς. 
Ανξη&έντες βν έπI πλεΐςον, οΧτε γέται, 
fin δακοΐ, ωςε καί είκοσι μυριάδας έκπέ- 
usreiv ςρατιάς, νυν όσον είς δύο μυριάδας 
7υνεςαλμένοι τυγχάνβσι* καί έγγνς μεν 
ίχβσι τβύπακέειν φωμαίοις, βπωδ* είσιν 
υποχείριοι διά τάς έκ των γερμανών έλπί-



δας, πολεμίων όντων ρωμαίοις. Ιδδ όξ 
& καί Λίων Κάύοιος περί αυτών λέγει♦ Ja- 
κοιδέέπ* άμφότερα τδ ίςρο  νέμονται, ά)Χ 
οί μεν επί τάδε αντβ και προς τη Τριβά),- 
λικη οίκδντες, ές τε τον της Μ νσίας νομοί 
τελοσι, και μύθοι, πλην παρά τοΐς πάη 
έπιχωρίοις, ονομάζονται · οΐ δ* έπεκείνα, 
δάκοι κέκληνται, εϊτε δή γέται τινές, εϊη 
καί δράκες τδ δακικδ γένος, τβ την Ροδό
πην ποτέ ένοικήσαντος, δντες. Ουτοιεν 
οί δάκοι έπρεσβενσαντο προ τδ χρόνο τοτβ 
προς τον Κ αίσαρα, έπειτα καί προς τον 
Αντώνιον.

Μ ετά τόν ΒοιρεβΙςαν ον έταπεινώδι 
πολύ το έδνος, καί διηρέδη είς πολλας άο- 
χάς, ώς καί πρότέρον. Τδτο δέ συμβαίνει 
πολλάκις μετά τον δάνατον νήψοντός τί
νος ήγεμόνος καί δραςικδ καί ανςηρδ, μά- 
λιςα δέ δεσπότοκαί κατακτήτορος * δγα{ 
τη των πολλών o op ia , ώς τά  πολλά, ινο 
μη τά πάντα εϊπωμεν> τά ϊδν η  άγοντα 
ϊνα καί διαρκέςεραικαί πολνχρονιώτεροι αί 
δυνάμεις αυτών τνγγάνωσιν, αλλά τη ivoi



μόνο* και τβτο άπολλυμένο, σνναπόλλν- 
tax m i ή δύναμη, m i το star άνατρέπε- 
rai * m i δυςνχία μεν τοϊς άν&ρώποις τβτο, 
ιΧμαρτο δ* ότως m l όκ άλλως ϊχειν τ  αν-  
δρώπινα. Οδε Βοιρεβίςας eh  ήν ήμΐν δο- 
net των έν Ρομονιά μικρών βασιλέων, πλή
ρης τόλμης καιδάρφος και έν&βσιασμβ διά 
την το ε&νβς άνάληίφιν, ή , δι Ιδίαν αυτό 
φιλοδοξίαν και ματαιότητα* ήγαγε δ* ον 
el; πέρας δι αρετήν τά  σκοπό μένα, ώσπερ 
mi εν τοϊς πρότερον χρόνοι; και έν τοϊς 
νςερον τοιαντα εϊδομεν.

Ου πόρήω δε τφ χρόνο? το Βοιρεβίςβ, 
mi βαςάρναι, φησιν ό Αιών, οι σκύδαι 
ακριβώς νενομίδαται,διαβάντες τον Ιςρόν, 
την τεΜ υσίαν πέραν το Ιςρο έχειρώσαντο. 
Αιαβάντες δε τον Λίμαν καί καταδραμόν- 
«ς την Θράκην έληΐζοντο. Ενταύδα Κ ράσ- 
σος, τό μεν τ ι τέ? Σιτα των δενδελιτών 
Βασιλει αμύνων, το δέ τ ι m i περί τής Μ α
κεδονίας φοβηθείς, άντεπήλ&ε, και διά
κων αυτός μέχρι; Ιςρο , υποχείριον έποίη- 
ΐε ήωμαίοις την Μυσίαν. Οι δε διασω-
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τέντες βαςάρναι εις την Ηενχην νήσον κα~ 
τέφνγον, καί πευκηνοί έ£ αυτής προσηγο- 
ρενδησαν. Ε πειτα  is την Βασσαραβίαν, 
xqvTevSev is τά επέκεινα τη Ολτό μετανέ- 
ςησαν. Εοικε δε ότι πριν η διαβηναι τον 
Ιςρον  res βαςάρνας, Ιχ τη δυτικό τηςΉόλ- 
σκης els t o  βόρειον των τνραγετών άφίκον- 
το · Ιν γάρ τ$ μεσογαίφ φησιν 6 Στράβων, 
βαςάρναι μεν tots τνραγέταις όμοροί είσι 
καί γερμανοίς, σχεδόν τ ι καί αυτοί τη γερ
μανικό ξ&νος όντες, είς πλείβς φυλάς διη- 
ρημένβ * φωξανοίδε άρχτιχώτατοι, τά  με
ταξύ Τανάϊδος και Βορνσ&ένβς νεμυμενοι, 
Τά ό* νπερ τόνων βκ ϊσμεν, 'Π ερί δε τά 
δέκα ϊτη πρό της αρχής Τη έτος ήμών, οΐ 
iv Λρδελ γέται μοναρχικόν εϊχόν σύςημα, 
και Ικανοί ησαν τά ρωμαίων περιφρονεϊν. 
Κότισος ό βασιλεύς αυτών διέβη τόν Ιςρον 
και την ρωμαίων γην έλεηλάτησε, καί Κ αι- 
σαρ ό σεβαςόζ χώμα παρά τόν Ιςρον έχώ- 
σατο, τάς έρόδβς αυτών άπείργειν βολό- 
μενος.
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, Τά μεν μετά Βοιρεβίςαν των γετών τα
πεινά, και άναλαβεϊν άφ* έαντών βχ οϊόντε 
ην, xai έταπεινβντο ϊτ ι, των αμάχων ηδη 
ρωμαίων τά  πέραν τό Ιςρβ υπό χειρ ας έχόν- 
των, και περαιβμένων πολλάχις τον ποτα
μόν i  xai την ήμετέραν Ρβμβνίαν έπιτρε-· 
χόντων, xai καταφοβδντων βτω xai ανςελ- 
λόντων τά  εντός τδ ποταμό φιλεπίδρομα 
xai φιλολψα xai φιλοπόλεμα ϊ&νη. Κ ατά  
τέτβς τδς χρόνος xai διάφορα ϊ$νη be των 
βορείων ϊρχόμενα, ητοιέχόντα, ενχραεςέ- 
ρων χαι ήμερωτέρων κλιμάτων οίχήτορα 
γενέσ&αι γλιχόμενα, ή άχοντα ύφ* έτέρων 
έωων έ$νών την σφετέραν έπιτρεχόντων 
xai χατασχηνύντων, ίξω&βμενα xai ίχβαλ- 
λόμενα. Σλαβικά δεησαν ταυ τα τά ε$νη, 
απερ χαι μέχρι τδνννόρωμεν μέχρι τδ μυ
χό τδ άδριατιχδ κόλπο και της Μακεδονίας 
καθήκοντα, Μ ήποτεδε περί τδτον τον 
χρόνον έξερφάγησαν εκ της μεγάλης Σκυ- 
$ίας ές το βόρειον της Ευρώπης τά τυρκι- 
χα ϊ&νη, ά  xai νυν ϊτ ι τά  βόρεια της Ρβα- 
αίας νέμονται, καίτε} ριννιχά ϊδνη υπό
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τών άλλοτρίων γνωρίζονται* οί σβόμοι, λέ
γω, οί μύροι, οί τζββάχοι, ο! μάνσοι καί 
οί λοιποί. " Των δε σλάβων τινές μεν (πάν
τως βχ άπαντες κατελιπον τψ  χώραν) προς 
το βόρειον, τινές δε προς το νότιον έτρά- 
ποντο, τά σφέτερα ήθεα χαταλιμπάνον- 
τες, νποταγήναι τοΐς τνρχοις μη θέλοντες* 
έχτόπως γάρ φιλελεύθερον το Έθνος βλέπο- 
μεν. Ε τι και Έπειτα όρώμεν σιβηριχά 
Έθνη, ϋποταγήν φενγοντα, μέχρι τ& χα- 
τεψνγμενβ Ωκεανό άφίκοντο, καί νέμε- 
σ θ α ι τβς πάγος προείλοντο, περί πλειςβ, 
χαί περί παντός την ελευθερίαν ποιόμενα.

/ ί β χ έ β α λ ο ς  βαχός.
Λλλά γάρ περί τον όγδοηχοςόν Ενιαυ

τόν της μ ετά τό Έτοςήμων έχατονταετη- 
ρίδος, Αεχέβαλος δάκος, άνηρ μεγαλό- 
φρων χαί δραςήριος, διά βάθος νοός, με
γάλα μεν σννιδείν Ικανός, έκτελέσαι δετά  
σννορώμενα καί δοχοντα ο ί, διά σύνεσιν 
πολιτικήν χαί ςρατηγικήν καί δί άνδρίαν, 
Επιτήδειος, χαί πολλοί τό Βοιρεβίςα υπέρ-



teρος, κατεκτήσατο την Ρβμβνίαν, ή αΰ - 
τος άρξάμενος, η τις έτερος δάκος άπό των 
νπ'ερ τός χαταψφάχτας δάκων όρμώμένος. 
Αιά ταντα καί το όνομα γέτης έξέλιπε- 
πως, και ή εντός τδ Ιςρο χώρα των κατα- 
κτησαμένων αυτήν νεωςί το όνομα ελαβε, 
και Αακία ώνόμαςαι. Ιδό και Αίων τι 
φηαι αέρι τέτβ. Μ εγιςος δε δη πόλεμος 
ρωμαίοι ς προς τός δαχβς έγενετο, ών τότε 
Αεχέβαλος ίβασίλενν, δεινός μεν συνεϊναι. 
τά πολεμικά, δεινός δε και πράξαι · έπελ- 
$εϊν ευςοχος, άναχωρησαι καίριος, Ινέ- 
δρας τεχνητής, μάχης εργάτης* καί καλώς 
μεν καί νίκη χρήσασ^αι, καλώς δε καί 
ήτταν δια&ειναι είδώς* άρ* β δή καί άν- 
ταγωνιςης αξιόμαχος φωμαίοις έγενετο. 
Ααχός δε προσαγορεύω, ώςπερ δη καί αυ
τοί έαυτός, καί οΐ {ρωμαίοι σφάς όνομά- 
ζεσιν, δκ άγνοών ότι έλλήνων τινες γάτας 
αυτός λέγβσιν ,  είτε όρ&ώς, είτε καί μη, 
λέγοντες * έγώ γάρ οϊδα γάτας τός υπέρ 
τδ Α ίμε παρά τον Ιςρον οικδντας. Ο 
Αομετιανός μεν ον έςρατεύσατο έπ αυτός,
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β μεν rot καί re  πολεμβ προΰηψατο (« 
γάρ o n  το , re σώμα άπονος καί την ψυ
χήν άτολμος, άλλα και άσωτότατος καί 
άσελγέςατοζ καί προς γυναίκας καί προς 
μειράκια), άλλος δε πέμπών εςτδνπόλε- 
μον ζρατηγβς, τα  πλείω κακώς επραξεν, 
ές δέ την Ρώμην ώς κεκρατηκώς έπέζελλε. 
2ημείωσον άναγνώςα άτι ot δάκοι, η μάλ
λον δάτζοι, δάτζ έαυτβς ώνόμαξον, ή 

Αάντζ ίσως, και μετακινεί» μη $έλε τη 
κλίσει τη αη τά  ονόματα εκείνων, οι την 
κλίαιν την σην β γνωρίζβσιν. Ορρς το 
κακόν το εκ της μανίας τβ μεταρράζειν η 
μετακινεϊν τά  κύρια των ονομάτων, προ
ερχόμενοι; νΙσως καί οι §ωμαϊοι αντί τν 
δάντζ δάτζ εϊπον, βαρβαρικην τάχα προ
φοράν άποφένγοντες. Λ)Χ ώ ελληνες καί 
φωμαΐοι! ο ΐ βάρβαροι οτοι, εΐσί νυν οι 
ήμέτεροι διδάσκαλοι.

Αεκεβαλος τοίνυν μονάρχης της των 
γετών γης καταςα^είς, καί τβς εν τω τε- 
μεσβαρικώ Μ πανάτ ίάζνγας ϋποτάξας, 
ςψ α ι ενταύθα ακ η&ελεν · α λλά  τβ ς ξ>ω-
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μαίας Ελλάδα τε καί Τλλνρίόα apshiv  
προδέμενος, καί τοϊς παραβολγίοις καί 
παραχασπίοις έ'δνεσι καί αντοϊς δή τοϊς 
ααρδναίόις αυμμαχίαν καί έπιμαχίαν συν
δεμένος, διεβαινεν άδεώς τον Ιςρον καί 
τβς μαίας κακώς άρχομένβς isto το Σαρ- 
όάναπάλο J o μετιανό, κατηγωνίζετο, καί 
νικητές ότω καί τροπαιόχος ες τα  οίκεϊα 
άνέςρερεν, οσα ες πολισμόν το ϊδνος καί 
άςιχότητα, καί ες βελτίωσιν της χώρας, 
γεωργός τε λέγω καί παντοίος τεχνητός, 
εκεϊδεν ές την Αακίαν μετάγων, βίμ άγων 
Ινταυδα, άριςεϊα νίκης έν ειρήνη συντι- 
δέμένος, ή καί π  ειδών καί βολομένος έλ
πισε το κρείττονος. Οι δέ φωμαΐοι ρο· 
βήσαί ή άποσπάσαι τός έωας συ μ  μάχες 
ββλόμενοι καί πειρώμενοι, περάσαντες τον 
Ιςρον κατά την Μ πασσαραβίαν,τά αναμε
ταξύ αυτό τε καί βορυσδένος κατέόραμον 
καί έτάραξαν.



Κ ε φ α λ α ι ο ν
Ρ Ω Μ Α Ι Ο Ι .

Τ  ρ α  ϊ  α  ν ό ς.

^ 4 λ λ α  γάρ εϊμαρτο καί Αεκεβάλω άτνχή- 
σαι εν μέσαις am  η ταΐς μεγάλαιςπρο^έσεσι 
καί κατορ&ώμασι, καί των ρωμαίων αύ- 
τοκράτωρ ό μέγας Τραϊανός, τβ Αεκέβάλβ 
μ ε ’ιζων, αναγορεύεται. Οντως L ·, πολ- 
λάκες των μεγάλων μεν άνδρων, συγχρύνβς 
δε άντιγεννωμένβς εχόντων μείζονας, at 
λαμπροί αυτών αράξεις, ώσπερ φως σελή
νης, λάμποντος ήλίβ, έκλείπβσιν. Ου 
Κ όμμοδον, β Νέρωνα, β Αομετιανόν, τα  
αίσχη καί ονείδη τβ άν£τρωπίνβ γένβς, άν- 
ταγωνιςάς είχε Αεκέβαλος, άλλα ΤραΧνον 
τον ώς άγα^οποιαν δνναμιν τω κόσμω φα
ν έντα, καί εν πολεμώ μέν ηρωικόν, έν δέ 
ειρήνη ήρωϊκώτερον, καί £ρωτα τοΐς άν- 
$ρώποις τυγχάνοντα, καί των καλών βα
σιλέων πρωτότυπόν.



Αεκέβαλος μεν άν νικήσας πρότερον 
πολλάκις επί Αομετιανά, και φορολογή- 
σαςτας φωμαίβς, μάλλον δέ, Αομετιαν ον, 
ήττή^η τέλος κατά κράτος υπό τα μεγάλο 
Τραϊανό, περί τόν τέταρτον ενιαυτόν της 
δεύτερος έκατονταετηρίδος, και επεσε μ α - 
χόμενος, ή ώςό Αίων φησίν, άπογνας των 
αραγμάτων καί τα τον Τραϊανόν έκβιά 
οασ^ αι, έαυτόν διεχρήσατο. καί Ζ αρμι- 
γε&δσα τα  βασίλεια αυτά, α πόρβω τα νυν 
Πελεγράδ, εν άριςερα τα Μ αρίσσα, παρά 
τό ποτάμιον, Στρέονμέν νυν καλά μεν ον, 
το πάλαι δε Σαργεντίαν κατά τον Αιώνα, 
κειμένη, άλίσκεται, αυτή τε καί οΐ ϋπό το 
Στρέον κοτορωρυγμένοι καί κεκρνμμένοι 
θησαυροί, καί ή Αακία έπαρχία ή νομός 
τής μεγάλης αρχής των μαιών γίνεται. 
Τά δέ τής χώρας χρυσεϊα καί άργνρεία καί 
απλώς μεταλλεία, γνωςά ή σαν καί έρ- 
γαςά α μόνον Αεκεβάλιρ, άλλά καί πολύ 
πρότερον έτέροις* έκ τάτων γάρ πάν
τως καί οΐ πολύχρυσοι άγο&νρσοι τόν 
χρυσόν έπορίζοντο* εντεύθεν πάντως καί



ό χρυσός τό Η ροδότο έφοίτα ές την Ελ
λάδα.

Την δε έπί το άςικον καί κρεϊσσον με
ταβολήν τής χώρας, ής ήρξατο ό Αεκέβα- 
λος, ό ()ωμαιών αυτοκράτωρ, όμ έγ α ς  
Τραϊανός, Ης και ψηφίσματι τής βολής 
άριςος άνηγορεν&η, ές πέρας ήγαγε* ναός 
γάρ καί έτερος δημοσίας οίκοδομάς ές καλ
λωπισμόν τής χώρας, καί φρέρια ές ασφά
λειαν, καί όδος καί πόλεις ές ευκολίαν, κα- 
τεσκενάσατο. Εκτίσατο δε καί την πο- 
λν&ρώλλητον γέφυραν, εν δεξιά καί ό πόρ- 
βω το Ολτο ποταμό, έφ* φ ζεύγμα τό 
Ιςρο είναι, Την κοινωνίαν των νέων κτη
μάτων μετά των παλαιών εΰκολννων οτω 
τ ά  μέγιςα. Πολλές μεν εξ Ιταλίας καί τής 
πέραν τό Ιςρο ένταν&α μετώκισε, καί 
φροράς §ωμαΧκάς έν τοΐς φρορίοις εις φύ- 
λαξιν τής χώρας κατέςησε, πολλοί δε καί 
αντο&ελήτως έμποροι καί τεχνήται καί 
άλλοι κάτοικοι εκ δεξιών τό Ιςρο , έλπίόι 
μείζονος κέρδος καί κρείσσονος βίο, με- 
τώκησαν. Φαίνεται δε Ητι ό χρηςός μο-



14 3

νάρχης ίπεμελήθη διαρερυντως τής τη νέο 
χτήματος βελτιώσΘως. Αιά ταντα ον συ
μπόνιες ot κάτοικοι, εντόπιοί re και μέ- 
τοιχοι, τον μέγαν Τραϊανόν, ρύσεως υπέρ 
άνθρωπον ήγόμενοι, ώς άγγελον ευεργε
τικόν, ώς άγαδοποιάν δύναμιν και θεόν 
σοπήρα έώρων, και θείαις τιμαϊς και λα- 
τρείαις ετίμων τε και εσέβοντο, ανδριάν
τας και είκόνας αντω έγείροντες Ιδίμ τε 
καί δημοσίφ, και εν ταίς σνμροραϊς αυ
τών, ώς Αία Ιρέςιον και πολιόχον επ ικά- 
Iεμετοί, ΤΙ γάρ αν εν παθόντες ot άν
θρωποι η ποιήσέιαν. Οι δε έπιχώριοι δά
κοι η γέται και εϊτι άλλο ώς άρχόμενον 
'έθνος υπό τός δάκος πρότερον, διά το μέ- 
γα ές τον μέγαν ΤραΧανόν σέβας και διά 
τψ ευγνωμοσύνην, καί μ ιμ μ εΐσθαι κατά 
πάντα τά  ξωμαιών ήρξαντο, και διαλέ- 
γεσθαι και tyjv γλωτταν αυτών §  τις και 
ή γλώττα το μεγάλο Τραϊανό, τό τής Αα- 
κίας πολιέχβ, έτύγχανε, και ότως έ&ερφω- 
μαίζοντο. Συνέβη δέ ότω τοΐς δακοΐς ο 
και πολλοις άλλοις, και δή καί τοϊς πορ-



φωτάτω των δάκων, εν τοις δυτικοϊς άκροις 
της ρωμαίων αρχής, περί τον ποταμόν 
ΒαΧτιν κειμένοις, οι, κα&ά φησιν ό Στρά
βων ό τά  μέρη εκείνα Ιδών, τελέως εις τον 
φω^/αϊκόν μεταβέβληνται τρόπον, οδέ της 
διάλεκτο της σψετέρας έτι μεμνημένοι, 
λατϊνοί τε οΐ πλεϊςοι γεγόνασι.

Το κέντρον το νέο τυτυι νομό, τά  δυ
τικά το νοτίυ Αρδ'ελ και τυ Ρυμυνικε 
αγρό έτύγχανε, και έξηπλυτό από δνσμων 
μέχρι Τισσΰ, έξ εω δέ, μέχρι των δυτι
κών της ΜοΧδόβης Χσως* ή γάρ χώρα αυτή, 
έσβολάς μεν νπέςη ρωμαίων, υποχείριοζ 
δ* αντοΐς υκ έγένετο. Ουτω μεν ον Τραϊ
ανός, χρηςυ και φιλοςόργυ πατρός δίκην 
τυς ϋφ* έ πραγματέυων και περιέπων, κτί- 
ςηςκαί δημιυργός ένός άποκα& ίςαται 
νυς\ όπερ μνρίας ληςρεπιδρομάς μνρίων 
λυσοώντων έ$νών νπενεγκόν, σώζεται μέν- 
τοι και μέχρι τυ νυν, φυμένοι έν τη ιδία 
αΰτυ γλώσση όνομαζόμενον, και τά ανα
μεταξύ τυ Τυρά, τυ Τισσυ και τυ Ιςρβ 
μέχρι τυ Πόντο νεμόμενον. Οια δέ καί
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ήΐίχη ή Μ  τβ Ιςρο τβ μεγάλο Τραϊανό 
γέφυρα! Λνάγνω^ι τά έφεξής to  Λίωνος 
Κασσίο, τά  παρά τω ανφιλίνω σωζόμένα.

Τραϊανός γέφυραν λ&ίνην επί το Ιςρο  
χατεσκευάσατο, περί ης οχ έχω πώς άν 
αξίας αυτόν θαυμάσω. Ε ς ι μεν γάρ καί 
ταλλα έ’ργα αυτό διαπρεπέςατα* τότο δε 
και υπέρ έκεΐνα. Ως γάρ κρηπίδες είσϊ λί- 

τετραπέδο είκοσι, τό μεν νψος πεντή- 
χοντα καί έκατόν ποδών, πληντών $εμ ε- 
λίων, τό δε πλάτος έ'ξήκοντα, και αυτοί 
απ' άλλήλων έβδομήκοντα και έκατόν πύ-  
δας άπέχβσαι, άψίσι συνωκοδόμηνται. 
Πώς όκ άν τις τό άνάλωμα τό ές αντάς 
δαπανηρόν, &ανμάσειε; ΙΙώ ςδ* όκ αντις 
τον τρόπον, ον εκαςαι αυτών ϊν τε ποτά-  
μώ πολλέ?, καί εν νδατι δινφδει, δαπέδωτε 
ίλνφδει έγένοντο; ο γάρ τοι καί περιτρέφαι 
not τό φευμα ήδυνή&η. Τό δέ δη πλάτος 
τβ ποταμό εϊπον, οχ οτι διά τοσότο §εΧ, 
[ym γάρ έπί διπλάσιαν, %ςιν ό καί τρι
πλάσιον αυτό πελαγίζει) άλλ* οτι τ ό , τε 
ζενώτατον καί τό επιτηδειότατον ές τό γε-

Κ
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φνρω^ναι των εκείνη χωρίων, τοσοτον Ιςίν, 
Οσω δέ δή ές ςενόν τούτη εκ πέλαγος με
γάλε κα ταβαίνων καί ες πέλαγος αν&ις μεϊ~ 
ζον προχωρών κατακλείεται, τόσω no και 
ήοωδέςατος καί βαθύτατος γίνεται, ωςε 
και τδτο ές την χαλεπότητα της γέφυρας 
τείναι. Η  μεν ον μεγαλόνοια το Τραϊα
νό και εκ τότων δείχνεται, ο μεν τοιχα'ι 
εί ωφέλειαν τινα ήμϊν ή γέφυρα παρέχεται; 
άλλ* εςάσιν at κρηπίδες άλλως δίοδον h  
έ’χοσαι, κο&άπερ Ιπ'αντω  τοτω μόνον γε- 
νόμεναι, ϊν επιδείξωσι την άν&ρωπίνφ 
φύαιν, οδένδ, τ ι ο δυναμένην έξεργάσα- 
σδα ι. ,

Ο μεν γάρ Τραϊανός δείσας μήποτε, 
παγέντος το Ιςρ ο , πόλεμος τοϊς πέραν 
ήωμαίοις γένηται, έποίησε την γέφυραν,. 
ϊνα α ί έπιβασίαι ήαδίως δΐ αυτής διεξί- 
ωΰι. Λδριανός δέ τοναντίον , φοβηθείς 
μη και τοϊς βαρβάροις τος φρορος αυτή §ια- 
ζομένοις, ραδία διάβασις ές την Μυοίαν 
η , άφεϊλε την έπιπολής κατασκευήν. Τρα
ϊανός δέ διά τούτης της γεφύρας τον Ιςρον



περαιώνεις, teal 61 ασφαλείας μάλλον ή διά 
σπβδής τον πόλεμον ποιβμενος, συν χρό
νιο και μόλις έκράτησε των δάκων, Ε ν- 
tavVa πάντως β τον Αεκέβαλον εννοεί ό 
Αίων, αλλά τό ϊδν ος  αυτό · πολλάκις γάρ, 
εκ πρώτης αφετηρίας, ώς είπεϊν, ό βασι
λεύς ενός έ&νβς ήττάται καί πίπτει και τά  
ολα συν τη ζωή αποβάλλει · β μην δε καί 
τό £$νος ώς ήττημένον ήγητέον, Ο π α
ρών χρόνος, φορός άτοπιών καί συμφο
ρών ϋπέρ τό συνήψες μάλα γενόμενος, £δει~ 
ξεν ήμιν καί παραπλήσια παραδείγματα, 
Ε ιτα Τραϊανός τοιαύτψ  γέφυραν, οϊα β 
δέπο τ* άλλοτε μέχρι τβ  νυν έγενετό, προ 
τβ κατά Αεκεβάλβ πολέμα εν βραχεί χρό
νιο βκ είχε κατασκευάσασδαι, Τοιβτο γάρ 
μέγα Ρργον, γέφυρα μ άλιςα, πάντως καί 
μεγάλο έχρηζεχρόνβ, καί βκ ϊργον έν πο
λεμώ προ Ιπ&έσεως, Τβ δε δακικδ k'Vves 
ό μέγας Τραϊνός τη αρετή μάλλον αντβ 
ή τοϊς δπλοις περιεγένετο, ώς $εός μάλ
λον ή ώς άνθρωπος τοϊς δακοϊς καί απλώς 
πάσι τοϊς έν Ραμονίφ επιφανείς, ΛίΧ

Κ 2
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άθλια τά  ανθρώπινα! ο ί παρόμοιοι άν
θρωποι σπανιότατοι.

Η  δε των ρωμαίων δύναμις h  τη Αα~ 
χία μ ετ9 δ πολύ μειοσθαι ηρξατρ· ο γάρ , 
ϋπό Τραϊανόν αεί τά  ανθρώπων άγονται · 
έπειτα και τά  βόρεια και ασιατικά έθνη, 
χείμαρρε δίκην, λάβρως καταρασσόμένα, 
και την ές τά πρόσω όρμορφοην, χώμα τι 
ςερεω και παχεϊ, ταϊς των φωμαίων <ρά- 
λαγ'ξιν άπειργόμενα, έδει τέλος πολλοί βρα
σ μ ό  καί φρικαλέο? πατάγω , τω βάρει τ5 
έπισωρενομένο καί έπαιρομένο σώματος, 
ώςπερ ϋΰατος, όιαρφαγήναι το έρνμα ποιή- 
σασθαι. Κ αρπάθιες δρω μεν περί το τεσ- 
σαρακοςδν δεύτερον έτος της τρίτης έκα- 
τονταετηρίδος, όρμηθέντας καί τον Ιςρον 
περαιωθέντας, λεηλατησαι καί έκπορθη- 
σαι την Ιςρόπολιν. Τέλος ό αντοκράτωρ 
Λνρηλιανος, διά τον προς τον Τραϊανόν 
φθόνον, ώς λέγεσιν, ή καί τω όντι τάς 
των εθνών έφοδος καί επισωρεύσεις άχθό- 
μενος, καταλιπεϊν έκέλενσε τά  άριςερά 
το Ιςρο , περί τον έβδομηκοςδν τρίτον ένΐτ



— »4g —
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αντόν τής τρίτης έχατονταετηρίδος. Με~ 
*ή%5η(Ταν εν at ρρβραι, καί των εντοπίων 
καί μετοίκων όσοι ίσως, διά siεριφάνειαν 
βίε καί πλετον, τες βαρβάρες έδεδίεσαν,

t . _
m l boot αΰτοΐς προσήδρευον, έςτά  δεξιά 
τβ ποταμέ , καί ώνομάσ&η καί ταϋτα J a ·  
χία, παραμυ&εμένε ετως έαντόν όνόμασι, 
δΐ α άπολωλέκει πράγματα. Φαίνεται δε 
on ot πλεϊςοι καί μάλιςα 'fit κάτοικοι των 
αγρών κατέμειναν εν τή παλαια Ja x ia  τη 
επί πλεΐον νυν Εκτεταμένη Ρ εμενία  · δν- 
οχερες γάρ πεπολισμένον τόπον οικεντας 
καί οικίας καί γήδια καί κτήνη Ε'χοντες, 
κτηματικές ήδη όντας καί γαιηοχέντας, 
καί μηκέτι άμαξοβίες καί σκηνοβίες, πα- 
νοικεί ές αλλοδαπήν μετοικήσαι. Π ατέ
ρες γενβεμενων αυτοί τε ο ΐ τότε κατα- 
μείναντες, καί πολλοί ετεροι εκ των εν-  
ταν$α συχνά καταρ άσσο μενών έ$τών, ώσ
περ κατιόντες τω λόγω όχρόμε^α, άναμι- 
Ζ&έντες τέτοις καί έκρεμενισ&έντες έγέ- 
νοντο.

Ιδέ καί α  λέγει Εντρόπιος περί τετε.
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Εν$νς βν εϊλε Αδριανόν τής Τραϊανό δόξης 
φθόνος, καί ex των επαρχιών, ας κατε- 
ςήσατο εκείνος, την ρνλάττβσαν αντάς 
ςρατιαν άνακαλεσάμενος, συνέςειλε τβς 
τής βασιλείας όρβς εντός τό Ενφράτβ πο
ταμό, Ββλευόμενον δ* αυτόν όμ οια και 
περί των δάκων, οΐ φίλοι διεκωλνσαν * τβς 
γάρ άποίκβς τβς έκ των πολιτών ήωμαιών 
υπό Τραϊανό μεταςάντας, ονκήσεως I've- 
κα καί γεωργίας, άνόσιον εϊναι γίνεσ&αι 
βαρβάρας. Γαλιηνός δε μετέπειτα πάσας 
άρήκε τάς βασιλικός φροντίδας, ώςε καί 
δαχβς τβς υπέρ τον Ιςρον, ο ϊ κτήμα Τραϊα
νό τβ πάλαι βασιλενσαντος έγεγόνεσαν, 
άλλονριω&ψαι ήωμαίων, Βλλάδατε καί 
Μακεδονίαν καί Πόντον καί Ασίαν vsib 
των περί τον Ιςρον έ£νών (των γότθων) 
λεηλατηδήναι. Αυρηλιανός δε μετέπειτα, 
άς κατεςήσατο πόλεις Τραϊανός υπέρ τον 
Ιςρον , βχ ήββλή&η μέρος είναι τής αρχής: 
«  γάρ ήλπισε δννασδαι μένειν αντάς vsto 
τοΐς ρωμαίοις, των προβεβλημένων έ&νών 
ιλλυριών τε καί μυσών ε κ π ε π ο ρ & η μενών



Μετώκισε γδν τβς χατοικισθέντας εκεί 
S pates ές μέσην την μυσών γην, προσα- 
γορεόσας τον συνοικισμόν Αακίαν, η μέση 
νυν των δύο Μνσιων κεϊται, και δςιν έο 
ΰεξιά διαπλέβσι τον Ιςρονέπ ί την θάλασ
σαν. Η  Αακία τδ Λορηλιανδ διηρεϊτο k  
μεσόγαιαν Jax iav  και ές παριςρίαν J a 
xiav, λέξεις και ανται και ακμήν τόσαι 
αλλαι, α ϊ & χρήσει παρά πάντα λόγον 
γενόμεναι, τη γεωγραφίες και τη Ιςορία 
τοίς καλλίςοις καί καθόλβ άναγκαιοτάτοις 
rok άνθρώποις μ αθή μ ασι, πολυν σκο
τισμόν προεξένησαν.

Η  Αακία τδ Πτολεμαίο διορίζεται έκ 
§ορ$ά μεν τοϊς Κ αρπαθίοις όρεσι, Μπειτα 
γραμμή τινι έντενθεν αγόμενη εις την τδ 
Τέρα έπιςροφήν, έξ εω δε τφ Πρβτω· και 
μετά ταντα γραμμή μέχρι τής είρημένης 
ίσιςροφής* τά  δ* ϊτερα έξέτέρων ό ρ ια ε ι-  
σϊν, ά  και τής Ρβμσνίας. Πόλεις δέ είσιν 
εν τή Αακία α ί επιφανέςεραι αϊδε

μήκος πλάτος 
- -  μ ς! μη!Ρβκκόνινν
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* μηχοζ πλάνο?
Αοκιράνα Κ ·' μ η ί
Πορόλισσον - - μη!
Τρίρβλον * - μη!
Π ατριδάνα -  ' - νγ! μη!
Κ άρσΜ να  - νγ! μη!
Πετροδάυα - «· νγ! Κ ·'
OvXsuavbv *«· &
Νάπβκα «1 μ%! #<*
Π ατράισαα  - - μ * ! κ '
ΣαλΪΡΜ μ $ :
Πραιτωρία ανγ.άςα ν!
Σανδάνα - - να!
Αογβςία - ν$! #·?
Ονηδάυα - Μ*
Μ αρκοδάνα - - μ&! / <
Ζίριδάt)a - μ $ ! μς·
Σνγγιδάυα - - μ $ ! μς·
AsteXov - μ $ : μς.'
Ζερμιζιργα - - μ μς·
Κομιδάνα - να! μς·
Ρ αμΜ υα  - - να! μς·
Πίρβμ  . να! μς·
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X " . , μ ψ ος . πλάτος.
Ζββιδάυα - μ νβ!
Πάλοδα . - • ιγ/ Κ *\
Ζβρόβαρα - f it .'
Αίζισις - &·'
Αργιδάνα - - >«·'
Τιριΰκον - . . μ η !
Ζαρμιγε&βσa - μ£'
Ydara . - μ&!
N evrM m  - νβ!
Τίασον -■· νβ!
Ζεύγμα W μ £ Μ '
Τιβισχον - - μ ς' Μ '
Αίερνα - μζ! μδ!
ΑκμωνΙα - μη! μ ε!
Αρερηγις · ·» μ ϋ μ δ!
Φρατερία - μ μ δ : μδ!
Αρχινα - μδ! μδ!
Πίναν -· ν! μ δ!
Αμετρων - ·· ν! μ δ!

Mr να! μ ν!
ΙΙαρά  δε τον Πρβτον έν τη νυν Μ παα- 

ναραβία, ησαν πόλεις, at έρεξης τρεις*



" μήκος ItXutOt
Ζαργιδάνα -  - νέ! μζ.’
Ταμασιδάνα νέ! μζ’
Πιροβοριδάυα νδ!
Α ι εκβολαι τδ Τυρά νς! μζ:
Ερμώναχτος κώμη - νς! - μζ'
Αρπις πόλις νς! μ£

Από ανατολών ϋριον τηζ Αακίας, φησϊν 
6 Π τολεμαίος, έζίν ό Ιςρος, από της h  
Αξιβπόλει έπιςρορής μέχρι της κατά Αίνο- 
γέτειαν πόλιν επιςροφης, και ϊτ ι ό Ιερασ- 
σός (Προτος) ποταμός, δς χατά Αινογέ- 
τειαν έχτραπεις από το Ιζρ ο , προς άρκτβζ 
καώ άνατολας φέρεται. Ονκβν at ipe£ξς 
πόλεις ηοαν εν δεξιοϊς το Ιςρβ

μήκος πλάτος
ΤρομαριΟχα - νγ! μ ε
Σβχιδάνα - -  νδ! μ ε
Αξιβπολις - -  νδ! με
Κάρσον -  νδ! μ ε
Τρκϊμις -  νδ! μ *
Αινογέτεια -  νγ! μ ζ
Νοοιόδονον - -  νδ! μ ζ
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μήκος πλάτος
Σιτιόεντα - -  -  νε! μ ς!
χαι αναμεταξύ τδ Ιςρβ ,

άαβσδαυα - -  νγ! μδ!
Τιβιοχα -  -  νε! μ ς!
ων ή Λξιοπολις άνω πβ Μπραϊλης Ηχείτο, 
οΧ8 6 Ιςρος τρέπεται προς το άνατολιχο- 
βόρειον, χατ αυτόν τον Π τολεμαίον ή 
δε Μνογέτεια άντιχρν πβ των έχβολων τδ 
Πρ&τβ* τό όε ΝοΒΪόδβνον, οπβ διασχίζε
ται ό Ιςρος♦ Η  από Αξιοπόλεως μέχρι 
Μνογετείας γραμμή, μέρος της ,έφας πλευ
ράς τής Λαχίας ήν κατά τόν Πτολεμαίον, 
ml τά  πέραν τής πλευράς ταύτης μέρος τής 
χάτω Μ υοίας, ή τις χαι τά  Ιν άριςερα τδ 
Ιςρ» παράλια μέχρι Βορυσ&ένβς περιε- 
λ&μβανε. Πότερον δέ, ή Αινογέτεια χαι 
τοΝοοιόδονον h  δεξιά ήοαν τδ Ιςρβ ή εν 
άριςερα. Κ ατά μεν ον την ίχ^εσιν τδ Π το
λεμαίο, έν δεξιά τδ Ιςρβ είσιν, ήν έν άριςε
ρα τδ Πρ&τβ* εν γάρ τή χάτω Μυσίφ χατ 
αυτόν χεΐνται* άλΧ ετεραι πάλιν έχδέσεις 
Ιχοπτεύειν τάναντία ποιδσι. Μ εταξύ Τύρα,
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φησίν ό αϊτός, Νικών ιον καί Οφιοσσα και 
Τνράσπολις κεΐνται. Η  Αινογετεια παρά 
την εκβολήν τη Πρότβ κείμενη, ανατολή 
κωτέρα ήν της Αξιοιτόλεως, εν τη προς το 
άνατολικοβόρειον καμπή το Ιςρο κείμενης· 
ενταύθα δέ ή $έσις το μήκος αυτής, εν τη 
τεσσαρακοςή τρίτη μοίρφ όντος, άσφαλτοι. 
Αλλα, κο&όλο, πλήρης σφαλμάτων ή £'κ- 
δοσις, κατά παράγραφα μάλλον ή αντί- 
γραφα γενομεν η, καί περιττόν επιμένειν 
τω λυγψ παντάπασιν.

Γ  ό τ $  ο ι .

Οι δε τος βωμαίος έν τη Ρομονιά δια* 
δεξάμενοι, ο ΐ γότθοι είσίν, &&νος μέγα 
καί διαφερόντως άρεομανες καί φιλεπίδρο- 
μον, καί είς πολλά $5νη διαιρομενον · και 
τά  γερμανικά ϊ&νη γοτθικά, ή τά  γοτθι
κά ε$νη γερμανικά είσίν, Ε τι δε έρολοι, 
κοάδοι, σοηβοί, μάλλον δε κβάδοι, σβέ· 
βοι, βανδήλοι, μάρκομανοί, λογγοβάρ- 
δο ι, καί ετερα πολλά γερμανικά $&νη·



Προκόπιος δέ φησι καί άλανες γερμανικόν 
&νος είναι. Εοικε δε ή λεξις παραφθορά 

,τβ γέτης είναι* γενικόν γάρ έ'Ζτνος φασί τβς 
γότδες είναι, φησίν 6 Προκόπιος, οϊ’περ 
εν τοϊς άνωθεν χρόνοις σκν$αι έπεκαλβντο· 
Έπειτα δε, ώσπερ τινά ασιατικά %$νη εν 
τη Ευρώπη παραγενόμενα, έρύλαζαν, άς 
είχον έν Α σία επωνυμίας, βτω και γότθος 
των εν τω βορείω της Περσίας γετών άπο- 
γόνες τις λέγων, μ α  την αλήθειαν, β παρά  
Μγον συλλογίζεται, Β αςάρναι πρόδρο
μοι των γότθων ησαν έν τοϊς υπέρ τον Τυ
ρόν μέρεσι, καί διαβάντες δυνάμει τον 
Ιςρον, εί μη ρωμαίοι ησαν, πάντως αν 
άχησαν, ην καί προ αυτών χώραν οΐ γέται 
πρότερον, αλλά παλινδρομεΐν ανάγκη διά 
fa μαίες. Αρ* β καί γέται η γότθοι πρό- 
τερον ταύτά βαςάρνοις εποίησαν; Οι δε 
όακοί η δάκοι η δαύοι, η ώσπερ οΐ ρωμαίοι 
έΐεγον δάτζοι, καί ώς αυτοί έαυτες ώνό- 
μαζον, όμόγλωσσοι τοϊς γέταις καί γότ- 
~οις όντες, πάντως καί αυτοί γερμανικόν 
ϊδνοςησαν, καί καταβάντες έκ των, άριςε-

• —  ι5 γ. —
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ρών παριςρίων Ιποίησαν, osteg 9eai ol γor- 
$ ot, έκ των έφων παρατνρίων κάτεργό* 
μενοι»

Τί δε, || έφων μόνον της Ρβμβνίας τά 
γερμανικά καταράοσειν ές αυτήν φήσομεν 
ί'&νη; Αιά τ ί ουχί καί έκ των δυτικοβο- 
ρείων, dm  καί τόσα άλλα δρω μεν γερμα
νικά $&νή λυσσομανικως τά  περί τον μέ
σον Αανέβιον έπιτρέχοντα; Θήσομενδριον 
τής λυσσορμής των πάλαι δαϋτζων τον 
Ίϊσσόν , ή τάς μ ετά τάς άχανεΐς πεδιάδας 
re  δυτικό τής Ρβμβνέας γεωραχίας; Αλλ 
υ σκεπτικός και ευ σνλλογιζόμενος άναγ- 
νώςης γνωρίζβίν τότο πάντως β ββλήσεται. 
Οι δάκοι το αυτό %&νος ήν τοϊς γέταις, 
φησιν δ Αίων. Στράβων δε λέγων, ol βόϊοι 
ί ’ξελά&ησαν υπό των ρωμαίων έκ των περί 
τον ΙΙάδον τόπων {αυτή ήν ή έντός Αλπεων 
Κελτική)· μεταναςάντες δέ ές τός περί τον 
Ιςρον (άνω ποι τό τής Σερβίας Πελεγράδ) 
μ ετά ταυρίσκων ωκβν πολεμόντες δακοϊζ, 
έως άπώλοντο πανε^νεί. Κ αί αλλαχό πά
λιν, μέρος δέ τ ι τής χώρας ήρήμωσάν οί

•



δάκοι καταπολεμήσαντες βοί'βς καί ταυρί- 
βχος Έθνη κέλτικα τα υπό Κριτασίριρ . . .  
άλΧ εκείνος ot δακ& κατέλυσαν ,  ιλλυρί
ας δε και δράκας (ώ^ομογλωττος) συμμά- 
χβς έποίησαν. Αλλαχό πάλιν, βοίβς δε τός 
υπό Κριτασίρω δ Βοιρεβίςας καί άρδην 
ηράνισε καί ταυρίσκβς. Στράβων ον φημι, 
ταντα λεγων, δάκος καί γέτας τό αυτό 
έ’θνος είναι λέγει. Ε πειτα δε καθόλο είπεϊν, 
τά σλαβικά έ'θνη, ο πάνυτοι ληςρομανη, 
b πάνυτοι φιλεπίδρομα, υμέναν υδ' άρεο- 
μανη τόσον, δσον τά γοτθικά καί τά  τυρ
ηχά καί τά  μογγολικά δρω μεν * ό γάρ αν, 
άπερ, νυν μεν γοτθοις, νυν δέ ονοις, άβά- 
ροις, βυργάροις, μοαγγνοροις καί τοΐς 
Ιοιποϊς ησαν ύπήκοα, καί πολλω πολνα- 
ριθμότερα ένίοτε * ϊσως οτι καβάλο πλέον 
τβ δέοντος φιλελεύθερα έτύγχανε * τό γάρ 
αγαν φιλελεύθερον, δυλείας ώς τά  πολλά, 
παραίτιον γίνεται. Τ ά δε σκυθικά έθνη 
*βς ήγεμόνας αυτών ώς επίγειος θεός θεω- 
ρέντα, πλείςην οτι αυτοϊς έν ταΐς έπιχει- 
ρήσεσι την ευκολίαν παρείχετο, ώς μηχα-

— i5g —



νήν έώντα kavra κινεϊσ&αι, υπη καί όπως 
και δτε αυτοί έββλοντο. Είδε και τα  πλεΐ- 
ςα κατατριβεντα κα^κπονη$εντα νπ άλ* 
Χηλών τε και άλλοτρίων, έζησδένησαν, 
και τέλος έξηφανίσ&ησαν, και φβμβνοι 
σώζονται, και σλάβοι μ άλιςα, οι μικρέ 
και πάσης της Γερμανίας οικήτορες έγεγύ- 
νεισαν, την αιτίαν σννιδεΐν ράδιου · και 
άνεν της περί την πολιτικήν προνοίας καί 
φρονήσεως των φράνκων, έσώζετ αν καί 
το γερμανικόν %&νος έν ίςορία μόνον, ώσ
περ και πολλά ετερα.

Ε&νομεταναςάσεις και όνοματαλλαγάζ 
καί μετά ταντα εκπληττόμενοι δρω μεν, 
χαί οί με&  ημάς όψονται, β των παρεϊ- 
ιόντω ν μιμήματ a , αλλά της ανθρώπινη; 
ρύσεως αν£αδιαζόσης και παρεκτρεπομέ- 
νης τβ λόγο, καί άλόγοις πάδεσ ι φερομέ- 
νης, βαδίσματα. Ορώμεν και μετά σκν· 
£ας τό μέγα ε$νος των τόρκων η μάλλον 
τνρκων, τά αντάέκείνοις ποιάμενον, καί 
ήδη εκατονταετηρίδας είκοσι μετά την πρώ·
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τψ έξ Μ ίας ϊκρη\ινδιαβφζόμενρ»' Ου όώ- 
αομεν καί τοϊς κιμμερίοις η σκύ&αις το- 
σβτον χρόνον προ των τελευταίων αντοίς 
μεταναςάσεων ;  Ορώμεν καί μ ετά τβς τνρ- 
χεςτό μέγα των Μογγ&λών (βτωςό ίςορι- 
κος τάταρος Λμπυλγασης αυτός ονομάζει) 
ϊ^νος ταυτά rotς τνρκοις ποίησαν, λυσ- 
cm> κατ αυτών και την οίκβμένην χατα- 
αληξαν καί καταφοβησαν. Ταύτα τά  
νη, ώς έκ μεγάλο κράτηρος, της μεγάλης 
Σχυ&ίας, της νυν μεγάλης Ταταρίας, έ&ρ- 
(ώγησαν, καί χειμά$$β αννποςάτβ δίκην, 
βόρειάτε καί νότια., έωά τε καί δυτικά 
Μ,τεκλυσαν, της τρυφής καί διαφθοράς των 
ι]%ών την δδόν αυτοΐς παρασκευαζβσης. 
JXX* ot μογγβλοι ο ΐ έσχατοι ε ίσ ί; Τότο 
ευχής μεν άξιόν ες ι, βέβαιον δε όκ οίόμε-  
»α, όρώντες το των ανθρώπων επί τρυφήν 
wu διαφθοράν κατάφορον, καί το των 
πραγμάτων άςατον καί δλως φιλομετάβο- 
Χον όδ* a t άμαχοι των ξωμαίων φάλαγ
γες τόν κλεινόν Σκηπίωνα έπισχέΐν των 
δακρύων xai ra είπεϊν ηδυνη&ησαν, της

L



Καρχηΰόνοζ τήν τύχην δρώντα καί την 
της Ρώμης προορώντα,

Εαακται ημαρ όταν n ot’ oXeiXy *a l Ιλιον Ιρόν.

Ουτοι τοίνυν o l γότθοι, βς σχν£αζ 
ονομάζει 6  Ζώαιμος· ol αλεϊςοι γάρ τών 
παλαιών εχρώντο, ώς ϊτυχε, τοϊς όνόμασι, 
κακώς μάλα ποιδντες, τοϊς μετέπειτα 
αράγματα πολλά ααρέχοντες· όιαβάνκ; 
τόν Ιςρον έληΐζοντο τά ετερί Θράκην χω
ρία, οϊς επεξελδών ό Αεκιος, και &  πά- 
σαις κρατήσας ταΐς μάχαις, και την λείαν 
αυτός άρείλετο, ήν ετνχον είληρότες, και 
πανωλεθρίες διαφ&εϊραι διανοέμενος, &; 
άν μη καί αν&ις έαντός σνναγαγόντε; 
επέλδοιεν, άποκλείειν αντοϊς έπειράτο tip 
οϊκαΰε αναχώρησιν, καί Γάλλον τη τβ Ιςρπ 
οχ&η μετά όννάμεως άρκέσης ερίςφι, 
αυτός δε τοϊς Χειπομενοις επηει* im§8- 
λενδεις δε υπό τδ Γάλλε βασιλιώντος, m 
τοϊς έχδροϊς προδόντος αυτόν, ενσχεδά 
άγνοιες εν τέλματι πηΧωδει τδ ΤανάΧδ<χ 

(τής μεσημβρινής Ρεμβνίας), αυτός τε χβ 

οί συν αντω κατηκοντίσ&ησαν.



Μ ετά rtvra, επί ΓάΙλβ βασιλεύοντος 
xai νωδρεέοντος, h o i  ol axvSat (γότθοι) 
av$K>rtt®TOV (*** ntyvfo» σννετάρατ- 
tov&W> προέόντεςδεδδω, x a ird  μέχρι 
SaXhflqe αυτής έληΐζοντο, ώςε μηδέν 
gaflrt (ωμαίοις υπήκοον, απόρρητον υπό 
tfyn> καταλειρ&ηναι· πάσαν δε, ώς είπεϊν, 
όμχιςον πόλιν, και των ώχυρωμένων τεί- 

\άαι τάς πλείος άλώναι* λοιμός δε μ ετά  
'νώτα πόλεσί τ ι m i κώμαις επηενόμενος, 
διέφδειρεν εϊτι λέλειπτο. Αυδις άμελεία 
tw κρατοντων γότθοι, βορανοι, οροχον- 
kl· και κάρποι, τάς κατά την Ευρώπην 
Οηίζοντο πόλεις, και Ις Ασίαν και μέχρι 
Καππαδοκίας καί Εφεσο άφίκοντο λεηλα- 
ώντες. Μ ετά ταυτα πάλιν επί Ονο- 
Ιεφιανδ, σκυτών εξ ή&ών άναςάντων 
w μαρκομανών, τά  πρόσοικα τή άρ- 
# (joμαιών λεηλατοντων, εις έσχατον 
I Θεσσαλονίκη περιέςη κίνδυνο· ά^η- 
tioi τε το τείχος έπεμελοντο, μηδέποτε, 
><ke Σύλλας τοτο διέρ&ειρε, φροντίδος 
\ια&έντος, και πελοποννήσιοι τον ίσ$-

L  9
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μδν διετείχιζον, Τάλαινα Hu ftavrds 
λαινα Ελλάς!

Μ ετά ταΰτα srdhv Β ορανοΙ, γότθοι, 
καρποί m l άρβγανδοι, περί τον Ιςοον ol+ 
κοντές (παρά τδν Ιςρον), μέρος a&t 
Ιταλίας ή Ιλλυρίδος Μ ταλιαόντες atya- 
τον διετέλβν. ΒορανοΙ δε (γότθοι) κά I; 
Ασίαν διέβησαν, των βοσπορανών, φ- 
βω μάλλον ή γνώμη χορηγ&ντων αυτοί, 
ηλοία, καί τά  εν ηοσί πάντα έληίζοντο, 
m l o l των παραλίων τα Π όντο χάτοιχΜ 
προς τά  μεαόγαια καί όχυρώτατα άνεφ  
ρησαν. Μ ετά ταντα πάλιν έπεραιω&ηοω 
ές Α σίαν, m l Τραπεζαντα, πόλιν μεγ* 
λην και όλβίαν m l δυσΐ τείχεσι περιειλψ' 
μ ένψ , εϊλον, m l μεγάλην σφαγήν ποη 
σαντες, πλήθος άφατο καί χρημάτων »  
ανδραπόδων γεγόνασι κύριοι. Τον σά 
τον τατον o l όμοροντες σκύλοι (γότδ® 
$εασάμενοι, τά αυτά ποιήσαι Ιγνωοω 
m l πλοία μεν πολλά mToaxevdaavTO, τί 
αιχμαλώτων αυτοϊς ύποργοντων, κατά( 
βορανας τον εκπλον ποιεΐν δκ ετόλμηΜ
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σαρασλέοντες δε τή ηεξική δυνάμει,-(παρά 
Μσασσαραβίαν, Ββργαρίαν καί θρφιην,) 
καί ταντην την δύναμιν τοις Ιντνχεσιπλοί· 
on έμβιβάσαντες, είσήλ&ον ές τον &ρε*κι- 
χόν βόσπορον, xai Χαλκηδόνα έλόντες, 
χρημάτων καί οπλών και άλλης αποσκευής 
Ιγχρατεις γεγύναοι, ual fa l Νικομήδειαν 
Ιχωρεν μεγίςην εσαν καί ευδαίμονα πόλιν, 
διά τε πλετον καί την ές άπαντα ευπορίαν, 
δνομαςοτάτην. AkV εΐ κ α ί, προκατα- 
Ιαβάσηςτης φήμης, απέδρασαν ο ί κάτοι
κοι μ ετά των χρημάτων, το πλήθος μεν-  
fοι των ένρε^έντων έ&ανμασαν ο ί βάρβα
ροι. Παραπλήσια δε καί ή Ν ίκαια καί ή 
Κίος επα&ον, καί 6 Ρύνδακος λανρος κα- 
ταράσσων, άπήλλαξε το κακό την Κνζικον. 
Οι δε βάρβαροι άμάξαις καί πλοίοιςέν^έν- 
τες τα λάφυρα, περί τής οϊκαδε έπανόδε 
διενοεντο. .

Μ ετά ταντα πάλιν, Ουαλεριανε α ί-  
σχίςως τον βίον έν Π έρσι* άπολιπόντος, 
καίτε παντός άναρχε καί δβοη&ήτε όρτος, 
δμογνωμονήσαντες οί σκύ&αι (οί γότθοι),
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την τεϊλλυρίδα μοίρα τινί αψών εληίζοντο, 
μοίρα δε έτέρα άχρι της Ρώμης αυτής επψ  
εσαν, καί λοιμός επιβρίαας ταΐς πόλεσιν, 
όσος βπω stρότερον, τάς Ικ των βαρβάρων 
συμφοράς μέτριας άπέρηνε* Γαλλιηνός δε 
6 βασιλεύς πέραν των Αλπεων *νγχάνων, 
ytavtjFL L· forth's**. 2 'ηνικαντα ot βάρβα
ροι την Ελλάδα τάκάκιζα  διετί&εσαν, καί 
τάς Αθήνας εξεπολιόρκησαν, καί Γαλλιη
νός επί τότες έπηει ηδη την Θράκην κατα- 
λαβόντας.

Φονεύεται ό Γαλλιηνός καί δ Κλαύδιος 
αναγορεύεται αντοκράτωρ. Οι σχύ&αι (οΐ 
γότθοι) επί τότε έπαρ&έντες ταΐς προλα- 
βόσαις έρόδοις, έρόλες καί πεύκος πάρα- 
λαβδντες (γοτθικά καί τότες ε&νή), καί 
περί τον Τνραν ποταμόν ά&ροιιτ&έντες, 
δς ές τον Πόντον εκβάλλει, ναυπήγησα- 
μενοι πλοία έξακισχίλια> καί τότοις έμβι- 
βάσαντες δύο καί τριάκοντα μυριάδας, , 
άραντες δια τε Π όντε, Τόμει τειχήρει 
πόλει προσβαΐόντες, άπεκρεσ^ησαν, καί 
έπί Μαρκιανεκολιν έλ&όντες, τά  αυτά



esto&ov, m l is τον δρφαχόν βόσπορον 
αριχόμενοι, πολλβς άνδρας m l ποΙΧά 
πλοία ένταν&α απώλεσαν, μη δννάμενα 
re ρν τήν ταχύτητα ρέρειν χαϊ προσαράσ- 
σοντα άλλήλοις, φησίν 6 Ζώσιμος, ημίν 
δε δοχεΐ, δια κλνδωνα σφοδρόν m i δΐ απει
ρίαν m i διά τό πλη$ος. Εντεύθεν παρα- 
μείψαντες τον Λ&ω, Κασσάνδραν και Θεσ
σαλονίκην επολιόρχβν* μηχανάς δε τοΐζ 
τείχεσι προσοηαγόντες, κτίέγγνς τό Ιλεϊν 
ελ&όντες, άφιχναμενον τον βασιλέα πν
εόμ ενοι, άπάραντες, την μεσόγειον Ιληί- 
ζοντο. Μ οίρα δέ τις αυτών την Θέσσα* 
λίαν m l την Ελλάδα περιπλεόσασα, τά  
εκεί έληίζετο.

Χρόνε# δε μετά τούτα Κωνςαντϊνος 
σπεισάμενος Λιχινίω, χαί διαμοιράσας 
μετ αυτό την μεγάλην αρχήν, σανρομά- 
τας (γότθοι m i οτοι, η σλάβοί νπό την 
ήγεμονίαν των γότθων όντες) τός παρά  
Μαιώτιν, ναυσϊ διαβάντας τον Ιςρον m l 
την ϋπ αντω χώραν ληιζομένβς, ηλασεν
«τ* αυτός, m l νιχήσας αναγκάζει ες τά\
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όπίσω χωρήσαι, καί περάσαι τόν Ιςρον. 
Ακασας δε ότι 6 Ραυσίδαμος διανοείται 
ανθις isrl λεηλασία διαβήναί τον Ιςρον, 
επακολοθεϊ καί διαβαίνει καί αντός κατό
πιν'τον Ιςρον, (κατά την ΚραΧοβικήν πάν- 
τως), καί προς τινα λόφον ϋλας Ι’χοντα 
πνκνάς φυγόντι επιτίθεται· καί πολλές 
μεν άνεΐλεν, εν ο ϊςκ α ί Ραυσίδαμος αυ
τός ην, πολλλός δε καί έζαγρησε, καί το 
περιλειφθεν πλήθος χεΐρας άνατειναν έδέ- 
ξατο , καί μ ετά πλήθος αιχμαλώτων έπα- 
νήει προς τά  βασίλεια.

ΟΙ γόθτοι ot τήν Ρομονίαν - καί τά  
μέχρι Βόλγα καί Βαλτικής καί Βιςβλα 
υποχείρια ποιήσαντες, έκ τής Σκανδιναβίας 
εξήλθον, κιμμερίων πάντως απόγονοι όν- 
τες. Ωνομάζοντο δε ot h  τή Psμανία, 
δνσμογότθοι, προς άντιδιαςολήν των πέ
ραν τα Τυρά γότθων, ονομαζόμενων εω- 
γότθφν. Των δ* έν Ρβμονία πάλιν υπο· 
διαιρεμένων, ot μεν το Αρδελ οίκβντες,
θαεφάλόΐ ωνομάζοντο* ot δε τήν Μολδό-

· ■ · * · ·  . / .

βαν, βικτοφάλοΓ ot δε τον Ρομανικόν



άγρον, δνριγγοι, δνομα σωζομενον. ϊτ ι 
ip τ(ό Javt& dvd. Εβασιλενοντο δε Ιδία 
ol b  Ρβμβν’κ̂  γότθοι* έπειτα βασιλέα 
κοινόν ,ίγνώρισαν, βίφ πάντως, τον Γκε- 
μηεριχ (πλβσιοδότην δαντζιςί σημαίνει το  
δνομα). Ουτος τβς βανδήλβς κατοικώντας 
περί τον Τισσον ποταμδν εξέωσε, καί το 
φρβριον εϊλεν, δπερ Κωνςαντϊνος δ μέγας, 
έξεςρατενχώς in i γότθος, και βαςσρνας 
(τβς πενκας τβ Ζώσιμο) και ρωξολανβς, 
νπήκοα ϊ&νη τοϊς γότ&οις, και νενικηκως 
αύτβς, κατεσκεναςο έν άριςερμ τβ Ιςρβ έν 
τη ΚραΧοβιχη, ανωτέρω της γέφυρας τδ 
Τραϊανέ. jfkXa και νικησας δώροις αύτβς 
ψίλβςίαντφ έποιησατο. Ε πειτα ο Γκεμπε- 
ρϊχ την ηγεμονίαν των έωγυτδων ήναγκά- 
σδη γνωρίσαι, και ην εν τη Ρβμβνίηι ΰπο- 
βασιλενς των Ιωγότ^ων.

Λιαβαινόντων δε των γότθων τον Ιςρον 
και λεηλατείτων την των χωνςαντινβπολι- 
τών} γην, και αίχμαλωτβς επαγομενών ές 
την Ρβμβνίαν, ησαν πάντως εξ αυτών και 
χριςιανοι, και ή χριςιανική θρησκεία ηδη

—  1 %  —
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και b  Ρβμπνία φντενεσ^αι ήρ'ξατο * και 
γότθοι, ώς έ'οικε, τβς χριςιανβς άγάμενοι 
διά τό φιλάδελφον m i την αρετήν αυτών, 
τό τής θρησκείας αΰτών ΗηγκαΧίζονχο 
φρόνημα, ώσπερ έπειτα m i εν Ββργαρία 
όρώμεν, τάς πρώτος τής τβ Χριςβ πίςεως 
έννοιας, τάς αίχμαλώτβς τοϊς ββργάροις 
έμπνενσάσας. Ανδιος, ώς φασι, μοναχός 
εκ Μ εσοποταμίας τβς δνσμογότδβς έπΐτ 
ςρέφειν ές τον χριςιανισμάν ββλόμένος, 
διέβη τον Ιςρον, m i οπαδός η^ρεν, οι και 
γνναικομοναςήριον, ώς έοικεν, εν τ<ρ Αρ- 
δελ έκτίσαντο. Ο μεν ον Ανδιος διεπράξατό 
πως τό σκοπό μεν ον* χρόνιρ δ* νςερον περί 
τό τέλος τής δεκάτης έκατονταετηρίδος, 
Βρβνος επίσκοπος το Αβσμπόργ ταντά 
ββληδεις, και ές Αρδελ Ικόμένος, παρά  
τοϊς ληςροφρονόσι καγγάροις, m l διά τδτο 
την ειρήνην πνέβσαν θρησκείαν άποςρεφο- 
μένοις, θάνατον ενρε άντί τής ελπίζομε- 
νης ές έπιςροφήν προαιρέσεως, Η σαν καί 
τοϊς πέραν τβ Ιςρβ γέταις ή γότ&οις επί
σκοποι, eg σκυτών έπισκόπβς ώνόμαζον.
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Κωνςαντινονπολϊται*
/

Μ ετά δε ξιωμαίβς, δπλοις εκ των με-  
σημερινών διαβαίνοντας τον Ιςρον, χων- 
ςαντινβ!τολίτας δρω μεν, δι αχτίαν τοιαύ- 
την. Μ οίρα σχυ&ών τά δεξιά παρίςρια  
ετάραττε, ρησίν 6 Ζώσιμος, δπερ ό Ουά- 
Χης πνεόμενος, δνναμιν εκπέμίρας, ήνά- 
γχασε τά  δπλα παραδβναι, καί διένειμεν 
αυτήν rats παριςρίαις πόλεσιν. Οντοιδε 
ήσαν, βς 6 των σκυτών ήγεμών τω ςρατη- 
γω Μροχοπίφ συ μ  μάχες Ιπεπύμρει4 ό δε 
βασιλεύς Ονάλης &ς αιχμαλώτοις εχρήτο. 
Απαιτοντι βν τότες τω σκύ&η, ό βασιλεύς 
άποδβναι άπαναίνεται* καί των σκυτών 
hsti τβτω άγανακτβντων, καί συνειλεγμε
νών, επί τω λαβεϊν δίκην δι επιδρομής βέ
λο μενών, συν ταχύτητι πάση καί αυτός, 
τό μεν ςρατόπεδον τη δχ$η τ η  Ιςρβ παρέ- 
τεινε, αυτός δέ εν Μαρκιανοπόλει (η μ έ- 
γίςη των εν Θράκη πόλεων εζή διατριβών, 
άσκήσεως πολεμικής καί τ η  τον ςρατόν 
apOtova Ζχειν τά  επιτήδεια, έπεμελείτο.



~  i7a —

ΙΙλή&ει τοίνυν όλκάδων διά τα Πόντο ή 
ςρατιωτιχή σίτησις ές τάς τα Ιςρβ έκβολάς 
έχομίζετο, κάντενδεν ποτάμιο ις πλοίοις 
ταϊς έπικειμέναις τω ποταμω πόλεσιν ένα- 
π  ετίθετο. Λ μ ηρι δε φανέντι, άπάρας ο 
βασιλεύς έχ της Μαρκιαναπόλεως ές τα  πα- 
ρίςρια έρχεται, καί μετά των ρνλασσόντων 
τον ποταμόν ςρατιωτών, διαβαίνει τατον, 
καί έν τη πολέμια παραγίνεται. . Των δέ 
ς ψ α ι προς μάχην έκ παρατάξεως α 5αρ$η- 
σάντων, έγχεκρνμμένων δέ τοϊς ελεσι καί 
έκ τατων λα&ραίως ποιβντων έπιδρομάς, 
ο Ονάλης, τοϊς μεν ςρατιώταις μένεινχατά 
χώραν έπέταξεν, όσον δε ην οικετικόν, και 
όσον την της αποσκευήςφυλακήν έπιτέτρα- 
π το , τότων τω βαρβάρα κεπαλην ρέροντι, 
ρητόν χρνσίον δώσειν ύπέσχετο. (Νη την 
αλήθειαν, ή νπόσχεσις πάντη βάρβαρος· 
πολλών γάρ ατως ά&ώων κωμητών ξαμανων 
κεραλαί ηνέχ&ησαν τω Ονάλεντι. Ε ιδο- 
μεν και παρόμοια έν τοϊς ήμετεροις φίλο- 
σοφικοΐς χρόνοις). Εν&νς αν άπαντες ές 
τάς νλας και τά  έλη εσδνόμενοι, καί τας



υροσπίπτοντας κατασφάττοντες, καί τάς 
χεραλάς τω Ονάλεντι προσκομίζοντες, τύ 
χρνσίον έλάμβανον. Απολλνμένων δε πολ
λών βτως, οΐ λοιποί τβ βασιλέας περί ειρή
νης ίδέοντο. Το δε μή παραιτβμένβ τ ψ  
δέησιν, εΐρψη γίνεται, κα&  ήν ot σκύλοι 
μηδέποτε δμολογεϊν ψαγκάσδησαν, μηΰέ 
τοΐς όρίοις τής των κωνςαντινβπολιτών VI* 
έπιβήσεδαι, άπερ έ'μενον ώς καί πρότερον.

Οι σποράδην ίν Ρβμβνία καίάνεπίσκο- 
ποι χριςιανοί τβς έν κωνςαντινβπόλει όμο- 
πίςβς βκ έλάνδανον, καί ψηφίζεται παρ* 
αυτών Γοτ&ίας επίσκοπος. Ουτος ήν δ
περίφημος Ουλφίλας, U αιχμαλώτων γότ
θων χριςιανών την Ασίαν κατοικόντων, δς 
περί το μέσον τής τέταρτης έκατονταετη- 
ριδος (355) επίσκοπος γότθων έν Κωνςαν-  
τινβπόλει χειροτονείται, καί ές τά  έντός 
τη Ιςρβ ϊρχεται, τβς γότδβς ές τδ τδ Χ ρι- 
ςδ δόγμα έπιςρέψων. Εν μεν βν τή των 
^νρίγγων χώρα, έν τω Ρβμβνικω αγρω, 
δ'ίτβ βασιλεύς (ύποβασιλενς) των γότθων 
Φριτιγέρνης ήν, κατά σκοπόν άπέβαινετω

' — . 175 *—



Ουλφίλα το εγχείρημα * εν δε τη των βικτο- 
φάλων, δπο βασιλεύς ήν των γότθων Λθα- 
ναριχ, ος καί άρχιβασιλενς ήν των δυσμο- 
γότθων, είσαγόμενη ή χριςιανική θρη
σκεία , μνρία εϋρισκε τά  εμπόδια. Τέλος 
Λθαναριχ, ω καί Φριτιγέρνης υποκείμενος 
ην, διακηρύττεται τη νέα π ίςει πολέμιος· 
άνθρώπω γάρ άρεοφρονοντι δλως, θρη
σκεία ειρήνην καί φιλανθρωπίαν πνέοσα, 
άπήρεσκε * καί δέος ψ  αντω, μη ot γότθοι 
χριςιανοί γενόμενοι, κακοί ςρατιώταν γέ- 
νοιντο. Λύσσα τοίνυν κατά τής θρησκείας, 
καί το τής Ρομονιάς έδαφος, μάλιςα δε 
τής Μολδόβης, μαρτύρων βρέχεται αί'μασι. 
Τηνικαντα τό δια Χριςδν υπομένει μαρ
τύρων καί δ μεγάλομάρτυς Ν ικήτας, Ι| 
επισήμων γότθων ή φυμένων καταγόμενος, 
ο την μνήμην εορτάζει ή εκκλησία κατά 
τήν δεκάτην πέμτην το σεπτεμβρίο μηνάς. 
Ο ιει, φίλε, καί έκκλησίαν εϋρήσειν ένΡο- 
μονία κτισθεΐσαν επ' όνόματι Νικήτα 
το μεγάλομάρτνρος, εν Μολδόβη μάλιςα, 
δπ ο, ώς δοκεί, δ άγιος Νικήτας τδ διά



χριςον νπέςη μαρτύρων ;  Μ άτψ  ζητήοεις. *  

Οδαμβ εν έσεις . Πάντως ό μεγάλομάρτνς 
Νικήτας προ τής νποςρορής τβ Ονλρίλα 
& τήςΚωνςαντινβπόλεως, ή και τής πρεσ
βείας, εμαρτνρησεν.

Ιδβ περί τβτων τι ρησιν υ Σωζο μένος, 
σλή&ος των νπδ Φριτιγέρνψ διά Χριςυν 
μαρτνρβντες ανηρέ&ησαν {ή πριν ή καί 
Φριτιγέρνην χριςιανδν γενέσ$αι, ή καί 
γενομένβ μεν, Λ^αναρϊχ δε τβ άρχιβασι- 
λέως των δυσμογότ^ων κελενοντος) * 6 γάρ 
Λδαναρίχ άγανακτών, ώς τής πατρφας 
θρησκείας καινοτομβμένης, πολλβς πολ- 
λα ϊς τιμωρίαις υπέβαλε * τβς δέ, μηδε λόγβ 
μεταδιόβς, άνεϊλε. Λέγεται δε ώς και ξόα~ 
νον i p* άρμαμάξης έςώς, καί κο&* ίκάςην 
σκηνήν των χριςιανίζειν καταγγελία μόνων 
περιαγόμενον, έκέλενον τβτο προσκννεΐν 
καί &νειν οΐ περιάγοντες* των δε παραι- 
τεμενών, συν αντοϊς άν&ρώποις τάς σκηνάς 
ενεπίμπρων. Ταυτα ποτέ iv τω Ρβμβνικω 
αγρω καί εν Μδλδόβη έγένετο.
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Ο Ουλρίλας, φησϊν 6 αυτός Σωζόμενος, 
τά  μεν πρώτα βύέν διεφέρετο προς την κα- 
£όλβ εκκλησίαν ώς δέες Κωνςαντινόπολιν 
άρίκετο, λέγεται, διαλεχ&έντων αντω περί 
τβ δόγματος των προεςώτων της άρειανί^ 
αίρέσεως, καί την πρεσβείαν αντω σνμετρά- 
ξειν προς βασιλέα νπισχνομένων, εΐ ομοίως 
αντοΐς δο'ξάζοι, βιαστείς υπό της χρείας, 
η καί αληθώς νομίσος άμεινον βτω περί 
See φρονεϊν, τοις Αρείο κοινωνησαι και 
αυτός, καί παν το φό)Λ>ν άποτεμεϊν τφ  
χο&όλο έκκλησίας. ,·_■ ; ,

Η  δέ πρεσβεία αϋτη, ης Ουλρίλας 
έξηρξεν, έπί Ονάλεντος εγένετο, το Φρι- 
τνγέρνο συμμαχησαί οί αυτόν κατά Α%α- 
ναρίχ ζητβντος. Ο μεν Σωζυμένος πέραν 
τβ ίςρο  έν τη νυν Ββργαρία την ςάσιν τοϊ; 
γότδοις σνμβψ αι λέγει. Σωκράτης δε b  
άριςερα, ο καί πι&ανότερον καί έπομένω; 
προ της έσβολης των οννων. Η  Φριτιγέρ- 
va, ρησίν ό Σωκράτης, καί Αδαναρίχ 
ςάσις έν άριςερα τβ.Ιςρα συνέβη* καί ό 
Φριτιγερνηςβοητέμενος υπό τβ Ονάλεντο;
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ένίκησε τον Α&αναριχ, καί την θρησκείαν 
τβ ενεργέτβ άσπάζεται, καί τόςύα* αυτόν 
το αυτό ποιεϊν προτρέχεται* καντεν&εν 
τά πλεϊςα φυλά των γότθων τό τβ Αρείβ 
δόγμα έδέζαντο.

Οτι δε ό Ονλρίλας ό μόνον δυρίγγος, 
αλλά και βιχτοράλβς (ό μόνον τός κάτοικος 
τής Τζάρας φβμανέσκας, αλλά κ α ί  της 
Μολόόβης) έπιςρέψαι πειράται, ό αυτός 
Σωκράτης φησί. Επειδή Ονλρίλας β μό
νον τός υπό Φριτιγέρνην, αλλά και τός 
υπό Α&ανάρίχ γότ&βς τον χρίζιανισμόν 
ίξεδίδασκεν, ό Α&αναρίχ, ώς πάραχαρατ- 
τομένης τής πατρώας Θρησκείας, πολλές 
των χριςιανιζόντων τιμωρίαις νπέβαλλεν, 
ωςε γενέσ$αι μάρτυρας τηνικαντα βαρβά
ρες άρειανίζοντας. Αλλ* Αρειος μ εν . . . .  
οΐ δε βάρβαροι, άπλότητι τον χριςιανι- 
ΰμόν δεχόμενοι, υπέρ τής ές Χριςόν πίςεως, 
τής ενταύθα ζωής κατερρόνησαν.

Επιςρέρων άρειύρρων ό Ονλρίλας ές 
τός Σύριγγες, «ς πρότερον ές τό καθολικόν 
ήγηόχει δόγμα, μετασαλενσαι αυτός έκ 

* ' Μ
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τβτβ βκ ευχερές, βμήν βδ* άκίνδυνον φετο* 
δ$εν καί κτίσμα μεν τον Χριςόν άποφήναι 
άπέσχετο, η βκ έτόλμησε· δεοτέραν δέ 
τινα θεότητα άκτιςον, παρά &εβ πεμφ^εΐ· 
σαν τω κόσμφ, εισήγαγε, καί βτως έκάτερα 
τά  μέρη καίΑρειηνβς καί γότ^βς έπολιτει> 
σατο. Ε ι δε 6 Ονλφίλας φρονών τά  τής 
καβάλο εκκλησίας aniVavev, ώς άλλοι λέ- 
γβσι καί νέλβσιν, Ισως Έπειτα μ ετά των 
γότθων περαιώνεις τον Ιςρον , καί έν τή 
των κωνςαντινβπολιτών γη καταςο&είς, καί 
τβ Ονάλεντος ηδη μη νπάρχοντος, άπο§· 
ψίψας, ο πολιτευόμενος έδε'δεκτο φρόνημα, 
ες την καθολικήν καί ορθόδοξον εκκλησίαν 
έπέςρεψεν. Αλλά το τβ ΑρεΙβ δόγμα εκεί· 
νεν έξελνόν, πάσι σχεδόν τοϊς γερμανικοί; 
διενόνη ϊ^νεσι.

ΙΓρώτος 6 Ουλφίλας το εναγγέλιον ες 
τήν γοτθικήν μετέφρασε γλώσσαν, ηπερ ή 
παλαιά των νυν δαντζων τυγχάνει, καί, 
πλησιάζει μάλλον τη των σβένσκων νυν 
διαλέκτω ή έτέρα τινί των δαϋτζικών δια
λέκτων. Τεκμήριον καί τβτο εναργές τβ



Τ8ζ γότθος έκείθεν, Ικ τής Σκανδιναβίας 
έκραγήναι ές τά ήμέτερα, Μ ετέρρααεν 
ϊτι και μέρος της παλαιάς διαθήκης· άλλα 
δεδιώς μη το άρεόρρον καί ριλόμαχον τδ 
not avis έτι μαΏ.ου έζάπτοιτο, τής των 
βασιλικών άπάσχετο μεταφράσεως. Γράμ- 
μ ασιδέ, έξαιρομένων δύο ή τριών έςάπό- 
δοσιν άλλοτρίων παντάπασι φωνών, έλλη- 
νικοϊς Ιχρήσατο, άπερ πολλώνςερον o t b  
Iostaviq δυσμογότθοι, το των λατίνων 
δόγμα δεζάμενοι, καταλιπόντες, τά  λατι
νικά άντισήγαγον. Σώζεται άτι καί νυν τδ

Ονλρίλα ευαγγελίαν, καί συνιάσιτοτο 
οΐ σοφοί Λάντζοι.

Ου μόνον δε την χριςιανικήν θρησκεί
αν, αλλά και γράμματα είσαγαγειν τοίς 
γότθοις ο Ουλφίλας ββλόμένος, πολλή 

k άπήντα τή δυσχερείς. Απεςρέφοντο οΐ 
γότθοι και τά  γράμματα, ώς έκθηλννοντα 
τβς άνθρώπος και ανεπιτήδειος άποκαθι-  
ςώντα ες πόλεμον. Οις, κατά τον Π ρο
κόπιον, τδ άπδ σκύτος επιγένοιτο δέος, 
ντοι δμήποτε ζίφος ή δορατίβ νπερφρονεϊν

Μ a
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αξιώσειαν, ϊλεγον οΐ γότθοι Αμαλασέν^α 
τή $ηγατρϊ τε Θεοδοριχ βασιλέας, γράμ- 
μ ασι καί ή&εσι ήωμαϊκοΐς παιδεν&ψαι 
τον νΐδν αυτής καί διάδοχον βελομένη. 
Στρατηγός δέ τις γότθος, δτε ο ί γότθοι 
ήγον και έ'ρερον τάς νήσος, και τήν ήπει
ρον τής ταλαίνης Ελλάδος, καί λεηλατή- 
σαυτές τάς Αθήνας, και τα  βιβλία ές σω
ρόν έν αγορά σννα&ροίσαντες, έργου και 
παρανάλωμα Η φαίςε ποίησαν έβελοντο, 
άγα&ή τύχη παραπλήσιου τι φρονώ ν, έσωσε 
τά  βιβλία. Σνςρατιώται είπε, ίάσατετοϊς 
ελλησι τά βιβλία * ταυταγάρ αυτοί ϊχοντες, 
άμελεσιν οπλών εΐ δ* εμπρήσετε ταυτα, 
ανάγκη αντοΐς ςερη&εισι τέτών, καί μηδέν 
άσχόλημα εχεσι, επί τά  όπλα τραπέσ^αι, 
καί μεταμελη&ήσεσ&ε πάντως πράγμ 
ασύμφορου καί επιβλαβές τοίς γότ£οις ποι- 
ήσαντες. Γνήσιος έτος προπάτωρ των νυν 
δαντζων τω όντι έτνγχανεν. Ει&ε καί ό 
-4 “?« πανεργος ποιητής καί ςρατηγός 
Αραχρ τοιετω τινί έχρήσατο σοφίσματα 
εσώθησαν γάρ άν ήμιν εϊπερ, πολλαίμν-



ριάδες βιβλίων, άπερ υπό των θρησκομα
νών κατεμπρήσθη άράβων, των μηδέν 
alio ανεχόμενων βιβλίου η το κοράνιον* 
ατω καί αυτός ό Αμρο δ χωλαίνειν τω δό- 
γματι υποπτευόμενος, ασεβής καί άθεος 
άχβσαι υπό των θερμών καί υπέρθερμων 
μεσολμάνων, άπέφευγε.

Κ ε  φ ά λ α ι ο ν γ .
ΤΥΡΚΟΙ. 

θ ύ ν ν ο ι .

Τ ο  μεν L· κράτος των γότθων, δ ιάτας  
Ιηςρεπιδρό μάς καί επιθέσεις, μέγα ήν καί 
φοβερόν τοΐς κωνςαντινεπολίταις4 άλλα 
γάρ αυτίκα ετερον έθνος μεϊζον καί φοβε
ρότερου , καί πολύ άγριώτερον των γότ
θον,, καί γότθοις αυτοϊςκαί τοϊς κωνςαν- 
τινεπολίταις επέπεσε, καί έντός ολίγο, την 
μεγάλην αρχήν των Γότθων άρδην άνέτρε-



ipe, καί εν τοϊς έώοις τβ Ιςρβ έξηφάησεν. 
Οι βννοι, ή χάνοι, κατά τον Ώτολεμαΐον, 
χειμάρ^β δίκην λανρως καί άνναοςάτως 
εκ των έφων καταρβηγννμενοί, και παν το 
νπαντώμενον έπισνροντες, και άλανβς ήτ- 
τηδέντας σνςρατενειν, μάλλον δε σνλλη- 
ςεύειν άναγκάσαντες, Ιπέπεσον πρώτον 
τοϊς έωγότδοις, ταϊς έπιδρομαΐς και λεη
λ ασ ίας Ικανώς, ώς προς τβςβννβς, εξα- 
σ&ενήσασιν. Ερμαναρϊχ βασιλεύς των έω- 
γότθων άνδίςασ& αι άπειρηκώς, και τά 
τβ Ι’δνβς άναλαβεϊν και άναςήσαι ποτέ 
άπογνβς, ές άπονοtav ήλ$ε, και έαυτόν 
διεχρήσατο * και τά  δυςυχή τβ οϊκβ καί της 
αρχής αντβ λείψανα, ές δυο μ άς τής Ώόλ- 
σκης (Αεχίας) διεσώ^ησαν. Λ&αναρίχ δε 
τον έπικείμενόν οΐ μέγαν κίνδυνον όρων, 
άποτρέψοα τβτον καί άπώσασ&αι την λνΰ- 
σορμ ψ  των βννων, έπειρατο ές δύναμιν 
άλλ* βτε το παρατνριον, βτε μην το τν- 
ροπρέτιον χώμα, τά  επί τω δυοείοβολον 
είναι την χώραν χω&έντα, ωφέλησαν oi 
γάρ βννοι, δίκην χειμάρφβ κωλυόμενα καί
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επαιρομένο xai άναςρέφοντοζ, ix  των 
Ιηερκειμένων το Χοτίν το ποταμδ μερών, 
νπερεκχνθέντες εξεπλημμνρησαν, καί πα- 
cav την εώαν Ρομβνίαν κατέκλνσαν. Τη- 
νικάτα Αθαναρίχ ές Αρδελ διασώζεται, καί 
oi δνσμογότθοι δπλοις άντιςηναι άσε}*· 
stιοθέντες, φνγη την σωτηρίαν άνε&'μον, 
και τον Ιςρον έπιτρεφάντιον σφίσι των 
κωνςαντινοπολιτών, άγεληδόν επεραιοντο. 
Οι γότθοι, ψησί τις των πάλαι ίςορικών, 
τοσοτοι ησαν τον Ιςρον διαβαίνοντες, και 
εξ την των κωνςαντινοπολιτών γην άποβαί- 
νοντες, δσοι καί ο ΐ άναψυσώμενοι σπιν
θήρες τηξΛιτνης εκραγείσης αίρνηδίως με- 
γαλήν εκρηξιν. ΙΙεραιωθέντες δε ές τά  πέ
ραν το Ιςρο , τος οννος φενγοντες, καν- 
τοϊς φυξίμοις τόποις κατασκηνώσαντες, 
αύτίκα τοις κωνςαντινοπολίταις τνραννι- 
κώτερον ή δοΧιώτερον προσενεγθεϊσιν, ε*ε- 
ίΐοΧεμω&ησαν. Ακοσωμεν και α  περί το- 
των των όνων λέγει ό Ζώσιμος.

Φνλόν τι βάρβαρον τοις νπερ τον Ιςρον 
νκνθικοϊς έπανέςη, προτερον μεν οχ έγνω-



σμένον , τότε δέ έξαίφνης άναφανέν. 
θύννος δε retec έκάλβν, εΧτε βασιλείας αύ- 
tee  όνομάζειν προσήκει σκνθας, εϊτε eg 
Ηρόδοτός φησι παροικεϊν τον Ιςρον σιμός 
άσθενέας άνθρωπος, εϊτε εκ τής Ασίας ές 
την Ευρώπην όιέβησαν · και τδτο γάρ εν- 
ρον ίςορημένον, ώς εκ τής τδ Ταναίδος χα- 
ταφερομένης ίλύος, ό χιμμε'ριος άπογαιω- 
θεις βόσπορος, ίνέδωκεν αντοϊς εκ τής 
Α σίας πεζή επί την Ευρώπην διαβήναι. 
Αλλά καί ό Ζώσιμος ενταύθα, άχβσας 
μεν έξ Ασίας τβς βννβς ές την Ευρώπην 
διαβήναι, μή είδώς δέ τίνι τρύπιο ώς μόνα 
πόρο έξ Α σίας ες Ευρώπην τδ των Καυκά
σιων ίσθμ δ τυγχάνοντος, τδ Ωκεανό τάχα 
μέχρι Περσίας έ'ξ άρκτο καθήκοντος, ώς 6 
γεωγράφος φησϊν, ίνεδωκεν εξ άμαθείας 
λογοποιοΐς ανθρώπους, πάντη απίθανα 
καί φυσικώς αδύνατα δΐ αμάθειαν πλάτ- 
τβ σ ι, διάβασιν έπινοδσιν βτω τοϊς βννοις, 
οτ ι, λέγω, δ κι μ μερικό g άπεγαιώθη Βόσ
πορος. Θελήσας δέ καί περί των βυνών 
είπεϊν τ ι , δείκνυαιν έαυτδ τής σκνθικηΐ
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ίζορίαξ μεγάλην αμάθειαν. Ορος άνα- 
γνωςα όσων ατόκων έξηγήσεων ή ισχυρό- 
γνωμοσύνη και τό μεγα αξίωμα τό Στρά
βωνος έγένετο αίτιον! μάλλον δε, όσον 
ευκαταφρόνητοι, όσοι έκτων βιβλίων μόνον, 
άλλ* δ και εκ των πραγμάϊων^ααν&άνειν 
τ ά αράγματαββλονται; ίσως καιολω χαα« 
λόγγων φωμαϊκών εδέησεν ές άπόδειξιν^ότι 
τ ό  σχίσμα τ η  Ιςρβ τό ες τον μυχόν τδ 
άδριατικδ εκχυνόμενον, ω περ δ Λ ριςοτέ- 
λης έςίχ&νακών φαινομένων έξήγησιν εχρή~ 
σατο , δδέποτε ϋπάρξειεν. Ως ισχυρόν δςι 
stρόληιρις, ώς δέ δυσχερές τό ταύτης άπαλ- 
Χαγηναι.

Αιαβάντες δε οΐ βνοι συν τοΐς ΐπποις 
και γυναιξι και τέκνοις και οις επεφέροντο, 
τοΐς εν άριςερα τό Ιςρβ επψσαν σκυδαις, 
οΐ’περ τον δννικόν νπενεγκεΐν δκ εδνναντο 
πόλεμον * εί γάρ και εκ παρατάξεως βτοι 
ot έφ* ίππων (ι) καί διαιτώμενοι και.κα-

( ι)  K ac Λτιΐλας tnuza παρά τφ ΟνεγΙςφ τώ Xu· 
*&>γω έςια&είς, μ ίναν Ιφ ίπ π ο , των οίχαων νπίρ χεφα-
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δενδοντες, μάχεσδαι δκ ήδνναντο, άλλα 
ταϊς περιελάσεσι καί ra ti έκδρομαις καί 
ταίς εύκαίροις άναχωρήσεσιν, εκ των Ιπ
πων κατατο'ξένοντες, άπειρον των σκυτών 
ειργάζοντο φόνον» Toro συνεχώς πούν
τες, ές τοτο τό σκν&ικον περιέςησαν τύ
χης, ώςε αντβς ύποχωρησαι τδτοις πάντα, 
και αύτβς φεύγοντας περαιω&ηναι τον 
Ιςρον , χεΐρας άνατείνοντας και ικετεύον
τας δεχδηναι παρά βασιλέας, ύπισχν8μέ
νος πληρώσειν εργον αυτω συμμάχων πι
ζών και βεβαίων. Ο δε Ουάλης δέχεσ^αι 
τότες επίτρεψε, πρότερον άπο&εμένβς τά 
όπλα. Λ λϊα των ταξιαρχών, και δσοι των 
ζρατιωτών αρχηγοί ησαν, διαβάντων τον 
ποταμόν, έφ* ω, οπλών δίχα, τοςβαρβά
ρες επί τά  {ρωμαίων δρια παραπε'μψαι, και 
μηδέν ετερον ποιησάντων, άλλ* ή έπιλο- 
γην γυναικών ευπροσώπων, και παίδων 
ωραίων ές αισχρότητα, $ήραν, (όρας αναγ- 
νώ ςα;), και οικετών η γεωργών κτησιν, οϊς
Ιών βαςαζόντων την τράπεζαν , eίςιατο ϊφ ιππος, ο *> 
Ευρώπη μεΐζον πάντων δυναμενος.



μυνοΐζ προσε'σχον, παντός έτέρβ κοινω
φελές νπερορώντες, hlaSov ot βάρβαροι o l 
σλείος μετά των tisthov περαΐω&έντες, καί 
άμα της γης έπιβάντες, ητβ Ικεσιών, ere 
όρκων έμντ/σ&ησαν · άλλ9 ή Θράκη re άπα- 
σα και ή Π αιονία (χ) και ή Μ ακεδονία καί 
ή Θεσσαλία έπληροντο βαρβάρων, τά  προ- 
ϋαεσόντα ληϊζομένων. Ιόν  τί ρησι καί 
Εννάπιος αέρι των διαβάντων γότθων τον 
Ιςρον.

Οι σκν$αι eto i την γην, ές ην κατέ- 
ψνγον, κακών ανεκδιηγητών ένέπλησαν* 
σαΐδες γάρ αυτών καί το οίκετικον πρός 
τε την ευκρασίαν τών αέρων άνέδραμον, 
και παρά την ηλικίαν ηβησαν, καί πολύ 
το έπιρυάμενον ην πολέμιον γένος. Οι μεν 
ον παλαιοί μΰ&οι λέγοσι περί την Βοιω
τίαν καί Κολχίδα, δρακόντων όδόντων κατ 
τασπαρέντων, οπλοις άμ α  τω σπύρω τδς 
άνδρας άναπάλλεσδαι* ό δέ κα&  ή μάς 
χρόνος καί τον μν&ον τοτον ές <ρώς άμ α

{ (») Τ<α Θράκη ivvOHtCU xal ή βοργαρία. Τφ Jltuo-
via xal -η Σερβία.

—  187 —
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καί έργον συνήγορε, καί όφθηναι κατηνάγ- 
κασεν * β γάρ έφθασαν ες την των (ρωμαί
ων επικράτειαν οί παϊδες,ώ σπερ όδόντες 
διασπαρέντες, και πάντα ην μεςά θτιμέ 
και μανίας καί φόνων, άνελθόντων ες ηλι
κίαν μάχιμον παρά τον χρόνον. Tama 
ψησίν ο Εννάπιος, το <Γ αληθές βτως 
έχει. Κακίας περί αυτός προσενεχθέντες 
και πολιτενθέντες οι διεφθαρμένοι κων- 
ςαντινβπολίται, προνοίας και φρονήίΐεως, 
καθόλβ, περί τά πολιτικά καί την λοιπψ  
οικονομίαν τβ βίο εςερημένοι, αντί ξένων 
ευγνωμόνων, εχθροϊς πολέμια φρονοσιν 
ενέτνχον, καί άρξαντες αδικίας, άνθρω
πος, απλές μεν καί αγροίκος, άρεομανεϊς 
δε εκτόπως καί ελεύθερες, πλεϊςα καθ' 
εαυτών εξηγρίαναν.

Τ ί δε ο ί ήμέτεροι §8μονοί τηνικαντα 
εποίησαν; Αιέβησαν καί ότοι τον Ιςρον 
καί ες την κωνςαντινοπολιτών γην διεαώ- 
θησαν; Ισως τινες, πολλοςημόριόν τ ι πάν
τως σνμπάντων, οί πολλοί δε καί σχεδόν 
πάντες, έμενον εν τη χώρα, τον κλνδωνα



ιΰ(οζ πρός ώραν, ες φνξίμβς τόπος, is ί'- 
Χας καί όρη καί υπερποτάμια μέρη άνα- 
χωροντες, διεκφενγοντες· ή λύσσα γάρ των 
ζββαλόντων εχθρών, κατά των κρατον* 
των εξεκενβτο καί έξεχύνετο, άλλ* ο κατά 
των κρατημένων, ών ot νέοι κρατοντες, 
iirιδεείς ετνγχανον. Η σαν ον ο ί φομδνοι 
Ζεστοί των γινομένων, καί τ ι καί οκ άνε- 
πηρέαςοι, άγομένης καί φερομένης της 
χωράς ϋπό των άρεοφρόνων επηλνδων, άλ
λα διεκρίνοντο πάντως καί τοϊς πρώην κρ*χ- 
τβσι ϋπό των νέων κρατοντων ο σννεμίσ- 
γοντο, σχολή γε καί ως πολέμιοι νπ\ αυ
τών εγνωρίζοντο. Ως ϋπήκοοι όν ϋπ* αυ
τών Ζεωρβμενοι καί δημητρόφρονες καί 
σανόφρονες μόνον οντες, ι)πιώτερονέπραγ- 
ματενοντο. Ουδέ τος οννος πάντη άγριος 
καίπάσης παντάπασι πολίτικης έςερήσΖαι 
οϊήτέον, σχολή γε καί ές τος όμοιος σφίσν 
φιλίας. Ε ι δέ παρά τοίς ίςορικοΐς §ητώς, 
εδε'ις λόγος φομόμων, ο Ζανμαςόν οδέ ξέ
νον καί γάρ καί πρότερον καί μετέπειτα, 
ακμήν καί μέχρι τώνδε των φιλοσοφικών

—  1 8 9  —



λεγομένων χρόνων, δρω μεν τος όπλορό- 
ρος μάλλον ή τές άροτρόρόρβς καί καλαν- 
ροπορόρος υπό των ίςο ρικών λύγβ άξιε- 
μένος. Κομάνων, οζων, καγγάρων, μοαγ- 
γνόρων, χαβάρων, αβαρών, οννων, γότ
θων, δάκων, γετών, σκυτών καί των λοι
πών βαρβάρων, των ρονομανάντων απαν
ταχό,, και οδέ σπιθαμήν, ετως είπεϊν, τβ 
δάπεδο άμίαντον άνθρωπίνοις αΧμασιν εα- 
σάντων,πολύς παράτοϊς πολλοϊς λόγος, $β- 
μένων δέ και των προ αυτών, επιχωρίων, 
των ειρηνικών κωμητών, των τω δντι λό
γο άξιων, τών ήμετέρων τροφέων, οδεϊς 
λόγος, δτι μη πάρεργου * ησαν γάρ καί 
έπ ί δάκων καί γετων καί σκυτών τών έπη- 
λνδων, καί έγχώριοι έγγενέες κάτοικοι, καί 
οδέ, άναχωρβντων τών έπηλύδων, ϊρημα αν
θρώπων μενειν ήγητέον τά  μέρη, ώσπερ 
καί μ ετά ταντα §πί γότθων, έπί όνων, επί 
άβάρων , έπί βοργάρων, έπί καγγάρων καί 
τ :  έγγενέες κάτοικοι ο ί ρβμννοι. έτνγχα- 
νον. Αλλά Τίνες οτοι ο ΐ αντόχθονες κά- 
κάτοικοι; ΗμΧν δοκεϊ σλαβικά έθνη τότες

— 1 9 0  —.
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είναι, m l τβτων ίσως at έν τοίς βνγγράμ^ 
μασι Τ8 Πτολεμαίο μόνον σωζόμεναι πό
λεις της Ραμανίας, ϋπηρχον χτίσματα* χαί 
οΐ μοαγγυόροι Παιονίαν καταςρεχράμενοι, 
βχ έρημον κατώκησαν την χώραν, άλλα 
σνγκάτοιχοι σλάβοις, χατοίκοις πλείοσι 
ΰ'ρων ασιν, εγένοντο, ώσπερ χαί νυν ετι, 
άλλα τό μοαγγνόρος πολύ εν ίςορ ία , χαί 
το σλάβος μόλις άκαεται, καί μηδ* είναι> 
αλάβας έν Μ οαγγνορία τινές ετι οιονται. 
Ορας, φίλε, οσον χαϊ οί ίςοριχοι χνδάίζασι, 
Iίρεσι καί τυξοις καί δόρασι νηπιοφρόνως 
πιτοημενοι, 8ς ψιλοσοφεΐνί'δει, ολίγον γέ.

Των μεν h > δυσμογότδων, μοίρα μεν, 
με&* ης χαί ό Ονλφίλας, έν Θράκη υπό 
βασιλέα έαντης χατέμεινε* μοίρα δέ τις 
ίτέρα, δολοπραξίαις και πραξικοπίαις πα- 
λαμναίων και άλαςόρων και επαράτων λει- 
τεργών προτραπεϊσα, τά  αναμεταξύ Ιςρα  
χαι των παραλίων τα άδριατικα κόλπε μ ε- 
Χρίζ Ελλάδος λεηλατησασα, ές Ιταλίαν έπέ- 
ρασε, διά των υπερκειμίνων τόπων τα 
Ίριες, καί ταύτην μέχρι τα σικελικά ποο&+
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μβ κατεκτήσατο, υπό βασι)Ια  Λλλαρϊχ 
(παμπλέσιον σημαίνει ή λέξις δαντζιςί). 
Εντεύθεν δε χαταλιπόντες την Ιταλίαν οΐ 
δνσμογότδοι, ες τά μεσημβρινά τής Φράτ- 
σης, τής πάλαι Κέλτικης, μετανέςησαν, 
και Τολβσσα πόλις (Τολ'αζ νυν) ήν αυτών 
τά  βασίλεια. Π ερί δε όγδοήκοντα ένιαν- 
τος επειτα, των φράνκων μέγα ήδη δυνα- 
μενών εν τω βορείω τής Κελτικής, καί ε; 
το νότιον εκτείνεσ^αι άργομένων, ες Ισ
πανίαν μετωκησαν, osτο άχρι τδ νυν βασι
λεύ βσιν. Οι δέ έωγότ&οι ές τά  μ έσα περιί- 
ςρια άφικόμενοι, επαχθείς ήσαν τοϊς κων- 
ςαντινβπολίταις , άγοντες και φέροντε; 
την γην αυτών, και φόρου λαμβάνοντεζ, 
ον τύφος καί ήλι&ιύτης μ ισθόν ϋπηρετfa- 
των ώνόμαζον. Ηκε δε ες μέγα βα&μοι 
δυνάμεως τά  έωγότδων υπό τον περικλά, 
Θεοδορίχ βασιλέα. Ουτος, Οδοάκρ τψ 
άνω Ιταλίαν άρπάσαντος, μετέβη έκεΐσε, 
προτρεφάτων των κωνςαντινβπολιτών, κώ 
Υποχείρια πάντα μέχρι Μ ασσαλίας, τη; 
νυν Μ αρσέλ, καί τάς προκειμένας νήσε;,
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έποίησε. Βασίλεια δέ τής μεγάλης αρχής 
αντβ, της από Ιςρβ μέχρι Ροδανέ έξαπλβ- 
μένης, Ραβέννα πόλις, ή έν τω βορείω ανα
τολική τής Ιταλίας κείμενη, έτύγχανεν. Hv 
δε ό Θεοδορίχ των κατ αυτόν βασιλέων 6 
ματαιότατος* Τάλαινα Ελλάς, τάλαινα 
και συ Ιταλ ία! οϊα ύμίν'ή τρυφή καίή δι
χόνοια έπέκλωσαν δεινά!

Π ρίνδέ τον Θεοδορίχ μετά των έωγυτ- 
£ων και των γυναικών αντοϊς και των παί- 
όων παναμαξει ές Ιταλίαν μεταναςήσαι, 
όρώμεν , τβς γεπίδας εξωσδέντας ϋπ αντβ 
εκ των παραδβναβίων τής κάτω Μ όαγγνο- 
ρίας, ές το Λρδέλ ίκέσδαι. Ην μεν βν 
περί τότες τβς χρόνος πρωτεύων αυτών νο
μός, αϋτη ή χώρα, μέγυρις β ο ί  άβαροι, 
σνμμαχόντων σφίσι των λογγοβάρδων, νι- 
κησαντες κατά κράτος τβς γεπίδας, κύριοι 
τής χώρας έγένοντο. Το δέ όνομα των γε- 
πίδων έξέλιπεν εντεύθεν έκ τβ τραγικό τής 
οίκβμένης $εάτρβ, διασπαρέντων τή δε κα- 
κεϊσε των δνςνχών τβ έ&νβς λειψάνων, και 
τών καταμεινάντων έν τή χώρα τοϊς ήβμβ-

Ν
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νοις μιγέντων m l έκραμονισθέντων. Tot- 
ατύν τ ι καν τοϊς μετέπειτα χρόνοις συνέ
βη, καί πάντως καί έν τοϊς μ εθ ’ ήμάς 
συμβήσεται» Κ αι λυπηρόν μεν και οδυ
νηρόν άναπολασι, άναοκεπτομένοις δε βα
θύτερου , αναγκαίου και άφενκτον δοκεϊ 
παρεπόμενον· χρονω γάρ α μόνον άνθρω
π ο ι, άλλα και ολα έ'θνη άπόλλννται.

Οιον δε και το ληςρομαναν m l λυσσε- 
πιδρομαν ε'θνος, τό νεωςι φανέν και έ'ξοι- 
ςρβν έν τη Ραμανία! Λκάαωμεν τα ιςορι- 
κα Προκοπία λέγοντος. Τότε δε m l κο
μήτης άςήρ έφάνη, τό μεν πρώτον, όσος 
ενμήκης άνήρ μάλιςα, υςερον δε m l πολ- 
Χω μείζων. Οι μεν αν ταύτα σοφοί, άλ- 
λήλοις ώς ηκιςα ο μολογ β ντες, άλλος άλλο 
πραλεγον προς τέτβ τα άςέρος σημαίνε- 
σ θ α ι, εγώ δε όσα συνηνέχθη γραφών, δί
δω μ ι έκάςω τεκμαίρεσθαι, ή ββλοιτο. Μέ- 
γα μεν αν ευθύς ςράτενμα αννικόν δια- 
βάντες ποταμόν Ιςρον , ξυμπάση Ευρώπη 
έπέσκψρε · γεγονός μεν πολλάκις ήδη, το- 
σαντα δέ τό πλήθος κακά, ή τοιαϋτα τό



μέγεθος, ex' &εγκυν πώποτε τοΐς χαύτη 
άν&ρώετοις. E x  κόλπβ γάρ τβ *Ιωνίβ ot 
βάρβαροι ότοι άπαντα τά έρεξης εληίσαντο, 
μέχρις h  αυτά τά  τβ Βυζάντιο προάςεια. 
Καί ψρβρια μεν όνο ή τρία έν ίλλνριοίς 
εϊλον, πολιν δε Κασσάνδραν κατεςρέψαντο 
§ltf, β τειχομαχήσαντες πρότερον * και τά  
τε χρήματα Έχοντες, αιχμαλώτων όέ μυ
ριάδας δύο και δέκα άπαχόμενοι, έπ* οϊ- 
xe (βπι Ρβμβνίας) άπαντες άνεχώρησαν, 
βδενός σφίσιν έναντιώματος άπαντήσαν- 
τος. (Τί δε τηνικαντα οΐ κωνςαντινβπολί- 
%αιέποίβν;).

Χρόνω δε τώ νςέρω πολλάκις IvravSa 
γενόμενοι, άνήκεςα Έδρασαν. Οι δη καώ 
Ιν χερσονήσω τειχομαχήσαντεζ > βιασάμε- 
νοι τβς έκ τβ τείχβς αμυνόμενες, καί διά 
τβ τής θαλάσσης ρο&ίβ τον περίβολον 
iσερβάντες, ος προς κόλπω τω μελάνι κα- 
λβμένω έςίν, βτω τε Ιντος των μακρών τει
χών γεγενημένοι, καί τοις εν χερσονήσω 
(ιωμαίοις απροσδόκητοι έπιπεσόντες, εκ- 
τεινάν τε πολλβς και ήνδραποδίσαντο σχε-

IV a
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δυν άπαντας. Κ αί δκχβάντες τον μεταξύ 
2ηφ  τε και Αβνδβ πορθμόν, λτμσάμενοί 
τε τα επί της Ασίας, χωρία, και αν£ις εξ 
χερσόνησον άναςρέψαντες, συν τφ αλλφ 
ςρατω καί πάση τη λεία kst, οϊκβ άπεκο- 
μίσ&ησαν.

Εν ετέρα δε έσβολη, τβς τε ίλλνριός καί 
5εσσαλόςληισάμενοι, τειχομαχεϊν μεν ένε- 
χείρησαν έν Θερμοπνλαις, των δε εν τοϊς 
τείχεσι φρβρών καρτερωτατα αμυνόμενων, 
διερεννώμενοι τσς περίοδος, παρά δόξαν 
ενρον (ή Επιάλτο τίνος ήγησαμένο) τητ 
ατραπόν, η φέρει προς τό όρος, ο τούτη 
άνέχει» Ουτω λοιπόν άπαντας ελληνας, 
πλί/ν πελοποννησίων, διεργασάμενοι, άπε- 
χώρησαν.

Α τ τ ί λ α ς .

Επήρ&ησαν δέ οΐ βννοι επ ί πολύ δόξης, 
(κατάτον πολνν άνθρωπον), καί δννάμεως, 
υπό βασιλέα τον περιβόητον Αττίλαν, δς 
μοναρχομανών, τον αδελφόν αντο διερ-



γάζεται Βδήλαν, καί τά  βόρεια καί έωα, 
μέχρι Βαλτικής κα.ί ύπερ Βόλγαν ϋποχεί- 
ρια *tοιησάμενος, καί την κωνςαντινοπο- 
Ιιτων χωράν μεχρις jΕλλάδος καί Ιταλίας, 
ληισάμενος, και σνμμαχίαν μετά τώνπόρ- 
φω εθνών ποιησάμενος, ών η σαν και ot 
h  Αφρική βανδήλοι, οι από των βορείων 
της Ευρώπης έκεϊσε Ικόμενοι, καί Περσίαν 
μεν πάρθβς, Ελλάδα δε και Ιταλίαν και 
Φράνσαν tsq διαδεξαμένβς τ&ς ήο)μαίας 
δφελεϊν προθέμενος, (Ο ρός, φίλε, οσον 
πλεονέκτης καί άπληςος ό άνθρωπως! άπελτ 
αίσθητι τοίνον ειρήνην εν κόσμο) ίδέίν 
ποτέ καταςαθεϊσαν, μόνιμόντε καί πολυ
χρόνιον.), πολυαρίθμω ςρατω, τριάκοντα 
μνριάσιν, άπήρε, και παραβαίνων h  δεξιά 
τον Αανέβιον, και διαβάς τον Ρήνον ες τήν 
Φράνσαν είσεβαλε. Π ολυάριθμα δ* άκέ- 
w  Αττίλα ςρατενματα, μη οϊβ πάντα 
ταυτα βννβς είναι · ίσιος βδε το τέταρτημό- 
ριον αυτών ήσαν βννοι * ο ί πολλά πλείος 
όε, ετερα Ιθνη · τά μεν σνμμαχα {βία 
πάντως)* τά δ ε , ϋπήκοα* τά  δε, καί συγ-
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κάτοιχα καί δβλα· καί ην start ότε καί ($β- 
μϋνοι ένοπλοι rov Ftjvov έπεραιωθησαν 
οδέ τα Ιεχεβάλβ βδέ τάΒ οιρεβίςα ςράτεύ- 
μ ατα νόμιζε πάντα δάκος καί γέτας είναι· 
άλλ* οί ςρατοί αεί το κρατβντος το όνομα 
φέροσι, καί από νέτο επονομάζονται. Ου- 
δεν ξένον  άλλα ξένον πάντως* άχμψ  
και άσνγγνωςον το βλέπειν πολλάκις 
ολα υποκείμενα ϊθνη σνγχεχνσθαι τοϊς 
κρατοσι καί έλάσσοσιν οσι, καί άπό νέτων 
ό νομάζεσθαι καί ϋπό βαρέων συγγραφέων.

Α έτιοςδε ό Σιλιςραϊος, ςρατηγός με» 
νότε b  Κέλτικη νυγχάνων το εν Ιταλ ία σν- 
ναντοκράτορος, πρότερον δε πρόσφυξ κα* 
ξένος Αττίλα γεγονώς, παρασκευάζεται έζ 
άμυναν, φράνκος, γοτθικόν καί νέτος ϊθ- 
νος, καί γότθος σύμμαχος αντφ ποιησά- 
μενος. Προφυλακαί δε ησαν άδελφά έθνη 
έκατέροις, Αετίω μεν, δυσμογότθοι* Ατ
τίλα δε, γεπίδαι, γοτθικόν έθνος και έτοι. 
Εγγύς δέ άλλήλων των πολυαρίθμων ξόα
νών γενομένων, παρά την Σιαλόν επί Μόρ
νο πόλιν, ννκτός συμπλέκονται τά  άδελφά



&νη, λυσσώντα κατ άλλήλων Ιπερ άλλο- 
τριών, καί κατασφάζονται, οπο καί θ ι-  
δερίχ δ βασιλεύς των δυσμογότθων πίπτει 
μαχόμένος. Ημέρας δε γενομένης, καί 
τά σώματα των ςρατών, Αετίο καί Αττίλα 
ςρατηγόντών , φρικαλέας σνρζ'άττβσι, καί 
μάχης καρτεράς καί πανημέρο, καί τφ L·'** 
μυριόνεκρο γενομένης, λυσσοφονοντες άλ- 
λήλβςοί ςρατοί, περί εσπέραν παύβσιν* 

Αττίλας, φρίζας δ βάρβαρος, ϊδών το 
κλήρος των πεσόντων, ϋποχωρεϊ τφ σιλι- 
ςραίω το πεδίο της μάχης, καί άναζενζας 
k  τά  έφα άνεχώρησε. Χρόνιο δε δ πολλφ 
νςερον απροσδόκητος τη βόρεια Ιταλία  
επιπεσών, εργον φόνο καί λείας το παν 
εποίησε. Τηνικαντα φενγοντες τινες την 
φονομανίαν τα Α ττίλα, ές τά εν τφ μνχφ, 
έν άριςερα έσπλέοντι τον άδριατικόν κόλ
πον, έρημα νησίδια διεσώ&ησαν, καί νίκη
σαν ταντα, καλύβας μεν πενιχρός εν άρχη 
οΐχητήρια ϊχοντες, καί άλιεία τά προς τό 
ζην λιτώς π  οριζόμενοι, εγένοντο <Γ αρχη
γοί καί πατέρες της μετέπ ε ιτα  π ερ ί φάνε-
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ςάτης πόλεως, διά πλπτον καί τέχνας καί 
δύναμιν, Ενετίας. Οδ* Αττίλας β πολύ 
μ ετά ταΰτα-έπέζησεν h  γάρτω  νυμφικά 
δαλάμω , τη νεόνυμφα) συγκοιμώμενος, 
(σνχνάκις γάρ αντω νέας καί ωραίας παρ- 
$ένβς ές γάμον άγειν εϊδ ιςο , καί πολύ- 
Μ'μφος ην,) αποπληξία άπέδανεν. Απο- 
δανόντα ό* αυτόν άμνχαΐς προσώπων καί 
μεγάλη έορτη ο ΐ hvvoi ετίμησαν* καί τον 
νέκυν εν χρνσω κιβωτίω Μέντες, καί hv δεν- 
τέρω άργνρω τητο ίνΖε'ντες, καί τρίτον 
πάλιν τούτο) χάλκινον περι2τέντες, οτιος 
αυτόν, μάςιγα τη ανθρώπινο γένος νπάρ~ 
ξαντα, κηδενσαντες , ον βκ έχώρει ό κό
σμος, Ιν τριπλω κιβωτίω συγκλείοντες, εν 
άγνοβμένω τάφω κατέ&αψαν, καί τός περί 
την κηδείαν νπηρέτας κατέσφαξαν, έφ' ω 
άδηλον μένειν πβ τε& απται, καλόν οίωνόν 
της αρχής αύτών τητο ήγόμενοι.

Το κέντρον της μεγάλης αρχής τη Ατ
τίλα, τά  βασίλεια, ην, η ππ έν τω δυτική 
της Μολδόβης, η Ιν τω βορείομ ο ΐ γάρ 
κωνςαντινοπολϊται πρέσβεις, ών πρώτος ό
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περίρημος τότε διά παιδείαν Πρίσκος ψ , 
διαβάντες τον Ις(ρον κατά το νυν Βιδϊν, 
%cu (files ποταμός, με&  ημέρας δέκα ές 
rd βασίλεια τδ Αττίλα ϊκοντο. Οικήματα 
δε ταντα ξύλινα σανίσιν εύξέςοις ήρ- 
μοσμένα, και περιβόλια ξυλίνφ περικεκυ- 
χλωμένα. Παρ' αυτά δε ην καί τά  τβ πρώ
τε ήπηρέτβ αντω Ονεγίςβ αρχεία, δπβ καί 
γλαφυρόν καί πολυτελές βαλανειον αυτιά 
ϊχτιςο, κομισαμένφ πόρ$ω&εν τόζ έπ  αυ
τά μαρμάρβς λί$βς. Αλλά τά  νυν οδέ τά  
βασίλεια αυτά, οδέ το βαλανειον ενρεϊν 
ίςιν έρωτώντι* όμην βό' ίχνος αυτών υπό
λοιπον, Οια τά ανθρώπινα, καί έ<ρ' οίοις 
χομπάζβσιν άνθρωποι!

Εισήχ&ησαν δέ οΐ πρέσβεις καί ές την
. S

γυναικωνϊτίν, το καθήκον σέβας τα ιςβα- 
αιλίσσαις άποδώσοντες. Πολλών δέ ασών 
τά Αττίλα γυναικών καί ίλης όλης, βτως 
άπεϊν, δύο ησαν α ΐ άρχιγνναϊκες Κρέκα 
mi Ρέκα καλβμεναι, ών ημέν των γυναι
κείων έργων τβ ςρατοπέδβ, ήδέ των εν τοΐς 
βασιλείοις έφρόντιζε, η είσελδυντες οι
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πρέσβεις, έν μέσω πολλών δεραπαινίδιον 
έντνγχάνοσι, έπινε μέση έκάςρ το έπιβάλλον 
οΐ έργον. Πάσαν ένησχολδντο τοις άφο* 
ρώσιν έ'ργοις την ςολήν το μεγάλο βασιλέα; 
Α ττίλα, at μεν, κλω&οσαι ,* cU δε, πηνι- 
ζόμεναι, at όέ, όναζό μεν αν, a t δε, vpai- 
νοσαν, at δε, βάπτοσαι τά  υφάσματα, mi 
άλλον άλλα παραπλήσια ' καλών γυναικών 
καλά έργα έργαζόμεναι. - ·

Οι δέ ποταμοί ος επέρασαν οΐ πρέσβεις, 
πάντως ον έν τω Ρομονικφ άγρω καί έν τω 
δντικω τής Μολδόβης ήέοντες ενσίν * έν 
ταντη γάρ τζ δδω πολλος δει ποταμός δια- 
βήναι* έν δέ τή ές Αρδέλ, ένα μόνον ή δυο. 
Τά ονόματα των ποταμών έτερα παντά- 
πασι παρά τά  νυν τνγχάνοντα, παρελεί- 
<ρ$ησαν. Η σαν ϊσως τινά τά  αύτά τοίς 
νυν, άλλα βάρβαρα ταντα οιόμενοι, με
τέφρασαν ή εξελλήνισαν αυτά πέραν το δέ
οντος, ωςε άγνωρίςα είναι και αυτά νυν 
παντάπασν, καί ότω τοις μετά ταντα Ιςο- 
ρικοϊς και γεωγράφοις παρέσχον πράγμα- 
τα» Ιδο το κακόν τό έκ τής μεταφράσει



η αλλαγή: των κυρίων ονομάτων προερχό
μενου. Ακμήν β σννιασι τινές τότε, καί 
χαίρβϋι τδτφ χρώμενοι, όπόλψριν παι
δείας τάχα δηρώμενοι. Ο Πρδτος καί προ 
re Ηροδότβ Πρδτος σχεδόν έλέγετο, καί 
6 Μάρισσος Μ άρις, καί πάντως δδέποτ% 
Έπαυσαν βτω λεγόμενοι* a δε φήναιΈχει- 
ηζ> ότι οί ββμδνοι \νυν έκ τδ Ηροδότβ 
Έμα&ον τά  ονόματα* καί έπί Πτολεμαίο 
Πρδτος έλέγετο, Έτι καί έπί [τδ αντοκρά- 
τορος Μαυρίκιο. Αλλα δια τ ί ό Πτολε
μαίος Ιερασσόν είπε, καί ή Βυζαντίς Π α- 
ατνριον; Ημείς μεν βδέν Έχομεν λέγειν 
έντανδα ές άπόκρισιν, γελάν δέ καί μ ά- 
λιςα* Έτερος δέ τις λεγέτω τ ι , ό , τ ι βέλε- 
ται. Τ ί εϊπωμεν νυν καί περί τόσων άλ
λων; Οράς άναγνώςα όσον έζίν αναγκαίου 
τά επιχώρια ονόματα απαράλλακτα φυ- 
λάττειν έν Ιςορία καί γεωγραφία.

Τά δεξιά τδ Ιςρο , ή νυν Ββργαρία καί 
ή Σερβία, επιταγή τδ μεγάλο βασιλέως 
Λττίλα, Έμειναν ακατοίκητα καί Έρημα, 
οριον τοιυτον είναι άναμε'ξν αυτό καί των
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κωνςαντινβπολιτών ββλομενβ. Οι δέ χά+ 
τοίχοι των μερών αυτών, τα  λείψανα 
τβ βαρβάρβ φονομανίας και της ές τα %>ο« 
τκότερα φυγαδείας, ές τα άριςερά τβ Ιςρβ 
μετήχ&ησαν · και ήνξήδη βτως ό αριθμοί 
των φβμύνων. AkV ol μεταχ&έντες άρα 
πάντες φβμβνοι ησαν ;  αλλ* β , τβέμποδών 
άρδέντος ίκ μέσβ, έπέςρεψαν τάχιςα έ{ 
την χώραν, έξ ης έξεβλήδησαν, ώσπερ καί 
έτέρβς όρώμεν επειτα; Η  §βμβνικη γλωΰ- 
σα και έν τοϊς βασιλείοις τβ Αττίλα κοιν\ 
έτνγχανεν, ώς γλώσσα των έντοπίων πάν
τως καί των έμπορων και των τεχνητών 
έκαλεϊτο δε ϊτ ι καί ανσονικη, και οί ρε- 
μβνοι νπό τινων ανσόνιοι ώνομάζοντο, 
νπό τινων πάντως ματαιοσόφων, των τα 
ένεςώτα και έπιχώρια ονόματα κενοφρόνιοζ 
περιφρονβντων, καί άλλότρια έν άλλοτρίοιζ 
δι άλλότρια ζητβτων. Ιταλικήν βν την 
γλώσσαν, ώς αδελφήν ταντης, οίόμενοι, 
ανσονικην μεν αντην, ανσονίβς δε τβς ήμε- 
τέρβς ξβμβνβς προσηγόρενσαν* επειδή ην 
ποτέ εδνος έν Ιταλία, βτως ονομάζομε'-
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$ov * ανσόνιοι γάρ, κατά Στράβωνα, την 
Κομπανίαν store, είχον, καί τά πλησιόχω
ρα μέρη* καΐ'τό σικελικόν πέλαγος, αυσό- 
νιον απ' αυτών ώνομάζετο * και ή Ιταλία  
όλη to Τοϊς πάλαι χρόνοις Ανσονία από 
Jvaovie ώνομάσ&η. Π απ αι, οϊ'ων ήμϊυ 
αραγμάτωνοί δοξόσοφοι πρόξενοιϊ

Εοικε δε ότι ot φβμβνοι, ώς £&νος υπο
κείμενον και ήσνχον, και περί γεωργίαν 
m  ποιμαντικήν άκάμαντον, άγροζωονο- 
μβν βτως, είωντο παρά των κρατβντων, 
καί εβίβν ήσυχα, αναμεταξύ αύτών και 
Ανενόχλητα, ώσπερ και άλλοτε τβτβς νπ* · 
όλλβς κυρίας όρώμεν, και δη και μέχρι των 

ημάς χρόνων, και άλλες ϊτ ι to άλλοις 
μέρεσιν · βδε γάρ βτως αγρίως προς πάντας 
φέρεσ&αι τβς βννβς και, άπλώς, τβς τα- 
τάρος ήγητέον, ώς τινες έχ&ροπαδέςερον 
η άπερισκεπτότερον παρέδωκαν. Γότθοι 

ώς κρατβν £§νος καί άν&ιςάμενον καί 
νποπτευόμενον, κατεδιώκοντο. Ε πειτα  
$ ώς γεωργοί καί ποιμένες καί Αήμητρος 
χαί Πανός λάτριες, ot §βμβνοι,  τοϊς βν-



νοις δπλοις αεί ένασχολβμένοις καί Αρεϊ 
μόνω λατρεύβσι, λυσιτελείς μεγάλης έτύγ- 
χάνον. Τοιβτόν τ ι καί τοϊς σλαβικοϊς 
έ$νεσι συνέβη, καί τότε καί πρότερον έπί 
δάκων καί γετών, εξ ων σλαβικών έ&νών 
οί άντοι, την Μ πασσαραβΙαν πρότερον 
νεμόμενοι, ές τά  περί Κραϊόβαν μέρη με- 
τανέςησαν έπειτα.

Αποδανόντος δέ τβ Α ττίλα, ΰιελν&η 
καί ή μεγάλη άρχή των βννων, καί πολλά 
έ&νη ύπήκοα, την σφετέραν ανεξαρτησίαν 
καί ηγεμονίαν άνέλαβεν * έξ ών η σαν καί 
τά  γοτθικά καί ββργαρικά, δύο έ&νηδιά 
ρώμην καε ευψυχίαν έν τοϊς τότε καί νυν 
χρόνοις περίφημα. Αττίλας ό βασιλεύς γυ
ναίκας ολα τάγματα είχε, καί παΐδας h  
τέτων κατέλιπεν δκ ολίγος. Αλλά γάρ άπο- 
$ανών αίφνης, βδεν έ'φ&η, έφ* ω ςάσιμα 
είναι τά  της αρχής, διατεταχώς. Λύω παί- 
δες αυτό βασιλεύοσιν έν Μολδόβη, δπο s 
μόνον ovvoitj, άλλα καί βόργαροι καί δτορ- 
γβροι καί κβτοργβροι καί χαζάροι καί άλα- 
ν ο ί, πάντες ϊ&νη νπήκοα τοϊς uv νοις, κα-
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τφχβν. Αεγγεντζικ άττιλάδης βασιλεύς 
Μολδόβης, κατά την Θράκην, m i λεηλα- 
οίαέκεϊσε ςρατεύσας, φονεύεται, και οΐ 
καταργαροι, βαργαρικόν η αγγρικόνέ'θνος, 
την ήγεμονίαν διαδέχονται εν τή Μολδόβη, 
έκτος της Μ πασσαραβίας, ο π η το κράτος 
εϊχον οί άντοι. Τηνικαύτα έτερα σλαβι- 
νικά έθνη έκ της Πόλσκηςκαί Ρβσσίας, ες 
την Ρομανίαν και την γείτονα Μοαγγυο^ 
ρίαν Ικοντο. ' r

Β ό ρ γ α ρ ο / .

Οι δε βάργαροι ή όργαροι η αργοί προ 
τα έτος ηδη τα ήμετέρα, τά  πέραν τα Βόλ
γα, 05το καί νυν ϊτ ι άδελφά αυτών έθνη 
πολυάριθμα οίκδσιν, ένέμοντο, οθεν έξελ- 
θόντεςκφτί τά νότια τραπόμενοι, μέχρις 
Αρμενίας Ικοντο. ΙΙερ ί τό είκοςόν όγδοον 
της πέμτης ίκατονταετηρίδος, άπεχωρί- 
σθησαν τα έθνος δύο ψυλαί, βτβργβροι καί 
καταργαροι από των πρώτων ατω παρονο-  
μαζόμεναι, καί διαβάσαι τον Βόλγαν καί 
Τάαίν, ές τό βόρειον της Μαιώτιδος ϊ'κον-



τ ο , καώ teg γότ$βς εχεϊ^εν, τβς βανδήλβς 
τβ Προχοπίβ, Ιδίωξαv* β γάρ σύμπαντες 
ot γότθοι έγχαταλελοίπεσαν την χώραν, 
κατάκτημα βννων γενομένην. AkX ot μεν 
βτβργβροι ή βτριγβροι αντίκα πάλιν ig την 
Ασίαν άνεχώρησαν · ot δε κβτβργβροι η 
κβτριγβροι & τοϊς μεταξύ Τανάϊδος m l 
Βορνσ^ένβς κατεσκήνωσαν, xal εχλήδη 
xal τβτο το μέρog Ββργαρία, καί προς 
άντιδιαςολην της μετά τούτα Ββργαρίας, 
της τρίτης της νπερ τον Ιςρον, παλαιό μεν 
ή δεύτερα, παλαιοτάτη δέ, ή υπέρ τον 
Βόλγαν, ή περί τον Καμίαν ποταμών, όνο- 
μάζεται, ης χαί βασιλεύς δ αντοχράτωρ 
της Ρβσσίας επονομάζεται.

Χρόνω δε β πολλω νςερον, τβ οίονει 
φυτώριο των φιλεπώρόμων χαί ληςρομα
νών ε&νών, καί των πλεώνων κατοίκων 
ίσως τβ δυτικό της οίκβμένης μέρος, των 
εν τω βορείω, λέγω, της μεγάλης και 
παλαιοτάτης αρχής των σιναίων, διατα- 
ραττομένων, καί ώς ζεσίμων καί καυ
σίμων υλών, ζεόντων καί άναβραζόντων
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χαι βίφ έκρηγννμένων * πράγμα συμ
βάν μεν καί πρότερον, συμβάν όέ καί ϋςε~ 
ρον, σνμβήσεται πάντως καί έν τοϊς μετέ- 
πειτα χρόνοι ς* τύρκοι πάλιν έχραγέντες 
βιαίως τοΐς άβάροις έπέπεσον, καί έξέωσαν 
αντβς επί τά  δυτικότερα* οί δε τα  αύτά, 
άπερ νφ* έτέρων πάσχοντες, έτερος ποιον- 
τες, σαβίρος τβς προ σρών, έπί το βόρειον 
τραπήναι ήνάγκασαν* βτοι πάλιν έν τοϊς 
πέραν τβ Βόλγα γενόμενοι, τβς ββργάρβς 
η βγόρβς έκ τής περί τό Καζάν καί τής των 
μπασκίρων χωράς έξήλασαν · ο ίδε ββργα- 
ροι, τβς χαζάρβς έκ των αναμεταξύ τα 
Βόλγα καί τής Μαιώτιδος έδιωξαν, καν
τόν ια  τάς σκηνάς αυτών έπήξαντο, καί τω 
αντκράτορι Αέοντι περί το έξηκοςόν ϊννα- 
τον ίτος τής πέμτης έκατονταετηρίδος, δώ- 
ροις φίλοι τε καί σύμμαχοι έγένοντο. Οι 
όέ έν τή νέα Ββργαρία ββργαροι, τή άυα- 
μεταξύ Βορνσ^ένβς τε καί Τανάϊδος, νυν 
Ιδρυμένοι, προσγωρησάντωνϊτφίσι καί άλ
λοι» συγγενών έ&νών, και ανξη&έντες, ώς 
ά.τό ληςρορμητηρίβ ταύτης τής χώρας έπι-ο
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λνσσοδρομοντες, κερί το όγδοηκοςόν έν- 
νατον, έννενηκοκοςόν τρίτον και έν νατον 
της πέμπτης εκατονταετηρίδος έτος, και 
εν τω δεντέρω και δεκάτω έβδόμω της έκτης, 
διαβαίνοντες τον Βορνσθένη και τον Ιςρον, 
την των κωνςαντινοπολιτών επικράτειαν 
ηγον και έφερον μανικώτατα· έν ταις εσχά
τους δε επιδρομαϊς, καί μέχρι Θεσσαλίας 
καί Ηπειρο ήκον, το παν ληϊζυμενοι. Τψ 
νικαντα καί Αναςάσιος <5 αντοκράτωρ · « 
γάρ όδει γυναικών, ώς οΐ σπαρτιαται έλε
γ α ν  το μακρόν τείχος έν Θράκη, ταις 
λνσσεφόδοις αυτών άντιςήσαι έρνμάτι ββ- 
λόμένος, έκτίσατο, περί το δεύτερον έτος 
τής έκτης ίκατονταετηρίδος, τής διαφθο
ράς καί πολιτικής άρφωςίας των κωνςαντι* 
νοπολιτών υπόμνημα πολυχρόνιον. Το
δέ μακρόν τείχος άρχόμενον έκ των παρα- 
ποντίων, έως ές την Προποντίδα καθήκει.

Εν δε τω είκοςω έβδόμω ένιαυτω της 
έκτης ίκατονταετηρίδος, σνλληςάς έχοντες 
οι βοργαροι γεπίδας καί ερολος καί σλαβικά 
έθνη, τα  αναμεταξύ Βυζάντιο καί Ιςρ*
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ίλεηλάτησαν. Πάλιν δε περί το είκοςόν 
ϊννατον, τριακοςόν, τριακοςόν πέμπτον 
ετοζ της ϊκτης έκατονταετκρίδος, περαιω-» 
μέντες τον Ιςρον , την των χωνςαντινβπο-  
λιτών γην τά άνηκεςα iποίησαν, άποκτεί- 
νοντες, άνδραποδί^οντες, λαρνραγωγβντες 
και άναχωρβντες is την οίκείαν. Οι δα 
ςρατηγοϊ των κωνςαντινβπολιτών... άλλά 
γάρ οτοι τ ί ποιήσει ήδνναντο κατά λυσ- 
0 ορμώντων βαρβάρων, καί & μάχαις τον 
ηρωικόν άναζτ/τάντων θάνατον, καί ων 
at γυναίκες, ώςπερ άλλοι αμαζόνες καί 
ήρωίναι, μάλλον δε ώςπερ ταρταριχαι εριν- 
νύες [ παρά τοϊς άνδράσιν δμοιον άμιλλώ- 
μενάι έτνγχανον '■ θάνατον ;  Εν δε τφ τρία- 
κοςω έννάτω ϊτει της έκτης έκατονταετηρί^ 
δος, μεγάλαις δννάμεσι Ιςρον ποταμόν  
διαβάντες, καί πορθμόν θαλάσσης πε· 
ραιω^έν τες, καί πολλά μέρη της Ασίας 
λυσσολεηλατήσαντες, ές την σρετέραν ista- 
νέκαμψαν. Αηιζονται πάλιν την Θρφκην 
b  τω πεντηκοςω τρίτφ ϊτει, καί Ιβςιανυς 
ίγείρει κατ' αυτών τβς συγγενείς αυτών

Ο a
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βτβργβρβς m i μισθωτές αυτβ. Αιαβαίνπ- 
αιν πτοι τον Τάναϊν m l συμπλέκονται τοϊς 
δμογενέσι μάχαις, και κατατριβόμενα βτω 
Χνσσομαχβντα τά  βννογβνδβρικά ε&νη, 
εξασδενβσι παντάπασι και άποκάμνβσιν. 
Οντως βν νπερισχύβσιν o l έκ των άνατο- 
λιχωτάτων της Ασίας άπάραντες αβαροι, 
m l τέλος ές τά άριςερά τβ Ιςρβ ΐκοντο, 
ως περ ές σκηνήν τραγωδίας είσαγύμενοι.

Πότερον δε, οί νυν ββργαροι βγγρικδν 
ή βγγαρικδν ε$νος είσίν, ή οί νυν βγγροι ή 
βγγαροι, ββργαρικόν; Τβτο παντάπασιν 
άδιάφορον. Αμψοτέρβς δέ m l βννογβρβς 
καί βννογβνδβρβς καί βρόγβς καί σαγάρβς 
m l πολλαχώς άλλως b  ίςορία καλβμένβς 
δρω μεν, υπ οδιαιρβμένων b ίo τ ε  των έ&νών, 
ειρήνη m l ησυχία διασχιζόμενων δ* άλ
λοτε ςάσεσι m l αίματοχνσίαις. Οι ββρ- 
γαροι έκ των βννογβρικών μεν φϋλων, 
ώσπερ και οί βγγαροι, κατάγονται, ώς και 
mτωτέρω όψόμεδα, γλώσση δε αλλογενές 
έ&νβς χρησάμενοι, σλαβικω έ&νει πολνα- 
ρι^μοτέρ ω τβ σφών μιγέντες, τής μητρι-



wfi αύτών έπελάδοντο. Γραρόντων δε έτέ- 
ρων βέλγαροι, ή μ  εις την Επιχώριον προ~ 
φοράν αιρόμεθα και δεχόμενα. Ε πειτα  
νχ από τα Βόλγα ποταμό {Βόλγαν άρα τόν 
ποταμόν ονόμαζε τό £$νος; Τδτο ην αυτοί 
παλαιό&εν τό όνομα; Τις δε ην και ό τδ 
Ηροδότβ, τδ καλώς τα  υπέρ Πόντον καί 
Μαιώτιν είδότος, ϋπερ τόν Τάναϊν μέγας 
ποταμός Οναρος, ip' ω την ςρατιαν ϊδρυ- 
σε Λαρεϊος ό Υςάσπεω;) παρωνομασμέ- 
νον τό ϊ&νος ήγέμεδα, άλλα τό β πλεο- 
νάζειν ενταύθα οΙόμεΖια. Αραιρβμενβ 
τοίνυν τδ β , μένει τό δργαροι από τδ 
ΰργοι, ώσπερ καί τό βγγαροι από τδ βγ- 
γροι · και πλην της μετα&έσεως των ςοι- 
χείων, at δύο λέξεις δδενι άλλήλων διενη- 
νόχασι.

Τίνες δέ ησαν ot βέργαροι η βγγροι ή 
εννογβνδδροι, ή άλλως όπως ποτ άν ά λ 
λος καλειν αυτός ε&ελήβειε, ot καί των άρε- 
ομανέων γότθων άρεομανέςεροι, οί και 
προ τδ ετβς ημών μέχρις Αρμενίας λεηλα- 
νέντες παν τό προςνχόν, ικόμενοι; Τίνες
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δέ καί ot βννοι ot δλε&ριώτατοι ξένοι, βς 
ot τάς άρχάς των έδνών άναζητβντες σο
φ οί, of μεν, βόρειός έδελβσιν είναι, ot δέ, 
έωβς, και τοΐς κοσμοπεριφήμοις σιναίοις, 
και γνωςοΐς μεν νυν, πάλαι δέ ήγνοημέ- 
νοις, ποΧεμίβς νπάρξαντας; Τίνες δέ και 
ot τβ Στράβωνος οργοι ot πέραν των ποτέ 
βασιλείων σκυτών οικβντες, καί έπομένως 
πέραν ΤανάΧδος; Ε πει ev ot άνθρωποι 
βτοι, μικρά πάμπαν γραμμάτων φροντί- 
ζοντες, άπλέςερα βιβν ββλόμενοι, καί α<Γ- 
μ ασ ι τάς $ανμασιωτέρας αώτων πράξεις 
τοΐς μετέπειτα καταλείπειν άρκβμενοι, τη 
Χτανμαςδ τοΐς άν^ρώποις ενρέματος δλι- 
γωρβντες, η μηδ* δλως Εννοιαν Εχοντες, 
καί παρ' άλλων αντοΐς προσφερομένβ πε- 
ριρρονβντες, καί παραλαβεΐν, άνοήτως 
άπαξιβντες· τα  γράμματα λέγω, τα ση
μ εία  των άεροβατβσών, καί διά τβτο ()ψ 
διον φενγητικων φωνών, τά γράμματα δι 
ών περ ό λόγος έμραντικώτερον αποδιδό
μενος παρίςαται, καί τοΐς μεταγενεςέροις, 
ώσπερεί ζωγράφε μένος, §αον καί άσφαλέ-
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ςερον παραδίΰοται * έπειόή, ψημί, γράμ
ματα μη έχοντες, Ιςορίας των σψετέρων 
πράξεων ο χατέλιπον, χαϊ των συγχρόνων 
αύτοις πεπαιδευμένων έϊ$νών, πάντων σχε
δόν μικρό λόγο παρά λόγον την ίςορίαν 
των έ&νων ποιημένων, τεκμαίρεσδαι ex 
παντός τρόπο την αλήθειαν αναγκαζόμε
ν α , εν μέσω θαλάσσης βιβλίων πλέοντες» 

Ειπωμεν το παριςάμενον καί δοκόν 
ήμϊν διά των προγενομένων χαί επνγενομε
νών διιδεϊν την αλήθειαν πειρώμενοι; Ον 
βόργαροι, ο ί όνοι, ο ΐ όγγροι η μοαγγυο-  
ροι συγγενή χαί άδελφά δοχόσιν ήμϊν ϊϊδνη 
τνρχοις, άλλα άλλοτε μεν, έχ των αυτών 
δέ τόπων το πρώτον τοϊς δυτιχοις τής οί- 
χομένης, έχραγέντα μέρεσιν. Ε ςιν Ιντο ϊς  
ϋπερβορείοις μερεσιν, b  άριςερα είσπλέ- 
οντι εις την περιώνυμον ΙΓετρέπολιν, την 
h  τω μνχω τδ φιννιχό (μάλλον δε σοομι-  
χδ) κόλπο, επί το Νέβα ποταμό χειμένην, 
έ&νος τ ι άλλάτριον ρδασών, φιννιχόν μεν 
νπό τών άλλων, έπιχωρίως δέ, σοομιχόν χα- 
λδμενον, χαί ή χώρα Σοόμα, Τόζ σοό-



μες τότες, τζιβτβς καλβσιν ot $δσσοι, ο/ο- 
νεί σκύλας. ΑναρμοςεΧ δε πάμπαν to  <ρίν~ 
tot tots τά  βόρεια οίκο σι τδδε τδ κόλπο, 
ώς και to  παίονες η πάννονες tots μοαγ- 
γνόροις, tots τά χάλλιςα νεμομένοις παρί 
ςρια' ο$εν και άπορριπτέα εκ της Ιςορίας 
τά  τοιαντα άλλότρια ονόματα, ώς πολ- 
λης αντη σνγχύσεως πρόξενο» Των δε σβό· 
μων βορειότερον και μέχρι τδ κατεψνγ- 
μένβ Ωκεανό καθήκον, έτερον εδνος όρώ· 
μεν, συγγενές πάντως και αδελφόν τοΐς σβό- 
μοις * σάμοι βτοι έπιχωρίως ονομάζονται, 
και Σαμελάδε ή χώρα, λαπονοι δε ϋπό των 
άλλοτρίων. Μτι δέ εν τη μεγάλη' άρχη 
των ρβσσων πολλά είσιν ϊ&νη άδελρά tots 
σβόμοις, άλλα άλλως ονομαζόμενα, μύροι 
(τζερεμίσσοι ϋπό των άλλοτρίων), τζοβά- 
χ οι, μόρδβίνοι, οδοί ή δδκέρτοι (βοτνά- 
κοι), τά  πέραν τδ Βόλγα ot πλεΐςοι νε- 
μόμενοι, μάνσοι (η μοαγγοι ίσως) (βογ- 
γδλοι) τά  βόρεια των δραλικών δρέων οί- 
κδντες, άσνάγοι (όςιάκοι) περί τον Γιάγ 
(Ο μ ιτ) ποταμόν και τά  λοιπά. Συγγενή
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ΐΰτοις ϊη  $&νη m l οί τά νότια τα σβομικα 
κολπα οίκβντες ioSovoi και λιρλανδοί*

ΐ

Τβτων πάντων των έ&νών α ΐ γλώσσαν 
έπI τοσβτον άλλήλαις και τη των ήμετέρων 
μοαγγνόρων πλησιάζασιν, ώςε φάδιον μοαγ- 
γΐορον και μικρόν προσέχοντα τοϊς λεγο- 
μένοις, σννιέναι λιρλανδβ διαλεγομένα, 
μικρόν δε προσεκτικώτερον και μ ετ έπι- 
ςασίας άκβοντι, αδ* 6 σάμος ακατάληπτος, 
Εςι δε καί δήμος τις σαομικός, {pi μάνσοι 
η μοάγγοι κάλλιον) α και τό όνομα συγ
γενές τω μοαγγνορος όνοματι. Ονκβν 
xcuot βορειότατοι κ α ι, μικρό, πυγμαίοι 
σάμοι, ταντογενές έ’&νος είσι τοϊς κα$ό~ 
λ« μεγαλόσωμοιξ μοαγγυόροις, τα νπερ- 
βάλλοντος και μακροχρόνια {δεκαμηι ιαΐος 
γάρ έν τη Σαμελάδε σχεδόν ό χειμών καί 
δριμύτατος,) ψίχας και της τραχύτητας τα 
κλίματος, συμπιέζονταν πρόπον τινά καί 
συσριγγόντων τά σώματα, και την ρυσι- 
κψ διάςασιν και άνάςασιν κωλνόντων, καί 
ομίκρυνσιν παρ' άνθρωπον προζενοντων.

V
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Τβτο καί τή φυτική φύσει συμβαίνει· 
καί γάρ καί δένδρα, οϊς ανεκτόν τό εκεί 
ψύχος, φύεται μεν αυτόμ ατα, β τό αυτό 
δέ έχει άνάςημα, οπερ καί έν τή μεσημ
βρία τής Ευρώπης δρω μεν, άλλ* εΐσ ίκαί 
ταντα πυγμαία* καί βορειότερον ϊτ ι , ode 
φύεσ&αι εχβσι* Τό βορειότατον Σπιτζ- 
πέργ (οξύ όρος) άδενδρον πάντη και αχ α
μνόν καί άποον, καί όλος, αφυτον, έκτο; 
τής πόας κοχλεαρίας, καί τδ καταςρωννύν- 
τος καί σκέποντος, δοράς μάλλωτής δίκην, 
ως φασι, την επιφάνειαν τής γης έν τοις 
ύπερβορείοις μνίβ ή βρύο» Ε ι γάρ itai έν 
ΙΙοιρισίοις καί έν τω Ααϋτζλάνδ at φυτευ- 
&εϊσαι πλάτανοι και αϊγειροι βκ αυτόμα
τοι όσοι, πυγμαίοι τρόπον τινά είσι, ταϊζ 
τής Ελλάδος παραβαλλόμενοι, καί at πλά
τανοι βκ ϊτ ι πλα&υψίκομοι, βτε μην at 
αϊγειροι όξυψίκομοι, ώςπερ καί έν Ελλά- 
δ ι, τ ί δει περιμένειν έν τοΐς ύπερβορείοις, 
τβ νπερβάλλοντος ψύχος πάση ζωή σχεδόν 
άνδιςαμένβ.



Μνημονενσασι δε σβομσλαίνων καί 
xo)V λοιπών συγγενών έ$νών, τά βόρεια 
της Ρβσσίας νεμομένων, ές μνήμην ήλ$ε 
τά ίφεξής. Δρ* βχ βτως ϊχει και πολλά 
αλλα &&νη τής Ευρώπης προς τβς προπά
τορας αϋτών, ώσπερ και τά των σβόμων; 
δ εςιν, άρ* β καί έκεινα απόγονοι των 
χιμμερίων είσϊν, ώσπερ και ο rot των Τόρ
νων; Οι πελασγοί εν πολλοϊς μέρεσι τής 
Ευρώπης, καί τής Ελλάδος περιήρχοντο, 
ναι επί Δευκαλίωνος h  τή Φ&ιώτιδι ή σαν, 
ναι μ ετά πολλάς μεταναςάσεις, ελ^όντες 
k  Πελοπόννησον, δωριεΐς §κλή$ησαν, Ο 
Ενριππίόης φησιν δτι έπιταγή τβ Δαναέ', 
δαναοί ώνομάσ&ησαν. Κατώκησαν δε καί 
την Αττικήν, καί ο ΐ κάτοικοι μετέπειτα, 
Βρόντων των έλλήνων, διαλέγεσ^αι έλλη- 
νιςι ήρξαντο, ώς λέγβσιν. Αλλ* άνευ έπιςά- 
ϋεως ταντα λέγεσι, ταϊς άλλαγαΐς των ονο
μάτων άπατώμενοι, και ετερα Ι&νη νπο- 
τι&έντες. Αιολενσι δε ot πελασγοί ήσαν 
μάλιςα μεμιγμένοι, αλλ* αίολεις καί δω- 
ριεϊς πελασγών άπογόνβς είναι, άλλαξαν-
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τας έκ περιςάσεων τα ονόματα, πιθανό- 
τερον λέγειν.

Ενδιητώντο γβν εν Ελλάδι καί Πελασ
γοί καί λελεγες, καί δράκες καί έτεροι 
v<p* ετερα ονόματα, ώσπερ νυν έν Ρβσσία 
οί σ  νόμοι, οΐ μάροι, ot μάνσοι καί οΐ λοι
ποί * οτοι μεν, τνρκων απόγονοι εΐσίν * εκεί
νοι δε, κιμμερίων. Τ ί δε ββλεται σημαία 
νειν καί ή είς έν κατάληξις των απαρεμφά
των τής δαντζικής γλώσσης ή γοτθικής, καί 
της των δωριέων; Ονομάσω μεν καί τπτο 
τνχηράν σύμπτωσιν;  άλλα διά την βίαν, 
πιθανότητας πάσης έκτος πίπτει ή σύμ- 
πτωσις. Τ ί δε σημαίνειν βολετοί καί ή 
ταντότης πολλών λέξεων L· τε τη δαντζικη 
γλώσση καί έν τη έλληνικη τη παλαια μά- 
λ ιςα ; Ειπωμεν οτι τυχηρόν καί τότο; 
ΛλΧ βτω ραδία τβ παντός ή έξήγησις, καί 
λανθάνομεν εαυτός, όχλικοί καί χυδαίοι 
έξηγηταί γινόμενοι. Ιδό από πολλών τι- 
νες λέξεις, α ϊ  τινες α ί αυταί καί παρά τοις 
δαντζοις, λεγεν, ςένεν, εσεν, άμέλγεν, 
ρηοσεν, ςεϊχεν, κύσεν, αρχή, θυρα, φαν-
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lot, $ηρ, άρχός, πυρ, πύργος ml τα
λοιπά,

Τβς κιμμερίβς σκν$ικυν ε&νος ίκ πα- 
ρΜ σεως οϊδαμεν· ώνομάζοντο δ* αυτοί 
xcd τρηραι, φησιν 6 Ευςά&ιος. Τρηραι 
δε δράκες είσ ι, φησιν ό Στράβων, Αρα 
ml οί δράκες κιμμέριοι* Ωκησαν δε καί 
οι δράκες διάφορα μέρη , καί Αττικήν καί 
Βοιωτίαν, σχυδικώς η κιμμερικώς η πε- 
λασγικως καί αυτοί περιφερόμενοι, καί 
γυναίκας ώνιας εϊχον, πάντως σιαμαϊςαί 
τυγχάνοντας, Ούκεν έν τη των εκ τβ βό
ρεια της Ασίας είς την Ευρώπην κιμμερί- 
μ  έκρήξει, θάλασσα ην από βοσπόρε μέ
χρι της Αραλίας, και οΐ κιμμέριοι πολύ 
βορειότεροι των μετά ταϋτα, πολύ νπερ 
των νυν έκβολων, διαβαίνοντας τον Β έλ
γον, είσηλασαν ές την Ευρώπην, και πι
θανώς είς τα  βόρεια αυτής πρότερον κα- 
τεσκήνωσαν και μη οϊβ εδέ τα  βόρεια προ 
των κι μ  μεριών Ακατοίκητα είναι παντά- 
πασιν.



Αρ ex έ'χει τις συν λόγω εϊκάσαι, μάλ
λον δε, τεκμήρασ&αι έχ τβτων, ότι at αν- 
νογορικαι φνλάί, at εν μέρει πάντως fad  
των σατίρων , έχ των αέραν τα Βόλγα έξε- 
λα^εϊσαι, εξ ων και οίχβτβργβροι, και ot 
ατβργβροι, καί οίβαργαροι καί οίδγγροι, 
Μτιδέ καί ot αρό Χριςβ ββργαροι, οίμέ- 
χρις Αρμενίας ίκόμενοι, καί of πέραν Tar 
νάδος αργοί, πάντως καί ot αννοι, βο
ρειότερα ωκβν καί από των σαομικών φυ
λών, δΐ άναφνείσας ςάσεις ή δί άλλο τι 
άποχωρισ&έντες, ές τά  μεσημβρινώτερα 
έξερήάγησαν; Ο επιγενόμένος χρόνος ήνεγ- 
κεν η μ ϊν πολλά παραπλήσια παραδείγμα
τα * Επεί δε καί ή τνρκική γλωσσά αδελφή 
πως δοκει τή των μοαγγνόρων, &ρ* αχ 
έχει τις συν λόγιρ σννάγειν, οτι καί ot 
μοαγγνοροι συγγενές έ'&νος τοίς τνρκοις 
τνγχάνασιν; Εω λέγειν οτι ot μοαγγνοροι 
ταρκοι υπό των κωνςαντιναπολιτών έχα- 
λαντο · ϊσως γάρ ως άναμεμιγμένας έν τοίς 
περί τον Τάναϊν ταρχοις (τοΐς χαζάροις) 
καί νπηχόας αντοϊς Υπάρχοντας, νάρκες
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x a l  α υ τ ό ς  α τ ω ς ,  ά π ε ρ ι ε ρ γ ό τ ε ρ ο ν  ώ ν υ μ α σ α ν  

ο ί  κ ω ν ς α ν τ ι ν α π ο ϊ Χ τ α ι ,  κ α ί  ί ν  τ ω  π α ρ ά  τ α  

α ν τ ο χ ρ ά τ ο ρ ο ς  τ ω ν  κ ω ν ς α ν τ ι ν α π ο λ ι τ ώ ν ,  τ φ  

β α σ ι λ ε ϊ  τ ω ν  μ ο α γ γ υ ό ρ ω ν  π ε μ φ & έ ν η  ς ε -  

φ άνο),. ω  ς έ φ ο ν τ α ι  κ α ί  μ έ χ ρ ι  τ α  ν υ ν  ο ΐ  β α 

σ ιλ ε ίς  μ ο α γ γ ν ο ρ ο ί ,  ό  βασιΧιύς ρωμαίων τω β α -  

a ih t των τονρχων, έ λ λ η ν ις ί  α τ ω ς  έ π ι γ έ γ ρ α π -  

t a t .  Α λ λ ά  τ ή  τ ω ν  μ ο α γ γ υ ό ρ ω ν  γ λ ώ σ σ η ,  

ώς υ π η κ ό ω ν  τ ο ϊ ς  τ ν ρ κ ο ι ς  π ο λ λ α ί  έ σ έ φ ρ η σ α ν  

λ έξ ε ις , α λ λ ά  t γ ά ρ  τ η ς  τ ω ν  μ ο α γ γ υ ύ ρ ω ν  

γ λ ω σ σ η ς  α δ ε λ φ ή ς  ό σ η ς  τ η  τ ω ν  σ α ό μ ω ν ,  ε ϊ -  

π ω μ ε ν  ό τ ι  τ ο  α υ τ ό  σ υ ν έ β η  κ α ί  τ η  σ α ο μ ι κ η  

γ λ ώ σ σ η ;  ά λ λ *  ά π ό ρ ι ς ο ν  α τ ω  π ά ν τ η  τ ό  π ό 

ρ ι σ μ α ,  π ο λ ύ  π ρ ό τ ε ρ ο ν  έ ν τ α ν & α  τ ω ν  σ α ό 

μ ω ν  Ι κ ο μ ε ν ώ ν ,  κ α ί  μ η δ ε μ ί α ν  μ η δ έ π ο τ ε  

μ ε τ ά  τ ω ν  ή μ ε τ έ ρ ω ν  τ υ ρ κ ω ν  ε π ι μ ι ξ ί α ν  

α γ ό ν τ ω ν  · α μ ή ν  ο δ έ  μ ο γ γ ό λ α ς  ε ς  τ ά  π ε ρ ί  

Β α λ τ ι κ ή  Ι κ ο μ έ ν α ς  β λ έ π ο μ ε ν ,  Κ α τ α ν α 

γ κ ά ζ ε ι  ά ρ α  η μ ά ς  ό λ ό γ ο ς  α τ ω ς ,  κ α ί  τ α ς  σ α ό -  

μ β ς  κ α ί  τ ά  π α ρ α π λ ή σ ι α  α ύ τ ο ΐ ς  έ & ν η ,  ώ ς  

τ ν ρ κ ικ ά  ό ρ φ ν  κ α ί  ά π ο φ α ί ν ε σ & α ι ,  τ ο  τ υ ρ -  

κ ο ς  κ α $ ό λ α  ό ν ο μ α  τ ω ν  σ υ γ γ ε ν ώ ν  τ α τ ω ν  

&νών έχλαμβάνοντας. Τ ί 0έ καί τω τνρ-



κιλίγγοι (απόγονοι τνρκων) το Ιορνάνδβ, 
και τω τνρκοι τβ Πλινίβ τεκμαρέμε&α 
Η  των σκανδιναβίαν ιερά βίβλος λέγει, τω 
Οόιν έρχομενω η έπανερχομένφ έξ Ασίας 
(εν τοϊς χρόνοις τβ ΙΙομπηίβ) σννώδενσαν 
ο ΐ τνρκοι. Ην όέ ο Οδιν των σκανδινα
βίαν, ώςπερ καί ό Μ ωάμεθ των άράβων, 
νομοδέτης η και άνώτερόν τ ι νομο&έτε, 
ώςπερ &ευς γεραιρόμενος.

Τβτβ ον βτωςϊχοντος, άρ* όκ έχει τις 
όρ&ώς λέγειν, δτι και τφ σβομικά $&νη, 
συγγενή τοΐς τνρκοις όντα, έν τοϊς νπέρ 
της Σίνης άναβρασμοις, έκ της μεγάλης 
Σκν&ίας και αυτά ές τα δυτικά και βόρεια 
έξερράγησαν, προπορενόμένα των ήμετέ- 
ρων τνρκων, των τβρκων της Βνζαντίδος, 
και από των βορείων ϊπειτα ώσπερεϊ κατ 
άποτρόπαιον οπτικήν άντανάκλασιν ές τα 
μεσημβρινά έκπλημμνρήσαντα; Ονδεϊέγ- 
γενέα βόρεια έ'£νη οϊεσ&αι, δσα έκ των βο
ρείων έκραγέντα καί όρμήσαντα όϊδαμεν, 
Τοιαύτας άνακλαςικάς εκρήξεις και όρμάς,



καν τοϊς  μ ετ έπ ε ιτ α  χρόνοις ο ϊδαμ εν  · κ α ί  
ot μ ογγελοι της τανρικης κ α ί των π ερ ί  Τ άτ  
ναϊν πολυαρί^ μω  ςρατω  π ερ ί τάς  π εντή -  
κοντα μ υ ρ ιά δ α ς , έντευ&εν βορξ>ή%εν έκ ρα -  
γέντες > έτέροις  μ ογγελο ις  έκ νότε δρμ ή -  
ΰασιν , εκ  ελ άσ σοσ ι τον  α ρ ιθ μ ό ν ,  ά γ ο μ ε -  
νοις υ π ό  τδ  περ ίφ η μ ε Τ ιμ ερ  μ π έη , έν το ις  
δυτικοϊς π α ρ α κ α α π ίο ις  π ερ ί τον  Τερέκ π ο 
ταμόν συρφ αγέντες, Ιμ α χ έσ α ν το  μεγάλην  
μάχην * ο τ ε  κ α ί  ό Ί ιμ ε ρ  μ ικ ρ έ  πρώ τον , 
απελπ ιστείς  της νίκης, άν α^ αρρή σαν τος  
τη ς ρ α τ ε ,  ένίκησεν δλοσχερώς τ ες  πόλε- 
μίες, κ ψ  άναβάς έπ ί υ ψ ώ μ ατος, π ερ ικ εί
μενον a k q v r a  τον  ςρα τόν  προσεκύνησε  
γονατίσας, ε π α ίν ω ν  αύτω  παγκοίνω ς ετω ς  
την α ΰ τ ε  π ρός  όφτόν ευγνωμοσύνην. Ορώ- 
μεν τες  φοβερός μ ογγελες  ου μ όνον  μ έχ ρ ι  
τη άδρ ιατ ικ ε  κόλπε έκ δυσμ ώ ν, κ α ί μ έχ ρ ι  
Συρίας, έκ μέσης ημ έρας κ α ί  προσω τέρω  
εη ιλυσαοδρομεντας, αλλ' έκ β ορ$ά  κ α ί  
μέχρι τ ε  κατεψ νγμένε Ω κεανό ΐγμ ένες, κ α ί  
νυν ϊ τ ι  τ ες  άπ ογόνες  αυτών έν το ις  υ π ερ -  
βορείοις της Ρεσσίας Ιδρυμένες, καί υπό

Ρ
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τό σκήπτρον της μεγάλης ταντης αρχής h  
εντνχίφ ασμένως διαιταμένος.

Α  β α ρ ο ι.
Εκπονη&έντων δε ταϊς κατ' άλλήλων 

λνβσομαχίαις των όννογορικών φυλών, αίς 
καί το των χσζάρων έ&νος υπήκοον, το 
μετάταύτα,ώ σπερ κατιόντες οψόμε&α,τας 
όννογορικος δήμος υποχείριος ποιησάμενον, 
ο ΐ άνατολικώτατοι άβαροι, άπωδοντες καί 
άπω^βμενοι,ώς εν κλύδωνιτδΠόντοτά άλ* 
ληλω&βμενα πελώρια και ίσα ήάχεσι κατορ- 
ήωδδντες και άγωνιωντες εβλέπομεν κύμα
τ α , και Ικόμενοι τέλος, νπερισχνοσι, καί, 
περί τό έξηκοςόν τρίτον έτος τής έκτης kxor 
τονταετηρίδος, τό κράτος έν Ραμανία δια
δέχονται. Φαίνεται δε οτι ot άβαροι τοίς 
όνογορικοϊς έ&νεσι διά τό άρεϊκόν αυτών 
και φιλοπόλεμον, ώς φίλοις μάλλον και ώς 
συμμάχοις έχρώντο, ή ώς έί ή σαν υπήκοοι* 
και γάρ δρω μεν, των άβάρων τό κράτος 
έχόντων, ηγεμόνας και ςρατηγος βοργάρων 
βοργάρος, και ποτέ και εκ περιόδο έκατέ-



ρβς, ηγεμονεύοντας. Οι δε βέργαροι διά- 
Χιν εν τοΐς άβάροιςη  υπό τβς άβάρβς, έπί 
λεηλασία Ιταλίαν, Θράκηντε και Ιλλνρίόα 
έπιτρέχβΟΊ, και των σαβίρων αύτοΐςπρο 
ςεΟτέντων, ό ληςρηγεμών, δτε μεν εκ των 
σαβίρων, δτε δε έκ των ββργάρων, έι/>ηρΙ* 
ζετο. Κ αι ήδνναντο μεν b  τοΐς δντικωτέ- 
ροις sib έμφωλενσαι, ληςηριον άλλάσσον- 
τες, ήγάπων δέ τβς ρωλεβς αϋτών b  τη δεν* 
τέρα Ββργαρία , τη αναμεταξύ Βορυσ&έ- 
νβς τε καί Τανάϊδος.

Οι δέ αβαροι τδ κράτος έχοντες, προ* 
χωρδσι καί τά  έντός τδ Ιςρβ πάντα ποών-  
χολ τάχιςα υποχείρια. Των δέ σλαβικών 
1$νών, τινά μεν γνωρίζοντα την ήγεμο· 
νίαν αυτών, σνςρατενειν η δβλενειν αυτοΐς 
ψαγκάσ^ησαν * τινά δέ, νχρηλύτερα ίσως 
ψρονδντα, ές τά  βόρεια, δ&εν έξηλ^ον, 
τοΐς σβόμοις νποταγηναι μη $έλοντα, άνέ- 
ςρεψαν. Οι δέ καταμείναντες σλάβοι, τοΐς 
άβάροις ύποταγέντες, γίνονται ανΖαδέςε- 
$οι, και την των κωνςαντινβπόλιτών χώραν 
ΐσιτρέχοντες, οχληρότεροι αύτοΐς κα$ί-

«μ  **Ρ a
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ςαντο. Περαιώται χατ αυτών τον Ιςρον, 
β πόρ$ω Σιλίςρας, Πρίσχος άρχιςάτηγος 
των κωνςαντινοπολιτών, χαϊ τον άρχιλη- 
ςήν σλάβον άραιρείται την λείαν, ήν εκ 
τής των κωνςαντινβπολιτών γής ες τα Ιδια 
έχομίζετο. J i a μοίρα τον ςρατον ές λόχος, 
λεηλατείν έπιτρέχων την χώραν βολό μένος, 
διαβαίνει τον Ελιβακίαν ποταμόν (τον Σι- 
ρέτηνίσως). Ώλαναται. Επιςρέρειν όπί- 
σω ζητεί. Οδηγέμενος δε υπό τίνος χρι- 
ςιανβγεπίδιτ (οΐ γάρ σλάβοι έν δνσβάτοις 
χαϊ άποχρύροις καί παραβνςοις, ώσπερ 
$ήρες έρώλενον,) xal· περάαας τον ποτά- 
μον Π ασπνριον, {τον Πρώτον ώς ϊοιχεν), 
νυχτός έπιπίπτει τω άχρηγω αυτών Μο- 
σοργίω, τω άδελρώ αύτώ μ ετά των επίση
μων τώ γένος την πυροκηδείαν ποιβμένιρ, 
καί οινοποσία ζωρότερον έπισχυ&ίζοντι, 
τον $ανόντα τιμώντι, καί άποχτείνει τβς 
συνεςιωμένβς έν μέσω σνμποσίω, τιννύ- 
μενος αυτός, δι ά  πεποιήχεσαν κακά τβς 
κατοικώντας την των κωνςαντινβπολιτών 
επικράτειαν, και αναχωρεί πέραν τώΐςρε.



Εν δε τφ εφεξής ενιαυτό? διαβαίνει πάλιν 
τον Τςρον, τή παντελή καταςροφή των 
αλαβίνων, ήρεμίαν προξενήσαι το ίς πέραν 
Τ8 Ιςρσ βολόμένος, άλλ' άπει&οντων των 
ςράτνωτών καί αυ&αδιαζόντων, αναχωρεί 
άπρακτός* διαβαίνει πάλιν και εν τω έφε
σης έτερο? ενιαυτό?, άλλα των σλάβων ές τός 
απόκρυφος τόπος αύτοίς άνακεχωρηκυτών, 
έξευρείν αυτός αυτφ ϋπήρξεν αδύνατον.

Μ ετά ταντα διαδέχεται τον Πρίσκον 
ΙΙέτρος αδελφός το Μ αυρίκιο, δστις διά  
περιφάνειαν βίο καί λαμπρότητα καταςά- 
ΰεως, έλαδεν ο μόνον έαυτόν άρχιςρατη- 
γίαν, πράγμ* ot υπέρ δνναμιν, μετιών, 
αλλά καί τόν αδελφόν άναξίως τά  υπέρ αυ
τόν [αντω έμπιςεύοντα* ή , εϊπωμεντάλη- 
«έςερον, διά περιφάνειαν καί λαμπρότητα 
mταςάσεως περιφανές τ ι καί λαμπρόν 6 
ό&λιος διαπράξασδαι έφαντάζετο, καί δ 
αδελφός αντί ςρατηγικής αρετής, ικανήν 
ηγείτο βασιλικήν αδελφότητα, καί άπέςει- 
λεν αυτόν ήγεμόνα το ςρατό, όν έ'δει ηγε
μόνα χορό τίνος καί συμπόσιό καταςήσα-



σθαι. Ορος άναγνώςα τά  της τρυφής απο
τελέσματα; Λντίκα βρ πέραν ϊτ ι τβ Ιςρβ 
μη πολεμί.οις άνθρώποις, ώς πολεμίοις 
έχρήσατο · και επί τότω υπό μομφήν γενό- 
μενος παρά τω άβαράρχω, παρά γνώμην 
αυτό και άγνοβντος πεπραχθαι ταντα, έλε
γε , δίκην ανδράποδο καταιρενδόμενος, καί 
βτως έαυτόν έδείκνν χαμερπβς και αγενές 
χαρακτήρος άνθρωπον, καϊ παρά τοίς σω- 
φρονβσι περιφρονήσεις αξιον. Αιαβαίνει 
τον Ιςρον, και βιασάμενος την άπόβασιν, 
τον σλάβον άρχοντα εκτεινε. Κρύπτονται 
ο ί σλάβοι, ώσπερ έθος αυτοίς, εν δύσβα
το ις τόποι ς, και αυτός λεηλατμ πάσαν την 
πλησιόχωρου χωράν, πάντως βδε των ήμε- 
τέρων γεμένων των ήσυχων θεραπόντων τβ 
Πανός και τής Αήμητρος φειδόμένος. Τέ
λος, ήττάται υπό των σλάβων, δείξας ληςέ, 
όμήν ςρατηγε άνδρός έπιτηδειότητα, και 
διαβαίνει έςτά πέραν το Ιςρβ κατησχνμ μέ
νος. Π ερί τβτον τον χρόνον ό άβαράρχης 
επί τός φράνκος πορενεσθαι έγνωκε, καί 
δόλιχόν άννσας όδόν, εςτό  Θνριγγεν, ό



πόρρω τβ περιώνυμα νυν εμπορείο της Λει
ψίας, Ιίκετο. Λλμπρβνιχίλδ δε έπιτροπευ- 
δση τηνικαυτα, Θεβδεμπερτ καί Θεβδερίχ 
των τβ τεθνηκότος Χιλδεμπ'ερτ βασιλέως 
aaldων ανηλίκων όντων, χρυαίω εξιλεωθείς 
ές τα παρίςρια άνεχώρησε.

Μαυρίκιος όέ ό αύτοκράτωρ τα  ατυχή
ματα τ β  αδελφό πυθόμένος, Πρίσκον αυ - 
θις, πάντως καί μή θείω ν, εν τοϊς παρι- 
ςρίοις άναδείκνυσιν άρχιςράτηγον. Εν To
rn τω χρόνιο τβ έννενηκοςβ όβδόμβ ενιαχ>-  
re τής έκτης εκατονταετηρίδος ή δυναμις 
των αβάρων ήυξήθη έκ των εξ εω ίγμενών 
λαών* περί γάρ τάς Ικανόν χιλιάδας, ταρ- 
νιάχοι, χαζάροι, βάροι, βννοι, ταβένδοι, 
ναό των τνρκων άπωαθέντες εκ των περί 
Βυλγαν καί των υπέρ την Μαιώτιν τόπων, 
«δ Ρ βμανίαν ΐκοντο. Ερχεται γόν ΙΙρ ί-  
ΰκος ές τον Ιςρον, καί ον , βπωδύοολβς 
ενιαυτός κατάλελοίπει ςρατόν, εξαοθενβν- 
τα ολως καί άχρυχβντα παραλαβών, περί-  
φρονεί τάς αυξηθείσας δυνάμεις των αβα
ρών, καί εν ανταίς λαμπρότερα όρα κα-



τορ^ώματα. Π εραιοται $αρ$αλέως παρά 
την ειρήνην τον Ιςρον καί αίφνηδίως εν 
τοΐς δντικοΐς τήςΚραΧόβης φαίνεται, 06* 
άβάραρχος ΜπαΧαν, τον Πρίσκον μάλλον 
η τον «εονςαντινβπολιτικόν ςρατόν φοββ- 
μενος, κινεΐσ^αι μεν έπ* αυτόν βκ έββλετο 
ή βκ έδάρρει, μέμψεται δ* αντίο τάς συν- 
$ήκας παραβαίνοντι, κα& ας ό Ιςρος 
όριον ήν. Πρίσκος μάλα άγερώχως άπε- 
κρίνατο, ότι εν τή των κωνςαντινβπολιτων 
παλαιό,χώρα εϊη, μηδέν άλλο ποιειν, άλλ* 
§ διατριβής 'χάριν &ηράνββλόμενος,καίπα?· 
ρασπονδείν τβτο βκ εϊη,

Ο δ* άβάραρχος ίπιτε&ήναι αντω 
δεξιάς έςρατοπεδενμένφ δυσχερές οΐόμε- 
νος, διαβαίνει τον Ιςρον , καί ές την 
γην των κωνςαντινβπολιτων εμβάλλει με
τά  δυνάμεως, καί Σιγηδόνα ef άπροό- 
πτβ αίρει καί κατασκάπτει, Πρίσκος 
μένει εν τω αντίο τόπι#. Ο άβάραρχος 
ές λόγος συν αντω ελ&εϊν βέλεται Πρί- 
σκος προς ταντα άλαζονικως αποκρίνεται, 
οτι αυτός προς τον αντοκράτορα άγνω-



μόνως φέρεται, κωνςαντινβπολιτικήν χώ
ραν παραλόγως σρετεριζόμένος, Ικέτης ξέ
νος προ ολίγο ύπάρξας. Λπειλεϊ επί τβτρις 
δ Λβαρος τα πέραν τβ Ιςρβ πυρπόλησαν 
m vra, καί ψρβρβς εν Σιγηδόνι ββργάρβς 
καταλιδτων, έσβάλλει is την δαλματίαν, 
mi παν το προςνχόν λυμαίνεται και λεη
λατεί. Πρίσκος διώκει έκ Σιγηδόνος τβς 
ββργάρβς καί την πεμπομένην λείαν των 
αβαρών is τα άρίςερά τβ Ιςρβ υπό δυο χι
λιάδας άνδρών Ινόπλων αίρει, και εκφοβεϊ 
«τω τον άβαρον, ώςε τάχιςα is την αρχήν 
αντβ apixioSai,

δε i f  έξης ετει ΙΙρίσκος μεν συμ- 
πλακήσεσ&αι ίς  μάχην τω άβάρω εντός τβ 
Ιςρβ ηλπιζε, καί πάντα επί τβτω εποίει· 
δ δ* άβάραρχός φεύγων την μάχην, λείαν 
ία τά Ιαντβ εντός τβ Ιςρβ τω Πρίσκω, καί 
διαβαίνει τον ποταμόν καί την Τομιν εν 
τη μικρά Σκν^ία πολιορκεί. ΙΙρίσκοςόρώρ 
τάς δυνάμεις μείβς ή ώςε κατακτήσασδαι 
τήν αρχήν των άβάρων, καταλιπών τά  εν
τός τβ Ιςρβ , παρά τον πολιορκβντα ςρα-
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rosτεδενει, έκβιάσασ$αι αυτόν Ικανός μή 
ί'χων δυνάμεις. Ο άβάραρχος ετερον ςρα- 
τηγόν των κωνςαντινοπολιτών, ip' ω ήλ- 
πιζον ot πολιορκέμενοι, νικά, και ες φυ
γήν τρέπει, και πανικός φόβος τβς κων- 
ςαντινβπολίτας καταλαμβάνει, ήνίκα καί 
κοινή και ξένη παντάπασι γνώμη, μετοι- 
κίσαι την πόλιν την της αρχήν μητρόπο- 
λιν ες την Α σίαν, παρεσκενάζοντο. Α ύ α  
γάρ αντίκα έπειτα, λοιμό ένσκψραντος τω 
άβαρικω ςρατφ, πράγματος συνήψες, και 
συχνά τοϊς ςρατοπέδορς συμβαίνοντος, και 
έπτά παίδων τό άβαράρχβ απο&ανόντων, 
ές ειρήνην αυτός βτως συγκατανεύει, και 
μισ^ω ταύτην τοϊς κωνςάντινβπολίταις 
ΰίδωσι. Τηνικαύτα ό άβάραρχος πολλας 
χιλιάδας αΙχμαλώτων ήβηδόν κατασράξαι 
επέταξε, τό ασεβές Μ αυρίκιο διά ρυπα
ρόν φειδωλίαν καταβαλεϊν μη ββληδέντος, 
βδ* εντελές άργνριον άνά εκαςον, οδέ πεμ- 
πτημόριον πυ ολλανδικέ χρυσίο.

Τω δ9 έπιόντι ένιαντω διαλνσαι Π ρί- 
σκος ττγν ειρήνην επιταχτείς, περαιέται
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τον Τςρον. Jdb τ ί φησϊν 6 Θεοφύλακτος 
αέρι τβ Πρίσχβ. Πρίοχος διαβάςτυν Ιςρον 
(εν Μετανάτ) νίκα τον Χάγανον των άβα
φων τρισ'ιν αίματιρδεσι μάχαις, και τετάρ- 
τη παρά τον Τισσόν ποταμόν. Ε ιτα νπο- 
ςρατηγοΐς διανήξασθαι τον Τισσόν αντβ 
χελεύσαντος, βτοι περαιωθέντες τόν ποτοτ- 
μόν, περιπίπτβσιν απροσδόκητοι τοϊς βάρ
βαροι ς, και πολλάς χιλιάδας κτείναντες καί 
ηρονομψ μεγάλην ποιήσαντες, προς 11ρί- 
ΰχον έπέςρεψαν, τόν ποταμόν άντινηξά-. 
μενοι. Στρατολογεί πάλιν ό Χάγανος 
m  περί τόν ποταμόν συναγείρει μεγά
λος δυνάμεις. Πρίσκος δε παλιννοςεΐ περί 
tov ποταμόν , και γίνεται μάχη μεγάλη 
χατά τντον τόν χώρον, και θριαμβεύει 6 
Πρίσκος. Π ίπτοσιν ενταύθα πολλοί άβα
φοι και σλάβοι, πνίγονται δε όκ ολίγοι. 
Αιχμάλωτοι δε ησαν τρεις χιλιάδες άβα
φοι και οκτώ χιλιάδες σλάβοι, (πάντως πρό
μαχό μενοι, φειδομενβ τβ Χαγάνβτών άβα
φων. Ορα, φίλε, οϊα πάσχβσιν, όσοι δι 
ανανδρίαν και βλαχίαν ϋπέρ πατρίδος ό θέ-
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λβσιν άμννεσδαι,), ηχμαλωτίσ^ησαν δέ 
καί άλλοι βάρβαροι. Ταντα φησϊν δ Θεο
φύλακτος. Τηνικαντα δε καί τέσσαρες 
παΐδες το Χ αγάνο, οϊς at προφυλακαί πα
ρά το πατρός ένεπιςεύ&ησαν , εν λίμνη 
n v i μετά πολλών, φενγοντες τος £περχό
μενες σφίσι πολέμιος, άπόλλυνται.

Πρίσκος πάντως άριςος ςρατηγός ψ, 
καί των παλαιών Ελληνικών ηρώων γνή
σιος απόγονος, πράγμα σπάνιον καί $αϋ- 
μ α  εν ΰιεφ&αρμενοις βασιλείοις. αλλ* έαρ 
χελιδών ο κα& ίςησιμία, μ ά  την άλή&ειαν, 
οδέ δυο, οδέ τρεις ενίοτε* καί εν τοιοτοις 
τοιοτος ενδοκιμεϊν καί πράττειν τι λαμ
πρόν καί σωτήριον, δυσχερέςατον έν γάρ 
διεφ&αρμέναις ανλαις, όδέν οτω μισητόν 
και έπιβολεντόν, ώς ανλικός διά όποιανον 
αγιότητα καί αρετήν επίσημος. Οι μεν 
γάρ imοπτεύοσιν αυτόν ώς τοΐς σφών συμ· 
φέροσιν, άπερ της πατρίδος όκ εςιν, έναν- 
τ ώμεν ον η εναντιω&ησόμενον. οι δέ, δια 
φθόνον, την αρετήν αυτό οχ υποφέροσι' 
καί σνμπαντες παντοίαις μηχαναϊς εις οΐε-



« W , ημέρας και ννκτός « παύονται 
χρώμενοι, τνρενοντες, σνρράπτοντες, isn- 
ββλενοντες, άχρις αν τδ σκοπδ αυτών, ώς 
γόπες μνσαροι, έπιτνχωσι, τον θάνατον 
τβ έπιβολευομένβ, όπως αν δύνωνται, δια· 
πράξωντατ Π ρίακος, ό xai βασιλείαν 
επειτα προσφερομένην οί μη δεξάμενος, 
μη δυνάμενος πράξαι τ ι λαμπριν εντός τδ 
Ιςρβ, καί ςρατοπεόενειν αναγκαζόμενος 
πέραν τδ Ιςρβ , πάντως διά τάς επιββλάς 
αυτών καί δολοπραζίας xai κακοτεχνίας 
m ηδννατο. Τοιδτον ή διαφθορά ενός 
h o , xai 0 όλεθρος, τό έπόμενον, άφευ
κτος.

Μ ετά ταντα αναλαμβάνει πάλιν την 
ςρατηγίαν δ Π έτρος, ςρατδ τάχα ανδρα
γαθίας φαδίως οί άπονέμεσθαι οίόμενος, 
ml 6 βασιλεύς των αβαρών σνναγείρας με- 
γάλας δυνάμεις περί τδς χαταρράκτας τδ 
Ιζρβ, κατατάσσει ές τα  πέραν τδ ποταμό, 
xai μεγάλος επιδρό μάς και λεηλασίας μέ
χρι της Θράκης και εντός αυτής ποιησας, 
Επανακάμπτει πάλιν μετά πολλών λαφν-
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ρων ές Ρβμβνίαν, καί Π έτρον, θέρετρο* 
τής μαλακύτητος καί άνέσεως και ακηδίας 
αντβ Σιλίςραν εχοντα παριςρίαν πάλιν, 
εις ειρήνην ϋρέλκει, και ές Θρφκην αυτόν 
έπιςρέψαι διαπράττεται. Αυτός δε πάλιν 
αιφνηδίως ές τβς κωνςαντινβπολιτικβςνο- 
μβς έσβάλλει, προ&έμενος καί τήνΚωνςαν- 
τινβπολιν αυτήν καταχτήσασ&αι. Μου- 
ρίκιος δέ κελεύει Πέτρον, υπό Βόνασον 
άρχιςράτηγον τελβντα, ές τά  παρίςρια 
άπελ^εΐν, οτεκαί ό αβάραρχος την Αων- 
ςαντινύπολιν έξ άπροόπτβ έλεϊν βελόμέ
νος, διαβεβήκει τον Ιςρον. Μαυρίκιος 
καί ςδλον άποςέλλει ές τον Ιςρον, φ ό ςρα- 
τός τη Πέτρο περί τον τρίτον ενιαυτόν 
τής έβδομης έκατονταετηρίδος, ές την Ρω
μανίαν διαβάζεται καί σλαβίνβς κατά κρά
τος νίκα, και την χώραν λήίζεται. Οδ* 
αβάραρχος οργιστείς έπί τέτω, τοϊςάντοις, 
ώς τά κωνςαντινβπολιτών ρρονβσι καί υπό 
τήν ϋπεράσπισιν αυτών οαιν, έπιτί&εται,
και καταλύει το έ’̂ νος, καί το των άντωρ/
Ικλείπει όνομα.
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. Μ ετά δε ταντα λεηλατεί πάλιν 6 άβά- 
ραρχος τά  μέχρι Θράκης καί περαιτέρω, 
χσί χρνσδ την ειρήνην ο αρπαξ Φωκάς άν- 
ταλλάττεται· Οδ' άβάραρχος πάλιν ϋπο- 
τάττει τβς πέραν τβ Ιςρβ σλαβίνβς, κα- 
ταςρέρεται την δαλματίαν, λεηλατεί τό 
βόρειον τής Ιταλ ίας, μικρό, εϊλε δόλωτήν 
Κωνςαντινβπολιν, καί μετά παμπόλλων 
αιχμαλώτων, περί τάς έπτά καί είκοσι μυ
ριάδας, ώς λέγβσιν, απ ίθανα πάντη λέ- 
γοντες, έπανέκαμψεν ές τά  ίδια.

Μράκλειος δέ ές Ασίαν κατά Περσών 
ΰρατενειν ββλόμενος, συντίθεται ειρήνην 
μετά των άβάρων. Μ ετά ταϋτα ό βάρ- 
βάρος έπιςρέψας, έκ Τζεχίας (Μ ποεμίας), 
τη τβ βασιλέως των περσών προτροπή, πο
λιορκεί παρασπόνδως εξ Ευρώπης τψ Κ ω ν-  
ςαντινέπολιν, έξ Ασίας δέ ο ί πέρσβκ. Β 6 - 
νασος δέ ό πατρίκιος ςρατηγών τηννκαυτα 
νπερ κωνςαντινβπολιτών, τάς των βαρβά
ρων επιχειρήσεις καί Ιπΐθέσείς ματαίας κα- 
$ίςησι, καί τρέπεσθαι ποιεί τβς βαρβά-
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ρβς, καταισχυνόμενος διά τήν άπότενξιν, 
ες τά Ιδια. ' * ' ’ν Λ

Τηνικαυτα τά  υποτελή τοίς άβάροΐξ 
Μθνη, μάλιςα δέ καί τον αύτοχράτορα 
Ηράκλειον θριαμβεύοντα εν Περσίψπύν*' 
θαν υμένα, και τήν ευτυχίαν των κωνςαν- 
τινβηολιτικων δειλών θανμάξοντά, τήν 
ανεξαρτησίαν αϋτών άναλαμβάνβσι, τψ  
των άβάρων άπειπόντα αρχηγεμονίαν» Τη- 
νικαντα καί πολλοί σλάβοι έκ Ρβμβνίας, 
το κωλνοντος έκ μέσο ήδη άρθέντος , Ιπα· 
νίασι πάλιν ές τά βόρεια, οθεν έξήλθον 
νειδ των σομαλενικων έθνών έκεϊθεν έξε- 
λαθέντες, και οί πατέρες τής νυν μεγάλη; 
αρχής των (άσσων άποκα&ίςανται; 1

Ούτως ον οί άβαροι ες μέγιςον βαθ
μόν δννάμεως ίκόμενοι, καί μεγίςως έπαι· 
ρόμενοι· από γάρ Τριεςίο μέχρι Τανάϊ- 
δος ήρχον, καί άπο των παραθαλασσίων 
τής δαλματίας μέχρι το βορείο τής Τζε- 
χίας * διά μίαν μόνην έκςρατείαν άπερι- 
σκεπτύτερον, ϊναμή άφρονέςερον εϊπωμεν, 
κατά τής Κωνςαντινοπύλεως γενομένην,



αέρι τον είκοςόν %κτον ένιαντόν τής έβδο
μης έκατονταετηρίδος, σνμμαχόντων σφί- 
οι και των περσών έ£ εω, άτνχήσαντες, 
ταπεινδσ&αι ήρξαντο, καί τά  σλαβικά 
&νη καί οννογβρικά την άρχηγεμονίαν αύ- 
τών περιεφρόνησαν» Εκπονη&έντεϊ βν και 
ίξασδενησαντες οί άβαροι διά την ατυχίαν 
τούτην, καί της αρχής αυτών h tl πολύ παρ 
ίλπίδα σνςαλείσης, καν τη Μοαγγνορίφ 
χαί τούτη όχ ολη ίσως, περιορισδείσης, 
ανάγκην &γνωσαν είναι της σφετέρας αύ- 
των ασφαλείας σπαδαιότερον φροντίζειν, 
χαί τά  πολν&ρύλλητα έννέα χωμάςεα εν 
τή Μοαγγνορίη. έποιήσαντο, διά υιρος καί 
πάχος καί περιφέρειαν σχεδόν απίθανα  
χινδυνένοντα είναι* διάμετρον γάρ είχε το 
μεΐζον, όσον άνήρ ενζωνος καί ποδώκης 
μόλις ήμερος βαδίσειε (περί πβ δνοκαίδεκα 
ώρας), και άφίςαντο άλλήλων ϋπέρ το δι- 
πλάσιον. Ταντα πάντα ό τής δνσεως πρώ
τος αύτοκράτωρ, ό καί την αρχήν των 
άβάρων καταλνσάμενος, κατηδάφισε, καί 
τόντεν&εν τό άβάρων έξέλιπεν όνομα*

Q



Σύδε φίλε μη θαύμαζε περιερχόμενος 
γην ΜοαγγνορΙαν, καί μιρισκοπων μα~ 
ταίως, ίχνη δραν τατωνϊ των μεγάλων αν· 
£ρωπίνων έργων βελό μένος · και. βασίλεια 
δλα καί αρχεία ολα, καί άςεα ολα τάυτδ 
πεπόν^ασιν · πδεγάρ οδέ τ η  μεγάλο Τραϊα
νέ, Χνα μη πόρήω Ρημονίας πορενώμε$α, 
παραδείγματα ξητπντες η μ αδή μ ατα, τής 
δαυμαςήςγέφυρας ίχνη σώζονται, άδετων 
βασιλείων τ η  κοσμοκαταγωνιςπ Αττίλα, 
υδέ τ η  γλαφυρό λπτρωνος τ η  Ονεγίςβ. 'Μη 
θαύμαζε δε μηδέν πλέον μηδε δια την am - 
ριαίαν εξασ&ένησιν των αβάρων καί ταπεί- 
νωσιν* πλεονεξία γάρ τ η  . πλείονος, απο
βολή, ώς τά  πολλά τ η  ολο επεται* καίϊςι 
σοι ζητπντι, πολλά τέτπ καί πάντη νεαρό, 
καί ϊνανλα παραδείγματα, ά  καί δράματα 
τέριρεως χάριν την ίεράν άποφαίνπσιν Ιζο· 
ρίαν, την πάγκοινον τ η  ανθρώπινο γένβ; 
διδάσκαλον, δί ής ί’δει τά  παθήματα καί 
ατυχήματα των άλλων, ήμετερα μαδήματα, 
καί ευτυχήματα γίνεσ^αι. Ε ςι μεν b  
επί τής οικείας άμννομένω καί μαχομένα
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vnl πολλάκις άτνχήσάντι, των δλων μή 
ί&ελπίζεσ&αΐ' β φαδίως δε πόρ$ω in* αλ
λοδαπής μαχομένω, μόλιςα δέ και συν 
μιγάδϊ και σύγκλνδι ςρατω εξ Ετερογενών 
1$νών συγκείμενο?, εχθρών μεν αλληλοις 
Ιχδρων δε και & βία πείθονται, άναλαβεΐν 
mu δεντέρας τύχης αηοηειρασ&αι. Αφρο
σύνη μεν βν ηερί των όλων βτωσΐ κινδυ- 
νέύέϊν* εΐ δε καί τινες ήντύχησαν, β<Γ δλως 
γέμην ή μίμησις φρόνιμον.
ν*.
Ρονμοννιχαι  π ο λ ιτ ε ΐα ι .

ΙΙρΙν δε τβς άβάρβς in i Ρέμβνίαν Ικε- 
ά$αι, και πολιτείας δύο, το πλειςον εκ 
Αμύνων συνίςασ^αι βλέπομεν ών ή εκ 
ϊήςείας άρξαμένη, (άλλα μη ξενίζβ, και ή 
μεγάλη αρχή των ^ωμαιών, ή πολλά λη- 
ςήρια καταςρέχρασα, παραπλησίαν τινά 
αρχήν είχε,) κατελν&η τέλος υπό των άβά- 

ι ριον. Μδνδος ήγεμων βννος έςιν δ πρώ
τος αυτήν σνςησας εν τοΐς δνσβάτοις των 
δεξιών τβ Ιςρβ , εκ σνγκλνδων και μιγάδων 
\&ν&ρώπων, μάλιςα δέ (μιμβνων, και τα

Q  *
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a ερϊ τδν ποταμών κατελήιζεΤο. Μ ετά- 
νέςη δέ τδληςροσύςημα ές τά  άριςερά, m i 
άνω πβ των καταρρακτών Ιδρύδψ καί ot 
ληςαι φρέριον ϊχοντες ένταν&α τβ ανςψ  
ματος αώτων μητρόπολιν, μάλλον δε τήζ 
ληςείας αυτών δρμητήριον> τοϊς παριςρί- 
οις έπηρέαζον. Τύτβ %νεκα τοϊς κωνςαν- 
τινοπολίταις εμέμφοντο οί άβαροι, ώς το 
παν, καί εΐρψης όσης, b  τοϊς μέρεσιν 
εκείνοις αν επί μικτόν έτνγχανεν. Ωνομά- 
ζοντο δε οί ληςαί, σκαμάροι, καί πολύ ψ  
πολλαχβ αυτών τβνομα.

I I  δε έτέρα ρβμβνικη πολειτεία αέραν 
τη Ολτβ σννεςό&η, καί υπό τών αβαρών 
καί αυτή κατελν&η. Λρχη δε ταντης φρβ~ 
ριόν τ ι ψ ,  φ δ αύτοκράτωρ Ιβςινιανός 
κωνςαντινβπολιτικάς φρβράς έγκατέςησε. 
Ε πειτα δε Χιλβεδίβ τβ εν τ$  Ρβμβνικω 
άγρω καί τη Μολδόβη τδ τών κωνςαντινε- 
πολιτών άνομα σεβαςδν καί έπίροβον τοϊς 
βαρβάρου ποιήσαντος, έν μάχη τινί πε- 
σόντος, δ αύτοκράτωρ πρέσβεις ϊπεμψε 
τοϊς άντοις διαλλογεΐστ, τό φράριον, πα-



λαιόνδε ήν xcu χτίσμα τβ Τραϊανδ, Ζδ- 
ρς (πύργος δηλαδή) τεν ο μ α , φρερεϊν h tl 
μισ$φ κελενων, χαϊ ώς έν προπυργίωτής 
χωνςαντινεπολιτικής αρχής έχει όντας,απε- 
ρνκειν τες. βαρβάρες, μάλιςα δε τες εννες, 
ιόν Ιςρον διαβαίνειν χαΐ τά  δεξιά ληίζε- 
σ$αι, καί τον ψευδοχιλβεδιον αΐτεσιν Ιπέ- 
ςησεν. Λλλά τετον μει> ανδαδιάσαντα  
xcd ές Θράκην ίκόμενον, φωράσας δ άρ- 
χιςράτηγος Ν αρσής, καίτοι και λατινιςλ 
διαλεγόμενον, έπαίδενσεν. Οι δε άντοι 
m i ήεμενοι ο ΐεν  τω φρεραρ, γην Ικανήν 
ηιρί αυτό ϊχοντες, αυτόν όμως καί έλεν$έ- 
ριος, τώνπεριςάσεων επντρεπεσών σφίοιν, 
ktohrevovro, και τδ πολίτευμα φεμενοσ- 
λαβινικδν εκαλείτο. Ην δε ή χώρα ταυ* 
της τής πολιτείας δ υπόνομός δ νυν καλε- 
μένος Ρεμενάτζ* και γάρ Ιορνάνδης δ  
siερι τδ μέσον τής έκτης έκατονταετηρίδος 
τψ γοτθικήν ΐςορίαν σνγγράψας ή σνλ- 
λέξας, σλαβίνιον ήωμανένσε καλεΐτήν έπι- 
κράτειαν.

Οδε αληθής Χιλβέδιος ήν, κατά τδν



ΙΙροχόεηον έπϊ ςρατηγίμ όνομαςός, m l 
αντί μεγίςβ χτήματος , τόμηδ'ενκεκτή- 
σ$ αι εϊγρν, Ζτανμα πάντως τνγχάνων b  
τοϊς τότε χρόνοις αναμφίβολον. H ag α- 
τήρησον, φίλε, καΐσκέιραι, χαϊ ο κλεινός 
Χιλβόδιος τοϊς πάλαι ήρωσί σοι παρατε· 
&ε'ις και άφηρωία^είς, εϊδωλόν σοι έ’ςω και 
καλό ςρατηγό έν έτέραις παρα&έσεσι πρω
τότυπον. Οι σλαβϊνοι και άνται όκ άρ
χονταν προς άνδρός ένός, άλλ% b  δήμο- 
κρατίαέκ παλαιό βιοτενβσι, καί&εόν ενα 
δημιοργόν, άπάντωνκνριον μόνον αυτόν 
νομίζβσι, και Srveoiv αυτω βόας τε καί 
ίερεια άπαντα, και έν τοϊς κινδννοις επαγ
γέλλονται αντώ άνοιαν , και οϊονται τήν 
σωτηρίαν ταντης δή τής θυσίας αϋτοΐς έω- 
τεισ&αι. Σέββσι δέ και ποταμός. και άλλα 
δαιμόνια. Ειμαρμένην δέ, βτε ΐσασιν, 
ότε άλλως όμολογόσιν ϊνγε άν&ρώποις (/ο
πήν τινα ϊχειν. Ην δε φιλοδημοχρατίαν 
των αλαβίνων φ?}σίν ό Προκόπιος, ταν- 
την οίόμε&α αιτίαν είναι τό τα  σλαβικά 
ε&νη άλλοτε άλλοις άλλοτρίοις ήγεμόσιν



ΰπ/μοαείναι. Η σαν o l σλάβοι ακρως <ρι- 
λελέύ&εροι ωςε μηδε αΙχμάλωτον είς υπη
ρεσίαν παρ* αντοϊς έδέλειν Εχειν. Τοϊς ix  
τηίδήαν ριλελεν&ερίας καί ίκ της άκρατο 
δημοκρατίας, ο έςιν όχλαρχίας, χαχοϊς 
ίσαχ^εσΜέντες Επειτα, τον Ρβρϊχ και τβς 
άδελψδς αντο έκ τής Σκανδιναβίας προσε- 
κάλεσαν, καί την ήγεμονΐαν αυτών αντοϊς 
&εϊϋςευσαν;
* '* Θ ιδέβέργαροί καί άκμαζόντων Ετι των 
άβάρων, τβς σρετέρβς εϊχον ήγεμόνας, 
ώσπερ καί μετέπειτα υπό τβςχαζάρβς oipo- 
με&α. Σαβείρων δε (ίσως ol τβ Ηροδυτβ 
σαπεϊροι) Επειτα αντοϊς προσχωρησάντων 
ml συλληςών γενομένων, πρότερον πολε
μίων σρίσιν όντων, εναλλάξ αντοϊς εξ έκα- 
τέρων 6 ήγεμων σννετί&ετο και έιρηρίζετο. 
Τϋτο δε ενίοτε οκ ήσύχως βό° άναιμωτί 
άνδρώποις φονομαννσιν lyενετό* και γάρ 
καί ββργάρβς καί άβάρβς δρω μεν έπ αντω 
τβτο Ev Hcuovia, περί το τριακοςδν Ετος 
της εβδόμης εκατονταετηρίδας, μανιωδώς 
ςασιάσαντας άλλήλοις, και μάχης κρατε-
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ράζ m l αίματψόβς γενομένης, ήτψη&εντες 
οίββργαροι ές Μ αάνερν έτράποντο^ Ου* 
τοι οί ββργαροι ή βγγαροι είσ ιν , ο ϊ καί b  
μέσω των άβάρων άμιχτοι περιεψεροντο, 
οϊς τάς εν τφ Λαντζλάνδ γενομένος > πολό 
προ τβ Αεβεδία, έπιδρομάς χαί λεηλασίας 
άπονεμητέον, τά  τοίς όνόμασι συγχεχν- 
σ £ α ι δοχβντα πράγματα, διαχρίνοντας, 
Οι δε Σαβίροι οί χαί την π έρ α ν τδ ,Ιςρ ε  
μιχράν Σχν&ίαν , την Αόμπριτζαν, χειρω- 
σάμενόι, πνννχάν ϊ&νος ήσαν, φησίν ό 
Π ροκόπιος, 8 έςι τνρχιχόν. ·

. Κ  ο ν 8 a ά r.. ·\>.··»'· ■· * ■■*.'■■■ ·■■' ··«'
Π ερί τον δέχατον ϊννατον ένιαντδν τήζ 

έβδομης εκατονταετηρίδας, των βννογβν- 
δβρων άνήρ τις ανήσυχος, μεγάλα εν νύ 
περιλαβεΐνΙκανός, καί ές ϊργον βαλεϊν τά 
νοδμενα έπιτήδειος, διεπρόξατο την 
ναρχίαν, καί ες Κωνςαντινδπολιν Ικόμε* 
νος, την των χριςιανών έναγχαλίζεται $ρη~ 
οχείαν καί οϊχαδε άφίχετο, θρησκείαν, ώς 
Ι’οιχε, χρυσό κνί δώρων άνταλλαττόμενος'
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σδηϋαν γάρ άποδανόντος τ επ α τρ ό ς ; καί 
άλλος άλλοσε έπιδρομομανών έτράπετο. 
Ο τεώτερος ές Ιταλίαν απήλ&ε, περί τον 
έ'ξηκοςόν έβδομον ενιαυτόν της έβδομης 
έκατονταετηρίδος* ό  τέταρτος πρός τβς 
αβάρες ές H aioviav, (έτεροι ετοι βέργα- 
ροιη  εγγροι των περί ε&ναρχίας τοϊς αβά- 
ροις μαχεσαμένων) * ό τρίτος δ Λσπαράχ, 
περί τον αυτόν χρόνον μ ετά των εγγά- 
ρων η βγβρων η βεργάρων, έν τη Μολδό- 
βη περί τον ΙΙρετον τάς οκηνας επήξάτο · 
ό δεύτερος δέ περάσας τον Τάναϊν ', τψ  
παλαιόν των εννογενδερωνη έργων κατω- 
κησε χώραν, καί μόνος ό πρώτος έν τη 
πατρώα εμείνε χώρα, τη νέα Βεργαρία*

X  α ζ ά ρ ο ι. x
Jiaa sταρέντων των τε  Κεβράτ νΐέων, 

καί τε ε&νες των εννογενδέρων βεργάρων 
έ£ασ&ενήσαντος, εξήλδε, περί τον όγδοη- 
κοςόν Ινιαντόν της έβδομης έκατονταετη- 
ρίδος, τό μέγα εδνος των χαζάρων έκ της 
Βερυλίας (η Βερζνλίας, των αναμεταξύ



fylovofti Kaxsniwi m i Πόντο), m l διαβάν 
MV Τάναϊν, πρώτον top viov το Κββράτ 
tov εν τη πατρίδι μείναντα, ύπόφορον 
εχοίησε, m l επί πολύ προς το βόρειον m l» 
ανατολικόν καί προς τό δυτικόν μέχρι Τισ- 
αα προχώρησαν, πάντα υποχείρια έποιησε. 
Μψρόπολις δε αντώνκα'ι μέγα έμπορεϊον, 
to Αςραχάνιον > Βπερ και νυν ϊτ ι περιώ
νυμόν έςιν, έτνγχανεν. · Εκ των χαζάρων 
δ$ ώνομάζετο καιή Κ ασπ ία , χαζαρική $ ά -  
Ιασσα.χ Η σαν δε καί ο ί χαζάροι μοίρα το 
μεγάλο.Β^νος των τνρκων, καλή μείζων 
ϊΰως των εν τοϊς χρδνοις έκείνοις έ'ξ εω τε 
ml εκ δεσμών της Κασπίας ές τό βόρειον 
αυτής άψικομένων, ης τός πρύτερον έπε- 
ληλυδότας, ώ ςαποκόμματα το μεγάλο 
τβτο σώματος προσηκει οϊεσ&αι. Τάτος 
όητος χαζάρος και έμπορικωτέρος χαά φι- 
Ιελεν^ερωτέρβς των άλλων συγγενών και 
αδελφών , ε^νών βλέπομεν, (υ£εν καί τό 
κράτος αυτών όλιγοχρόνιον) · και γάρ και 
iv Ρομανία και εν Μ οαγγνορία έμποροι 
χαζάροι ησαν, και %ας βασιλικός προσό-
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rb όή λεγόμενον, τψ  πνρκαϊάν πολύ μ εί- 
ζονα xai όλεθριωτέραν ποιήσαντες. JEvi- 
χησαν μεν, ώςψασι, τβς ββργάρβςέν Μολ± 
dbffyl περάιωθέντες τον Ιςρον, καί τρα- 
mjvaiinχοίησαν, κ^χεϊνοι ές δύσβατα χω
ρία διασωθέντες, Ιναύτοϊς πολιορκόμενοί 
Μ  των κωνςαντινβπολιτών, καραδοκ&ν- 
« ; περιέμενον τό μέλλον, xai 
χίαςέώρων τά π έρ ιξ  λεία γινόμενα.' Ιϊσ±  
όάγρψόέτΗβασιλέωςάλβντος, xai το  ςρα~ 
τάπεδοναΖρνης καταλιπόντος, καΐέπ ίτώ ν  
θερμών της Μεσημβρίας αμάραντος, φύ~ 
(η πανικω κατασχεθείς ό ςρατός, ώ ςαρα  
τβ βασιλέως πρόσχημα δειλίας τα λβτρά 
προτείναντος, τα  νώτα τοϊς πολεμίοις όί~ 
tiwji, καλ ές την πέραν τβ Ιςρβ μετά θορν± 
ββ xai αταξίας ότι πλείςηςνποςρέρα ν έ&εί- 
γεται. Συνηκαν οί βάρβαροι, ναι, αλλά 
ρρονιμώτερον πολύ ςρατηγόμενοι, χολ 
βεΧθόντες εκ των δύσβατων τόπων, και 
επιπεσόντες τοϊς φεύγοσι, ννκωσιν αυτός 
χατάχράτος,' και όιαβάντες τον ποταμόν 
κατόπιν των φυγάδων, υποχείριον ποέδτ-

—  *5 3  —
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ta t  την χώραν την έ§ αυτών ϊτ ιή α ί νυν 
Βαργαρίαν όνομαζομενην, καί έν αύτή 
ένίδρυνται, έπιτεταγμε'να φόρβτήν εϊρή~ 
την τοις κωνςαντιναπολίταις πωλήσαντες 
Των δε έν ταύτη τη χώρα οΙκανΤων σλα~ 
βίνων, τβς μεν, ές τά  πέριξ μετοϊκήσάι 
ήνάγκασαν, φόρον αντοις ές ταπών σφίαι 
καταβάλλειν επιτάξαντες, τοις δε λοιποϊζ 
πλείοσι σφών ϊτ ι ασιν άναμιγέντες, τ;;ς 
μεν μητρικής αυτών γλώσσης κατ ολίγον 
έπελά&οντο, των δέπατρωων άρεϊκών και 
φιλεπιδρομικών φρονημάτων έπιλήσμόνες 
αχ εγένοντο. S 7 >

Ον σοι τά  ανωτέρω κώνςαντιναπόλιτι- 
καί χομπορβημοσνναι δοκβσιν ώ φίλε, 
ώσπερ τοιαύτας πολλαχα της ΒυξαντίδΟζ 
δρω μεν, νίκη, λέγω, αυτών, τροπή, φυγή, 
καταφυγή βαργάρων ές δύσβατα, απαρσίζ 
έπι των θερμών λατρών τα αντοκράτοροζ; 
Ορος ϊτ ι κανταν&α τά τής διαφθοράς τώι 
ή&ών αποτελέσματα, τό κρνπτειν ζητεϊι 
τά  έν πολεμώ άτυχήματα, και τάς αίτιας 
αυτών, δέον ζητεϊν τ ι Τατων θεραπευτή·



ψ οντοχρνπτειν  την αίσχννηνμετ άλα- 
ζονίαςκαϊ νπβλύτητος, δέον είλικρινώς καί 
γενναίων δμολογεϊν την αλήθειαν; Ι Ι δ ο -  
Μ0Ο, ψνγη τβ Α σπαράχ, δέλεαρ τω όντι 
ξτνγχανεν, άλιενοντος, ώσπερ άντακαίος 
τές πολέμιος, καί ΰφέλκοντος και νπάγον- 
τος αυτός έςά  έβόλετο μέρη, ες σφαγήν οΐ

Ojifatt μεν ον οί βύργαροι νικήσαντες 
ύς κωνςαντινοπύλίτας, ές τα πέραν το 
Ιςρο μετεσκήνωσαν. . Κ αί ήσαν μεν οτω 
ηλησιέςεροι γενόμενοι τοις κωνςαντινοπο- 
Ιίταις, άδιαφ&ορότητος διδάσκαλος άρι-  
ςος, ώσπερ ποτέ καί ό μέγας Σκηπίων,Κά- 
τωνος ίσχνρογνωμονοντος, την Καρχηδόνα 
τοϊς ήωμαίοις είναι έβόλετο * άλλ* οί κων- 
ςαντινβπολίται, ώσπερ παρ* Ιχ&ράς είμαρ- 
μένηςέςτά κάτω συρόμενοι, καί ήδη τω 
της διαφθοράς βορβορω ενεχόμενοι, άνα- 
νηψαι ποτέ καί ϋιρηλότερόντι καίάξιόν τι 
τάν προγόνων φρονήσαι, καί άπόνασ&αι 
της γειτονίας ναύτης, οχ ήβολή£?ισοκ, ̂ μϊ-



κρά πάντως απογόνων φροντίζοντες, καί 
κακίςων πατέρων χάχιςα τοις έπιγινομέ- 
νοις καταλείηοντες παραδείγματα. Οδυ~ 
νηρά ταντα ημϊν μετά σχετλιασμών άνα- 
πολβσιν, οδυνηρότερα δε τά  μ ετά ταντα· 
οδυνηρότατα δέ τά  ένεςώτα xal δακρύων 
πολλών και σχετλιασμών άξια. Ουτω μεν 
ον οΐ βγγροι η βέργαροι, κακή τύχη των 
κωνςαντινβπολιτών, καταλιπόντες τά περί 
ΙΙρβτον , ές τά πέραν τβ Ιςρβ μετανέςησαν, 
περί τον όγδοηκοςόν ένιαυτόν της ίβδύμη; 
έχατόν*αετηρίδος (68ο), και μέχρι της σφί
ξεως τβ συγγενές αϊτών έ&νβς των τύρκων, 
βκ έπαυσαν τβς χωνςαντινβπολίτας τά άνψ 
κεςα ποιβντες, καίτοι καί την θρησκεία» 
νύτών, μετ βχ δλας δύο έκατονταετηρί- 
δας, b a y  χάλι σάμενοι. Ην μεν βν φάδιον 
αρχή μεγάλη, οΧα ην τηνικαυτα ή των χων· 
ςαντινβπολιτών 9 ή πρώτη έν τοϊς δυτικοίς 
τηςοίκβμένηςμέρεσίν, αρχήν μικράν, oh  
ή των ββργάρων τγν, πολλοςημόριον τήζ 
εκείνων,  υπόταξαν* αλλά κακώς και φαύ
λος σννεςαμένον πολίτευμα, μεγάλη έκτα-



αΐζ τόπων. άσ$ενέςερρν. απεργάζεται,, αχο- 
lq p $ p * a i λυσιτελοίη. ^

Κρξψος κύριος Ρβμβνίας.
Κρεμάς βασιλεύς ββργάρων τά  πλείω 

ίων ερτός το Ιςρβ μέχρι Τισσβ υποχείρια 
εαοίησεν, άρχομένης της έννάτης έκατον- 
ίαετηρβος, καί έπί τβς χωνςαντινβπολί- 
τας υποδεκαπλασίω το τέτων ςρατω ςρα- 
tevei, ^ α ίκατά  κράτος νίκα, καί διώκω» 
ίβς φνγάδας, προ τών τειχών της Κωνςαν- 
ηνβπόλεως παραγίνεται, καί είρηνικαΐς 
ί^νδοπρρσκλήσεσιν ένδβς, μικρό έδολορο- 
νή&η., Απαλλάττεται γβν £νμα και οργής 
ϊμπλεως κατά των δολιορρόνων καί δολο
φόνων, καί επιςρέρων οϊκαδε, τισιμανών, 
Μλβετρν καί Αδριανόπολιν πόλεις έξην- 
δρμποδίσατο, καί τος εξηνδραποδισμένβς, 
τας άθλιος, λέγω, κάτοικος τατων των πό
λεων, τάς βλαχίας καί διαφθοράς καί δολο
φονίας θύματα γεγονότας, μετά το ίπ ι-  
σχόπο αυτών, ές τά λαιά παρίςρια, ηδη 
νρ\ ετελοντα, Ις.. την Ρβμονίσ,ν μετοικί-

R
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ζει, περί τον Ενδέκατον και δέκατον τρίτον 
ενιαυτόν τήζ έννάτης έκατονταετηρίδος. 
J&X οχοι οί δυςυχεϊς, άγα&η τύχη, μετ' 
ο πολύ εν μέρει, ίκύντων των ββργάρω», 
ες την ποδομένην πατρίδα νπέςρεψαν · 
Επειτα δε, όσοι ησαν ϊτ ι υπόλοιποι, καί 
άχόντων των ββργάρων, βία έπανέκαμψαν 
ohtade.

Υποτάξας δέ τα Εντός το Ιςρβ ό Αρβ- 
μ ός, μέχρι Τισσό και Επέκεινα, καί τα 
των άβάρων οτω ταπεινω+ϊέντα όρων, ωςε 
καί ββργάρβς τός ποτέ τοΐς αβάροις νπη- 
κόβζ, υπερτέρησαν τοτων, καϊ πολλβς είναι 
υπό την ηγεμονίαν αυτό, διαπορών και την 
αιτίαν μα&εϊν βολύμενος, δι ην οί άβαροι 
κακώς οτω πράττοσιν, άβάρω τινι ευτυχών 
Επύδετο αυτό, δτο χάριν ο ί ποτέ μέγα καί 
Εν τοϊς κάτω παριςρίοις δυνάμενοι άβαροι, 
τότε άποβεβλήκοιεν τούτα και οτω ταπει
νοί γεγόνοιεν;

Μηδέν σοι ξένον, ω βασιλεύ, ό σοφοί 
και σκεπτικός ϊφη άβαρος, εί των ήμετέ-



ρων πολύ κρείσσω τά  νμέτερα καί υπέρ* 
ΐ£ρα· Π άσα γάρ πολιτεία, καδόλε, ώζ 
fai βάσεωζ άκραδάντε δικαιοσύνης, έρεί~ 
ρίςαι καί βέβηκε * καί ώζ περί πάγιον κέν- · 
τρον, περί ανςηρόν ή&ικόν, άμετακινψ  
τμ, avasτολύτως, άδιαλύτωζ καί ςο&ερως 
|ς εαντην σννέςραπται. Των Ιδίων ον προ 
wv κοινών τιθέμενων, τό πολίτευμα εκ  
Iw επί ςα$εράζ βάσεωζ της δικαιοσύνης, 
εςηκεν * εκ Iτι περί μόνιμόν τι περίφερε· 
Μ' καί ανατροπή περιμένει κοκ έπαπει- 
ϋέΐ τω δλω ♦ τβ τε κοινέ ή&ικε άμελβμένε 
m  περιφρονεμένε, κ α ίτ ε  κέντρο βτως 
χα ho μένε καί σαλενομένβκαί μηδόλως κρα- 
mo μένε, άπόλνσιν ανάγκη πάσα σνμ» 
Saiveiv, καί διάλνσιν καί παντελή κατάλυ- 
m , τβ πολίτικε καί κοινωνικέ σώματος. 
Ταντα, ω βασιλεύ , αδικία καί διαφθορά 
'βών, τά  άδελφά καί σύνοικα αεί καί σν· 
νοδοιπόρα, ό μοχλός ίς ι, δι ε καί at μέ~ 
Ϊ^ον δυνάμεναι πολιτεΐαι άναμοχλει ονται 
μι ανασκάπτονται · ταντα έςίν ό δηλητή~ 
?ίθδ Ιός, δι ε  ο λα κοινωνικά σώματα, όλα

R. a
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2δνη, νεκρά όρώμεν καί εν παραδόσεσι 
μόνον η εν Ιςορίαις υπάρχοντα.

Ουδεν ξένον βν εΐ και τόέδνος των αβα
ρών, το πάλαι τοϊς γείτοσι σεβαςόν καί 
έπίφοβον, πνέει νυν τά λοίσθια, και μετά 
μικρόν, ώς περί μηκετι υπαρχόντων αβά- 
ρων, δναλέξονται άνθρωποι. Ηδη έκνε- 
νόδενται τό των άβάρων Ζδνος καί πάντη 
διέρδαρται· και έ'ςιν οχοϊον έξηλδεν, ώς 
μήποτ* ώρελεν, έκ τα μυχό της Ασίας, χα- 
ταλιπόν, μάλα άρρόνως, τά  έά ή δεα, τά 
χαριέςατα και εύφορα πεδία, τά  περί top 
μέγαν ποταμόν Σεγγέλ κείμενα. Τ ί γάρ 
καί άπωνάμεδα καταλιπόντες ταυτα, και 
δόλιχόν μάλα καί άργαλέην όδόν διανύσαν- 
ψες, πολλάτε έρεα δύσβατα, πολλές τε ra- 
χνβφόβς καί πλατνρφόβς χειμάβφβς έκ τον 
όρέων καταράσσοντας, καί ταχύν έπαπει- 
λέντας τον κίνδυνον, πολλές τε ποταμός 
βαδυρξόας καί δυσπεράτος, πολλάς τε $ά- 
χεις τραχείας καί πολλάς πεδιάδας, έχ ήτ- 
τον πονηράς καί τούτος διά τε τό ψύχος, 
χειμώνος, καί διά τό θάλπος, δέρας, δια-



ηεράσαντες; Την πατρώ&ν απλότητα, τά  
χαλαρά η$η, την δικαιοσύνην , καί άλως, 
την αρετήν άπεβάλομεν, ενταύθα, εν τ$  
της διαφθοράς τόπια γενόμενοι.

Απορείς & βασιλεύ, οτι ταπεινά νυν τά  
των άβάρων και εύτελεςατα; Απορεί μ άλ
λον, εΐ τοιότοι δντες, εν τηλικαύτη παρα- 
to μ ία καί διαφ$ορμ η&ών, σκιάν τινα ϊτ ι 
κοινωνικής ζωής και πολίτικης σφζομεν, 
χαί 8  πάλαι πάντη έ£ηφανίσ$ημεν. Τύτο, 
y φρονήσει εσωτερικής διοικήσεως άπονε-  
μητέον, άλλα πάντως πάντη έξωτερικαις 
ηεριςάσεσι· το γάρ έφ* ήμϊν, πάλαι άπο- 
λωλαμεν. Α θλιοι και οίκτροί τω όντι, 
όσοι 8 τη έαυτών δυνάμει, άλλα τη έτέρων, 
ως περ άνδριάς, άφ’ έαντδ ςηναι μη δυνά- 
μενος, έπερειδόμενοι Ιίςανται. Στάσις αυ
τή δοκοσα ες ι, καί άρχη πραγματικής κα- 
ταπτώσεως, και, όσον Ζπω, ές το της απώ
λειας πεσανται βάρα&ρον. Πλάτος καί η 
αντω σύνοικος τρυφή εΐσί τά τός άβάρος 
κάκιςα πράττειν ποιήσαντα. Ταύτα Ιςϊν 
ό ανατρεπτικός μοχλός της μεγάλης των
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άβάρων αρχής· πλέον γάρ εχειν αεί ββλό- 
μενοι, δσονβπω> ές το μηδέν ϋχειν περί- 
ςήσονται.

Κατακτησάμενοι την χαλλίςην χώραν 
την έν τψ μέσω της Ευρώπης χειμένην, 
πέρατα των χαταχτημάτων έαντοις γνώναι 
βχ ηββλή^ημεν, αλλά πανταχό&εν τβ πλέον 
£χειν έφιέμενοι, έπεξετεινόμε^α πανταχό- 
σ ε , xal ήρεμεΐν βδένας, β<Γ έαντβς εάν 
ήββλόμεδα, δέον πάντως σωρρονβσιν, άρέ- 
σχεσ&αι χαϊ άρχεϊσ^αι τη Α βαρία, ίχανη 
βση το μέγεθος ευ διοιχβμένη, εν πολιτεία 
μένη, την έτέρων άπλήςων χαϊ δοξομα
νών αναχαίτισαν δρμην, xal σέβεσδαι αν- 
την τότες ποιήσασ^αι. Εν γάρ τη των 
πραγμάτων νυν χαταςάσει, άνάγχη πάσα, 
λαόν τινα της ανεξαρτησίας αυτό τω όνη 
έπιμελόμενον, ϊχειν χώραν ικανήν τρέρειν 
περί τάς χιλίας πεντακόσια£ μυριάδας 
απλώς χατοίκβς. Τοσβτοι δντες, εν διοι- 
χόμενοι, εν πολιτευόμενοι, βδέποτε vsto 
των έξωθεν χατανικη$ησονται. Αλλά δει 
πάντας ςέργειν υπέρ έαντβς την πατρίδα*
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αΙΙ(οςγάρ ψυχρών περί αυτήν των ηολιτών 
δντων, άδύνατον σώζεσ&αι το πολίτευμα* 
φνχρότης γάρ β γεννά έν&βσιασμον* καί 
τέτβ άνευ, βδείς πολίτης ήρως* καί οπ& 
βόεις ηρωισμός, εκεί και βδεις τφ όντι π α- 
τρίδος ύπέρμαχος.

Αοτηέςϊν, ώ βασιλεύ, ή υγεία και εύρ- 
ρωςία τα κοινωνικό σώματος* ευταξία δέ 
καί φροντις το κοινό καί Ισονομία, καί, 
ΰννεΐόντι φάναι, δικαιοσύνη, ή δίαιτά  
ιςιν, ή επόμενον, ή ή άγόμενον, υγιαίνει 
mi ερήωται τό κοινωνικόν σώμα, καί αν-  
τιπαλαίειν καί άντέχειν τοΐς έ’ξω&εν ές επί- 
Ζεσιν έπερχομένοις επιτήδειον, καί ακα
ταμάχητου, καί ή πατρίς βτω μένει άνε- 
sτηρέαςος. Ινα δέ καί μερικω χρήσωμαι 
παραδείγματι, ελ&ω πάλιν εις Λβαρίαν, 
κακή τύχη,' πόρήω ποι πορενεσ&αι, καί 
&]τειν άλλότριον μή δεόμενος. Οι άβαροι 
νρ* ηγεμόνα, ως υπό κοινόν πατέρα βιόν- 
τες καί πολιτευόμενοι * δεϊγάρ πάντως είναι 
τινά τον την φροντίδα τό όλο σώματος 
άναδεδεγμενον * άλλως γάρ, κέντρο μ ή πα -
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ρόντος, ffSQt o τδ δλον σνςρέφοιτ'άνχαϊ 
δ  καμένοι, διάλνσις καί χατάλνσις ra δλβ 
σώματος, άναγκαϊον έπόμενον. Οι άβα- 
ροι, λέγω, v<p* ηγεμόνα, ώς δλον εν ώρ- 
γανισμένον καί έρφωμένον σώμα βιβντες, 
μακάριοι τω δντι ετνγχανον· ο , τε ηγε- 
μών, κηδεμών το δλβ τυγχάνων, και h  
πατρδς φιλοςόργβ μοίρα τιθέμενος, εν
υίών αγαπητών μοίρα πάντας εξ ϊσβ έτί&η,

*

έξ ϊσβ πάσι βραβενων το δίκαιον ανςηρό- 
τα τα , και βαί τοϊς ύπηρέταις, βς καλβμεν 
νυν άρχοντας, και μικρόν της εις τδ ισό
νομον και δίκαιον δειχ&είσης αντοϊς ode 
παρεκτρεπομένοις · καί γάρ καί όλιγίςη 
ποινής τοϊς νπηρέταις άνεσις, μεγίςβ όλε- 
$ρβ τω κοινωνικώ καί πολίτικα σώμαη 
πρόξενος.

Λκβσον, ω βασιλεύ, καί τδ συμβάν 
ποτέ τοϊς άβάροις, δπερ μ οι οσάκις αν επί 
νδν έλ&η, πολλά μ ε καί άκατάσχετα χα- 
ταγ/iv  ποιεί δάκρυα. Στάσις ποτέ τοϊς 
άβάροις, βκ ο ιό* δπως βδ9 δ&εν, άνεφυη, 
διά δυσαρέσκειαν ϊσως της διοικήσεως. Λμ



αίο^όμενος τβτο ό βασιλεύς, σνγκαλέσας 
ούτός, καί ςάς εν μέσω πάντων, τοιάδε, 
αχέυντων πάντων, έλεξε. Φίλοι^παΐδες 
%αΧ αδελφοί* εγώ μεν ώς πατήρ φιλόςορ- 
γος το ιερόν έργον, την φροντίδα τδ ολβ, 
σρός &εβ καί των πατέρων ήμων, βχ έπαν-  
ϋά ποτέ έκτελων, δση μοι δνναμις, ώς 
οίομαι· ή μ εϊς δε άναμνήσ&ητε, δτι άν· 
$ρώπω όντι χαμοί, ώσπερ ήμεϊς, άμαρ- 
τάνειν τ η  δέοντος συμβαίνει ενίοτε. Ε πεί 
Ιν η δ ΐ έμαυτόν, άλλα δί υμάς βασιλεύω, 
d ϊςε τινά έτερον . . . βκ έφ&η λέγων, καί 
ΰννεταράχ&ησαν άπαντες, καί τά  πάντα 
δακρύων μεςά έφάνησαν πληγήν αΧφνη- 
die κεραυνέ το έτερος ωή^ησαν άπαντες. 
Ο δε βασιλεύς μηδέν πλέον είπεϊν δννά- 
μενος, δακρνρφοών καί κλοιών καί αυτός, 
επανελδεϊν οΐκαδε εγνωκεν * εΐποντο δ* αι5- 
τω σωρηδόν οί άβαροι, καί άποχωρισδη- 
ναι αυτό βδενί τρόπιο έβόλο ντο , παραίτη- 
σιν ϋποτοπάζοντες καί φοβόμενοι. Ο δε 
βασιλεύς όρων οτι βκ ήν άλλως επανελ^εϊν 
αυτός οΐκαδε ποιήσαι, παρακλήσεων καί
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l a i f  άγων μηδέν αποτέλεσμα έχβσών, άπω- 
μοοε προς See καί κατά πατέρων αβαρών 
% μην μη καταλείψειν την βασιλείαν, h e- 
ρω τινϊ ταντης ϋποχωρήσας, καί οτως οI 
αβαροι διαλνδέντες, νπέςρεψαν οϊκαδε. 
Ορας ω βασιλεύ, οϊοι ποτέ ot αβαροι· νυν 
δέ υπό πλότο και τρυφής διαφ^αρέντεζ, 
βασιλιώσιν άπαντες, καί εκαςος έκάςο το 
κοινωνικόν σώμα έπιτηδειότερον άγειν 
φαντάζεται, καί άττει προς βασιλείαν καί 
φυσά, καί περ οδέ οίκίαν μ ίαν, οδέ γυ
ναίκα μίαν άγειν ών ό άθλιος άξιος · ήνίχα 
γάρ άν τις μικρά πράττων, οίκαρχίαν 
άγων, φαντασιοκοπίας καί πραξικοπίαζ 
ασθενές καί τάλανος γύναιο αναχαιτίζειν 
καί σνςέλλειν, καί ές το καθήκον φέρειν 
αυτό ανίκανος %, σχολή γε άν τον τοιοτον 

> μεγάλα πράττειν, έπιτετραμμένον το κοι
νόν καί προϊςάμενοντοτο, δννασ^αι φαίη- 
μεν.

Οντως oi αβαροι πολιτευόμενοι, ησαν 
ΐσωδεν μέν ευτυχείς, πτωχείαν και πϊοτον 
άγνοόντες παντάπασιν · έξωθεν δέ ζηλωτοι



και ΰεβαςοί χαί επίφοβοι * πλδτος γάρ χαί 
πτωχεία, άλαζονία χαί ταπεινότης, ptpi- 
πέτεια χαί χαμέρπεια, πλή&ος χαί <ρ&ί- 
σΐζ> κόρος χαί πείνα, §αχορορία χαί χρυ- 
ϋοψορία, πενία χαί άβρότης, σάρκες διαρ- 
φέεσαι χαί χατεσχλ,ηχνίαι, πρόσωπα χα- 
τάπλεα χαί §νσσά, σννοιχα ταντα πάντα, 
είσί χαί σνσχηνα * χαί δπβ βτως Έχει τά  
των κατοίκων, έχει ηδη το Ιερόν πνρέ'σβε- 
ςαι, χαί ψνχρά τά  πάντα, χαί βδείς έν- 
&βσιασμός, χαί ίπομένως, βδέ ςρατηγός, 
βδέ ταξιάρχης β δε ςρατιώτης άξιος. Αλλά 
γάρ Έπειτα τό παν μεταβέβλητατ ή δίαιτα  
περιφρονη&εϊσα, χατήργηται* τό κοινω
νικόν σώμα παρανομίας πλή&ον, ώσπερ 
χαχοχνμίας, όσον βπω, διαρφαγήσεται, 
χαί τό εφ* ήμϊν, διερ^άγη ηδη, Τ ί τις 
ενωμένος τον νβν χαί σκεπτικός δρα νυν 
εν Αβαρία παραγενόμένος; βδέν, άλλ* ή 
κοινωνικόν τ ι σώμα πνέον τά λοίσθια, χαί 
οίκτον πολνν διεγεϊρον χαί δάκρυα. Οι 
ποτέ μέν ϋπηρέται τό ήγεμόνος, νυν δέ, 
ώςπερ ετεροι τόσοι δεσπόται, διανείμαν-



τες ίαυτοϊς την χώραν, m i τον λαόν εν 
δόλο μοίρ^ τιθέμενοι, τον λαόν την 'βά- 
σιν χαί το καιριώτερον μέλος παντός πο- 
λιτιχο σώματος, τρυφή χαί πολυτελεία 
έαντος εχδιδόασι, μηδενός έτερο φροντί- 
ζοντες» χαί περισπβδαςα αντοΐς μόνον, 
λαμπροί οικίαν χαί περιττώς έχτισμέναιτε 
χαί χεχοαμημέναι, ίςοί παντοδαποί τψ  
λόθεν μάλα χομιζόμενοι χαί πολλά ώνιοι, 
δοράν άπαλαί χαί πολύτιμοι, ςολισμος <γυ- 
ναίξι μάλλον ή άνδράσιν οικείος, οίνος 
πόρφωθεν ερχόμενος, το παρά σφίσιν, 
χαίτοι χρατίςβ οντος, δι αυτό τοτο ότι 
παρά σφίσιν, περιφρονομένο· έδώδιμαέχ 
ξένης άφιχνομενα, ξένοι χαί άδρώς με μ ι
σθωμένοι μάγειροι χαί θεράποντες, άγέ- 
λαι θηρευτικών χυνών πλείονος φροντίδος, 
η οΐ ομοιοι αντοΐς, ηξιωμένων, χαί χννο- 
θέας χαί κυνοδρομίας πλέον άδέν, ώς νέ
των πάντων τάχα καί των το νέτων, a  xa- 
ταλέγειν αηδία, το λαο διαςελλόντων, χατ 
αυτές, τος άρχοντας. Τσόντες ον ότως 
μάλλον δε σπαίροντες, πολλών δεόμενοι,



δδιχείν τον λαόν καί κλεητειν τον ήγεμόνα 
παντοίοις τρόποις, β παύονται, την αναί
δειαν αυτών καί την ϋβριν, χείμαρρο δί
κην, λανρως καταράξασαν τη κοινωνία, 
λοιμω πανώλει παρομοίως, τω πολιτική 
σώματι δμμανώς έπισκήψασαν, συςέλλειν 
και άναχαιτίζειν μηκέτι δυνάμενον, Ον Χ 
θεωροβιν αύτδς ώς ϋπηρέτας, άλλ* ώς κτη
ματικός το λαδ, ος τις, κατ αυτός, δΐ 
εδεν άλλο υπάρχει, η διά τό συντηρεϊυ 
καί άυξειν την τρυφήν σψων καί πολυτέ-  
λείαν.

Τδτοις τοϊς βδελνροϊς καί αποτροπαίοις 
φρονήμασιν άκόλοθα πράττοντες, αοβδΰι 
διατών αγυιών, ύπερορώντεςπάντων, καί 
ίαντος είναι τ ι ανώτερον τών πάντων νο- 
μίζοντες, έκ καθαρότατο μεν αφάς χοός, 
ώς τίνος αυτών την ήλιθίαν παραβολήν 
ταντην ήκοαα λέγοντος, αγγεία κομψά 
καί πολύτιμα όντας, έκ δε πεπατημενο 
καίευτελδς τον λαόν, αγγεία άκομψα καί 
εντελέςατα. Ου παύοσι γδν έκμυζώντες 
τδτον, ώς βδέλλαι, παντοίω τρύπω, ώς
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δεντεραΐα όντα νομίζοντες, καί ώς υποζύ
για επί τώ δβλενεν μόνον και έργάζεσ&αι 
αφίσιν γεγονέναι οΐόμενοι, Ι'να αυτοί ύπτι- 
άζοντες, τα εις την αναίσχυντου καί ήλι- 
$ίαν τρυφήν συντείνοντας πλβσίως και 
ραδίως πορίζονται. Ουκ εςι τρόπος, και 
ό άποτροπαιότατος ετ ι, ω προς χρηματι- 
σμον χρήσδαι α βαλονται. Ψευδός, συ
κοφαντία, διαβολή, κλοπή, επιορκία, .κλε
πτών και ληςών καί δολοφόνων υποδοχή 
και προςασία και σννηγορία, ψευδομαρ
τυρία, καί συνελόντι, πάσα παρανομία 
καί κακαργία αυτοϊς έπιτέτραπται, την 
κοινήν ατω συμφοράν παντοίως μηχανω- 
μενοις εις πρόσοδον. Ουκ έπιλείπεσι, ναι, 
τή Λβαρία καί άνδρες τω όντι δί αρετήν 
αξιέπαινοι· άλλα, το τα λόγα, Ιαρ χελιδών 
α κα&ίςησι μ ία · α μήν, αδε δύω, αδε δις 
τόσαι· καί ςένειν καί ατοι καταναγκάζον
τα ι, τον τής διαφθοράς χείμαρρον άπερν- 
κειν μηδόλως έχοντες.

Ούτως αν ot πολλοί τά  προς τρυφήν 
ποριζόμενοι, χαίρασι δαπάναις καί άσω-



tiati> πολυτελέσι και ποικίλαις τραπέζαις, 
τή hug μηδε'τά τήςπρώτης ανάγκης Ικανά 
καταΧείποντες , ςολισμοίς περιττώς μάλα  
και δηΧνπρεπώς έαυτών re και των ίππων 
% ϊσβ' και όδεν σνχνότερόν Ιςιν Ιδεϊν εν 
stόΧεσι της Λβαρίας, η χρυσοφόρβς επί 
χρνσοψόρων ίππων άβρώς έλαννόντας, και 
δύσγνωςον πόρ$ω&εν το ζωον χρνσοσκε- 
stk τνγχάνον πέραν το δέοντος. Ιππέυο- 
οι συχνά, οκ είς πόλεμον άσκβμενοι, άλ- 
Ιά χρήσιν μηδέποτε σχεδόν των αφετερων 
π οδών ποιομενοι. Οπλα φέροσιν ενίοτε 
h  είς άσκησιν, άλλ* έςεπ ίδεφ ν , Χνατάς 
dtaXiSeς Χαβάς αυτών καί τάς χρυσας η άρ
γυρος $ήκας καί ετεροι ϊδωσι, το άμυντή- 
gtov τής πατρίδος δπλον βεβηΧόντες, τρυ
φής υποκείμενον ποιόντες. Ουχ οτως έποίον 
oi προπάτορες ημών των είς άμυναν τής 
πατρίδος ψροντίζοντες. Οντως, ώ βασι* 
Ιώ, ό έρως τής πατρίδος καί δ έν&οσια- 
ομυς, τά  μόνα άνίκητον ποιόντα το έ&- 
νος, έξέλιπον. Ε τι δε εμπορία περιττή, 
ώ? τή τρνρή νπηρετόσα, είσρρήσασα τω
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&$νεί, πάντας, ώς ειπεΐν, φιλοκερδείς αναί
σχυντες, μικρολογβς, άντ άνδρών γυ
ναίων, εποίησε, το κέρδος περί πολλε, 
μάλλον δε περί παντός τι δεμένες, ανόητε 
τρυφής και παράρρονος, καΧ αναίσχυντε 
πολυτελείας πάντοίοις τρόποις περιποιεϊ- 
σ&αι τά  μέσα σκεδάζοντας. Πό§(>ω της 
σής αρχής το τοιβτον, ώ βασιλεύ, έμπυ~ 
ριον, τδ τον ανατρεπτικόν πάσης κοινω
νίας μοχλόν χαλκενον.

Οιος δε καί ο γάμος Ιςιν έν Λβαρία!
6 γάμος 6 Ιερός καί απαράβατος δεσμός 
των μερικών κοινωνιών, τών μελών παν
τός καβάλε κοινωνικέ σνςήματος! ψυχρά 
τό σννολον συνοικέσια, καί δεσμός χαλα- 1 
ρός καί πάντη κακόδεσμος, δέον \τεναν
τίον τυγχάνειν, ί'να καί τό κοινωνικόν 
σώ μα , τό μηδέν άλλ* ή άθροισμ α πολ
λών συνοικεσίων τυγχάνον, συνωδά βαδί- 
ζον τώ γάμω, ςα^ερόν καί συνεσφιγμένον 
καί δυσδιαλυτόν η. Εώ λέγέιν τά  έν ταίς 
προμνηςείαις συμβαίνοντα* τίνα γάρ άν 
τις ετερα παρ’ εκνο$εν$έντος ήδη λαό πε-
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ριμείνειε; Προίκες εξαίσιοι παρά των πλβ· 
αίων πατέρων των μνηςενομένων ετροσ- 
ρέρονται, καί τά έκ τβτβ συνοικέσια όυ- 
ςνχΐ} τά ποϊλά τυγχάνεσι. Προίκες έξαί- 
cm  παρά των μνωμένων άπαιτβνται, καί 
εν τοίς γαμικοϊς συμβολαίοις καταγραφή- 
ναι προσαπαιτβνται* βΰεν γάρ πλέον ή 
μέσον και όργανον μείζονος τρυφής τον 
γάμον ασεβώς οϊονται, τον γάμον, τήν 
Ιεράν βάσιν ερ' ής το κοινωνικόν βέβηκε 
ΰύςημα* και δυσκολύνυσιν βτω τοτον, και 
η ασέλγεια βτως ανξεται, και ό γάμος πε- 
ριφρονεϊται, και το κοινωνικόν κατ' ολί
γον νπορνττέται σύςημα. (ι) Νυμφεύεται

(ι) Ηδη πάλα* υπό των η·&ιχών αχεπτιχών παρατετη- 
ρητά* ox* α ΐ  προϊχες iy εύΰε* λόγω της διαφθοράς τώρ 
ηβών αύζάνυαι, χαϊ τεχμήριον ϊχο* άνχις όδιάπταιςον χην 
ανξησιρ τώρ προιχών^ της διαφθοράς χώρ ηΰών χαϊ έχ- 
χχώαιως. Η  Μ ασσαλία πάλα* περίφημος in' αρετή χα ϊ 
ncu&ticf χα ϊ τή περί τά  noXtttxa χαϊ περί την άλλην τ5 
βίν οΐχονομΐαν προνοΐα , χα ϊ τη ναυηχη χ α ϊ ίμπορία 
(τύγχανε' xol οΐ ροψαϊοι ίπειτα δ*α τό αυτών περί αυτήν 
οίβας, την ην ίξ  άρχης είχεν η πόλις έλεν&ερίαν, Ιφύ* 
3αξαν, ώςε μή νπακόειν tciv ίς την επαρχίαν πεμπομί-

S



μεν ό άνήρ γυναίκα, άλλα κωμιμικόν το 
πράγμα καί πάντη άγροικον οίόμενος, 
ποιεί τοτο, μόνον εις συντήρησιν εξωτε
ρικά τίνος φαινόμενα καθήκοντος, και ά::ο- 
λαςαίνων β παύεται * και ώς υπέρ νόμον 
αύτός τάχα ών, ακολασίας οκ οϊόεν όρια. 
Υπανδρεύεται δε και ή γυνή, άλλα μόνον 
διά τψ  κοινήν λεγομένην υπόληψιν, νρ' 
ετερον είναι, κωμήτισι τάχα Ιδίο.τβ πράγ
ματος δντος, μηδενι τρύπω βόλεται, καί 
τον γάμον θεωρεί ώς πρώτψ βαθμίδα, ύί 
ής εις τον κόσμον εισέρχεται, ώς εκ δεσμω
τήριο τής οικίας Ιαυτήν άπαλλάττοσα, και 
τη κόσμο παντάπασι γίνεται, και των τι/; 
οΙκίας βδεμίαν φροντίδα έθέλει ϊχειν, τϊ\\ 
οικίας, ήπερ το πάλαι, σωφρονδντων των 
άβάρων, των γυναικών υπήρχε το ςάδιον, 
των άνδρών τοΐςέξω ένασχολομενών.
νων ςρατηγων, μήτε αυτήν, μ/,re τάς νπηχόυς αύτης. It* 
z l ψηαι περί αυτής ό Στράβων. Της δέ λιτότητας rm 
βίων xul τής αωφροανν*)ς των μασσαλιωτών όχ έλάχιςοι 
άν τις dei*) tn o  τεχμήριον. ή γάρ μιγίςη προΐξ αυτά 
ΙςΙν (χατόν χρυσοί, χαΐ Ις Ισ&ήτα πέντε, χαΐ ίς χρυοέ 
κόσμον πέντε’ πλέον δέ άχ εξεςι.



A X  άγε δη πολιτικώτερον τό πράγμα 
εκισκεψώμεδα, xai οψει τον έκ τβτβ πολ- 
)#ς λανδάνοντα όλεθρον. Ψυχρά προς 
δΧληλβς φερομένων των συζύγων, αδιαφο
ρίας τον σύνδεσμον χαλώσης, βδεμία ςοργή 
ΐβ άνδρός προς την γυναίκα. Λρ* οχ βτως 
ϊχει; Ιϊάνυγε ϊφη ό Κρβμυς. Ουχβν, ϊφη 
ό άβαρος, δ ψυχρός άνηρ, πάντως καί 
ψυχρός πατήρ ϊσεται · 8 έςιν, ό μη ςέρ- 
γων την έαυτβ γυναίκα, βδε τβς παίδας 
ςέρξει ποτέ, μάλιςα δε κ α ί ϋποπτενων την 
γέννησιν. Ουμενβν δ Άρβμός άπεκρίνατο. 
Φέρε δη σκεψώμεδα εϊτι εκ τβτβ χα&όλβ 
δΧέ&ριον, εφη ό άβαρος. Ο μη ςέργών 
τβς αντβ παίδας, δυνατοί ποτέ βτος £τε- 
ροίός τις είναι περί την πατρίδα · 8 εςι, 
ςέρξει ποτέ βτος την πατρίδα, καί θερ
μός περί αυτήν ϊσ ετα ι; Η κιςα πάντων 
άπεκρίνατο δ Κρβμός μάλα τεταραγμύ
γες. Τον δε μη ςέργοντα, ϊφη πάλιν δ 
άβαρος, την πατρίδα, τον ψυχρόν περί 
γαύτην, ποιον άρα υπηρέτην είναι τβτον 
Ϋομίζεις τβ ήγεμόνος, ποιον ςρατηγόν,
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ποϊον ταξιάρχην, ποιον ςρατιώτην, ποιον 
κριτήν, κα ί, σννελόντι, ποιον ϋπηρέτψ 
πατρίδος; Κάχιςον, σνννβς καί έπιτροχά- 
δην άπεκρίνατο ό Κρβμος τεταραγμένος, 
Ονχβν ϊφη ό άβαρος, το συναγόμενου & 
τέτων εύσύνακτον ότι λέγω, το κοινωνι
κόν σώμα ώς ψνχορφαγβν δεωρητέον, καί 
περιμένειν ανάγκη την όσον όπω όιάλνσιρ, 
Τοιότοι, ώ βασιλεύ, νυν οί άβαροι· vavtq 
το ικ α ϊ προ μικρό είπον, ο τ ι, όσον ωτω, 
ώς περί μηκέτι όντων αβαρών διαλέγονται 
άνθρωποι*

Πέμπτου ήδη ενιαυτόν εις Αλεξάνδρει
αν [κόμην, έπιδνμών ίδεϊν την κοσμοπε· 
ρίψημον ταυτην πόλιν, ην ό μακεδών Αλέ
ξανδρος προ τής Ευρώπης καί αναμεταξύ 
τής Ασίας καί τής Αφρικής κτισάμενος, 
μητρόπολιν τής έαντό μεγάλης αρχής γε· 
νήσεσ$αι έφαντάζετο · όποι ποτέ παντατ 
χό&εν οί φίλοι των έπιςημων έπορένοντο, 
έκείταντας διδαχ&ησόμενοι* οποί και ννν 

' έτι, καίτοι παρακμαζβσης τής πόλεως, πολ
λοί πορεύονται εις αντήν τάς έπιςήμοα
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<Μβδάαοντες. Ενταύθα διατριβών, ίσν- 
χναζον ε ίς τ ά  σχολεία* καί note b  σχο- 
UU? ιατρικής τυγχάνων, ηκβσα τβ της Ια
τρικής διδασκάλβ λέγοντος, δ η  το νενρι- 
iιόν σύςημα, το τιμιώτερον b  τω άν&ρώ- 
stq, των γυναικών, τω των παίδων εΧη ο- 
μοιον. Τβτό μ οι άκβσαντι, b  νω έγένετο* 
δτι διά τβτο καί το γυναικείου φνλον τδ 
ανδρείο τυγχάνοι, ώς τα  πολλά, άσδενέ- 
ςερον. Καλώς L ·, χατ έμαντόν δλεγον, 
οί ασιανοί ποιδσιν, έν άγνοια μεν τβτβ, 
ρρονησεως δε ατερ βδαμως, των πρωτείων 
ταϊς γνναιξί μηδέποτε έ&ιςάμενοι. Ουτω 
ml o l προπάτορες ήμών έποίβν · νυν δέ, 
εν τη κα$όλβ επί το χείρον μεταβολή, ίδεϊν 
εςι καί τβτό τάνάπαλιν, καί παρ* ήμϊν ή 
αμαξα τον ββν φέρει, ώςπερ ή παροιμ ία  
φησίν.

Α ι γυναίκες αντί τβ πεί&εσ&αι τοϊς άν- 
δράσιν, ύπεροχην τινα ίδιοποιβμεναι, το 
ανάπαλιν διισχνρίζοντάι, καί εν διεφΟταρ- 
μένοις τδποις, τβ σκοπβ αυτών §αδίως έπι- 
τνγχάνβσι, καί το σέβας άνηκον τοϊς άν~
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δράσιν, ώς μέλος Ισχνρώτερον όσ ι, σρί- 
σιν άνηκειν διεπράξαντο* Εςιν ον Ιδεϊν, 
και απίθανα σοι δόξω λέγειν, & βασιλεύ, 
άνδρας προβεβηκότας ήδη τή ηλικία, καί 
βα£νν και λευκόν και σεβάσμιον κα&ει- 
μένος πώγωνα, νέων κομιδή γυναίων κω- 
μικώς μάλλον ή κομψώς έςολισμένων, φι* 
λεϊν τάς χειρ ας μετά μεγάλο σέβατος, ως 
δόλος όντας, οςό δημιοργός κύριος έ'ταξεν 
είναι. Αναίδεια αυτή μεγάλη έςί και σαν* 
τελής λή&η το ανδρείο αξιώματος. Jo t τάς 
γυναίκας σέβεσ^αι τός.άνδρας, ώς άσ&ε- 
νέςερον μέλος όσας, καί παρ* αυτών πε- 
ριμενόσος την νεΐεράσπισιν. Jo t  τός άν
δρας ζέργειν καί περιέπειρ τάς γυναίκας, 
ώς παρ* αυτών τος παίδας τός τής πατρίτ 
δος ϋπερμάχος περί μένοντας. Τοιότοι 
κα&όλο είπεϊν, οί άνδρες, πάντως ανάξιοι 
παντάπασι το ονόματος. Τοιανται at γυ
ναίκες, χαχόλο, διά τός νηπι άφρονας. Ορας 
ώ βασιλεύ, οϊα τής τρυφής τά  αποτελέ
σμ ατα ;

Οιοι δε καί ο ί νέοι τής Αβαρίας! ο
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viol· ή ελπίς τής πατρίδος! τάλαΐνα m l 
ααντάλαινα πατρις, οίαί σοι εκ μέσο των 
κόλπων αναφύονται άπαλαι σαλαμάνδραν! 
Ακασον και φρίξον, ω βασιλεύ» Ε'ξ απα
λών ονύχων, το λεγόμενον, συνιάσιν οτι 
κληρονόμοι ποτέ γενήσονται πολλών γη- 
δίων καί χρημάτων, και ε& σιν, ωςπερ εκ 
γης αυτομάτως σφίσι φυόμενα, άνήροτα 
καί άσπαρτα, όσα είς πολυτέλειαν τραπε
ζών m l iματιών, και δωματίων m i ίππων, 
οίσα, ίν ί λόγω, είς τρυφήν χρήσιμα, και 
ίιιλφρει αυτοϊς οδέ εν · τάς τε κοινάς υπη
ρεσίας , ή κατ αυτές λέγειν, τάς άρχάς, 
ός πάτριόν τ ι σφίσι νομίμως άνήκον, ώς 
δϋημέραι άλαζονικως λέγοντες b πανβσι, 
διαδέχονται. Ορας ω βασιλεύ, ol'a ή ανα
τροπή των νοημάτων καί των πραγμάτων 
ενταύθα' ή ιερά τής πατρίδος λειτβργία, 
εις ήν πολλά δει εκαςον πονήσαι εκ νέβ 
προπαρασκεύαζαμενον, είς άπόλαυσιν κλη- 
ρονόμημα, και ές ήλιδίαν τρυφήν m i βδε- 
Ινκτέαν , όργανον m i υπηρεσία νομίζεται · 
Ω &εέ / ο ϊαάκέω , νπέλαβεν 6 βόργαρος!
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Τον λαόν 8ν και τάς υπηρεσίας τής πατρί- 
δος, έλεγε πάλιν ό άβαρος, ώς ίδια χτή
μ ατα βλεποντες, νομίμως πατρό&εν εις 
αυτός χατιόντα , ματαιότητας πολλής και 
πλείονος ϊτ ι αν&αδείας καί απείθειας καί 
ίσχνρογνωμοσννης έμπίπλανται, καί τό 
όκ είμι ώς o i λοιποί άνθρωποι, καί τό οτω 
&έλω, καί ή λοιπή καχοή&εια καί αηδία, συ
χνά· Αφροντιςόσι πάντων των άλλων, καί 
μόνον περίπατοι καί 5$έαι, ςολισμός σώ
ματος καί ποικίλη τράπεζα αυτών ή ασχο
λία . Π ροβάσι δε μικρόν τή ηλικία, συμπρο- 
βαίνβσι καί at κακοή&ειαι αυτών καί συ- 
νάνζβσι, καί τής σωματικής δυνάμεως 
προςε&είσης, καί κατά των φόντων αυτών 
άφηνιάζοσι, καί α ί ϋπηνολκαί β σπάνιοι, 
καί ηλικία όρ&β λόγο βδεμία.

Τηνικαντα περί τό κο&μείν περιττώς το 
σώμα μάλλον σπβδάζοσι, πανία ε£ αλλο
δαπής καί πόρρω&εν ερχόμενα άναζητόσι, 
λίδος πολύτιμος, άλωπεκάςκαί αλλας δο
ράς έκ τό βορειοτάτβ τής Ευρώπης, καί
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άλλα έξ άλλων* καί βδεν αύτοϊς βτω περι- 
σπβδαςον. Τβτοις βν βραδιασμένοι, Ιμά- 
tια έξ αύτώνποιχιλόχροα καί άνδηρά ποι-  
βνται, καί ώσπερ ταω έςολτσμένοι κωμι- 
χώζ, καί τετριμμένοι $ηλνπρεπώς, έλαύ- 
νβσι δια της αγοράς σοββντες μάλα καί 
φρίσσοντες, ύπερορωντες πάντων, ώς δν- 
τες τάχα πάντων υπέρτεροι * τφ δντι δέ, 
άμελβντεςτβ δντος άν&ρώπα, μηδέν άλλ* 
η οίκτος τνγχάνοντες, ρυπαράν καί πολύ-  
σπίλον ψυχήν νπδ λαμπρά καί απαλά ίμ ά
τια κρυπτόν τες* ο ϊ τε πατέρες άκόλβ$α 
χαί ήτοι ταϊς μνσαραΐς καί άπτροπαίοις 
άρχαις αύτών πράττοντες, ώς αγαλμάτια  
χαί πάλληκας εις διρεως τέρχριν τβς παϊδας 
αυτών άνατρέροντες, πατρίδος μηδόλως 
Ρροντίζοντες, βλεποντες τέρπονται χαί γά- 
νυνται, καί βτως ετι μάλλον αυτός τνρδσι 
χαί διαρ&είρβσι* Περιφρονβσι τα μα&εϊν 
τι δί δ άξιοι ποτέ νπηρέται πατρίδος έ'σον- 
ται* εισί δε οΧκαί, δί νπερβάλλονταηλί- 
~ιον τύφον, άλλότριον καί άπροσρνες καί 
ανάξιον της έαντών χαταςάσεως, τδ μ α -
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$εΐν τ ι τώ βίω των ανθρώπων χρήσιμον 
καί άναγκαϊον, νομίζβσιν.

Οιόα οτι προ τινων ενιαυτών ελληνας 
καί λατίνος διδασκάλος τοΐς staiaiv ot πα
τέρες μίσχον ήρξαντο * καί ποτέ, περι
έργειας χάριν, εις την οικίαν τίνος των λδ*- 
γομένων μεγάλων έπορεύ&ην, και είς το 
τής διδασκαλίας δωμάτιον έμβάς, ήκαον 
κα&ίσας των λεγομένων. Π απαί το πόν
το τής φλυρίας! οια τά  άκυόμενα! Έρω
τες Λιός καί συχνοί άποκοιτίαι, και αλλό
κοτοι μεταμορφώσεις, και Η ρας ζηλοτυ
πίαν , και Λρεος κλεψιγαμίαι, καί Λφδο- 
δίτης θρύψεις και φιλαρέσκειαι και φίλτρα! 
Έ πειτα περιμείνας τι πλειον ϊνα τάχα 
κρείσσόν τ ι καί σποδαιότερον άκόσαιμι, 
βαβαί! θάλασσαν πάλιν φλυαρίας εϊχον δ 
άθλιος τά ακόσμητα, περιττός πάμπαν 
έϊηγήσεις περιττών παντάπασι λέξεων, 
πραγματικόν δέ καί τρόφιμον οδέ εν ! ΛλΧ 
αντί τότων απάντων · ό γάρ από 'μύ&ων 
πάντως * και γάρ καί τό μν&ος αυτό εν
ταύθα άκοόμενον, άγανάκτησιν ή γέλωτα
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διεγείρει' β<Γ από ξηρών λέξεων καί παρό
μοιας φλυαρίας άρχεα^αι del πάντως πλάτ- 
τειν καί δημιβργείν τβς παϊδας, την ελπίδα 
και βακτηρίαν της πατρίδος. ΛλΧ αντί 
78των απάντων, λέγω, ο κάλλιον ήν από 
των περί ήμας αισθητών καί από της ανα
γκαιότητας, από της ώφελείας, λέγω, καί 
βλάβης αύτών της διδασκαλίας άρχεσ&αι, 
b  τω υπό τάς όψεις πάντων υπό το δημι- 
εργό τεμένη ψεωγμένω βιβλίο) άναγινώ- 
σκοντας, καί μαν&άνειν οτω τος παϊδας 
είσαγομένος είς τον βίον, τίνι τρόπω κάλ- 
Ιιςα καί χρησιμώτατα, έαυτοίς τε καί τη 
ίΐατρίδι, τοΐς περί σφάς χρήσονται, καί 
τίνι τρόπφ, άναςραφέντεςείς έαντος καί 
έτερος υψηλότερος σχέσεις, τον κοινωνία 
χόν βίον άφορώσας, Χτεωρδντες, άριςοι τη 
κατρίδι φανήσονται; Ου δεΐέκαςον νέον, 
τών μέσων ενποροντα, περί τέχνην τινά 
η έπιςημην ιδιαίτερον σποδάσαντα, εγκρα
τή τούτης, όσον οίόν τε, γενέσ$ται, ϊνα 
ετως χρήσιμος καί αναγκαίος ή τοΐς πολί- 
ταις αυτό καί τοίς τρέφοσιν αυτόν κωμή-
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ταις m l δρέψβσιν, Χνα μη ώς κηρήν h  
κυψέλη ή τω κοινωνικοί σνςήματι;

Οι παιδες των άρχόντων έν Αβαρίφ τον
οτο ι δντες, ώς ανωτέρω εϊρηκα, λαν^άνβ- 
αιν εαυτός οΐ άθλ ιο ι, ώς π ί$οι κεχρνσω- 
μένοι, μηδενός άλλ* ή άέρος έμπεπλησμέ- 
νοι, έν τοΐςπερί των μεγάλων συμφέρον- 
των τη siατρίόι ββλεντηρίοις κα&εδόμενοι. 
Οιη^ήσονται βτοι ot άθλ ιο ι, περιττως 
ίίτω m l κωμικωζ έςολισμένοι, m l καπνο
σωλήνας μάκρος καί διαλίδος m l άκρηλέ- 
τρος προ εαυτών τείνοντες, m l πάγωνα 
τετημελημένον και μυρόβρεκτον χα&ειμέ- 
νοι, περί ά  ώς περί μέγα τι έξ άπαλών ονύ
χων σποδάζοσι, έρεϊν τι βαρύ m l λόγβ 
άξιον , m l μή κα&εδεϊσ&αι άνεμώλια βά- 
ζοντες; Αθλιος δ ήγεμών 6 τέτοις ποτέ εις 
υπηρεσίαν χρησόμένος· αντλία m l ή πα- 
τρις, m l ρροδαι πάσαν at ελπίδες και μά- 
τα ια ι · άθλιοι και αυτοί· ήν γάρ τις εχθρός 
έπέλ&η, αυτοί πρώτοι ώς πρόβατα κατα- 
σραγήσονται.

Σύ, ω βασιλεύ, τα  των κωνςαντινοπο·
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λιτών πολυάριθμα ςρατενματα, δεκαπλά- 
Old πβ των σών δντα, όλοσχερή νικήσας 

Λ νίκην, έτρεψας είς φυγήν, ώς εί έκ γνναι- 
Χ0 Ρ ή εκ λαγών ήσαν συγκείμενα, καί διώ~ 
wav, βρακί, το λεγόμενον, ββργάρων, προ 
νης μητροπόλεως αυτών παρεγένβ, τής πε- 
ριψανεςάτης Αωνςαντινβπόλεως διά τον 
πλδτον λεγομένης, ταπεινότατης δε τώ όντι 
ίσης, ώς γύναια και βκ άνδρας περιχλειύ- 
σης. Τηνικατα, <5 βασιλεύ, έν αυτή τζ 
ηόλει έτύγχανον, β κατά τύχην εκεισε άφι- 
%6μένος, άλλ* εί αληθή εϊεν τά λεγάμενα 
κερί αύτής μαθεϊν έφιέμένος· πολλών γάρ 
ψπον θαυμαζόντων αυτήν καί βασίλισσαν 
των πόλεων πομπικώς χαϊΜντων. Ε ςι μεν 
εν ή Κωνςαντινέπολις πλασία καί πολνάν- 
$ρωπος, καί έν καλλίςη Τοποθεσία κείμε
νη διά το έμπόριον, διά τάς τέχνας, διά  
την ευκολίαν των προς τό ζην, διά  την έν 
μέσω τής οίκβμένης θέσιν , διά τάς δύω 
θάλασσας, δι ών ευχερής ή έξαγωγή καί 
(ίσαγωγή, διά εύγείβς χώρας των πέριξ, 
βιά την κράσιν τδ κλίματος· έντα ΐθα  γάρ



και τό ψύχος ανεκτόν, καί τό θάλπος βδέ- 
ποτε πνικτικόν · εκ γάρ τβ Πόντο διά τε 
Βοοπόρβ, ώςπερ διά πύλης ήνεωγνίας, άνρα 
τις ~έρβς ρέβσα, κιρνα δαυμασίως τον 
αύρα των παραβοσπορίων»

Τοιαύτη όδεμία ίτέρα πόλις έν τη Ε ν  
ρώπη, ης τά πλείω μέρη περιέργειας χάριν 
έώρακα, νη J i a  γε, μετά πολλής αηδίας, 
ρνπαρώς καί ληςρικώς πως ϋπό των άλα- 
ςόρων και επαράτων τελωνών ένοχλόμενος. 
Οι κάτοικοι σπβδάζβσι περί τάς επιςημας, 
ώς λέγεται· άλλ* ό Ιατρός τβ βασιλέας 
εβραϊος άλλότριός έςι καί σύρος τό γένος, 
και εντεύθεν ή πρόοδος αυτών εις τάς επίτ 
ςημας δήλη· εντεύθεν και έκ τβ βίβ των 
κατοίκων, άβρώς μάλα και δηλυπρεπώς 
βιόντων · ή γάρ πόλις αυτών βδέν ετερόν 
έςιν η δεύτερα Σνβαρις, δπβ σχεδόν έκά- 
ςην ημέραν, έορταί καί ου μ α ό ν ια , δπβ 
πλήθος άργών ανθρώπων καί μη^εν ποιόν  
των, καί αλητών, δπβ οΐ κοινοί περίπατοι 
καί at άγυιαί και at άγοραί πλή&βσιν έκά-
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ζην δΧην ημέραν ανθρώπων, δηλνπρεπώς 
μά/Μ και Χαμπρορόρως ήμψιεσμένων, καί 
από κεφαλής μέχρι ποδών πολντίμοις XI- 
Ζοις,και μαργάροιςκαί χρυσοί καί αργύριο, 
ίοςπερ ύποκριταί έν δεάτρω , περορτισμέ- 
vow καί γάρ και κνημίδες, και κεφαλής 
καλνπτραι και ζώναι και περισκελίδες και 
Iμάτια, ϊςιν ιδέϊν παρ' αντοΐς διάλι&α, 
όιάχρνσα και διαμάργαρα, ώς βδαμβάλ- 
Ιο&ί ίτβ εν τη Ευρώπη. Οντω $ηλυπρε- 
τώςμάλα καί άνειμένως Ινδεδνμένοι, και 
ώσπερ ταώ πολνχροοι, σοββσι δια των 
άγνιών άγερώχως, νπερορώντες πάντων, εί̂  
ναί τι υπέρ πάντας, διά ά αισχύνεσ^αι δει, 
χάνδρες είσϊν, ήγβμενοι. Συμπόσια συχνά, 
χοροί συχνοί, κώμοι συχνότεροι, παιδιαι 
όσημέραί, βχ οϊαί τε α ϊ τών πάλαι έΧΧήνων, 
όν τά τοιαντα εις σωμάτων άσκησιν τεί- 
νοντα, γυμνάσια ώνομάζοντο· αυτών δε 
χαίάντα πάντη τό σώμα καί έκδηλννοντα, 
εικότως αν τις χαλατήρια και εκ^ηλνντήρια 
ονομάσειε.

Τοιαντα τά  έντός τής μητροπόλεως'
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6ία δε καί τα  εκτός, α ΐ κώμοι, λέγω, at 
βάσεις και τροφοί των πόλεων ! Ονδ'εν των 
κατοίκων των αγρών ίλεεινότερον · βακο- 
φόροι, γνμνόποδες, ημίγυμνοι, όλην ημέ
ραν εργαζόμενοι, καί μηδέ τα  πρώτα άνα· 
γκαΐα είς ζωήν Ικανά έχοντες, Υποκείμενοι 
συχναϊς έπιδρομαϊς, συχνά λεηλατόμενοι, 
συχνά πνρπολάμενοι, συχνά λαφυραγωγό· 
μενοι, συχνά ώς υποζύγια έν ταϊςάγοραϊζ 
της Ευρώπης πιπρασκόμενοι, δια τψ 
ασθένειαν πάντως της διοικήσεως* ό  δε δη 
χείριςον τών πάντων καί απάνθρωπο τητα 
πολλην τών διοικέντων έμφαινον, καί 
σπλάγχων διαρ$ηκτικόν, όζ άσπλαγχνίας 
πολλής προερχόμενου, συχνά καί παντοί· 
οις τρόποις οΐ άθλιοι φορολογημένοι. Πι- 
ςευεις; ώ βασιλεύ! ές τηλικυυτον άσεβείας 
καί βλασφημίας περίεςη τά πράγματα, 
ώ ςεκαί τό όνομα αυτό τών κωμητών, των 
τροφέων τών πόλεων, ο σέβεσ&αι Μδει, ίκ 
όνομα τροφέως, ΐ'βριν είναι οϊς έπιτ&εται. 
Ώ της άσεβείας, ώ &εέ! διακόπτων τον 
λόγον ό Κραμός, καί άνω προς έρανον



βΧάτων, καρδία παλλέση καί ^ ρίξίφ ρισ- 
σάσαις έξεφώνήσεν; , · -w·· νΛ. λ

Οντως, & βασιλεύ, κέντρον οδέν, η 
χαλαρόν πάντη καίά$φωςον, και τό πο- 
Ιίν ευ μ α ,ο  φέρεται, άλλά πάραφέρεται, 
m  κατοΜεσεϊται τάχιςα. Οι διοικόντες 
ύ  σήμερον μόνον φροντίζοντες, άργνρο- 
Ιογ&σιν έπιτόνως, της σήμερον τρυφής 
bexa, και το μέλλοντος και τώναπογό- 
vw οδεμία πρόνοια. Φόρος καί τέλη καί 
ίά λεγάμενα προνόμια, ά  και δίκαια άναι- 
ώς όνομάζοσι, τά  άναφανδόν παρανομί
αν καί άδικίαι, πολλαπλασιάζοσιν in  άπείτ 
pop* καί οΐέμπορεύόμενοιταυτα, πολλά 
τίειςηριάζοντες καταβαλόντεξ, διπλάσια 
faαιτδσι* καί οτως ώς καπηλικόν τ ι σύ- 
ςημα&εωροίη αν τις συν λόγω καί δικαίως 
to πολιτικόν σνςήμα. Π ιςεύέις, ω βασι- 
fey, προίκα οδ* άναπνέειν εςίν ΙντανΖα · 
tin γάρ άφενκτως έπϊ τέτω καταβάλλειν τι 
*οϊς τέλη ή προνόμια εωνημένοις' οδέ δι- 
Ριντι νδωρ, οπερό δημιοργος απανταχό 
ίαψιλέςατα χορηγεί, χάριν π ιεΐν έπ ιτέ-
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€ραπται* ακμήν και έωνημένον, όδβ προ
μήθειαν θέρος, μικρόν προβάντα, del 
έτι καταβαλεϊν τέλος έτερο ις, ώς ληςαϊς 
ενεδρεύοσι, και χείρον τ ι ληςών τοιςόδοι- 
πόροις επιπίπτβσιν, ώς τάχα ζημία έτέρα 
τελώνια το έόώόιμόν τ ι ή πότιμον επιρέ- 
ρεσθ α ι όντος. Τ αντα , και ετερα παρα
πλήσια πολλά πλείω, ήυπαρά και καπηλικά 
καί προσαιτικά, καί άναρμοςεϊ πάντη 
πάντως και ίδιώταις άποχειροβιώτοις, βχ 
όπως τοϊς τά  κοινά, επιτετραμμένος, ες 
έλενθεριότητος και γενναιότητας και μεγα- 
λορροσύνης δει είναι τό\ υπόδειγμα.

Εςιν οτως Ι'χειν επιτήδειες και ανδρείε; 
ςρατηγβς, και ήωμαλέβς ςρατιώτας τοςϋηερ 
πατρίδος αμυνόμενος; βδε γάρ βδε πατρϊζ 
οτως βδε μ ία  πρότερον  Αργύρια έχοντες, 
οϊονται ο ΐ ταλαίπωροι εξειν το παν · άλλα 
λανθάνβσι μηδέ ςρατηγβς, μηδέ ςρατιώτας 
τω όντι εχοντες. Αυτοί μ ένγάρ , τβ δια
νοητικέ αυτών υπό τρυφής έξυλωθέντος, 
βτως είπεϊν, καί παχυλωθέρτος , νοεΐν τι 
καί επινοείν πάντη ανίκανοι * ό δε λαός
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ηψρρονέμενος, άδικέ μένος* * *5 Ιερέ ήδη 
ανρύς εν αντω σβέσδέντος, μάχεσ$αι και 
αυτός ανίκανος* όρμ γάρ ήδη το πολιτικόν 
ανςημα* ό δί ε γεν ό μεν ον , άλλα διά την 
αργήν καί τρυψηλήν τινων ολίγων ζωήν, 
η όβλεύειν itαντοίοις τρόποίς Καταναγκά
ζεται* - ··'· > ■·

Ετρατολογοσι νυν Ot κωνςαντινβποΐϊ-
- .  · \ _ .

ταί travtodasτος ξένος* καί ί'ςιν Ιδεϊν παρ 
αντοίς βννβί, ββργάρβς* χύτβργορΟς, βτβρ- 
γέρος* αβάρβς* σλάβος* γότθος, βαράγ- 
γες* γεπίδας* ερόλος καί πολλές άλλος, οι 
πάντως τος ϋπέρ &V σήμερον μάχονται* 
Ιποδολώσοσιν άνριον, και ίχομεν τοτο 
μόρια τά  παραδείγματα * άλλ* όδέν από 
νέτων όφελος (ι)< Αεϊ πανταχο νο* άλλ* ή

(?) Ιαχνααν Knots ο ί ταραπ ίνο ι, φησίν ό  Στράβων,
*ct&‘ ντηρβοΧην,  noltrtvofttvoi δημοχραιιχως’ xcd γάρ 
ναυτικόν Ιχίχνηντο μίγιςον ιών τούτη , καί πεζός ΖςάΧον 
ψσμνρΰκΐ δ*&άρχ& δί χτΧ/ος. Αηώίξανχο δ ί  κ α ί την 
τνϋαγόρύον φιλοσοφίαν $ διαφβρόντως δί Αρχνταν, ό :  
χαί ηροέςή τη: πόλτω: noXvV χρόνον» ΣξΙοχοσβ δ ί νζίρον 
hα την ίύδαιμονί&ν η τρυφή,  ωζί τάς ήανδήμος Ιορτά:

Τ 2
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τρυφή άπαμβλννειτβτον παντάπασι καί 
έξορύττει τά  τής ψυχής όμ μ ατα · καί οί 
τρνφηλοΐ, ςα&μω, το λεγόμενον, είς το 
βάραθρον τρέχοντες, αδέν αισθάνονται. 
Ε ςι τ ι άνοητότερον τα την ύπέρ πατρίδος 
άλλοδαποίς έμπιςενεσθαι άμυναν; όμως 
την ανοησίαν ταυτην εν πολλοις όρώμεν 
μέρεσιν. Ε ς ι και έτέρα n c  ξένης ςρατο- 
λογίας α ίτ ια , & βασιλεύ· άλλα καί αυτή 
τρυφής αποτέλεσμα♦ Η  τρυφή, ήν ώς δια- 
δοτόν λοιμόν τα κοινωνικά σώματος ήγη- 
τέον, γέννα πολυτέλειαν ή πολυτέλεια 
άν'ξειν τάς κοινάς καί Ιδίας προσόδας βιά
ζεται, καί όρά τον λαόν ώς έπί τέτω μό
νον ϋπάρχοντα, έπί τω ζωοποιεΐν καί τρέ-

πλείυς άγεοΰαι Χατ' έτος παρ' αντοϊς η τάς ημέρας' lx Si 
tttiu xal χάρον Ιπόλιτξΰοντο. Εν δέ των φαύλων πολι
τευμάτων τεχμήρων Ιςτ , το ξεντχοΐς ςρατηγοις χρήαΰαι, 
xai γάρ τον μολοττόν Αλέξανδρον μετεπέμψαντο ini μαο· 
οεπίος xal λενχανας · xal i n  πρότερον, Αρχίδαμον τον 
Αχηοιλάυ, χαΧ νςερον Κλεώνυμον xa l Αγαϋοχλέα τ είχα 
Π όρον , ηνΐχα συνέςησαν προς ρωμαίος. Ουδ' ΙχεΙνοκδΙ 
εύπειϋεΐν ηδνναντο, ος ίπεχαλόντο, αλλ1 {ς εχΰραν αντον< 
χαϋίςαοαν. ■



φ&ν καί άυξειν καί άχμάζειν ποιειν τούτην, 
χορηγβντα τά μέσα πάντοτε. Τίήκοον  
διατριβών έν Κωνςαντινβπόλει; Λχασον 
%αί φρί&ον, ω βασιλεύ. Ηδη μ ο ι, χάρις 
τω&εω, ή πρόσοδος διπλάσιά, έλεγε τις♦ 
'έτερος πάλιν, χργώ, συν $εω , τάχιςα τρι
πλασιάσει» τούτην ελπίζω ♦ έργάζεσ&αι γάρ 
μοι τος κωμήτας ό φιλαν&ρωπύτατος βα
σιλεύς τριπλάσιας των πρότερον ήμερος 
τον ενιαυτόν έπέταξε* τρίτος τις ανδις, 
τιμές μ ο ι συν &εω ή πρόσοδος τ η  αγρό μα 
διπλασιασ&ησεται · ή γάρ τιμή τ η  σίτο 
ηνξησε, και, χάρις τω $εφ, αυξάνει έτΓ  
Τέταρτός τ ις , τριπλάσια κερδήσω, τόν 
ένεςώτα ενιαυτόν * ήδη γάρ συν $εω ο ί πν- 
ρεττοι πολλοί και βαρείς και κακοήθεις έν 
σχήπτειν τη πόλει άρχονται · και τέτοις 
πολλοί καί άλλοι παραπλήσια διελέγοντο* 
mi iidef) έτερον ήν άκόειν ή διπλασιασμός 
mi τριπλάσια μ ες, κα ί, όλως είπεϊν, αυ
ξήσεις έτησίων προσόδων κτηματικοις, καί 
κεφαλαίων έμπόροις* άκμήν καί o tακτη
μοσύνην καί πτωχείαν προς Sen καί προς
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ανθρώπων Ιπαγγειλάμενοι, παραπλήσί άτ- 
τα  λέγειν άναιόέςατα, οίόμενοι ήλιθίως λέ~ 
γειν τ ι ,  ύκ επανον. Εντεύθεν νβρις, 
τενθεν μνρίοι τρόποι τβ έκμνζαν τον λαόν, 
έντενθεν ψνραρνία. Τ ί τό επόμενον; Μϊ- 
0ο$ και άποςρορή των ερχομένων προς τβς 
άρχοντας, και νποιρία και άπ ιςια  και φό
βος τοτωρ παρ* έκείνωρ, κάντενθεν κατα
φυγή προς αλλοδαπός ςρατιώτας και φν~ 
λακας, ος ακ ετι ςρατιώτας. όνομαςέον, 
άλλα δορυφόρος,«

διατριβών ον εν Κωνςαντινοπόλει, τον 
κατά σο κιρέμενον και άπαίροντα ςρατόν 
έώρων, ξΐ ςρατόν δε$ ονομάζειν, και 8» 
όχλον μάλλον, τον ίκ σνγκλύδων ανθρώ
πων ρνγκείμενον, καί σωμά τι i i  έτερογε- 
των πάντη νλων σννιςάμενον, και τύρβη 
τνγχάρον αυτόχρημα. Εώρων δε και rk  
άγοντας ταντην την τύρβην, ώς είξ πανψ  
γνριν και δοίνην τψ  sτέλειος έ&όντας, εφ* 
ίππων χρνσω και μαργάροις καταρρακτών, 
έςολισμένος θηλνπρεπώς, καί χρυσοδιά- 
λιθα όπλα φέροντας9 θρασυδειλίας δέ οδεν
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t-τερον άναηνέοντας. Εώρων κα ΐτάς δ εό 
μενος Τον ά'ξιοδανμαςον τότον ςρατόν έκ 
των των οίκιών θυρίδων, αϊ’περ έδαύμαζον 
την λομπροφορίον re  ςρατενματος, και 
ηδηπερι ββργάρων δεδεμενων m i άγομέ- 
νων πρόςάλλήλας διελέγοντο* m i έδέοντο 
των ταξιαρχών, ή μεν, κηπβρόν m i γεωρ
γόν και ιπποκόμον οίκομ ίσα ι* ήδέ, 
ραπαινίδας ώροίας' ετεραι πάλιν , ευειδείς 
θεράποντος νέβς έζητβν * m i άλλοι άλλα. 
Εμοι δε τάς αηδίας τούτος όρώντι και άκό- 
οντι, ποτέ μεν ναυτιών έπήρχετο, ποτό 
δε, εκραγήναι ές άσβεςον τω οντι γέλωτα· 
οιωπαν δε ϊδει, δέει έπ* εμαντόν ξπισύραι 
όχλον αφηνιάζονται Εταλάνιζον άπαντας 
mV δεωρδντας m i δεωρβμένβς, και την 
παντελή ήτταν αυτών ώς ήδη γενομένην 
προέβλεπον*

Ειδον έπειτα αυτός αναισχύντως hzi- 
ςρέφοντας, πνευςιωντας μάλα και ώδόντας 
άλλήλβς πρό των πυλών και καταγκωνιζο- 
μένβς και βραζόμενες την είσοδον, και προ- 
τροπάδην και σωρηδόν εισερχόμενες, και



μεγαλοφώνως έπικλείειν τάς πύλας κελέν- 
όντας, Επικλείσαντες γον rag πνλας, ηα- 
ρεσκενάζοντο είς πολιορκίαν, άλλ' υπό 
φόβο κρατάμενοι,'βδε ποιεϊν τι των δεόν
των ήπίςαντο, και τύρβης και συγχύσεως 
πλέον βδέν. Αδυναταντες L· πράξαί τι αν- 
δρεϊον, είς συμβιβασμός]και διαλλαγάς 
έτράποντο * και α  βία καί ονδρίφ έκτελε-
σ α ι άντοις ϋπήρχεν άμήχανον, τρόποις

*
πολιτικοϊς καί δόλφ διαπρά& σθαι ήλπιζον 
καί την έπιββλήν έτύρενον, καί το δολο
φονικόν έγχειρίδιον εν παραβύςφ καί εν 
γωνίες πο έθηγον · Αυλός γαρ καί δηλητή
ρ ια  φάρμακα καί δολνκα ξιφίδια, παρ' οϊς 
ή τρυφή επικρατεί, πολύχρηςα, καί συ
νήθη των διεφθαρμένων Επιτηδεύματα. 
Αλλ* οδέν πλέον αισχύνης αντοίς διαπέ- 
πρακτο.

Βάλει προσθώ τ ι, ώ βασιλεύ άπό άπο- 
κρίσεως εις συμβολήν μετερχόμένος; Μι
κρά ναι ή χώρα, ής άρχεις, άλλά μεγάλαις 
άρχαίς, τή τε προς μεσημβρίαν τήςΒερ- 
γαρίας κείμενη καί τή προς άρκτον, σέβα-
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ςος και έσίφοβος ανταϊς έγένδ, νικήσας τά
κολνάρ&μα αυτών ςρατενματα, και ήδη 
φορολογείς έχατέραν. Ορος ον, ω βασι
λεύ, δτι ίτεροϊόν τ ΐ έςι πάντη το ποιον 
αρχήν νινα σεβαςήν καί έπίφοβον τοις γεί- 
τοσι, καί ο μεγάλη ξκτασις και πολλά ςρα- 
τεύματα; Φνλαξαι γδν μήποτε έκτείνε- 
ΰΖαι καί πλογειν $έλων, λά$ης σαυτόν 
όλ&ρια κατά τής σαντδ αρχής μηχανώμέ
νος. Ε πει δε μικρά επικράτεια, ως ή τής 
Βοργαρίας, καί εδ μάλα ώργανισμένη και 
μέγα δνναμενη , δκ αεί έξω κίνδυνο χα$έ- 
ςηκεν, ώς ϊφην άνωτέρω, και δει πάντως 
λαόν tiva, αναφαίρετο ανεξαρτησίας φρον- 
τίζοντα, εκ χιλίων πεντακοσίων μυριάδων 
κατοίκων απλώς, τδλάχιςον, σιιντε&εϊσ&αι, 
καί ϋπερβαίνειν σοι τά  έκ μεσημβρίας δρια  
η καλόν, εχεις την πέραν το Ιζρο χώραν, 
εν διωρισμένην υπό τε το Ιςρο καί τδ Τισ- 
σδ,, και τδ Ί'νρα καί τδ Πόντο * ή, μαλ- 
Ιον είπεϊν, υπό τδ 5εό αυτό, τοις νδασι 
τέτοις. Ταύτην θεωρεί εφεξής ιδίαν χώ- 
$αν, Ικανήν δσαν, διά  το εΰγειον καί την



ϊκπασιν, τροφήν παρέχειν τόσφ la y  , όσος- 
Ικανός εις σνςασιν μοναρχίας, ήπερ ε$ δίω~ 
κημενη καί δκοργανισμένη, καώ 1st αύςη- 
ροτάτης δικαιοδοσίας βεβηκυΐα, καί ερ§ω- 
μεν η βτως, ταϊς $ξω$εν επιδρομαϊς καί 
επι^έσεσιν, είτε εις λεηλασίαν y είτε είς 
κατάκτησιν, ακαταμάχητος ϊσεται. Ταν- 
την θεωρεί ώς πρωτενβσάν σοι καί ίδιαν' 
επικράτειαν, καί ήαδίως φυλάξεις καί την. 
Ββργαρίαν έκεΐ&εν όρμωμένος. Ταυτατά  
όρια ώς Ιερά ήγβ ϋπό τβ δημιβργβ αντβ τε· 
$έντα, καί μηδέποτε παραβήναι θέλησης, 
μηδε τολμήσης, τής παραβάσεως αυτών 
δλε^ριωτέρας τοϊς έντός αυτών ή τοϊςέκτος, 
έφ* βςή ϋπέρβασις, έσομένηα '; .

Τί δε καί έκ τα λεγόμενό κοινώς πλάτε 
σοί τη αρχή προσγενήσεται; Ξενολογψ 
σεις; Λλλά τά  κωνςαντιναπολιτών καί 
άβάρων Ι'ςωσοι φρικοποιόν μό&ημα. Ονοι 
τω άρχοντι τοι τήν νπερ πατρίδος άμυναν 
ξένοις εμπιςενοντι. Λιαφ&ερεϊς τβς γείτο
νας; ΛΚΧ ϊσ£ ι διαφ&είρων άμ α  καί το 
Υπήκοον, καί άδικά πράττω ν καί εξεις,
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$τω πολιτευόμενος, τό , Τε ύπήκόον stat 
την κα&όλβ όικαισννην, ήν βλήσεις άδικα 
πράττων, b av ria  τω σω πολιτεύματι. 
ψ ή σ ε ις  τ ψ  ευτυχίαν τής αρχής; Ε , όσον 
οΐαν&ρωποι τής k  ευτυχίαν όδδίχτέτρά· 
φαται / Ο πραγματικός πλάτος, δι όνσοί 
περιττός δ χρυσός, ανξει την ευτυχίαν κοι
νώς των κατοίκων * καί ή εντός καί πέραν 
τβ ίςρβχ ώ ρα , πλβσιωτμτη. Ο δε κοινώς 
καί χυδαίας λεγόμενος πλβτος, δ προλη
πτικός, δυςύχίας πολλής τη χώρα γενήσε-, 
ψαί αο ι παραίτιος. Είδη παρατετήρηταί 
μοι τότο, ώ βασιλεύ, h  πολλαίς πόλεσι 
τής Ευρώπης, πλβσίαις κοινώς νομίζομε- 
ναις, τ§  όντι δε πτωχευάσαις· κα$όλβ γάρ 
όπβ δ προληπτικός πλβτος πολύς, έκεί καί 
φρικοποιά κατοικεί πτωχεία* πολλοςημό- 
ριον ot πλβσιοι, υπό τρυφής διερφωγότες 
και άποπεπνενκυτες' δ πολνς λαός πένεται
καί κατατρνχεται* οπβ ο προληπτικός πλβ
τος πολύς, εκεί καί τα  προς τό ζην ανα
γκαία δυσπόριςα, καί τό παν πενία καί 
τρυφή, ςερήσει καί περίσσεια έκλελυται,
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και ψυχρόν περί πατρίδα παντάπασι· m l 
ήν τι συμβή, συμβήσεται δε πάντως, των 
αραγμάτων βτως έχόντών, βδείς b& eaia- 
αμδς δ μόνος τή πατρίδι σωτήριος* Οντος 
6 προληπτικός πλβτος & βασιλεύ, ώς την 
Ισοςα&μίαν, έξ ής ή συμφωνία καί ή αρμο
νία τβ πολίτικε σώματος κρέμανται,άνα- 
τρέπων, τβς θρεπτικός χυμός, ϊν ετως 
εϊπω, βς ανάγκη Ις ενρωςίαν έξ ίσ ε  τοΐς με- 
λεσιν άποχεϊσ&αι, διαταράττων, καί πλή
ρ ες  μεν και έξογκώσεως και οιδημάτων τισΐ 
μέλεσι, ατροφίας δε έτέροις υπάρχων πα
ραίτιος και νεκρώσεως, ώς πατήρ τής τρυ
φής τής έκ^ηλννεσης τβςκατοίκβς, και δια- 
φδειρεσης αυτών τά  ή&η, κλέπτας, .άρπα· 
γας, ήυπαρβς, χαμερπεΐς$ μικρόφρο- 
νας, ύπόλβς, δόλιες, κακότεχνες, επιβάτ 
λες άλλήλων και τβ κοινωνικέ σνςήματος 
ποιβσης, ϋπερορίσ$ω σοίνόμ οις ανςηρο- 
τάτοις. Ε ς ι $εός- ϊςιν αλήθεια * ϊς ι δι
καιοσύνη· %ςιν όρδός λόγος. Ονδεν σύ- 
ςημα κοινωνίας ϊρ^ωται άλλως άγόμενον 
και πολιτευόμενου. Ονδεν άντί&εον μό-
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νιμον' βδέν άντί&εον υγιεινόν. Oval τοίς 
ηεριφρονδσι τίμ> αντοαλήδειαν, την αυτό - 
δικαιοσύνην, τον εεϊον  λόγον. Ε πιςρα- 
φήτω τις, και όψεται, φρίττων πάντως, 
την μεγάλην των λεγομένων αλήθειαν. ...

Τούτα τδ σοφά και σκεπτικό άβάρο 
έξαπτομένο ήδη έν τ$ τελεί το λόγο καί 
δεινοπο&βντος καί σχετλιάζοντος, πνεό
μενος δ Κ ρομδς, διεταράχ^η όλως και 
Ηέςη, τη άλη^είμ καί τω βάρει των λόγων 
χινομενος* και αντίκα νόμος κατά το πλέ- 
w, κοίτης τρυφής καϊ της άκολοεέσηςαδι
κίας $εετο * ϊτιδεκαί τέχνας και εμπορίαν, 
όσοι ύπηρέτιδες της τρυφής, ύπερορίος 
Ιποίησε, και αύςηρως τος παραβαίνοντας 
τος σωτηρίας νόμος έπαίδενε, και τάς προ- 
σόδος τάς μεγάλος τάς έκχαυνυσας και χα- 
Χώσας τος κάτοικος, καϊοτως νπορνττβσ- 
σας τδν πολιτικόν οίκον, κωλύειν ήρξατο. 
Οράς άναγνωςα ότι και έν ε^νεσιν, απερ 
ήμεΐς ήλιείω τύφφ κινόμενοι καϊ φιλαυτία, 
όνομάζομεν βάρβαρα, είσϊν άνδρες δί άρε- 
νήν και σοφίαν άξιοεανμ αςοι, και δδαμδ
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xctl βδεποτε έπιλείψούΐ t y  apery ot roie- 
to i ύπηρέται xai χήρυχεςφ Ορας o n  συ- 
vtoda τοϊς πυ^αγορικοίς φιλοσόφοις καί 
ό άβαρος έχρημάτιζεν ;  Εκείνοι προ πολ
λών ήδη Εκατονταετηρίδων έφ&έγγοντο, ά 
τρνφά γενν% πολυτέλειαν · αδε, πλεονεξίαν 
πλεονεξίη, αδικίαν > αδε, όλεθρον4 καί 
αλλαχό, & τρνφά γέννφ κόρον, δδε, ϋβριν* 
αδε, όλεθρον.

Αποδνήαχων δε ό Κρβμος, διαμοιρα 
τοις Εαντβ νΐενσι την Επικράτειαν, καί ή 
δνναμις των ββργάρων έξασ^ενεί Urco καί 
τοϊς έξ m  ερχομένου λεία γίνεται* H oat 
δε τά  έωα ταντα $&νη, χαζάροι πάλιν, οϊ 
καί πρότερον τά  προ ποδων μέχρι Τισσβ 
κατεκτήΰαντο επερχόμενοι. Αλλ* ώς Εόικε 
περιεφεροντο έν τω δντικω τής Ρβμβνίας 
καί φύλαρχοι άβάρων, περιεφεροντο δε καί 
φύλαρχοι χαζάρων, μηδέτεροί μηδετέροις 
ύποταττόμενοι, καί Εκάτεροι ύπηκόβς $β- 
μένβς εχοντες, τές γε οπλών καί έρνμνών 
χωρίων άφρόντιςβντας, καί τοΐς κορποίζ 

. μόνον τής Αήμητρος καί τή κτηνοτροφία
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έναύχολομένος και άρκβμένβς·' ήσαν γάρ 
ήδη m l ξβμονοι Επικράτειας ανεξάρτητος 
ϊχοντες, m l οπλοις ϋπέρ τής Εαυτών ·έλίέυ~ 
$ερίας αμυνόμενοι , ήφόρω μικρώ-αυτά* 
νομοί πολιτεύεσδαι έώμενοι. Τβτβςγον 
τβς άβάρβς καί χαζάρβςό Κρεμάς υπέτίχξε 
(ιάδιον * τοτο μεν δία την έν πολεμώ σύ^ 
νεσιν και ανάριαν, τδτο δε και διά την των 
δντικωτέρων ίσως χαζάρων άπο το έντοις 
Εψοις άρχιβσσιλέως αυτών άπόςασιν καί 
ανεξαρτησίαν άφρονέςερον έπι&υμομένην. 
Στασιώδεις έκτόπως και άγαν φιλελεύθε
ρος, a t χαζαρικαί φυλαί. Ε ιτα  οδεν δυ- 
σεξελικτώτερον οδέ δνσδιεξιτητύτερον τής 
Ιςορίας νότων των εθνών. Αυτοϊς μεν γάρ 
τάς Εαυτών πράξεις τοϊς άπογδνοις καταλι- 
πεϊν, ώς h ii το κρείττον μ αδή μ ατα , οδ*
ολως έ'μελεν · οδε γάρ οδέ το μέλλοντος αν-

% · *

to, ώς φασιν, οδεμία φροντίς αυτοϊς Ετνγ- 
χανε , πλην εϊτι πάρεργου παρ* αυτών κα- 
ταλειφθεν το ϊςμ ετ έπ ε ιτα ,ξ σ μ α τα  λέγω 
Εξημμένης καί μεγάλννοσης φαντασίας, 
τέρτρεως γάριν, ή παραδόσεις άμυδραι ψν-
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Τ&αΧν * άνσμά* TfemtymGmm*·,
η ερ ίτάς Jim*** ^  
αερί τον τριαχοςον ϊννατον htavrm w fo· 
fadinpy έχατονταοτηρίόος tXcU yQ foqfae- 
qw b αόφφύτή* ηόΙ*ω$Κιοβ(#, atln& p*^  
Χρςρομανων. Τβτ&όη τηνΜ φταχχα]#^  
qo^ftfo * $ o i άυσμ άϊ, n opdm  
μέβην Ημέραν έτύγχανον 
ανγ?£**ϊς άλλήλοκτεχαΐέχείνφ  X m ku tfr  
ϊ& νϊόέφ tow  ά τ φ ύ έ ς ^ ,χ α * ^  ία^ . 
όρσμων' avtA xcd rjje Xygeiat itevSsqot,'· 
Ιφ ροχοα ρ ά ρ  αντοςσνχνάχκοΐ m n fy o ^  
ν&φζηρία£o#y e$c k& oevyytpetot ptyov> 
ffovri& vreς. Tufa* ojqa χ^χεΐνορ άγοτ 
p^mfaue^mi r ^  ^ γ αρ ι*& 4 # &  p ip » *  
res a$$wktuv> συννλ*&&&>*£* m  
t&evreu όμο&υμαάον τοΐ& χαγγάρ&*> xal 
fttsak αιματώδη μάχην> vtw ew  a foo t m k  
*φ χύρας αώτων fyxQ areic, f& o v ra t, Τώ*. 
di> ήττη&ένζων χαγγάραν, μ έροί μ έ ν a f o  
rfo τρέπεται aqfam >  MuasQGuaSύντδκ 
Τάναϊν ttod BoXyav xal Ιαϊχ% έςτο βόρει o £  

%  Μπαχαρίας,, τή& suiktl·:



άψιχεΨΟ , ■ o l δ* efEQOtxUvBGιπρύζ  τα δν- 
•rtxovJLiopis κοώνοις μοαγγυόροις kmfii- 
πτβσνν.
~ r jΕντα&τηνη ίπιηνώσει καί συμπλοκή 

ήττ&Μ &ύαό τώΡ χαγγαρων ,ολψοσηγΰο*
ροι> καίψ ηςορενέρας χώρας !θ Μ φ ^ . 
ςανται. OSowvti οώ^ιςτών μοογγυόρω* 
ή*€η$έρψ»ν, o tψ εν ές s o  δυτικόν m u- 
p%i*e&€»i mu·' h s fy  Λτελ *e£$ &ςιν, 
έν ψηΒασσαροφίψ παρά τον ποταμόν 
ραν έϊίΰρυνται, καί μετέπεινα μ εκ ώ  ποτ 
λυν χρόνονy ές τάς ενρνχώρβς πεδιάδας, φ -  
εύρυχωρον &λων y Mmc είπεϊν, sf^JSx^h  
πης,κοαίη τύχη της jΕυρώπης αννής^άφίτ 
κοντο % ο φ^άνβσι γάραψιγμένοι^καίφότ 
§β ηαΐ ρόνβ καί άναςατώσεως τόπ άν  ίμ~ 
πίπλαται· βόρειάτε γάρ xai όυτιχάκοί 
μεσημβρινά s a k  άλλεπαλλήλαιςΜοί λνσ· 
σομανέσιν Ιπ ιόρομ ακ νπέκειτο· Usmwu 
νυν Mn ot όΐ άνδρίαν καί $ώμηνκλεινοί 
απόγονοι αννών μοαγγυοροι σώζονται · ο& 
δε Μτεροι μέσην άρνυνταν ημέραν,, καί 
όιαβάντεςτόν ΤάνοΧν., iv τοίς με*α$ύ αν-
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ναντόξί$ζ($αβάξί άπο-
βάλεϊν τ& }άγά%& Μ Ι ΜβηΧά φρονήματα 
ποιήσάη&οζ; *ο% άραψινάνέι-
μένοΐζ %τύΜ$ οίχηδϊάόι, ita l #%ΰξ ηαρβι- 
μ εν ού , ^ Ίώ Χ Χ ού  aXhbei, tip  ό ~ 
χΧεφετήνϊ
μνχρδν τδ^ , αΧΧά Μ ϊτίρηραγ*
μαήχην mtiaifiovldv, M l όΰλοϊ'ϊωΡ βαρ
βάρων , 'τ£$ h ^ ti6d^fbfoirfr&v' fe ffo aa i, 
μά^^Ψόΐζμετύγένϊ%έρ<Μ:;φρβε()δί> μέί), 
φροντΜος όε ίΰ Λ%Χ^ήςϋ^ίύμενόν, pfy ah- 
γόμενον. Τα&Ϋόν ή' τρυφή ιϊερί Τφ> χαχό
λε άνοτμωζοάέδό&μέΰ. Ο ιτνρχοι, ΐίρω* 
τον αιχμάλωτοι, ή ανδράποδα αργυρώνητα 
ΰδλοι, eh a  otxitai xal ύηηρέτάΐ όΜΟζ, 
the* σωμάτόφύΧάχεξ, άνόηβΐιφ των άρά- 
β&ν, τήν ϋίΐ'ερ έαντών άμυναν ξένοις εμπι- 
ςευομένωρ, e k a  trtoraξίαρχοι, i k a  ταξί- 
αρχόι, β&Λράξαντό τέΧας βα&μήβδν Μ  
τα άνώταΤα άξιώματά, xal τόν χολόσσον 
της αρχής των άράβων άνετρειραν, κερί 
την ένδεχάτην ίχατονταετηρίΰα' χαί οί χάτ 
Χίψοα, Ot βά&ιΧεϊς &μά k&i μεγάλάι άρ-



τρεπόντΜ καί *<*$**& αυτοίςβφρ^ ήγεμό-
vm  τύφων* αοΧιτμιομ4ρμρτά άλήδηρώ- 
tm f ψ ε γ μ έ ν α  ή$η ,*α  μωαμεθανικό» 
όόγμα, fae&  p l χαλίραι αρωτορ χήρνκες 
m I  όιδάσχαΧοι &τνγχανον*,. Ε τεροι βτοι, 
pile, τνρχοι των ίχ,,τηρ (ίαερχασ^Ιμ 
τονψόβφν t w  μργγΆμν^ h  τα  δύσβατο% 
τήςέλάασονάς.Ασίας χαταφυγόντωρ, καί 
γρόνφ β  αολλφ la m a  χ ψ  wv%ν&μνεηο-
λιτών αρχήν καταςρ&ρμμένΜ.

0

Κ ά β ά ρ  ο X
■  ̂ .’ . ·-. · * ' γ : - ■ ,ϊ \ .. .

t> < Πίττη^εϊσι δε xcu t&Xa&euri τοη $ηο 
χαζάρμς μοαγγυοροις, αέρι τον ογδοηχο- 
ςον ίννατον της έννάτης έκατρνταετηρίδος 
biavrov κατά top Κωνςαντϊνον τόνΠ ορ- 
φνρογέννητον > τον τα  υπέρ Πόντον και 
Μαιώτιν κάλλιαν είόότα, ώς ααρ* ολίγον 
σύγχρονον τυγχάνοντας ot χνριοι καί αρο- 
ςάται αυτών άρήγειν μχ ήόνναντο * αέρι 
γάρ τατον vbv χρόνον * ά  τή*> χο£αρικήν 
όρχψ ομνιςώντα φνλβ αναβρασμέ καί ς «-
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i i^ p ^ fp p o c  fc k n a v o ^ m ^  x ai πράγ
ματά o l παράσχοι, Μβεδίς, τψ έ£νάρχ# 
φ  ή ^ μ ράαν  φ έη η χ β α  
Αναρχίαν προβάλλεται. Μ σαν &  τέτ*  
xai πρότερον xai ϋςερον των τε μοάγγνό- 
ρων xai των άλλων έ&νών ol Ί&ράρχαι, 
έχάςης ν$νλης ώς &εον χατά κληρονομιάν 
Ψ Μ $ β Ζ ε ω ρ έ σ η ς  α^χρντα^οβν άλλο 
η έπ ίομ νναν , § in i χατάχτησιν χώρας το  
k'$po& άγοντες. Λεβεΰίας όβ νπονοώνχαΐ 
έεόιώς επανάςασιν, ώς άντϊ δημοκρατίας 
ηψν^αρχοκρατίαζ βασιλείαν είσάγων,\41- 
μέσην ώς έαντβ τάχα άξιώτερον, άντιπρο- 
βάλλεται* Ψηφίζονται τοίνυν xai άναγο- 
ρευοψν, έν Ρ εμενία ϊτ ι όντες, $ν τ$  
Λτελρρζρ, όιά τον Τέραν μικρόν ποτα
μόν ώς προς τον βόλγαν, ονομαζομένφ, 
η τον. Λλμέσην, άλλα τον υίόν τη Αλμέση 
Jgstad, έπ ί φρονήσει καί [βώμη xai άνδρίφ 
περιώνυμον r επί άσπίδος χσ&ημενορ xai 
k  $ip^afyovres> παρεςώτών χαρ τών τη 
βασιλέας χαζάρων πρέσβεων. Εμμένει #  
ϊτρ ιραρά τοϊς Η„Τ%μ»νί$ α ι̂ψ τίοις ή



δ *$

rbtifdpw tixj} vbphw fw tjty ,
φιζομέιχης 8ρνραρ J j  έπ ιςάτψ  t ψρίςη/Αρ 
atitofo χ*ρ&ιρ H $p)Q afyowet+ U w  αύτ 
tbv vtrEQ £*χντών γννρέζνσιν.

λd «  «  λ
O roivw  Jtqttad <tijv Avatar# , Αρ&εΙ ς 

άράμενός xal 4ν6νσάμενα, 
Μ ραν τδ ϊςρβ  -, t%v Β οργαρίαν, imtb 

^έί̂ ιΑ ήόΐήσαι ttftorW etai. & ρχε 6e tt^ 
νικάνra  rrn  φοργάριm 6 61άρβώ ρ ηολβ- 
μικην #« ί <rύνέ&£Ρ ΛοΙνηκην περίφημοι 
2υμέών, 6 b  ΚωνςαρΠνβπόλει νήν tore 
i#tratdev$£}·ς mudekxp ,^χαί t o  μοναχιχορ
μεν έλόμενοζ σχήμα, Mtoita 6e χαπβμένβι 
τβς βοργάρβς 61 άναξιότητα Αρχονταν 
όρών , in  χοίρο ΰεξέωζ και κατά γνώμην όΐ 
χωρδντόζ, ααορφίψας tbQAoaofi'y avScUr

* ί '  * \ ‘ . „ .

ρέϊται tied άντενδνεται την άλ&ργίδα^ Μ
μνρίά δεινά $roUtv re i όίδασχόλ^ς β παύε
τα ι, χάϊαςα Αποδΐδδξ άντοίζ διόάσχάΧκζ·
Α ρήαΑ 'τοίνυν ,· σ ύ μ ^ χ ^ τ ο ^ ά ν τ ώ τ ο  αν~ 
τοκρ& τσρός A io itto t ,π ε ρ ά ιδ τ α ι, m t a  tov
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htttoplfo
ύύφοννμετη$ίόθζ, τσρ Ιςρον tor faffνρψάτ 
^  QVfjfB^h ^ v o^  m l φάρ wxl -ot pafttfr 
γνοροι άαόγονοίείβντων μ ετ ά τβ π$ίσβν~
tfye irto *ΰ Κββράτ χαταμπνάντον 
'νέφ 'Βΐφγάρίφ m l·
«σχόϊτβ ,ΙίεηΧατήσαζδε tfy* $$#&* 
άΙχμόΜ&ξ τφ συμ μ άχ φ π & λ ^ ^ ^ ϊί^ ^  
tpev έζ ib  Λτ£%*βζ$, τηί> Β ασσαραβίάϊ. 
~Σνμ^($~μέ^ & m M  , χ ά ιρ δ fyo£<qu$* 
το? ; ' β β Χ ό μ έ ν ό ι έ ϊ  Λ&ρεαώ$ϊ%Η%ς 
νψ Ί^μβνίαν αολλφ>νϊματοχνσίαν tndtq- 
is$v:

,&ρήάβ δε ΑηόΨύχώρ h> μεσημβρ^,t, 
trpfo *ό δυτικοβόρείϋν *Qmst<u> ΛρνόΧδ 
τφ Ρ&σ&εϊ ψήε y Γερμανίας m ra  stfo  ;άρ- 
χόντε& *ης>3Μοραβα*α τνγχάνάν. $νμμ<*- 
#0ς. ν Τηνιχαντα Συμεών ·τιμωρηβόσ&φ, 
§ύόμευος*όν Λρπάό, χαγγάρβς Vpmavp* 
(Μχβ$ψ ψοαγγνόρυις έχ&ροτάτβ?, btjmi^ 
^ α ϊ* ό Ρ ε $ α ο λ έ ^

iy m l szav ta-fawfafi- 

hxodn»idmm~



τασφάζεε άνηλεέςατα· κ α ί ϊνα  ταβς Κων~ 
ςαντίν* τβ Πορφυρογέννητα χρήσωμαι 
λέ'ξεσΐ, tag ψχμιΟμς *tvt*>v' navttlvg Ityitpcmat,
xttl τούς* (pvXtqcag τής χώρας xaxfp χαχώς druditô t.
Μ οροβ ίανδε άχβων, ω φίλε , μη  μ ο ι την 
νυν .Μ οραβίαν εννοεί, άλλα τηνπέραν τη

i t y  *& *». 4
π ρλν^ ση μ β ριν ί^ ερρν , μέ· 

χ ρ ίς ίςρ ν . K w oix eav  γάρ ορτΒ οχοι, φη- 
pips ό  Π ορφυρογέννητος, π έρ α ν το  Jav a· 
(Me iv  τη Μ οραβίρ, έχβαλόντες τύς χνρίβς 
(άο^ εναντας),Λ ριδρςαύτοϊς (άάελφοίς) m i 
ςάσεως έμπεσάσης, χαΐ πολέμβ έχραγέντο; 
εμφρλίν μ ετά  τον τβ αατρος θάνατον .

Η Επαιακάμψ ας όε 6 Λρπάό ές το  Ατελ· 
χβζβ y καί ϊρημον των νπολειψΖτέντων οι- 
κείων Λυρών, χαταλιμετάνει τβτρ καί προς 
τό όυτιχοβόρειον τής Ρυμονιάς περί τον 
χαταμον Ψισσόν * και περαιτέρω μετέπει- 
τά ι ές τηνΠ αιονίαν τροαχεις ρϊχετϋφ; λη- 
ςρορμητηριον γάρ stoXv καλλών .φμ,εχι- 
τηδει έτερον τη Λτελκβζβ ή Ποαανία,έτύγ- 
χανεν,ένμέσω  πως της Ευρώπης κείμενη*
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util πεδιάδας εύρυτάτας *α ί ενφορωτάτας 
^χβσα^οίς πολυαρί&μοις ϊπποις των fat* 
ηοράγων μοαγγνόρων νομάς άρίςας. Όυτώ 
μεν b> tit μοαγγνοροί ταϊς καλλίςαες καί, 
εΰρντάταις πεδιάσι τής Ευρώπης ένίόρνν* 
ται. Ουτω, φίλε, % χειτάν^ρώπίνα,ml· 
ύλ^μακόποιός 6 &εός κατά τον κοινόνλό* 
γον, καν μη έπαίρέσ^ωσαν οί μέγα δννΜ 
μενοι* βννων γάρ καί άβάρων καί αυτών' 
tm> χνρίωντ8&$νβς των μοαγγνόρων, των 
χαζάρων, m l των καγγάρων ϊτ ι των tbs 
μοοήγυόρβς νικησάντών η δε το  όνομά πα 
αυτών έν τφ τής οίκβμενης 5εάτρω σώζε* 
ta r  μοαγγνόρων δε μέγα ϊτ ι καί νυν το 
όνομά κοΛ τό κλέος, καί της Ευρώπης τα  
μεσαίτατονχαί χάλλιςον έςιρ αυτοίς εμ^ 
βίωτήριον.

£  α Τ' Ϋ;  «  ρ ο u
s - .

Ε ατάλιπόνταςόετβς μοαγγνύρβς 
ανατολικά μεσήμβρτνάτης Ι^μβνίας, όΐΒ* 
δέχονταν 61 καγγάροικαί μέχρις Ο λτβκάϊ 
Τισσυ έκτείνονται, καΧΙς όκτωνομος,'&ε-



μ ο τα  παρά τφ Πορφυρογενρητω^νομα^ 
ζομόνος, ή φκ* αντΦνχαταχτη^βίσαχφρμ 
όιηρηται* έΠείόη χοόρχτάφνάορχtlm jfaw  
a l  ορωηΦασατ* ναοφοίαρχίαι i4&&roU# 
jfk te c . Π σανΜ  o l νομοί ·£&βφν, 
■$*Ρ$Ρ: Μ οΙδόβα xal ό Ρβμβνιχοςάγρο^  
Μ ^ , ί ή  άναμεταδ4 Τ^οφ τιμΐ *4ρΐ$, 
Μ οεήγυορία' Η ρτημ,τον$ν4ρ$& ' Jfa . 
ραβ 4 ΐ/,τά  αναμεταξύ Τ νραχα* ίβόρνσ&  
m  r Τ αΙμ ατ, Zfyaop,? ΧοΧm *  «?&#, 
αναμεταξύ Βορυα^ένος xal $Μ0ύ$ρ& Βν 
δεεχαςος νομός περιεΧάμβανεχώραν,ΦΜ  
τηραντψ έχτασιν  χ α ιτ ά  αυτά$ρια£χ&ν I 
οϊεσ&αι. Ω χβνδετά άκρατης,άρχης, $1 
F vla  , τ ά  Β ρτη μ  xal 4b 
Κ αγγάρφ  ΚαηγΙΙ * <4 παρά τοίςΧαγγό- 
ροις ενγενέςαται xcu άνδρειόταταίγ^

Πλησιάζεσι δε τοϊς -τέρχοις φησίν ό 
Πορφυρογέννητος , προς μ£ν το-μεσημ
βρινόν μέρος, ο ΐ βάργαροι, fa& M v δια- 
χωρίζει θύτες 4  Js ^ W fO tfa s *  MQM $  
το βόρειον, ot πατζινάχα^ Β ςι, δε ή τ* 
Τροίαν* γέφυρα χατά τη» των τόρνων σρ-



V

άναηΧέονη τον aΌ ταμόρίπειτα, 
6 iri(fyi>t tS 'tifi# Kt&\νςαντίνβ. Βόρειον 
b t i t e t h Πορφυρογέννητος ταΛ ρ* 

$ife ©/ ηαγγάροι ηρέχώρψ  
ΰβν μδν μέχρι Ή σα» /μ έρ ο ς  δε μόνον τ φ  
^ δζΤ ιόσέΜ όάγγυορίαι: έρνΧαξαν. y Τ ά  
$ $ 6 » "Μ ήανάτύποχιίρια ίποίησαν 
μϋ&γγνοροι, iujp τοΐςχρύνοές τδ ΙΙορφν- 
ρόγίννήτε U$k6$t.0fofjkov * *a i τόΓύλαμέ~  

W nvfy ftttfiv είναι* Τινεςδέί
SS$*6w>

t$fe& ’•^ΒΦΐ^Φ'Αφ^Λ^'ά^ ϋααντωμένας 
ήόλΜςηαραηλησίαςΔσιψρωνίαζ wt\ ψαώ* 
ιΰμένϊζςάντίφάσεΐζ iv  ϊςορία, μάλιςά δέ 
&¥% vSv έ&νων νέτων* βδέ δεϊ περιορίζει# 

%$er *0tl Μέριαν γένομέγοίζ, τά  tttf- 
qiop καν ρ^^αύρΐόν γεντβέμενα* βδ* άνα± 
Ϋΐνώσχόντάς ΐ&&$άιΊ§ννοϊζ άπαζ store γε* 
νΟμένοις, χιϊΙτΗΤόις έ&έΧειν έξηγεισ&αϊ 
Mavra? tfoto M i ttXXai Αντιφάσεις dsra&t
τήσόντάι, τά  άνάμεταζο γενόμενα αγνό- 
writ : Ονδεν^άζάτώτερον, έν έχεινοίςμ&ϊ 
h ta ra ft  χράϊϋΐγ^ χάί έντός τδ /cjcray &&&
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ύρίων m i τής των άρ} 
ρεως. ϊ\Τοίς.άε νπερ% τό^Μ ρρ^^ένη,ρο^ 
μρΐς γείτονες ήρβν,,πράς @ο($^*<νίήΜτ 
aptf προς ό ετ ά  έτερο, μέρη^χαζάρρι, εζον, 
aXavoi m i χερσ&νϊτα*>
J&Ur&j σλάβοι τψικαυτμήρχρντο &ςτή* 
Καγγαρίαν ίππων ές ωνησ&,φ ptmwaQQi 
έπορεύοντο ές Γάλιτζαν 
m i μή Φ*
γ φ οσ ιν  άΧλως, έκτος κ&λεη*
λααιων · ένεπορενοντογάρ, μβτά>:τφν ?th 
τόνων , ατοι τ εκ α ί τάάδε)tyfqt pvfQit $&vfo 
ειρήνης α σ η ς ,ψ μ  &$** 
άλλων μάλλον έσέβορτο?φ.£Ζν&αγγαρία, 
επί Πορφυρογέννητα, άρχρμέρη 1 
μέχρι τα Σάρκελ κα&ήχεφραρίο,. ρειμ&ο 
παρατάς π η γ ά δ α  Ταναισκα> οπερ έκφ  
ο$η παράτινος αρχιτέκτοναf , ελληνος, όν 
ό αντοκράτωρ των κωνςαντιναπολιτων τφ 
βασιλεϊ των χαζάρων έπεπόμρείφ  Οι de fy 
έκ της δι νόατος έκςρατείας έπι την Βαρτ 
γαρίαν, ήν ό Σβετοσλάβ βασιλεύς των §jnsk 
οων έπεποιήκει, όρμων έκ& ώ β κ α ίον μ τ



μαφ ν,τψ αύψ ο  
χοϊκών* ΑΧυμαεραΙνοντες 
μ$χρ*'Μθφνσ&ένβς xaSqne, συμπεραί?##*

r τώ πάλα* τοϊ& ννν *$#-
μαιράμ&<η*
φ ϊ β  fto la l i i  εω Ιχύμεναι,

ϊβη ψνλαί οχτώ νομές ^εμοντο*^^ ?* ^
I I ορφνργέννηϊος,νφ 2-

γρ&

Μ  , & αϊορταετηρίσιν Vkx*4> x<M πνψα* 
ΜσειίΡαρΡαριχάς, χαΙμσμοΛv fiou rftefc  
φαιvaciw M ovra, βάσιν τ<^&& &>4<&τ> 
W  ϊαμβάνβσ** *ήν τ&ρχ&γγ^νΛνν&« 
μ*ρ ton offl?  iri&vro, -wU τί&*ο®μμαφα* 
qvrm  noM$ χ(μιτρω χ ^  ω&^μ<ά*έφ*χ> 
φ  &4ρ#ν 0Μ ίω Φ
ψ α ιχ α ϊετω  p 6 p o v tQ k m teM ^ & & e*  
ΤφτφΟ} xaivov vtov m po& pm s& sfcv  
Hqwv > _τψ>μύτβν· ty U w i JTs^th *«λλ*
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ΛΜ&τ&άρ avvepilevs* Ήφφήϊ*ρξβσι»: oi 
λ όγ οιτδ  Κ&νςαντΙνβ , xai αΙσνμββΧ αΙ^  
Λάρν< τοΡό&*ήρια& Oval rofc βασιΧεναρ 
τ&φ k  aXltyyeMh xai ξένος<tfo σφέτερα 
άχο&ρεμώσι αράγμ ατα , xai έχτέτ&ρμ&+ 
vt^a$h#& p έαντώρ, ηρ0ΤΒνόνηκ γ*Γ*& 
ά&ψάΧιH&p)%ab-r& &η<ρόβχς χ& σεβαςοςφ  
ναι αεριμένΧβ*.

*8' Qkt* *&μ*ύημ>

τ&ήγ#μά*ρ Itexad t s  Btfovteotpfytep · όαΐρ 
$&ΐύν Κ έρεςαοταμορ Μονορ6(&ήγεμά»

δ» Ο ^ ρύ0ρφ ί έξω- 
e a t  m i a fe t e b r fv  χώ ρανή& τοτάξαι fot 
ή$*# ή$ίγααν, άνδρείω ζ ύη ερ  τη ς άφχης αν* 
ταάμνΡόμεPoi>> των δέ suxq& top Τιασο* 
ά *ό  #ης$χβ€&ηςαύτο Ις top Ιςψο», έτερος 
ή γψ άν βόργαρβς %ρχε, μητρόπολην τη* 
αΰτβ αρχής ίχων Τό Μβνχας έντωβορείφ  
τ&  ϊ$Κ α χείμονον. Οι δέημέτεροι $βμ#~ 
wh to τ ισ ϊμ έρεσ ι ϊο ϊςβλάβοφ μ εμ ιγμ ί*



ioi ; 8 Υπήκοοι, fcdk υπερασπιζόμενοι,
ί  d$ 9 $ ίνπάντη ανεξάρτητοι, κα ί δ ια έρ υ -

•  Vv  Λ  ,  j  ,  . - ' V

μ νότη τάκαί διά γειτονιάν ίσως κ α ί φιλίαν 
οΐχονοαύμειοι, κ α ί τή γεωργία κ α ί χτηνο- 
τροφΒφ'^ρ'δσέδρεύοντες ΐ ’ίν  Ηρεμία, πάντως 
Ηίή%άν0Φ': β γάρ &ν άλλως ήνξή&ησαν 
fati Ϋόΰ& ϋνϊαίςεκαί έςρατολογημέναφβμβ*
νικά ςρατενματα έν πολλοις μέρεσι τής 
Jfog&Mj&tyqv; Οι μεν βν περί το Χλεζ 
νπό ίδ ιον έ&νάρχην % βοεβόδαν έτόγχανον, 
άνεξαρτήτίοςχαί έλεν&έρως πολιτευόμενοι, 
μέχρίς^β· άψικόμενοι ο ΐ μοαγγυοροι, την 
άνεξάρ^ψτίάν αντβςάφείλοντο · 'έτεροι πάτ 
^νσνν$]ρέρέϊςμεννλας καί όρη φυλακτή- 
ριά^τό&Ρόλ καί ακόντια καί ξίφη άμυντή- 
()ύ^:$&ίπόλλήν έν ϊότοις έπιτηδειότητα 
ϊχοντες^>ήμννοντο βτω τβς κατά τής σφε- 
χέράς^πιβολάς ποώντας έλενδερίας, καί 
h τήν σφών χώραν έσβαλεϊν βία έπιχειραν- 
τας. ^Ψινες πάλιν γεμένοι των ανωτέρω 
κίεονέχτήμάτων ςερβμενοι, διεσπαρμένον 
τε καίκωμηΰόν οικβντες έν ήμιυπόγέίαις 
Μλνβαώςγ-ϊν τε τω Γέλα καί τω Λρδέλκαί

X



τή lot cry Ρβμβνίεχ, καί Ιπόφοροι rotc βαρ 
βάροις όντες, έβίων άναμεξύ αυτών & 
ασφαλεία καί h  Ιδίοις αυτών έθίμοις, των 
βαρβάρων διά το μεταναςατικόν δόλων μη 
χρηζόντων. Αλλοι πάλιν h  rats παλαιαίς 
αυτών έπικρατείαις Μ αραμδς, Αλμενζ 
καί Φχγαράζ, καί ταΐς εν άλλοις μέρεσι 
μικροτέραις, της ελευθερίας αυτών άπψ 
λανον * ςρατολογίαι τε παρ* αντοϊςτεκαί 
τοΐς υπό τός έπήλνδας έγίνοντο · δρω μεν 
γάρ, έν τω είκοςω τετάρτω ενιαντφ τής έν· 
δέκατης Εκατονταετηρίδας, υπό κωνςανη- 
νβπολίτας ές Ιταλίαν ςρατενοντας, άλλοτε 
πάλιν Επί Μοαγγυορίαν* καί Εν τω εννενη- 
κοςω εκτερ, υπό μ ισθο ί ςρατιώται τω §α- 
σιλεί τής Ίζεχίας ετύγχανον §8μόνοι, τζμ* 
μπάνοι ονομαζόμενοι. Έν δε τω τεσσα- 
ρακοςώ καί όγδοηκοςω εκτω τής δωδεκάτηζ 
έκατονταετηρίδος λεηλασίας ποίόσιν b  
Πόλσκη, εκμαθόντες τον των παρά σφίσιν 
επηλνδων βίον · καί εν τω Εξηκοςω έκτο) τής 
αυτής Εκατονταετηρίδος Έμμανβήλ ό αν- 
τοκράτωρ των κωνςαντινβπολιτών ςρατω



ksμόνων των παρά τον Πόντον κατάμοαγ-  
γοόρων έχρήσατο, ώς κατωτέρω όψόμε- 
%α. Εν όέ τω έννενηκοςω τής αυτής, καί 
εν τω εικοςω όγΰόω τής έφεσής έχατονταε- 
τηρίδος, καί κατά των μισ&όντων σρας 
πολλάχις οί βέλτιςοι φβμονοι τοϊς οπλοις 
έχρήσαντο, όμο&ρησχείας ολίγον πάντη 
φροντίζοντες.

Θ ο β τ ο ς.
Ο ήγεμών βόργαρος 6 των έντός Ιςρβ 

αρχών από το Ολτβ μέχρι τβ Χέρες, άν- 
ηςήναι τοϊς έπελενσομένοις ο ί μοαγγυό- 
ροις βαλό μένος, μεγάλην έπί τότω συνα- 
γείρας ςρατιάν ix ββργάρων, χαγγάρων 
mi §βμόνων, μάχη τοϊς μοαγγνόροις σνμ^ 
πλέκεται παρά τον εν Μ πανάτ ποτα
μόν Τέμεύιν, καί ήττάται υπό Θβότβ, 
ςρατηγό μοαγγνόρβ καί ήρωος h  τοϊς τότε 
χρόνοις* καί σπεύδει μεν περαιυσ$αι τον 
Ιςρον, μή φ$άς ΰέ, παραόίόοται τω νιχή- 
ααντί. Οι όέ κάτοικοι τής Ορσόβης Ιδόν- 
τες τό γεγονός, άνοίγβσι τάς πνλας τω νι-
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χήσαντι, χαί 6 Θββτος έντεν&εν άμφοτέ- 
ρων των Μ πανάτ Ιγχρατης γίνεται* Μο
νομερή δε ό χαζάρος ββλη&εις καί αυτός 
άντιςηναι Θββτφ, πίπτει αμυνόμενος, 
καί μαχόμένος, και την ζωήν χολ την χώ
ραν τω Θβότω απόλλνσι.

Π νεόμενος έπειτα ό Θββτος b n  εν τω 
βορείφ τ η  Λρδ'ελ ή πολύχρυσος φβμβνικη 
έπιχράτεια χεΧται, ή δεύτερα ίσως μετά 
την υπό των άβάρων χαταλν&εισαν, άγει 
την ταχίςην την ςρατιάν Ικεϊσε, χαϊ δυαί 
μάχαις τβς ρβμόνβς νιχήσας, χαϊ πεσόντος 
τη βοεβόδα Ιν τη δεντε'ρφ, καί προς τρίτη» 
των §8μονών άπειρηχότων, αναγορεύεται 
ήγεμων αύτών νπ* αύτών των Ιδίων ήττη- 
μένων, χαί ό βασιλεύς των μοαγγυόρω» 
έπιχνροϊ την άναγόρενσιν, χαί της 'χατα- 
χτη&είσης χώρας άναδείχνυσιν ηγεμόνα 
τον Θέβτον. Λ ύΛ  το πράγμα έτεροίως 
πως δοχεϊ εχειν · ol γαρ φβμβνοι καί μετά 
ταντα άνέξάρτητοι ησαν · καί ό Θββτος β 
των βορείων Τβ Γόλα, άλλ* ών ββργαροι 
καί χαζάροι είχαν τόπων άναδείχννται και



γνωρίζεται ήγεμών · και πλάσματα πάντως 
• χαμερπών καί φνπαρών χαι αναιδών κολά
κων τά  λεγάμενα.

Atτοθνήσχων δε ό Θόβτος τω νίω Σσρκμ 
την &ρχψ καταλείπει, χαι βτος ανθις 
Γεβλα χαι Σββόδ τοΐς παισϊν αύτβ τούτην 
διαμερίζει, Ο μεν βν Γεβλας τφ άγιο? 
Στεφάνή βασιλεϊ τής Μοαγγυορίας ώς θν- 
γατριδω καταλείπει την αντβ χώ ραν ό <Γ 
αδελφός αντβ τίγν άρχηγεμονίαν τβ βασι
λέας Στεφάνη άπαναιρόμενος, νπ* αύτβ 
την χώραν, κατά τον τρίτον iviavrov τής 
bδεκάτης ίχατονταετηρίδος εςέρηται, καί 
b  δεσμωτήριο? άπέθανεν. Οντω τοίννυ 
άμφύτερα τά Μ πανάτ τή Μ οαγγνορία 
προστίθενται, χαι το Γνλα, εκτός τβ περί 
τον Τισσόν άρχόμενον μέρος, τβ Μ αρα- 
μος, δπβ ή §βμβνιχή επικράτεια έλενθέρα 
καί ανεξάρτητος έτνγχανε.

; Συνέβη ή τβ Θββτβ κατάκτησις καί ήγε- 
μονία, ένας των οχτώ φυλάρχων ή βοεβόδων 
πιθανώς όντος, προ τβ τεσσαραχοςβ εν-



νάτε b la m e  της δέκατης έχατονταετηρίτος- 
6 γάρ Πορφυρογέννητος ό εν τβτφτωχρόνω 
γράφων, φησϊν, Η τιτα περί την γέφυραν 
το Τ ρ α ϊα ν έ κ α ι τα  περί τον πύργον τ5 
άγίβ Κωνςαντίνβ, τοϊς τέρκοις είσίν ϋπή- 
κοα. Ε νταύθα δ συγγραφευς αντοκράτωρ 
το σέβηρικδν έννοεϊ Μ πανάτ, οπβ και $β- 
μενικαι έπικράτειαι έτνγχανον, άμφισβη* 
τοσαι και μοαγγνόροις και καγγάροις καί 
κβμάνοις έπειτα την οφετέραν ανεξαρτη
σίαν * ότέ μεν πάντως δμολογόσαι φόρον, 
ότέ δε απαναινύμεναι, και ήει τον και
ρόν πολιτευόμενοι,

- *· · · .

Γ  ε 8 λ ά ς. .

Θβέτβ τβ τά  δυτικά της Εεμενίας κατ 
τακτησαμένβ, και την άρχίγν των χαζάρων 
και βοργάρων εκεί καταλύσαντος, ϊγγονος 
η νίιδβς έςιν 6 Γεβλας, δ ές Κωνςαντινέ- 
πολιν νχόμένος, και την χριςιανικην θρη
σκείαν εναγκαλισάμενος, και έπιςρέφων 
οϊκαδε, Ιερόθεο» έπίσκοπον πρώτον των



τέρκων παρά τδ πατρκχρχβ Θεορνλάχτο , 
παραλαβών Ιπηγάγετο. Συνέβη όέ τδτο 
αναμεταξύ τδ τεσσαρακοςδ έννάτβ ένιαντδ,
9«&*' δν δ Πορφυρογέννητος, ξνγγράφων, 
αδεμίαν μνείαν ποιείται ra re, καί τδ πεν- 
τηχοςδ εχτβ, δτε Θεοφύλακτος έτελεύτη- 
ϋεν* Λλλ\ ώς ϊοικεν δ ηγεμονικός σχεδόν 
μόνον οίκος τδ Γεβλά ες την τδ Χ ριςδ ηλ&ε 
πίςιν, καί ή μονογενής αύτδ %νγάτηρ Σα- 
ρύλτα Γεϊζα τω βαοιλεϊ των μοαγγνόρων 
άρμοσ$εΐσα, τον τε ανδρα και τον υιόν 
Στέφανον χριςιανβς γενέσ&αι α ίτια  έγέ- 
νέτο*. Τίνος δε χάριν Γεβλας §βμβνων ήδη 
καί σλαβων τδ αρχαίο δόγματος δντων εν 
τη τόπο?, ήκεν επί τέτω ες Κωνςαντινέπο- 
λιν; Τδτο πασίδηλου, καί τέτω εθνικήν 
είναι την Ρεμονίαν τεκμαίρεσΣαι, ατοπον. 
Οια δε ενταύθα καί πολλαχδ άλλοθι κατα- 
φείδονται καί καταφλναρδσιν ημών οί την 
Ρβμονίαν πάσαν ράσχοντες, δτε μεν τω 
αρχαίφ δόγματι προσκείμενη ν, δτε δε τω 
νέω των αρχομανών, των άντεναγγελικως 
έδεμίαν έν πίςει γνωριζόντων ανοχήν, καί
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καθολικήν δχ όμόνοιαν χριςιανιχην, .άλλα 
μοναρχίαν φαντάςιχήν, πραγμ αδύνατον,. 
συςήσαοδαι ββλομένων! .

Κ  e ν ε γ έ ν η ς .
Οι δε Ιδρυμένοι, μάλλον δε περιφερό

μενοι έν τω Ατελχβζβ καγγάροι, τόπος εκ 
τόπων άμείβοντες, και σκηνοπηγία συχνά 
άλλάσσοντις, και τον έδραϊον βίον άποςρε* 
φυμένοι, και πόλεως έμπορικής τηνικαυτα 
μη όσης' ήδη γάρ τα  έμπορεϊα των έλλήνών 
εκλελοίπεσαν ές τ ψ  έν τη τανρικη χερσο- 
νήσοι, Κ ριμ  νυν χαλβμένη, Χέρσωνα έλλη- 
νιχήν πόλιν υπό τβς χωνςαντινβπολίτας 
τελβσαν, εμπορευόμενοι έπορενοντ ο , τον 
τε μ ισθόν, ον δ αντοχράτωρ αντοϊς έδίδω, 
κατά ήβσσων, χαζάρων, ββργάρων και 
μοαγγνόρων, προπύργιου και πρόφραγμα 
ϊχειν αντβς φανταζόμένος, ληχρόμενοι, και 
οσα άλλα κομιζόμενα εκ τβ &ρακικβ βο- 
σπόρο, καί αναγκαία σφίσι νομιζόμενα, 
ώνησόμενοι. Των δε γειτόνων αντοϊς βζων 
ή κβμάνων, υποχείριες τβς έωβς νομές ποι-
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ηααμένων, καί διαβάντων ήδη τον Βορυ- 
σ&ένη καί αύτοΐς έπιπεσόντών, καί τβ άρ- 
χε&άρχβ αυτών Τνράχ, εν τοϊς περί το 
Κελλίον καί Ισμαήκ ελεσι τβ Ιζρβ, ώσπερ 
λαγώς, διά δειλίαν φύξιμον τόπον μάλλον 
τβ ηρός_ άμυναν τραπέσ^αι, έκλέξαντος, 
Κενεγένης, από ταπεινό μεν καί ςρατηγίας 
ϊξεωσμένβ γένος όρμώμενος, άνήρ δε δρα- 
ςήριος καί πολεμικός τά  μάλιςα, όρμήσας 
m i σνναλίσας ςρατυν καί ςρατηγών, επι- 
τί&εται $αρφαλεως τοϊς βζοις· Ν ικά. Τρέ
πει ίςφ υγήν, καί άντιπερακό&ήναι τον 
Βορνσ^ένη καταναγκάζει. Μ ετά δέ ταντα  
αντβς, όσάκις αν ββλοιντο διαβαίνειν πάλιν 
tov Βορυς&ένη επί καγγάρβς, έκώλνε. Φ$ο- 
νεϊται έπ ι τέτφ υπό Τνράχ, τβ £Ί$νβς 
ασμοσιν αυτόν έξνμνβντος ώς νέον ηρώα. 
Επιββλενεται. δολοφονίαν δέδιε. Κιν
δυνεύει ζωγρη&ήναι. Καταφεύγει ες τά  
τ« Τνρα ελ?]. Προσχωρδσιν αντώ δύο ρυ- 
Ιαί. Αναδείκννται αυτών ήγεμών. Συμ
πλέκεται τω Τνράχ εν τη Βασσαραβία. 
Η ττάται, πάντως δ* ολιγανδρίαν. δ ια -
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βαίνει τόν Ιςρον μ ετά δύο μυριάδαν σω
μάτων , και ές την των κωνςαντινοπολιτών 
γην διασώζεται.

Ελ^ών δε έχεισε, καταλιμπάνει την πα- 
τρώαν θρησκείαν και την των χριςιανών 
έναγκαλίζεται, καί φύλαξ αντοίς των πο- 
ριςρίων άποδείκνυται. Εντεύθεν δε tit- 
ραιομενος συχνάκις τον Ιςρον εις Ά μ ε· 
νίαν, πολλά ψώχλει be παντός τρόπο τοίς 
δμογενέσι, δηών την χώραν, καί άνδρας 
μεν λνσσοκτονών, γυναίκας όέ καί παϊδας 
λαφυραγωγών καί πιπράσκων. Τυράχ σύμ
μαχος τυγχάνων τω αύτοκράτορι Κωνςαν- 
τίνω , ώς υπήκοος τος περί Κενεγένη, ε'ξήτ 
τει αυτόν τόνος· διανύων δε μηδέν, αλλά 
καί χλεύην βτω προσόφλων, αγανακτήσω; 
περιφρονομενος, αδίκως καί παρά λόγον, 
νη την αλήθειαν, ές άμυναν τρέπεται. 
Ευ&υς ον άποκρυςαλλω&έντα μέχρι πεντε- 
καίδεκα όργνιών, ώς ψησι Κεδρηνός, τον 
Ιςρον, μ ετά όγδοήκοντα μυριάδων (πάλιν 
ώς φησι Κεδρηνός, άπι&ανολογών χάνταν* 
θα πέραν τό δέοντος·) πολεμικών άνδράι
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διαβαίνει, καί μέχρις εντός ήχει της Θρά
κης, παν το προςνχόν Κυμαινόμενος. Λλλά 
γάρ άχρατέςερον xai άσννη&έςερον, ώς b  
κώμαιςχαΧ πόλεσι, περί βρώσιμα χαί πό- 
τιμά φερόμενοι οΐ χαγγάροι, χαί περί ψΰ~ 
χος άμελέςερον, δυσεντερία καταλαμβά
νονται, καί καταπολεμιόνται φαδίως υπό 
των κωνςαντινβπολιτών καί τό λνσσώντος 
κατά σρών πολίτβ σφων Κενεγένβς * όσοιδε 
tpvpov τον φόνον , βτοι απόντες χαί δ Τν- 
ράχ αύτός αιχμαλωτίζονται. Ομέν $ν Κε- 
νεγένης πάρτος μέχρις βδενός, ήβηδόν κα
ίασφαγήναι, έπιμόνως έββλετο * βλλ* αυτή 
εκήνή γνώμη τό αύτοχράτορος. Β απ τι- 
ο&έντες όν χαί άξιώμασιν οί επισημότεροι, 
καί ό Τοράχ τω πατρίκιος, τιμη&έντες, 
οαοράδην b  τοϊς των κωνςαντινβπολιτών 
νομοϊς χατωχίσ&ησαν Τυράχ Έπειτα εν 
τοϊς των έκβολών τό Ιςρβ εμφωλενσας νη- 
αίοις, βκ επαυε τοϊς κωνςαντινβπολίταας 
αράγματα παρεχόμενος.

Οντως βν έρημω&εΐσαν τρόπον τινά  
χαγγάρωντήν μεσημβρινήν Ρβμβνίαν, οί
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βζοι ή κβμάνοι b  αυτή τβς καγγάρβς δια
δέχονται. Χρησάμενοι δε τω ερημωθεί- 
σαν και τρόπον τινά προσεχή μεν 9 Υπερ
βολήν άντικρνς οΐόμενοι το νο&μενον, και 

όχλικώτερον το λεγόμενον. Επ$1 δε πα
ραπλήσια πολλάχις τοιαυτα Μντε διαλέξεσι 
χαι έν ίςορίαις ύπαντώνται, λεγάμενα άπε· 
ριεργότερον, άπερισκεπτύτερον 9 νή τήν 
Ιεράν αλήθειαν, χαι άσ&ενέςερον, καί 
πολλαι έντεν&εν at παρέννοιαι, εΐρήσ&ω- 
σαν τα  παριςάμενα νυν ήμϊν καί δόξαντα.

Π  α ρ α τ η ρ η σ ι ς.
Καταχρήσεσι χαϊ υπερβολαϊς, άπροσε- 

ξίαις τε και άσ^ενείαις νοόςτών ίςορικών, 
συχνάκΐζ άπαντα ό άναγινώσκων τέτβς 
προσεκτικώτερον και ψυχρότερου. - Tots· 
το το ή δείνα χώρα ήρημώ&η παντάπα- 
σ ιν  οι δεινες τβς δείνας πάντας ήβηδόν 
κατάσφαξαν * και ποταμός αΙμάτων εκ τής 
δεινός μάχης* και μετά τβς σκύλας έρημον, 
παντάπασι κατφκησαν τήν Ρβμβνίαν οΐ 
γέται, και μ ετά τέτβς, οΐ δοκοί · και το



js  Κεδρηνβ, ό Τνράχ μετά δκτακοσίων 
χιλιάδων άνδρών διέβη τον Ιςρον έπί τβς 
χονςαντινβπολίτας, καί έκάςω ςρατιώτη,
&ς κατώτερο) όιρόμεδα, πεντεχαίδεκαήσαν 
άνδρες όπλο φόροι αΙχμάλωτοι. Καταχρή- , 
οεις καίύπερβολαΐ xal πλέον τ ι υπερβολών 
τά λεγάμενα y παιδαριώδεις η συρφετώδεις . 
λόφοι αηδίαν χαί ναυτίαν τοϊς αχέβσι die-  
γείροντές. Οι τε λέγοντες ότι ό Λ ρπάδ . 
έρημον πάντη το Λτελχβζβ χατέλαβεν, 
υπερβολήν εϊπ ον  a γάρ μόνον δυμένων, 
διεσπαρμένων μεν, πολλοί δε ήσαν τής 
χώρας κάτοικοι, αλλά και ο ΐ ύπόλοιποι 
μοαγγνόροι ύπό των χαγγάρων καί βυργά- 
g&v πάντως παντες β κατεσράγησαν, έκτος 
άμή τιςνοσβντας παντας καί κλινήρεις, 
νποτι&είη * βδέ γάρ από γης αυτομάτως 
έπειτα, ώς μ ύ κ η τεςτό σ ο ι φβμβνοι άνε- 
f νήσον' οδέ γάρ β& οΐ μοαγγνόροι όλίγφ 
νςερον τοκχυτας καί τοσαύτας λυσσεπιδρο- 
μάς μεχρις Ωκεανό καί Πυρηναίων καί 
Ελλάδος έποίβν, βτω ήαδίως άρανιζόμε- 
νοι. Ε τ ι δε καί ή καγγάρων βκ ήρήμωται
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χώρα μ ετά τό Τνράχ ϋπέρ Ιςρον ατύχημα. 
Υπερβολαί ταύτα των τώ ϋψει τη πολλπ 

άνθρώπβ χρωμενών, α ϊ  πολλάχις τβς m\ 
βάρος ϊχοντας Ιςοριχβς Χαναάν παν, τοίς 
αυτών σνγγράμμασιν ϋπεισφρήβσαι.

Οση μέραν διαλεγομένων των πολλών 
άχβομεν, ψυχή ζώσα βχ ϋπόλοιπος· mi 
ήρημώθη παντάπασιν ήχώρα, καί μυριό
νεκρος ή μάχη , καί ή δείνα πόλις έβδομή- 

.κοντά χιλιάδας κώμια εχει, καίλιμω  άπολ- 
,λννται ot άνθρωποι ,  και κννών καί γαλών 
κρέατα τρώγβσιν ,  δπερ χαμοί συνέβη, χαι 
μ ά  την ίεράν αλήθειαν, δδ αυτός έγενσάτ 
μην, β < Γ  άλλον τινά εϊδον γενόμενον. Μυ
ριάδες ολαι πολέμιον, και αναρίθμητοι. 
Λχριβέςερον δε έξετάζβσι, και τω ορθή 
λόγια ςαθμέυβσι τα  αχού μ ένα, ένρεΐν έςι 
πολύ πέραν της αλήθειας τον λόγον φερύ· 
μενον. *Εν δε πολεμώ πόντος τοιότωι 
υπερβολών, καί θάλασσα τοιότων παρα- 
λογισμών καί παραλαλιων ές ι, φόβω χα 
έλπίδι των ανθρώπων παραφερομένων, χα 
μίσει η φιλία, απεχθείς, η κλίσειέξαπτο



μενών, καί ex £τι οϊά είσι τά πράγματα  
έιηγβμένων, άλλ' οϊα νπό της Εξημμένης 
tiptop φαντασίας μορφέται έξαγγελλόντων, 
nai πλημύριρ, το λεγόμενον, ψεναμάτων 
to trap κατακλύζεται.

Α ιτία τη τοιητη η τας πολλές καί μη 
αχεπτομένβς λανθάνβσα, ές ινδτι at έπ ι- 
θνμίαι μ ορρέσι τά  έννοέμενα ημών ως τά  
κολλά, καί Ι£αγγέλλομεν παραπλήσιας β 
εοέμενα, αλλά προς αρέσκειαν της φαντά* 
αίας μορφώματα, η πράγματα, αλλά πλάσ
ματα καρ φαντάσματα · καί ετέρων λέγον
ταν, αλήθειαν καΧ επιθυμίαν συγχέομεν, 
ml ή ενθνς σφαλλόμενοι κατανεύομε» ,  η 
οριζόμενοι άνανενομεν· και διαμαρτά- 
νομεν, βτως ή έκείνως, όργη άρθύνω ή 
χαρά πορομοίμ, ποιέμενοι την άπόρασιν. 
Αθλιοι καί τρισάθλιοι βροτοί! Κεδρηνός 
ογόοήκοντα μυριάδας καγγάρων φάσκω* 
ηεηαιρεώσθαι τον Ιςρον επί κωνςαντινο- 
ηολίτας, και πεπήχθαι μέχρι πεντεκαίδεκα 
χοόών τον Ιςρον, όχλικώτερον άποραίνε- 
Hu η ιςοριογράφφ προσιμει. Ζωναρας
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πάλιν λέγων, προσελδεΐν τινα τώ βασιλεϊ 
Ρωμανω λέγοντα την άνωθεν της εν τω 
&ρολό,ίω άψίΰος κα&ιδρνμένην ςήλην 
τον Συμεών έςοιχειωσ&αι τον βδργαρον, 
κ α ί οτι el την ταντης άποτέμοι τις κεφα
λήν, εψοιτο τη έκτο μη το Συμεών η φ&ορά. 
καί είπόντος αντβ ταντα, τέμνεται ή κε
φαλή, και αντίκα τον Συμεών απολείπει 
το ζην * πάντως δΐ ασθένειαν νοός ταντα 
λέγει, και ό βασιλεύς έπιτάττει καί αυτός 
δια παρομοίαν ασθένειαν.

Προσεκτέον δε μάλιςα άναγινώσκοντας 
[ςορικβς, και τβς δρυς, οϊς χρώνται, πολ- 
λάλις ώς ϊτνχεν, έξεταςεον · πολλάκιςγάρ 
άγεώγραφοι πάντη δντες, πταίοντες έν γεω
γραφία, σκοτίζβσι την Ιςορίαν, καί τοϊς 
εισαγομένοις είς αυτήν, το παγκοίνως 
άναγκαϊον άν&ρώποις μ άδη μ α, πράγματα 
παρέχβσι. Αέκιος κατά τον Ζώσιμον b  
τοϊς παρά τον ΤάνάΧν ελεσιν ενέχεται, κά- 
κεϊ κατακοντίζεται. Αλλά το μέγιςον των 
Ιςορικών έλάττωμα, άν3ρωπίνηάσ&ενεία 
άπόνεμόμενον, το μεγαλύνειν μεν τά  των
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απαρεσκόντων αφίσι καί πολεμίων, καί 
κακίας καί ελαττώματα καί ατυχήματα, 
ίλαττβν δε ταντα εν τοίς φίλοις ες δύναμιν. 
bSev καί ώς &ηρία άγρια καί φρονήσεων 
καί λόγβ πάντη αμέτοχα, τβς έχ&ρβς πε- 
ριγράφβσιν. θύννοι καί μοαγγνοροι παρ* 
αϊτών, το θηριώδες τάχα αντοϊς νπ* otpiv

4 -t , ' :  '  .  * . . .

πως άγαγεΐν ββλομένων, καί παραςήσαι,
\  ;  '  '

ώς μηδέ έννοιαν &εβ άλως ϊχοντες, άλλα 
ζωντες αλόγων δίκην, ίππων καί άρκτων 
καταβιβρώσκοντες κρέατα παριςώνται4 καί 
πεινώντες, έν ανάγκη φλεβοτομβτες τβς 
ϊππβς, καί το ςόμα τή έντομή προσαρ-  
μόζοντες, έξεμνζων καί έρήόφβν βτω το 
αίμ α, καί τής πεινανάγκης βτως άπηλλάτ- 
τοντο. Αλλα λόγβ καί φρονήσεως άτερ, 
ναι δη καί προνοίας τίνος πολιτικής, μ ε
γάλα καί έπίφοβα βκ άν Ιποιβν ςρατοσν-  
ςήματα 4 καί ot μοαγγνοροι βκ ήσαν έςε- 
ρημενοι φρονήσεως πολιτικής, σχολήγε 
καί λόγβ καί φρονήσεως4 β'γμρ άν , ειπερ, 
τάς τολμηρός έπιβολάς έποίβν, καί τάς 
φρικαλέας τή Ευρώπη έπιδρό μάς έπέτρε-

Υ
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χον ’ Ον μην άλλα, ρω μεν τάς τοιαντας 
έπιβολάς καί έπιδρό μάς βαρβάρες καί& μ  
ριωδεις κλίσεις είναι, ώσπερ τω δντι καί 
είσίν. αλλά ποιες είναι έρβμεν τβς τότε 
κάτοικος της Ευρώπης τβς προς τάς τοι~ 
αύτας έπιβολάς και έπιδρό μ άς κεχαννο 
μένος καί αχανείς καί έκπεπληγμένβς καί 
παρειμένος μένοντας, καί ές άντεπιβολάς 
καί άντεπιδρό μάς πατρίδος άμύνης ενεκα 
τρέπεσ^αι άδννατβντας, ώςπερ λη$αργι- 
κβς καί κωματώδεις καί καρηβαροντας καί 
καρομένος καί δλως άνοιαδηταντας, ος 
εδει, τηνικαυτά γε, άνανήψαντας καί άνα- 
ςάντας καί άνδρας άγαμος γενομένος, πρά- 
ξαί τι λαμπρόν καί αξιον των προγόνων, 
καί, δέον, $ΰσαι έαντός τη π ατρ ίδ ι, αμυ
νόμενες τοτοσί τβς βαρβάρος καί άποτρέ- 
ποντας. Νη την αλήθειαν, ή αναλγησία 
αυτή, ή αδράνεια αυτή, ή εμβροντησία 
αυτή, ή σωμάγρα αυτή (επιτρέψεις μοι 
ψιλέ την λέξιν προσφυεςάτην ivraiSo  
οσαν) πολλών έςι βαρβαροτήτων αισχών 
τε καί βδελνρύτερον καί άποτροπαιότερον,
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Ε ιτα  a  ήμϊν δ νενομίδαται, ταυ τα νε- 
, ο μιομένα έν έτερος βλέποντες, χαίτοι 

ντά χα&  . έαντά αδιάφορα τυγχάνοντα, 
αυτα κατακριτέου, καί θηριώδη νομιςέον;

. Γί δε, έπειόή ετεροι ίπποφαγδσι, και Ιν 
Ινάγκη πρόχειρον τροφήν εν τ% φλεβοτο
μ ία τδ ίππο έυρίσκοσι, διά τδτο χαι $η- ■ 
ρΐα  άλογα ήγητέον;  Α ττίλα*, βάρβαρος 
ah), δΐ άρετήν δε καί αγχίνοιαν και σύ- 
νεσίν πολιτικήν δ τήν τνχδσαν, άναχτησά* 

-μένος πρώτον τδ ίαντδ 2&νος, οτω τά  άλ
λο τρία χατεχτήσατο χαϊ νπεδόλωσε, Τδς 

. πρέσβεις των χωνςαντινβπολιτών δολοφο- 
,νήααί έ πειρο&έντας χαι φωρα&έντας, με
γαλόψυχων τή γνώμη, τ ίσ α σ δ α ι, ώς ϊδει, 
ηχ ήδέλησεν. Έτερος έςιών, μεγαλοπρεπή' 
και πολυτελή τραπέζι έχρήτο, χαι τρνβλία 
και παροψίδας χαι έχπώματα χαι κοχλιά
ρ ια , χαι πάντα απλώς τά  σκεύη, χρυσά 
και αργυρά παρετί&ετο * οϊ δε παρά τρα
πεζών ύπερχείμενον κα&ημένω, πάντα 
Ξύλινα και ευτελή ήν. Ου μόνον δε περί 

ιάπεζαν εντελής χαι λιτός ήν 6 Αττίλας,
Υ 3



αλλά καί περί Ιματισμόν απέριττος m l 
εντελής > ώσπερ m l δ πτωχός βννος, έτύγ- 
χάνε. Τδ δε δή κρεϊσον m l πολλδ Χόγβ
άξιον, ότι καΐτβ  έΧαχίςβ βννβ άδικβμενβ 
βχ ύπερεώρα, καί τβς νβριςάς και άδικες 
δδ* δλως ψ έχετο, άλλ* ανςηρότατα όποια. 
σαν όντας έπαίδενεν, έξ Χσβ π ασ ι βασιΧο- 
πρεπέςατα βραβενων το δίκαιον. Κρίνοντ 
τας Sv τά  των άλΧοτρίων, προσέχειν δει 
m l rS κατακρίνειν anέχεσ^αι* πολλά γάρ 
νόμχρ μόνον είσΐ καλά, και νόμφ μόνον 
m κ ά, αυτά δε κα$* έαυτά παντάπασιν 
αδιάφορα · m l ol άνθρωποι τω νόμιρ άδίκω 
όντι δνίοτε πε& όμενοι, δόξαντι δε καλώς 
ϊχειν άπατωμενοις, m κά ποιδντες, καλά 
ποιεΐν δοκβσι, νόμω πει&όμενοι (ι). Αλλά

(t) ΙΤρόοιχι, <fiU,  πλόον m ,  ν&οττριχας ΙςορΙας 
xdX γεωγραφίας άναγινοίοχων % xal μη πάντα 9 ύς άλη· 
ΰ ιίας ix τρίηοξος, ασφαλών καί άπροσχόηων xal ιίλιχρι- 
νών xa l vyuuvovtav συγγραφέων ηαραδίχσ ι«  γραφόμενα 
Λλίσ&αινον xal ήμάριανον o l παλαιοί 9 Ιξ άγνοιας διό 
to  δυσβπίμιχτον xal περιωρισμίνον, xa l μην xa l δ/ei άμ αρ  
τάνιιν Ινίοτβ · παραφέροντat rvv xal σφάλλονται δ’ α ίτ ια
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τβτων μεν αλις· ήμεις όε τόν έξ άρχης πά
λιν λόγον άναλαβόντες, Ιπιςρεφοαμεν Ις 
Ρβμβνίαν*

Οι ΰε iv Λρδελ καγγάροι ονχνάχΐζ δια- 
βαίνοντες τόν Ρβμβνιχόν αγρόν χαι τόν

άσυγγνώςβς παντάπασι. Χ άρις x a l νλέος ιχϊδίω; xal έν 
ααντί χρόνφ χαϊ τόπφ τοϊς τά  χαόόλ» σχολά·*, not rate 
σοφάς ίτ ιρ ιίας , τάς Ιςιάδας τά Ιιρά**Φ>^, Ιδρύσασι xml 
οοςήσασι, τοΐς »« οχτ* ιύιργίΤι-Τ της ά*έ}ρωηότιμος, «α2 
tots άξίοις διαδόχοις αύτ*** το*δ t f l i  ουπηρηατως xml δια· 
μονής αυτών *«* φιλα*#ρώπως ΙπιμΛομένοις.
Το βαΰυτατδ* *$ος **ύτός σέβας το ύπο σνμπάσης 
άπλως της fr&&*n0tntoe αύταΐς όφιιλόμτνον, παρότρυνα  
μ ι  μάλλον 1τρος τά  λιχ&ηαόμινα* Εμπόριον να* άσιβως 
xttl ν ιρδοσχοπίαχαόαρά χαχόλο ο ΐ λόγοι, δ ι  η* xal ojr- 
νφδΜ x a l uolvττυχτΐς πραγματάαι πέρα* πάρτη, »« δ έ ο ν  
COft έτώοιον μασάν άχ%9ος, όσημέραι 1χ των τοπογραφώ· 
χά* Λχςήρων προχύπτααι, χ«1 χαταχίνζιιν μάλλον η  φω- 
τΐζιιν τον χόσμον δοχάσι. Πόντος όλος βιβλίο ποιων’ χολ* 
Χοςημόριό* τι πάντως τατων οΐ συγγραφιϊς. Εζτον τ ά  λο- 
γιχώλτΰρα πά&η το π αλαιό*, βράζααι χαI χαχλάζασιν Ιν 
τοΖς χα&' ημάς χρόνο ις , χολ ανατροπήν μτχάλην Ιπαπη- 
Χασι* χα ΐ ΙςορΙαι χαΐ γιωγραφίαι π α ί  χοιναΐ άδήοιις τω 
τοιωδ» βρασμώ, τω τοιφδτ χαχλασμφ αχ ανέπαφ οι, αχ 
όπ ρόαψ ανςοι, ex άχραντοι, Ε ς ιμ ο ι πολλά ις άπόδιιξιν 
Λ  λίγο μένα έπ αγ α γ άν  αλλά το ΐς ίφέξης όλίγοις ά@<έ- 
σβηη.
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Ιςρον , τβζ νομύς των κωνςανΤινβηολιτών 
εηέτρεχον. Αγανακτεί επι τβτοΐζ υ αύτο -λ 
κράτωρ Ισ αάκ , καί έκςρατευειν κατ* αυ
τών καί των μοαγγνόρων παρασκευάζεται,

Ου προ ηολλν γεωγραφικό* τ ινα  πίνακα είδον προςε· 
μίναν ίν το) τέλει γεωγραφίας ηνός ό ηάνυ πριάην ixSo- 

Λείσης y καν δια  w .o  κοινώς iv ύχοληψει τυγχανόσης ώς 
άκριβεςέρας τάχα  rCv προ ταύζης ίχδιδιδομίνων. Εν τό- 
τ<ρ τφ  γεωγραφική πίνακ* VHI* ήβαλήΰην την χαριςρΐαν  
Ραμονίαν, κ α ί t i  εϊδογ, παν t ,  y, dv βέλη , αλλ* νχϊ a  
παραςησαι ό  γεωγράφος tj q ανΰαδά·%.γ((ογφαφηοαι Λελη~ 
σας , ήΛέλησεν. Ο Πραζος διαχωρίζει τη» πάλαι Μολδό- 
β αν , ης μέρος κοΛ η κυρίως Μ π ασσαραβ ία , ες δύο οχε- 
δόν ϊσ α  μέρη. Ενταν&α τέταρμόριόν no η iv δεξιά τα 
ΙΙρητο Μολδόβα. Τ ό Π ρασσοβ προς χειμερινός δυομάς 
t i  Ε ς ίς ιν , νπίρ τάς x εντηκοντά ώρας άφ ιςάμενον· κ*1 
to διάςημα χών ίκβολων το ΙΙρότβ κα ί το Σ ιρέτοοδέ δύο 
όλων ωρών Ι ζ ίν  έντανδα ϊσα  σχεδόν t a  δύω διαςημάta. 
Η  ίμπορική χολις to  Ταλα'τξ αναμεταξύ πρόζα κα ί Σ ιρ ίτ ι 
κβΐται ’ ίντανϋα ώρας όλας νπίρ τον Πρατον μαγικώς με· 
τατέδειται· καί χειζαί σοι κατ' αυτόν νυν τό Γαλαζξ iv 
τη Μ χασσαραβίφ , iv τη Paaalct. Η  Μ χραίλα iv δεξιοί
ϊς ι το Στρέτο περί ώραν ολην ίνζαύδα είς id  όρίςερά  
μετενήνεγχται· καϊ κέίταί σοι νυν αναμεταξύ Πρόζα χαΐ Σ ι- 
ρΗο. Η  αύζη χόλις ίνζαΖδα προς νότον ις ϊ της προς άνα«
«όλα; τροπής το /;ρ», πολύ χλάον αΰζης, η τό Ε ς 'τα 
Μ χρασσόβ , άχέχοσα. Τό Τζιαρναοτζ in i της δεξιάς
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περί τον ηεντηχοςον όγδοον ένιαυτον τής 
ένδεκάτης έκατονταετηριδος. δ μεν
βασιλεύς των μοαγγνόρων διά πρέσβεων 
καταπραΰνει τον α ν το κ ρ ά το ρ α κ α ί ο ί

εχί?«7C, ηαρ ολίγον, ΙςΙ to ΤΙρότο♦ iv tavSa πολύ πέραν 
ιό Πρότο μεχενήνεγχιαι. Το Αρνχζες, η Ανμηοβίτζα χαϊ 
ή Γιαλομίτζα ΙνΧ ςόμαχι ες tor  Ιςρον (χβάλλοσι χατά mv 
άγεώγραφον tutovl π ίνακα, xal άνω no χανχης της ίχβο~ 
Ιης in δεξιά to Ιςρο ΜπραχιΧόο βΧίπει τις ηάΧιν. Το Ες 
ηιρϊ τρεις ώρας άηέχον το Πρότο, Ις την οχδην ανχο μ* *· 
χινηνεγχται. Το Ορχίΐ, οπερ Οριχόβο όνομά ζετα&νταΰ- 
δ α , μαχρόδεν xal avto μετενήνεγχται Ις την όχδην τό Τυ
ρά* Τό Κισσινέο, μητρόποΧις νυν της υζερπροτίο ΜοΧ- 
δόβης η Μ πασσαραβίας,. υπέρ τάς ίπταχαίδεχα χιλιάδας 
χαχοίχος εχον, xal περί τάς εξ ώρας άφιςάμενον το Τυρά, 
tv trj άριςερΰ ο/\9η ένζανδα τέδ ειια ι, ίχνος της Μ πασ- 
οαραβίας n a L y  xal τ. Εω Χέγειν οϊως χάϊ ή Ελλάς πα- 
ρ ίςαται · σνμαιεραΐνειν in τότων εχεις.
• · · ■ Οράς, φίλε, οϊοι τινίς νυν εΐαι, γεωγραφίας xal γεω- 
γραφικός πίνακας έχδιδόντες, διδάσκαλοι άγνοόντες πάρτη  
ιά  διδασκόμενα, xal ,ιχδεΐναι βοΧόμενοι, ων οδέ μίαν  
όΧως έννοιαν εχοσιν, Αμαρτήματα ταΰτα άοΰγγνωςα, νυν 
μάλιςα. Πρόσεχε toivvν , .χ α ΐ ,  χαδόλο, τά  μερικά μαν- 
δάνειν βοΧόμενος, μη όχνει, μηδέ αίσχΰνο χοΛ αγράμμα
τος πραγματεντάς xal απλώς ξενιτενσαντας ίρωτών · εξεις 
γάρ παρ’ αυτών, ώς avion  των, άχριβίςερόν τι μαδεΧν, η 
π αρά  γεωγράφων των τος τόπος μη Ιδάνζων χαϊ έχδιδόν-
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αλείβξ ήγεμόνες καγγάροι τά  αύτά έπόιη* 
σαν , τά χωνςαντινβπολιτικά ςρατενματα 
vstl σφάζ Ιδόντες Ερχόμενα. Σέλτης δε ήγε- 
μων καγγάρος, αίσχος ηαρομοίαν εΐρψ ψ

χων ποΚΧάχις αλλ* άντ άΧΧων παιηάπασι. Κ α ί συ γεωγράφε, 
όποιος nor* αν ης, ίχδαναι ποχί ΰίλων χωρογραφίας, ων 
χύς ηαριςαμίνβς τόπος οχ ίώ ραχας, μη όχνει ίρωτάν τβς 
επιχώριος η ίτέρος αύτόηχας χων χόχων γενομίνος> χαΐ 
ϊσ&ι σοφόν χω ονχι όντα χον πάσαν την φναιν ίρωτφν μη 
πανοντα ,  μαΰίΐν  τι ββλόμενον * e l t i  σοι η κορυφή »5 Παρ· 
νασσΛ  Ικανή, χαί οϊει ότι βλίπεις το παν  ix χαυτής, 

' ϊσ&ι, όντως οίόμχνος, όχι κάχωπκ χον όρος ετι ίν τω δχΐφ 
περιπλανφ, χ α ίχ α ΰ α ρ ά  σοι αυταπάτη η οϊησις.

Ο μεΐζων μνημονευόμενος κοσμοχαταγωνιςης ,  ίσβα· 
Χων ίκ χης μεγάλης Σχνδίας ίς to  Κ αρέ, χερσόνησος ον ίν 
χμ άνατολικοβορείφ χης ΣΙνης χαϊ νόμος αυτής, κα ί πλοί- 
οις ίνχεΰάεν άπάρας καί κατάρας Ις Σίνην, δια τούτης κοΧ 
δεά του β ορ ιά  της Ινδίας ίς  Μ πβχαρίαν Ιχεχο, τ$ ύψη· 
λόφρονι χαί νψαυχενι Μεχμίχ συμπλακησόμενος. Γελά
σεις άκούαας ταΰχα. Γελάσεις ετι χαϊ τήν ανύπαρκτον 
τούτην οδοιπορίαν Ιχνογράφημάνην, ίν  γεωγραφική πί- 
ν ακ ι Ιδών, καΧ πρώην ον πάνυ αρφην ίν μεγάλη πόλει δια 
τού τυπικού πιεςηρος ίς  φως πρού,όουσαν , ην εδει, εϊπίρ 
τ ι άλλο, ίν  σχότφ no χεΐοδαι καί άγνοίίοϋαι παντάπααι. 
Γελάσεις 8  ετι πλείον καί ηγεμόνα άκονσας τζι ίχδόντι ίηι* 
κροχησαντα, Γελάσεις h i  κα ί την κλεινήν χαϊ φιλόμυσον 
χαί, ίνάρετον Μ ασσαλίαν , αποικίαν χαί χτίσμα φοινίκων



οιύμενοζ, επιτίθεται rote χωνςανηνβ?ro- 
ΙίταιςκαΙ κατά κράτος ήττάται. 

Ο
ντως 

βΡ έξηαθένησε πάντη χαντανθα τά χαγ- 
γάρω

ν, 
καί $%

δίως ήγεμόσιν άΧ
Κοτρίων
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νχέηεΰε, κατά rbv έβδημηχοςόν ένιαυτον 
τής ένδεκάτης ίχατονταετηρίδος, Οι όέ 
χβμάνοι ήδη εν τή Μολδοβη το κράτος 
εχοντες, όρμήσαντες έξ αυτής, είσέβαλον

ιως ξένας γλώσσας σπαράζοντας , της προφοράς των Ιπι- 
χωρίων μη άφροντιςειν νωϋρενοντας, ϊνα  μη ξένας λέξεις 
λέγοντες xal γράφοντες ξενέζωσι t ξένως αντας χαΧ αυτοί 
προφέροντες καί τούς άλλος Χροφέρειν ποιονντες, χαϊ οντω 
xtd αυτοί τοΐς ίπιχωρίοις t xal οΐ Ιπιχώριοι αυτοΧς δοχον- 
σιν ήμαρτημένως, ξινήν παντάπασι γλώσσαν Ιχαΐέρας δια· 
λέγεοΰαι, όπερ συνέβη μοι πολλάχις. Ισως xal ο πολύς 
κάΐ άχάμαντος Λιννέος χαραχτείς ναό παρομοίων, χσΐ

r  ,

οίή-&εϊς 6η  ον δαμου ετι Ιν χρήση είεν a t  βοτανιχαΐ των 
παλάιών λέξεις, άνιςών τα μή Φανόντα, έχρήσατο τα\*

Γ-  ' mr ■ * * > *ταιξ Ιτέρων πάντη φυτών Ις σήμανσιν. Είτε ούτως, the  
βΟύως, άφροντιςών δηλαδή η περιφρονώ* των χρωμένων, 
εάράξεν, άφιλόσοφά πάντως ό υβένσκος επραξε,· πράττει* 
άλλως δννάμενος χάλλιον · xal ini fa irυ> μομφής Ιςινάξιος.

Φνλαξαι ετι μη, ίς Θράκην Ιχόμενος, ζητήσης κήπος, 
έτδνέίάήνως λεγομένων πορτοκαλιών χαΧ λεμονιών, ώσπέρ, 

γεωγράφοι dii.ovot * γέλωτα γαρ πολύν όφλήσεις, χα\ 
«TJftwSĉ  Jefti 'άγρ&ιχος νομιοδήϋη , χαΧ ξυλοσχίςηςχάΧ «πε* 
Τ&Ιήνοςϊc κοινώς λέγασιν.· Εοικε πάντως ό tom. 
ϊΓάρ%ότΗΓτόύτυς 'πλείςας ΰέλών είναι ίν Θράκη, φνομέ/m  
& ^ *$ό$^ π χή ώ ς\ οώ ίω σέ· πως σνλλογίζεη&αι. Ε νμ έ*  

ϊναΤ Χ αςκαΧ βορίιοτέροις τής Θράκης, jroibv xai 
φύσει ό τοιοντος καρπός, χαΧ περίβολος ολας όράν εχει τις



fc<ro Γύλα διά τβ Λρδελ, λεηλάτησα* τδτο. 
βκΙόμενοΓ a ll'  οι ηγεμόνες μοαγγνορο* 
Γεϊζάς και Λ αδισλαβ, οι μιχρβ ωοίΐερ ανε~ 
ξάρτητοι ίν τω Γνλα ήγεμόνενον, estire-

Ixit των rove totovTUS χαρπονς φερόντων δένδρων άρα  
xal t* Θράκη. J JX  ω βίλτιςβ, άσυλλόγιςα πάντη σνλ?χ>- 
γίζη y οντω ονλλογιζόμενος· xal to άρα  οοι άναρμοςιΐ χφ 
Ιόγο) παντάπααιν, ως μηδέν αννάγον, μηδέν ανμηεραΐ- 
,ον  xa l ΐσΰ ι παραλογιζόμενος τοιοτοτρόπως σνλλογιζό- 
μινος. ■ '

Ου μην άλλα xcd ίν τη πολν χρυερωτέρφ της Θράκης 
Pa μανία, xata  toy άγεώγοαφον xai άϊςορα τούτον γεω- 
•ράφον, φύονται λεμόνια, one ουδέ σνχαΐς, ούδέ ίλαίαις, 
ουδέ ροιοίίς xal άλλο# δένδροις η ιιον δυσρίγοις των κιτρι
κών δένδρων άνεχιόν το κλίμα τυγχάνει, ούχ όπως xal κι~ 
ψχοίς δένδρο#.· Τό πάσχα των τνρκων το σνμπεριφερό' 
fitrov (jfii τώ ίνιαυτω , xal ίν νεομηνία άεΐ ίορταξόμενον* 
υυμπίητει άΑ τιρ των χριςιανων, τφ άεΐ μετά την ίαρινην 
Ιαημερίαν συμβαίνοντι. Γελοΐον τούτο· άλλα τά  ίφεξης 
ούχ ητον γΟχύα ως xal αυτά αδαών άιτερενγματα. Η  π αρι-  
ςρία πόλις Νικόπολις, μιμρόπολις ίς ι κατ’ αυτόν της Βπρ- 
γαρίας, χαϊ χαΰέδρα του πατριάρχα των Ββργάρων, άγνρ- 
ονντα όλώς ότι ετεραι πόλε# της Ββργαρίας μείζας εΐαϊ τή$ 
ΝιΧοπάλεως , xal ότι άντη οι55* ίπισχόπν χαΰέδρα υπάρ
χει , x a i ότι οΐ μητροπολϊιαι 'της Ββργαρίας ύπό τον πα-  
τριά^^ν ii^ y Κωνςανηνβαολιίός είσι, χαχεϊ&εν έχεΐσέ ηέ- 
μχονται. Ε τι δέ ίν Faxτξιονχ ηαριςρία πόλει, om  δ ιά -
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θ ψ α ι ht το φανερό τοϊς ληίζβσι μη δννά· 
μενοι η μη ββλόμενοι, η και εύλαββμενοί~ 
πως ανυπερθέτως εχείνοις Χηςρομανως 
έπερχομένοις άντεπείθεϊν, και όνσκατα-

φορα υφάσματα Ιχ της θετταΧΙας χαν h o t  κομίζονται, χάΧ 
tit  πρασιν ίφ ημέραν ixttdtvtcu, διαφόρων ίςων, φηαϊτ 
αυτός, ίργαςήρια tlvat. One άρα  χιπράσχιταί τ ι, του*

' Ιο ύ  x a t αυτόν xal φvstai xal χιιροργύtat. θαυμάσιος 
τρόπος τού συλΧογίζισ^αι. Τό αιριώννμον όρος xai ντο 
πάντων των πςρϊ αυτό κατοίκων m  xal νυν Ολυμπος oVo~ 
μαζομεν ον, Λ άχαν χαΧάσ&αι νυν ό γεωγράφος οντος φησ), 
χαϊ Πέτρας τό Παλιόν, ονόματα παντάπασιν ημΐν άγναςα, 
xal Ιν γεωγραφίαις τισί μηδεμιας πίζίως άξίαις την νπαρ- 
ξιν μόνον ιχοντα. Ο Λξιιός xat αυτόν προς »ω ρέα 
Θεσσαλονίκης· Αλλά χΐ πρώτον, t l  υςατον των άαυγ· 
γνώςων τοτωνί χαταλέξω ιψευσμάτων. ADX άγνοΰν μέν τα 
των άϊΧοτρίων, ούδΐν ξένον, o t iiv  άσνγγνωςον ίπιχα- 
ρεϊν Si πιριγράφειν τα  αγνοούμενα, χ α ϊ άλλ* άντ S iim  
Μγειν π αραπ αίοντα , xa l αναφανδόν xa l αναίσχυντος 
χαιαφ λναριϊν χαΧ χαταχρ&ΰδια&αι, τούτο ξένον πανιά- 
πασι κ α ί άσύγγνωςον, καί μομφής κα ί ψόγβ κα ί xata· 
χρίσεως, χοί πλείονός τίνος ϊτ ι άξιον , ως άπατωμένστοί 
κοινού ούτως, ονπερ Ις φωτισμόν τά χ α  παρόμοια βιβλίο 
είς φως προέρχονται, τα μένιιν q tl iv π α χ ιΐ σχοτω άξια· 

Κ αβάλα, ήνίχα αν  περί της Ελλάδος είπιίν τι βοτ 
λωνται πολλοΧ γεωγράφοι, προαχόπτοντις κα ί όχλάζονη 
παραπ οίοσ ιν , αλλ’ άντ άλλων Χέγοντες, άνιμωλια βάζοι



itολεμήτβ αρχομένηζ xal άκμαζάσης λνσ- 
βομανίας χαλασμόν xal νφεσιν xal μείω- 
σιν περιμένοντες, ϊνεδραν ύποςρέρβϋί 
ποιήσςα εγνωσαν, καί φ&άνβσι λά£ρα

US' tit των μεριχωτάτων tci χαθόλο συνάγσσ, χαρά rove 
τής λογικής κανόνας, χαίτοι χανταχόυ χαρ* * αύτοΐς χατ 
αυτούς παγχοινιας διδασκόμενης, χαΧ της αλητείας πολύ 
άζολιίχονται. Μη άχόρτι, ω φίλε, Ιμηόριον to  παν , 
δοξομανίας xa l ρυπαρός χερδοφροσύνης μ τςά τ ά  χάντα, 
καί ο ΐ σοφοί χω δντ*, οI xal φιλόσοφο* 8ντις, ο$ς μόνος 
ίδη ουγγράφαν, χομπορρημόνως παραγκωνίζονται. Em 
Uytiv or* xal χόν xοίνον χαρακτήρα των νυν ίλλήνων; 
οντοι o l tv ταΧς των σφ α ίραν  διηγήσιαιν, άηδως ίχτόχας 
χ«1 αχρι ναυτίας χεριαυτολογούντες, x a l πάντη ψτυδως 
blot», ίμφήνα* τάχα βυλόμενοι, ονδίν χοιονσιν άλλο, η  
άγνοιαν ίαυτων τον ϊΰνος xal πολλήν ακρισίαν , νά ίδη  
xal χροχίτειαν κα ί ηαχύν χυδαϊσμόν κα ί καχοηθειαν δ**»

\ κνύασιν. Εωφρονόΰντας ,  xal δη xal την οεβαςίαν αν
θρωπότητα σιβομίνσς, Ιμφήνα* τάχα  κοινόν χαρακτήρα  
\β(ΐ άπ ίχ ιοϋαι · εύρήσσσι γάρ πιραργότερον ψηλαφήσανε
*C> απανταχού Ιαυτω χόν άνθρωπον ομ οιον  είδί τις κα ί
δ ίφ ορα , νόμοις x a l διατάγμασ* άχονεμηχίον τούτην* 
δόλς τε xa l χαχεντρίχεια xal η λοιπή ταρταριχή κοΛ άχο· 
τρόχ*ϊος αννοδία ίχιχολάζει τά  πολλά όπσ κα ί ο προλη- 
xuxo i πλούτος χαΧ χό της τρυφής Ιμπόριον, χάΧ χ α ρ  
ήμΐν ίίάχιςα πάντων Ιχάτερα. Ορός, φίλε, ο ϊα  νυν σνρ~ 
ψττολο}ονντες, χαταψεύδονται, xal καχοήθως χαταφλυα-



προκαταλαβόντες τβς ςενωπδς tv τώ δντιχώ 
τδ Λρδελ, διών oi κβμάνοι επαναχάμιρειν 
tμέλλον9 y.uvravSa έπιπεσόντες αντοΐς, 
καί μεγάλην αιματοχυσίαν ποιήσαντες, 
κατά κράτος ένίκησαν. Ίηνικαντα καί το 
μέρος τδ Λρδ'ελ, δ νυν μοαγγνορικδν κα
λείται, υποχείριον έποίησαν, έξώσαντε; 
τβς καγγάρβς ες το άνατολικώτερον, οΧπερ 
την ειρήνην τής ανεξαρτησίας έαντών ποι- 
δνται ώνιον, περί τον έβόομηκοςόν πέμ
πτου ενιαυτόν τής ένδεκάτης έκατονταετη- 
ρίδος, καί ρόρον ϋπέσχοντο» Αλλα γόρ 
άνύποιςον το πράγμα ήγομενοι, μετέγνω·

ρρναιν ημών τινές γεωγράφοι, περί της προχειμένης vox 
αφών Ελλάδος είπεΐν τι βολόμενοι > Ορας ότι πας σοφοί 
οϋκ εςι χαΐ φιλόσοφος, πολλον γεδεΐ, ώσπερ ουδέ πας ναρ 
τ&ηχοφόρος, βάχχος, ως νό πάλαι ελεγον·, Π οιας άρα  νο 
μίζειν δίκαιον τούτος, τα πόρρω της Ευρώπης ίιηγομίν*» 
Πρόσεχε τοίνυν κα ί μη άνεξεζάςως παραδέχο τα γρ#ό' 
μένα κ α ϊ λεγάμενα.

Η  παρούσα αυτή ίν εϊδει σημειώματος παραν%ηαι*· 
ΐς ΐ τον φίλο Ιγνάτιο του lx της νπό τον Ολυμπον χαμοπό· 
λεως Ραψάνης.



σαν ταντα γνόντες, καί πολεμβ έμψνλίβ 
περί βασιλείας εν Μ οαγγνορία έκραγέντος, 
τοΐς άντιβασιλικοΐς σννεμά/ησαν, άριςεϊον 
την ανεξαρτησίαν και την άδασμ ίανάνα- 
λαβεϊν ήγέμενοι. άλλ* IsrI μεγάλων ελπί
δων όχβμενοι, ήττηδέντες, και των μικρών 
ίσφάλησαν. Μ ετά δε ταντα δ βασιλεύς 
των μοαγγνόρων έκών εξίςαται τω βασι- 
Ιιώντι τβ £ρόνβ, και μετ' β πολύ μετά- 
μέλεται, και βραβεϊον νπισχνεϊται Λρδελ 
τοΐς κσμάνοις h it τη $ροναναλαβή συμ- 
μαχήσασι. Π είθονται οΐ κβμάνοι, και 
τάφον ένρίσκβσι βραβείου, και της σφετέ- 
ρας άνοιας τρόπαιου, κατά κράτος ήττη- 
§έντες, περί τον όγδοηκοςόν τέταρτον ένν* 
ιντόν τής ένδεκάτης έκατονταετηρίδρς. 
Μετά έπτά ένιαυτβς 6 ήγεμών καμάνας 
ΐσβάλλει εις τό Λρδ'ελ, ώ ςοί άνήκονΰιι- 
χνριζό μένος, άλλβ ήττη^είς, ήναγκάδη 
u τήν ηγεμονίαν καί την θρησκείαν 
''ΐορίσαι των μοαγγνόρων. Περί δε τον 
ίοςόν δεύτερον ένιαντόν τής δωδέκατης 
ατονταετήρίδος> λεηλατβντες τηνι Β βρ-
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7αρίαν ot καγγάροι, ήττή&ησαν f>nb το 
αύτοκράτορος Ιωάννα τα Κομνηνβ.

Οι δη & Αρδελίφ καγγάροι έκπονη&έν- 
τες και ταπεινωδέντες, ύπό την ηγεμονίαν 
των μοαγγυδρων διετέλβν, καί βισσενοι 
παρ* αυτών ώνομάζοντο * πολεμικοί δε 
δντες καί γεωργίαν ηκιςα Έμπειροι, ώς 
τοϊς δπλοις μάλλον καί τη κτηνοτροφία 
χαίροντες η τψάρότρφ, τοϊς μοαγγνόροι; 
χρήσιμοι εγένοντο, καί τιμαΐς καί προνο
μ ίο υ  παρ αυτών διεκρίνοντο, καί φύλα
κες τών όρίων κα&ίςαντο, 8$εν πρβκνψε 
καί το τζέκλερ δνομ α, ώσπερ νυν ονομά
ζονται, φύλαξ σημαίνον, έλληνιςί με$ερ- 
μηνευόμενον. Anb τατα δη τβ χρόνα και 
τα  καγγάρος καί βισσένος έξέλιπον ονό
μ ατα » Ε πειτα δε καί φλάνδρας γεωργός, 
καί εκ τα θύριγγεν μεταλλεϊς δ βασιλεύς 
Γεϊζάς, ό κατά τον τεσσαρακοςόν πρώτον 
ενιαυτόν της δωδέκατης έκατονταετηρίδος 
βασιλεύσας, μετεπέμψατο,. οικήσοντας το 
Αρδέλιον, καί μοαγγυόροις καί σάξοις 
(τοϊς εκ τα Θύριγγεν εν Σαξονία καί h



pfi Φλάνδρας άποίκοις)και τζέχλερ ή χώρα
■ · ' , 'Γ*  ̂** /. ,, , β λ .  ̂ _
$ιεμερίσ&η. Των δε γεμένων των παλαιών
κατοίκων και πολύ πολναρι^μοτέρων σνμτΟ'ΓίΎ
πάντων των έπηλύδων, υπονοεντες ίσως 
διά τον αριθμόν f μμλλον δέ διά το οπα- 
δβξ αντες είναι, τ ε  παλαιέ δόγματος, 
μνείαν εκ έποιήσαντο. Ονδέν ξένον, ταντα  
h  βαρβάρας χρόνοις όργ.ν γενόμενα, £αν- 
μαςόν δέ και ξένον , εί παρόμοιαι βάρβα
ροι διαιρέσεις in  m l νυν διασώζονται * 
m l δ λαός . τε μεγάλε Τραϊανέ, ω και ή 
χώρα ανέκαθεν ίδιον κτήμα, περιψρονεΐ- 
tcu και νυν in ,  m l των ίγγαίων κτήσεων
αποκλείεται, καΧ Ισότιμος μοογγνόροις 
mi καγγάροις m l σάξοις ανάξιος είναι 
κρίνεται.

Ο ν ζ ο ι.
Μ ετά δέ καγγάρες οί εζοι, ώσπερ &εά- 

τριρ, τ% Τεμενίφ παρίςανται. Η οαν χοΧ 
h o i τε μεγάλε έ&νες των τνρκων απ ό- 
μοίρα, και εν τοις αναμεταξύ τε Ονράλ 
ποταμέ και Κ ασπίας και Βόλγα ίδρνντο,

Ζ ’
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μάλλον δε πλανώμενοι περιεφέροντο, αΧ- 
λοις άλλοτε όνόμασι καλβμενοι. Εκ τό- 
των, φασίνα άπεχωρίσ&η μ οίρα ύηό top 
Σελγιβκ έ&νάρχψ, καί ΰιαβάσα τον Ιαΐχ 
η Ουράλ, αναμεταξύ Μ πβχάρας καί Μα- 
ρακάνδας επικράτειαν συνέςησε, και οΐ 
σνςήσαντες κβμάνοι ανατολικοί, ή τνρχο- 
μάνοι ώνομάζοντο. Από μοίρα τις βζων 
I» Καυχασίω δζετοι ονομάζονται* Οι 
πλείςοι δέ προς δύσιν ίτράποντο , καί πέ
ραν τβ Τυρά περιεφέροντο, 8$εν τα  Ρέα- 
αων ηγον καί έφερον περί το μέσον της 
ένδεχάτης έχατονταετήρίδος. Αιά δε της 
Μολδόβης περί τον έξηκοςόν τέταρτον htr 
αυτόν τής άύτής έχατονταετήρίδος, περαιω- 
Μέντες τον Ιςρον παγγενεί μ ετά της ίδιας 
αποσκευής, πάντας τβς άν&ιςαμένβς χα- 
τηγωνίσαντό, και τβς άρχηγβς αυτών ήχ- 
μαλώτισαν. Συνεποσδντο δέ ες ίξήκοντα 
μυριάδας, κατά τον Κεδρηνόν. Υπερβολή 
δ λόγος, ή παρεφ&αρμένη έ£ αντιγραφής 
ή λέ'ξις, δέον είπεϊν k’£. Τέτων μοϊρά τις 
όχ ελαχίςη άχρι Θεσσαλίας έσέφρησε r.a
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ηαν τα αροςνχρρ έλνμήνατο. Υ&οςρέφον- 
τες δε hstό λιμό καί χειμώνος και των κων- 
ςαντιναίτολιτών καί των ββρ^άρων κατε- 
ηολεμή&ησαν. Οι δέ ςρατηψόΐ αυτών και 
ρνλάρχαΐ φ&άααντεϊ > Τον Ιςραν είτεράκό- 
δησαν, και διέβησαν πολλάκιςαυτόν, τιν- 
νύμενοι και ληςέυόντες. Τηνικαντα το 
όνομα αυτών γνωςόν εγ ενετό, και ότι 
Ι'£νός εςϊ καγγάρων ενγενέςερον και πολυ- 
αν^ρωηότεροΡ' άλλάμετ ολίγον έξελιπεν. 
Οι εν Μ όαγγυορία'ΙάστζοΙ, νζαι είσίν,άλΧ  
μ ίάζνγες. Τ ά λείψανα τών οζων , ώξ καί 
ΐά  τών άλλων έ&νών) ίμίγησαΐ) Τοΐς 
μένοις και έ£ερ$8μΰνίσ£ησαν, και τό όνο
μα αυτών ίν κώμη tiv i Λρδελάο σώζεται, 
ητι$ Ουζον ονομάζεται, καί έν τώ νετερ- 
m μένω Της Οκνηςέκ δεξιών έκβάλλορτί εις 
τό Τροτβς έν Μόλδόβη δΐοταμω, δς Τις 
Μίι αυτός Ονζρν νυν ονομάζεται, 

t.· ·.*..■· ■ ■* - 
4% 8 I I  & V,y-Q:--4*̂

Η \  .  .  ί .

~ Op$ot ϋζοιίν τόις δεξιοις τό  Ή&ρόσ&ε- 
νες etεριεφέροντο, οΐ καμάνοι αζοι και αν-

Ζ 2/



τοϊ δντες, b  τοϊς έφοις κατέμενον, περί 
τον Aόμαν μικρόν ποταμόν ές τά  βόρεια 
δυτικά τήζ Κασπίας kxdidttvra, οχηνώσαν- 
τεςίσως πρότερον* καί παρ αντβ κομάνοι 
ονομασ&έντες · τές τε γείτονας χαζάρβζ 
τάς το κράτος πρότερον έχοντας b  τοϊ; 
παρακασπίοις και παροψολγίοις διεδέξαντο, 
καί το κέντρον της μεγάλης αυτών άρχής 
έν τοϊςΰπερβολγίοις ίποίησαν * καί οΐ άνα· 
τολικοΐ μοαγγνόροι καί τάλείχρανα των 
χαζάρων ϋπ* αντες ησαν , ώς εοίκε. Φαί
νεται δε άτι πρότερον κέμάνοι καί καγ· 
γάροι ές τά  περί Κίοβον ηλ$ον, καί έντν- 
χόντες μοαγγνόροις ές τά δυτικόν πόρευα· 
μένοις, σννώδενσαν *αυτοϊς ές ΙΙαιονίαν. 
Ουτοι εισιν, ώς έοικεν, ο ΐ μ ετά μοίρας 
μοαγγνόρων διά τβ Αονδομίρ καί της Ιο· 
λίτζης, οπβ καί καμήλόιςκαίάλλοις ζώοις 
και όδηγοίς υπό των κατοίκων έφίλοξενή- 
$ησαν9 ές ΙΙαιονίαν πορενόμενοι, ώς βίέ· 
πομεν έν τη ίςορία της ΡοσόΙας. Αιαδε- 
ξάμενοι γβν το κράτος ο ΐ κομάνοι, ηρ’ξαντο 
καί προς το δυτικόν έκτείνεσδαι, καί με-



χρι Ρβμβνίας ηλίδον. Εν δε τω τρίτη  b i -  
αντφ τής ένδεχάτης έχατονταετηρίάος ήτ~ 
τή$ηΰάν$πό$βσ<των ήτταν μεγάλη? άνα- 
μετάξν Βορυσ$ένβς xai Τυρά, b  ή b o a t  
ρνλάρ^άς άπώλεσαν.

jp f fo q  de μετά ταδτα ένοχλειν τή Ρεσ- 
ΰία μη πούοντες, xai άνεπηρεαςον μη 
Ιώντες* δύο φρβριαπαρ* αυτών άρηρέ 
(rav b sT% ίνδεχάτω ενιαυτό) τής δωδέκατης 
ίχατονταετηρίδος , xai λεηλασίας ο ίφ έσ -  
aoi] b '  τής αρχής αύτων, πέραν
Τανάϊδος, έποίηααν έντω δεχάτω τρίτω, 
btrto x a i b v a rq  ένιαντω τής αυτής έχατον· 
ταετηρίδος» Κ ατά τον αύτόν χρόνον b  
τω δεκατύ) τετάρτω ένιαντω ετεροι χβμά- 
νοι δίαβάντες τον Ιςρον χατά τό Ειδίνιον, 
τηςΚραϊοβιχής κύριοι όντες, έξεληλαχότες 
ϊντεν&εν μοαγγνόρες, xai τά  πέραν τη 
ποταμ» λεηλατβντες, εωςες Θράκην ί'χοντο. 
Υποςρέροντας όέ δκόχβσιν ο ί χωνςαντινο- 
xotirair αώτβς μέχρις Ιςρβ , xai έπιδια- 
ξάντες τον ποταμόν, τρεις ημέρας, μέχρι 
ηνος μεγάλο π οταμ έ, τη Ολτβ πάντως,

—  3 5 7  —
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έδιωξαν, Ονκ ψ  άρα τηνικατα το Σεβη- 
ρίνον τοΐζ μοαγγνύροις ϋπήχοον.

Τα άψυχήματα ταντα των κβμάνων 
ηρεμίαν τριακονταετή πβ τοίς ήόσσοις 
προξένησαν, Αλλα γάρ k'szeira ές ήλικίαν 
μάχιμον έλδβσα ή κβμανική νεολαία m l 
μαιμωσα και τισιμανβσα, πόλεμον άνα-, 
κηρύττει τοίς φάσσοις, κατά τόν όγδοη- 
κοςόν ενιαυτόν τής δωδέκατης έκατονταε- 
τηρίόοξ' άλλα νεανικωτερον καί μανιωδέ- 
ςερον πέραν τβ δέοντος ςρατηγφένη και 
φερομένη, καταπολεμείται και κατά κρά
τος ήττάται, και τετρακόσιες έπτά φύ
λαρχος και νποφνλάρχβς άπόλλνσι, καί 
οΙ\ρβσσοι, τον Ιφεξής ένιαντόν είσβαλόν- 
τες ές την δυτικήν Κβμανίαν, την πέραν 
τβ Τύρα . πάντως, τούτην χατεδηωσαν. 
Επαιρ^έντες δε τοίς εύτνχήμασι τβτοΐζ, 
και την ίωαν Κβμανίαν τάυτά ποιήσαί 
$ελήσαντες, ήττήδησαν κατά κράτος, και 
άπέβαλον οσα παρ' ήττημένων πολόβτζων 
ειλήρεσαν. βτω γάρ ο ί ήβσσοι βζβς και κβ- 
μάνας ,έκάλβν.
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Οι δε & Μολδόβη κβμάνοι, είσβαλ- 
Χόντες διά Λρδελ ες Γνλα, εν τή ύποςροφή 
χατενεδρεν£έντες άπώλοντο. Ε πειτα πάτ 
Χιν 6 ήγεμων χβμάνος, τβ άποβασιλέως . 
Χολομωντος, τ ό , τε Λρδ'ελ χαί την αύτβ 
θυγατέρα υποσχόμενε, τω έδνικφ τ ψ  
χριςιανήν, έν^ρονιεϊν πάλιν §iq, τον πεν- 
$ερόν έπαγγελλόμενος, Ισβαλων δυνάμει 
ki Μ οαγγνορίαν, ήτταται κατά κράτος, 
περί τόν όγόοηχοςόν τέταρτον ένιαντδν 
της ένδεχάτης ίχατονταετηρίδος. Επιχείτ 
ρήσος ϋςερον μετά τβ Χολομωντος λεηλα
τήσου τά  πέραν τβ ίςρβ , όπισ&οβετεϊν ύπδ 
των κωνςαντινβπολιτών αναγκάζεται χαί 
μη ββλόμενος. Εν ετέρω χρόνιο των μ ετά  
Τνράχ χαγγάρων, τόπον φύξιμον χολ λη- 
ςρορμητήριον και Ιςίαν  τάς εν τοϊς ςόμ ασι 
τη Ιςρβ έχόντων νήσβς, κάντεν$εν τβς 
των χωνςαντιν&πολιτών νομής ληςροδρο- 
μέντων, και τβς χβμανβςες αρωγήν προ- 
οχαλεσάντων, των κωνςαντινβπολιτών ήδη , 
εα* αύτβς δννάμεσιν ερχομένων, βραδύ- 
ναντες αυτοί μ ετά  τήν νίκην των καγγά-
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txovro, και κατέλαβον τότβς την λείαν 
T0V ήτ?η$έντων χωνςαντινοχολιτων φ<α- 
μεριζομένβς, και μ*ρ}?(μ Τ « ^ δ  φ α ιδ ιι-  
σχνριζομενοι, καί τβς  ̂κ ^ φ ^ ςμ ^ δ εν ί 
τρόχφ> συγκατανεύοντας.δρωντες, ώς χο- 
λεμίοις χρησμοί έβέλοντο, καί έτοιμοι 
ησαν μύτοίς Ιχιτεδηναι* δυσχερϊγδε τψ  
έχφ εσιν  ήγέμενοι, ώχνρωμένων ^βη^&ν 

9 δεσχοίνης &a-.
ίΓ5/λβσ^, άναζυγής έρρόντισάν  ̂ άτ?
ΟίκδέχλΜολδόβης άχηραν* /

δε ταντα σνμμαχβσι τοϊς κων- 
ςαντινοπολίταις, άλλα καγγάρρις εχί λεη-
ίασ ίαν  όρμησασι συμμαχεϊν, μάλλον δε, 

εγνωσαν, καί αεραιννται αν- 
των τέσσαρες μυριάδες τον Ιςρον. ΙΖυ- 

ταντα ό αντοκράτωρ Λλεξιοζ, 
χεί$ει δώροις τβς κβμμνβς oi χρρ- 

σχώρη&αι, καί νικά όλοσχερη νίκην τβζ 
χαγγάρβς · οσοι δε τον θάνατον ϊρυγον, 
βτοί σνμχαντες έζωγρή^ησαν,:κ Ειχωμεν 
καί ημείς, κατά τον άγεώγραφον χάντη 
Κεδρηνον, δ η  τρίϋκαίδεκα καί χ λ είβ ζ  ηοαν
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Οί αίχμμλμτοιΙχάςφ κωνςαντινέπολιτικώ 
ς^ άτ^ φ -αλλά  λάλων καί φίνάρωιίγρα*~ 
ΰίων % Μγος. $νκτος 0ε γενομένης παρά  
γνώμην τβ αντοχράτορος και άγνοδντος 
δλως,. (νή την αλήθειαν, την νπβλότητα 
τβ Αλεξίβ είδότες, άμφιβάλλομεν,) οί ςρα- 
τιώται πάντας ήβηδόν τβς αίχμαλώτβς κα
τέσφαξαν και οίκβμάνοι km τηβαρβάρω  
ταύτη καί απαν&ρώπφ σφαγή φρίξαντές^ 
καί μγανακτήσαντες, ές Μολδόβαν άνα1 
ζεύξαντες έπανέκαμψαν, αποςρεφόμενοί' 
πολλά τδς κωνςαντινβπολίτας καί οργίζει 
μεν οι αυτοίς διά τούτην αυτών την'βαρ
βαρότητα. Αλέξιος δε αναίτιος τάχα της 
σφαγής τνγ%άν&ν, πολλά παρ* αυτοις άγα» 
τακτών κατά των. φονέων καί καταμεμφδ- 
μένος, κα ι, α  αυτοις υπεσχητο, αποοβς

ν ”  ̂ Λ ’ ν> Λ >ν* f.. j  ' ν \·νί . ·.' \ i «Κ
&ώ£ώσα* γεμην'τβςκβμάνβς βκ απρόθετον 
r//p σραγην νομίζοντας, βκ ψυνηπη.

Τ ίσασ$αι τοίννν ββλόμενόι ό ΐ κβίια-
rV v'v1 V. V * · * - ; - : ν<·Γ

νοι τβς κωνςαντινβπολίτας, και Π άτρο
κλον, ώσπερ ή ξνγγραφίννα Αννα Κο{θ
νητή φησιν, ένρηχότες πρόφά&ιν, τον ίρευ-
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τής Ινδεκάτης εκατόνταετηρίδος, κβμάνοι 
εςΛρΰέλιον έσέφρησαν λεηλατήσοντες, άλλ* 
νποςρέφοντες κατεπολεμήνησαν, καί όσοι 
διέφνγον τον θάνατον, έάλωσαν καί το 
$άπτισμα βΙμ δέχονται, καί έντοϊς μεταξύ 
Λανββίβφαί Τισσβ οίκίζονταί: Α παιτεί 
6 ήγεμών κβμάνος τβς ομογενείς τον βασι
λέα των μοαγγνύρων, καί έπαπειλεϊ, καί 
πάλιν νιχάται. Π ερί δε τον τριακοςόν 
ενιαυτόν τής δωδέκατης ίκατονταετηρίδος, 
Τατάρ ήγεμών κβμάνος μετά τής φυλής 
καταφεύγει εις Μ οαγγνορίαν, καί δέχεται 
φιλοφρόνως αύτόν ο βασιλεύς * avSaStd- 
ζοντες δε καί άτακτόντες ο ί μ ετ αυτό, κα- 
τεκόπησαν νπυ των μοαγγνύρων άπαντες. 
Τοσανται επί λεηλασία έκςρατειάι, ήσ&έ- 
νησαν μεν τβς κβμάνος, καί τή νόδόνέπ ί 
την ηγεμονίαν εν τή έφα καί μεσημβρινή 
Ρομονία τοϊς ήβμβνοις παρεσκεναζον, έτα~ 
πεινώ&ησαν δε βχί' έπιδρομάς γάρ βκ 
επανον ποιβντες πέραν το Ιςρβ. Οι δε 
κωνςαντινβπολϊται έρε$ισ$έντες καί τίσα- 
σ&αι τβς κβμάνος ββλό/εενοι, περαιβνται



5 6 4

τόν/ςρον , χ α ία γ εσ ι κ α ί φέρβ&ν t ip  Κβ- 
μανίαν, Ρβαβνικον άγρδν δήΜίδή^Ηαί 
Μολδόβαν, χα^&τδν πεντήχύ^δ^δέΒ^έΐβόΥ 
ενιαυτόν της δωδέκατης έχάϊονταετηφί$ό& 

Ε ν δετψέξηΧδζοτεΧτω ίνιαντ^της #&- 
της &άτοντ(Ζ&ή$ΐόύςί ΜανβηΧ δ&οτοκρά- 
τωρ ποΧέμωίϊ^οίς μοαγγυόρΟις, Λλέ&όν 

. μεν % τ ίρ  θυγατέρα ήγγύα, έπιτόνΐ% ρόν 
ϊπεμ\ρε κατά τον Σάβαν, δυχησιν ποιήΰϋν* 
ταρόΰγγνόροις, ώς έκτων σννή&ωvrtffifrv 
αντ6\ις χωρίων επιτε&ήσεσ$αι έ'μελλεν.: Α&* 
οντάδε τινά Βατάτζην έπΐκλησιν, ■■ έτέρω- 
£εν ςράτενμα άλλο τε έπαγδμένον &νχνδν,
και δη κ α ι (mμόνων πολνν όμιλον έκ των 
προς τ $  ενξείνω Πόντφ χωρίων, (τή?νϋν 
δηλαδη Μ πασσαραβίας,) εμβαλεΐνεκέλεο-

< < 'j; V  * / „

σεν Ι ς τ φ  Μοαγγνορίαν. Αλέξιος ρ έν  βν
Ζ'

δέος%πέτέινε μοαγγνόρόις ώς ik&&εν αυ~ 
τίκά πέράίω&ησόμενος:^Β&ϊάφ}ς~δ' hpr 
βαλών έτερω^εν^ έκειρε τε παντα, xaitfo· 
νεπό&ει τ&παροϊπίπτοττα. Λν^ρώπων τε 
βν πο^νεΙργ&σατδ^ϋνΟν ',ϋαίδνδράϋο^  
δισμδν έκ  έλόόϊϋώ&εποίητο · π ρόςδέ χάι
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tjfom άγέλας ,  ίαηωντε καί άλλων sruvroda- 
πών<έχΗ&εν ελάσας, ηλ$ε ηροζ βασιλέα. 
Οδέ κ α ί 4έύψεραν~£ελωρ hat^tvai' σψίαι 
ηΧηγψ* m w fh t $ w p -
\pw>*fau;dfo!$*fa msstQOtίοιχ&ρχας την 
Γάλ^ζαν μοαφγνόρόις. Ηγβντο δ ί το ςρα- 
νενματοζτετο Λνΰρόνιχόζ re ο Λ α μ η α -  
όα ν ϊκ α ί Νιχηφυρόζδ ΙΙε^ραλοίρας, άλλοι, <
re Ικανοί, α ασ ι μέντοι έ<ρίςατα'Ι(*άνρΐ}ί ο 
Μκον» Οι καί βχ ίς μακράν δόλιχός, twaz 
καί όνσεμβόλβς όιαμείψαντεζ χώρ&ζ, άν- 
&ρώπων παντάπασιν Ερημον διελδόντεζ 
γην, ϊμβόΧΚβοί τηΜ οαγγνορία, χωμαις 
re πολναν&ρωηονάτοίΐςίντνχόντες ίτολ- 
λα&, f**7a  τι ίάψύρΜ  περιεβάΙοντο χρή~ 
μ α , καί ανθρώπων πολλδς Εχτε& αν,αΙεΙ- 
ςβζ όε καί 4)νδραποδίσ<Μθ. -ϊ Μέ&ονψέζ 
τε ηδη άηαίρειν, ςανρον χαλχα&εποιημε- 
νον, ένταν&α άναςήσαντες, τ&Μ ε τινά 
inέγραψαν· ··.··

E?$03a ΠαννοχΙης x m l άχρινα φ ίΐα . γινίΰλης, 
-. Jetvoe Λρης χα ΐ χιΐρ  txtavtv ανσονίωχ,

Ρώμης on non  χλάνος She avattat ΜαητηΧ,
Κομνηχων χρατόρωχ ήχος άριςοχόμΚΛΧ, '
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To μει>δν πρώτον ςράτενμα άντίσπα- 
σιν ποιβμενον, ώς και το δεύτερον, διά 
τηςΜολδόβής κ α ίτ ε  ςενωπβϊσως το Owe- 
ζβ το σκολιο ποταμο , ' η δ ιά  τβ παρά το 
Τροτος, έσέβαλεν ές τό Λρόέλ, και β μοαγ- 
γνύροΐζ, άλλα ρβμβνοις ένέπεσον ά^φοις, 
ο ί ώς ληςαίτόν πόλεμον scοιομένοί' το δε 

f δεύτερον,ϊτο διά  τής Ταλίτζης, διαβάν την 
ΜολδόβαΡ) ςραφεν διά των Καρπαθίων 
§άχεων, ?4& έλεν&έραν (ιβμονικην έπι- 
χράτειανείσ έβαλε τ ψ  εντφ Μ αραμός> και 
πάλιν και αυτό τοις όμϋπιςοίς και ά$ωοις 
ρομονοίζ kitesτεσε, και ο τοις μοαγγύοροΐς. 
Μ ετά τό πρώτον ςράτενμα άπέςειλεν ο 
Μανοηλ, ώς εοικε, κάίετερον ςράτενμα, 
οπερ δ φ  τής Μολδόβης καί των βορείων 
αντης fo f a  περί Π ίςριτζαν εισέβαλε, καί 
τος φομόνο&πάλιν κακώς έποίηύεν* ΛίΧά 
ταννα σνγκεχνται,παρ* άγεωγρά· 
φων πάντη παραδιδόμενα, ώσπερ ka i πολ* 
λά ετερα* και το έρημον γην καί τδ κω* 
μαις πολλαΐς , ύπερβέβληταί και άπλοζε* 
ρον εϊρηται^.



Οι δ* ήμέτεροι ξβμόνοι, βζ και ανσο- 
νίβζ εκάλβν, υπήκοοι ανενόχλητοι καίάνε- 
πηρέαςοι όντες των κβμάνων, b  τη Β ασ- 
ΰαραβία xai έν τη Μολδόβη και έν τφ Ρβ- 
μβνικω άγρω, και γεωργβντες καί ποιμ αί- 
νοντες, και τά  πλεϊςα h  τοις δρνμοΐς duu- 
τώμενοι, πολύ πλείοσιν βσι τότε % νυν, 
καί ςρατείας βεβιασμένης ελεύθεροι, ήνξή- 
$ησαν έπ ι πολύ, οϊτε σποράδην, και ο ΐ 
σνςηματα μικρά άγοντες και Ιδια πολιτεύ
ματα τ ά  πλείω άμψισβητήσιμα. Ταντ 
άρα καϊ ςρατένοντας αυτός βλέπομεν νυν 
μάλλον η πρότερον* και πλεΐων λόγος αυ
τών, νπΰ τβς κμμάνβς μάλιςα όντων; Οι 
dh κβμάνοι, των κωνςαντινβπολιτών, άπαξ  
mi δις καί τρις ίσως , διαβαινόντων ές την 
Κβμανίαν και διά της Κ αμανίας, έοίχα- 
m , η ές εω ποι έχςρατεύσαντες Ιχεσ&αι, 
y δια τά  πολλά αντοίς έπισνμβάντα ατυ~ 
ρήματα, ϊν τετη  έωα καί τη δντικηΚ ομα· 

τος φ&μόνυς ά ρ ξ α σ σ έ β ε σ δ ά Λ , εϋ~ 
αβεςερον φερυμενοι, και αυτοίς σνλληΐ~ 
εσ$αι, περιμένοντες έκ τηςέω ,ό π ο δ β ε μ

—  5 6 7  —



σιλενς σφων $ρ(ωτό,> ΑλΧ
έχετω τούτα όπως ηοτ άν^χοίεν^

i *  .  .  * · · / « ' · .  · . » > / ■ *

,. yp i ήομβνοι, δς και πρότερον σνςρα- 
τένοντας έϊδομεν, νυν μ άλ ιςα · (£δει γάρ 
avrbs έκπεπαιδευσθαι τέλος τ ψ  τέχνψ καί 
άκοντας ·) τοϊς κβμάνοις σνντροφρί^ρντες, 
διεειεραιοντο κοινώς τον /ςρον.^μν Ισαα~ 
χίο Αγγελο, κοινόν σκοπέfu ^ ^ ^ v r e i  * 

- x a f noTe* έπϊ Αλεξίβ Αγγελο^ γ ά χ ^  Θρφ· 
κ^ς βολ ίσμ ατα  ελεηλάτησαν ,  τφ έψε-
ξήςένιαντφ διαβάντες μ ετά κβμάνωκ τόν 
Ιςρον χαι τά  κράτιςα της χωράς χείραντες> 
άσ ιν ειςέςτά  σρέτερα ϋπέςρειραν, χ α ίτψ  
των ομοθρήσκων χώραν έπηρεαζειν καί 
πορθεϊν οχ ϊπαυον* Αλλά Ρωμανός ο  τής 
Γαλίτζης αρχών , εϊτε προτροπή των χων- 
ςαντινοπόλιτων, εϊτε άφ* έαρτο χφόμε- 
νος,· χφψμένβς μ$ ψερων άχάειρ τόςομ ο- 
πίςβς% προτροπή γάρ το πάππα λέγειν, 
αντιχρνς και άναιδώς έςι ιρένδεσθεα· των 
ραμένων και κομάνων τά  πέραν το Ιζρ»
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/.ιηλατέντων, έσέβαλεν ές την έώαν καί με
σημβρινήν Ρβμενίαν, άγων πάντα καί <pi-
(jcov, χαίων, άποκτείνων καί λαφυραγωγών 
τά αροςυχόντα, xai τδς άμο&ρήσχεζ βτω 
ψβμβνοκβμανικήζ άσελγείαε xai λνσσης 
άπήλλαξεν. Ε πειτα δε δσάκιζ τβς $βμβ- 
νοχβμάνβζ τά  αυτά ποιβντας έπννδάνετο, 
επιτρέχοντας και ληίζοντας τά  αέραν τβ 
Ιςρ έ ; έα& ρεχε x a i §τσς, και τήν Κβ μ α
νίαν έάόρ&έκ Οντω$ αν φβμένβς και χβ± 
(ΐάνές αέράίβσ&αί Ιήξρίχωί Ίίδν ΙςρόΧέκώ^ 
h>ii Χάϊ Χ άϊϊ di&uftidtiiai λύδϊτέλήύ μάλα 
roit xtiM&inv'Xtiol&Tait ίγ ίν& όϊ Οι δε 
χεμάΧόΐ και ^ϋμέτοίτιμω ρησάσ^αι τον 
Ρωμάΰον έψιέμενοι ϊ^^ύμμαφβίΧ  ίτέρψ  
(ιέοσφχαΡ αύτβ.' ·-̂ Τ ά  γάρ έχεϊνος τελέ- 
σας ^  άκόπύμείΰν^ κέμάν&ς 'έδ&ύξ ίγχα~
tihrteiX&i Ρωμανόζ πέίσας έτέρβς όΐ.άνμϊ 
μα$&<ύ, τϊμώρειτάι tbs χβμάνός xai τωύ

ot τόαών τέτβς άφείλετΰ.



σνχναϊς κατά φόσσων, μοαγγνόρων ml 
κωνςαντίνβπολιτώυ ληςρικαϊς έπιύρόμαϊζ, 
και έχπεπόνηται μεν Ικανός, βπω ό ϊ πάντη 
τεταπείνωται. Η οαν γάρ £τι in lpopoirok  
γείτοσιν,ανΰρες όντες φύσει ές λρςείανχοΐ 
αίματοχυσίαν χατάφοροί* xa l ταπεινά· 
Μέντες, βκ ηααν έλπέδος άννιρώαεως&μοΐτ 
ρ ο ι, τβ άρχφακΗλέως αύτων b  τ ο κ  πέραν 
τβ Βόλγα ί^ω μένβ ϊτ ι καΙΙν& χμ η χαί 
δυνάμει τνγχάνοντος. Αλλά γάρ ΰτεροζ 
εχθρός, πολύ δυνατότερος, πολύ τολμη
ρότερος, πολύ έγχειρηματιχώτερος,πολν 
ΰραςηριότερος, πολύ φρονιμότερος xal έπν- 
τηδειότερος, Ιχ το μυχέ τής Α σίας, έκτης
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μεγάλης Ταταρίας, ώς παντοχλύςης καί 
άννπόςατος χείμαφφος έχραγείς; κατεςρέ- 
spar ο μετά πολλβς άλλες, καί κβμάνες καί 
φάσες-και μοαγγνόρος, και οσα εδείς πώ- 
ποτε καταγωνιςής, και την οίκβμένην πά- 
σαν ρόββ m l τρόμο ένέπλησεν.

Ο ντοςήνό πολν&ρυλλητος Τζμγγησχάν', 
ό μείζων, ων ή ίςορία μνείαν ποιείται 
χοσμοχαταγωνιςών. Τάτβ ή πρώτη έπ ί τά  
όπλα όρμή β κατακτήσεως σκοπός η μεγα- 
λύνσεως η λεηλασίας έτνγχανεν * αλλά τδ  
αατρός αΰτφ μικρό μονάρχβή φύλαρχο άπο- 
%ανοντος * πολιτεύεται γάρ το των τατά- 
ρων έ’$νος m τά  ρνλαρχίας, ώσπερ και το  
των άράβων · και των γειτόνον περιφρονάν- 
των το ανήλικον αυτβ * τρισκαιόεκατέτης 
γάρ τηνικαντα έτνγχανε · καί περί το κλη- 
ρο νομή μ α  αυτό όρ^αλμιώντων, και πο
λέμια φρονεϊν και πράττειν άρξαμενων, 
αναγκαστείς, έπ άμυναν ετράπετο, ϊνα 
την πατρώαν αρχήν, ώς ερμαιον ήδη βλε- 
πομένην;.ίαντω όιασώσας φνλαξειεν. Ουτω 
γεν, από μικρών άρχόμένος, επί μεγάλα

A a 2



χωρήσας > ώΰδΐέρ bitb βεύματος υπό των 
stεριςά&εων φερό μένος, μεγάλα ηδή ήρύτ- 
των, ετόΟά !&νη Της μεγάλης Ταταρίος 
καί tb  βόρειόν της μεγάλης* &()%ηϊ *&ν δί~ 
ναίων κατεκΤήσατο. έδπτρόηφ δε ε&χόλβ- 
£ών τον μετά της μεσημβρινής Σίνής πό
λεμον, 2ς to  Καραχοράν Την Τέάν πόλιν

Wχαί Της νεοσυςά&εΐοης μεγάλες ά  
τρόπολιν ηλ&εν. Ένταυ&ά μένεΤϋ^βδλό· 
μένος χαί τϊ/ν νέαν &ρχ%ν διατάγάίςχαϊ 
νόμόις, χαί £σω&εν μεν ευταξία, $$φ$ερ 
δε (piXiq έμΛ εδδνχάί χόσμέϊν έρτέμέίός, 
Μ εχμετ τφ βασϊλέί της μεγάλης Μπβ%ά- 
ρίας, άχμαζόσης tb  τήνίχαντά δίατέ'έμ- 
διορίαν χαί διά Τον πλοτον χαίτάςτέ%νάς, 
πρεσβείαν άπεςέιλεν, έμήόριχάς σχέσεις 
αυςησαι μετ* αυτό άροτεινόμενός * ήερί- 
<ρρονη&είς δε νπ* αυτό, ksti δυνάμει καί 
πλότω μάλα υπέρ το δέον μεγάλόφρθν»ν· 
τος· ην γάρ 6 Μ εχμετ των xO&^t^Wrtj' 
δυτική Α σία δ πρώτιςος· ^νμδ ίμέίΧεώξ 
επί τοσοτον έγενετό, ω.ςε κάί δάκρύσάί Χαί 
τρεις ήμέρας άσιτη σαι, κ α ΐτό  ξΐρόξ&πύI-
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μ ετά  ίβδομήκοντα μυριάδων μαχίμώνάν- 
δρων, περί τόν όέκατον hvpatop emxvrdν 
τηζ δέκατης τρίτης Ιχατονταέτηρί$οςτ χαΙ 
μικράνχαΐ μ εγά ΐψ  ΜπβχαρΙαν χατεπϊημ- 
μνρησε,

Μ e γ ί ς η  μ ά Ζ Μ
Ώαραγενόμενοζ L· b  Μ πέχάρέφ δ 

Τζιγγησχάν, ctvrixa τφ άλαζόνι 'Μέχμετ 
ό  ντιπαοατάξαντί ot τεσσαράχοντάμνριά-

*Jiki '  **, ».>'>*· '  » r V  J  0t\ ^

<J«C /*σν§ζήγννται καί ΰυμπίέχεταιχαι % 
ημέραν μάχεται, : 3^ «Γ όςεφώ} της

___Γ, -■■·—.»__ ___-- ·■
\  χ .  ̂ . . . .

αύτου τού χαλίφη Ιφάόάντο e k u ta , *μ Ι 
ΙΧόντες , δ π ο υ  xal tv τοις ηίριξ υ*1ρ τάς  Ιχατόν^ψρίάδα, 
χατοίχονς χατίχτειναν t τόν ουβαρίχην χάλίφην βο*ν<$ 
δέρμ αη  ίμπεριφράψαντίς,  ίν το ΐς  ό$αίίςτης αυϊοΰμψ'ρό- 
ηόϊεως σνρδην ηεριαγ»γόντεί, όντως αίσχίςως&&νέΐν αυ
τόν τόν ΰεοποιούμινον χ ά ί χεχαΧυμμίνον ίξιρχόμενον tut 
βασΰΙβίων, in i τφ μη pttn to& afono του Χαου ως δηδιτ 
αναξίου οντος9 Ιηόιηααν. όρας  φΠ# ο ϊά  ηαόχοϋσιν οΐ 
άνβάρϊιαΐ } Ορφς είς ο ϊα  τίΧος ή π£ριάπού8άςος ϊρνφη )&· 
ταντηί tov ταΧαίπωρον αΰ&ρώπον; Οισϋα τη ν α ίτ ία ν  &  
ην τό δεινόν άπροόρατον; I I  τρυφή πόσης προορατιχηί 
αίσ&ήοεω: ς ιρ ά  τόν ταΧαίπωρον άνθρωπον, ίξόρυττοναα
. J  ·■«· -» »■ · ^2'> +■. C.I \ i y -,Λ ν· V : ". ϊ . ν ν ί . .τα  της “ψυχής δμματα. Λ * 1



μεγάλης, ταητησί not τφ 6 m  μμμονέκρο 
μάχης, ΐδών ό Μεχμετ την ςρατιάν αυτό 
Ιξήμκτείας σχεδόνμειωθεισαν, έςψνγην 
tq$0&*** mk ηερ νπό τρ ανδρείο αδτφ, 
νϊρ. το ΖεΧεΙαδιν άποτρεπόμενος, xal b  
νησίφ.τής Kao π ία i άπόλλνται. Ο δε μογ- 
γβλος ύ&ρτάξας fv  ολίγε την Μποχαρίαν, 
Μ ά ^ ^ π οχ ά ρρ  μεγάλη χαΐ ό ϊβ ίρ π ό ΐη  
VmtimoU *™ οίχρδομην μεγάΧηρ καί με- 
γ φ ί ς ρ ^  Ζεροάμφος,, χαΐ,πνθόμενος 

&η f a e ,  & ζιμεώιάααςχ$Μ -

b ^ h l^ L  %0 m  > τό^μενκρράνιορ Μ τρϊς 
π ρσ ίτβ ΐπ π ο χατέρξιψεν, πντός δε,, πολλά 
μεν κατά της άπιςίας καί δολιότητρς το  
^ ^ r ^ W ^ (»ro-, ώ Μ ά δ ϊ χαί τηρ 
αότοπίςιν  έπηρε και.ειλικρίνειαν., Κ ρόνε
δ' . ΪΙςερορ τα των μωαμεθαρφΐ’ δόγμαψα 
ηεριερχότερον μαθεϊν ββλόμενος, και &*&·> 
σας;6τνεχαςον μωαμεθανόν απαραίτητες 
δέοι, χ$ν άπα$ έπι &η£, έζΜ έχαν πόρευε- 
σθ&ι, : τον εχεϊ, έξ επιταγής το θεό κτίτ 
σθεντα ναόν προσχννήσοντα,άΧΧ .ίι γη



π α σ α , .J#q> Η  δ τφ όντι ναός £ εβ  τυγ
χάνει;

Ηδη δέεχων vp' iaptqv μικράν^αί με- 
γάλην Μ πβχαριαρ,, αρτΜ ,μ ενεβ ίμ έσην  
ή μέραν τρέπεται ♦. Τβσσήν δ$ τρν% πρώτον 
νίόνα&τβ μετά δννάμεωζ μεγάλης έαλτόν 
άρχιβασιλέα των κ&μανων σνμμαγρν'χύ 
Μ εχμετ γεγονότα, άπέςειί&ν, .:$φβαΙων 
ό* ό Τ*α$φ. ες Μ νβρρειον Ιν  άφ^$χμν 
την Κ ασπίαν ασσμν ,χαΙάλανΗ ζχαϊ
$ο)$ς μοαγγυόρες δόϊψ και βία χαταςρ&ρά- 
μενοξ, και ηδη πλησιάσας κβμάνοις,, 
μΑίχϋ  ̂κα^ΛΜχ^Ρ ̂ οοβζ,, πρεσβείαν am * 
ςέλλειβσϊϊ §όσσοι$, άποσαάσασΖ αι τόνε; 
των ψμφνων πειρώμενοζ, ηέπραχε δέ βδέν 
ηδη χάρ καί ot φβσσοι τήν των μργγέΐων 
μεμα^ήκεααν δολιότητα, οϊπερ ΰποσχε- 
αεσι μεγάλαις διαλόειν ίπειρώνψ^ τά ϊ ΙσΙ 
σφά$ σνμμαχίας, τελβντες δ* Μ ειτα  το\ . Λ * ‘
σκοπόμενον, των σρετέρων λόγων βάενα 
επ ο φ τ ο  λόγον, ωςπερ εί άλως ^λβ^&ά- 
νρντο. Ρρμωσι γρν οΐ φβσσοι μ ετά ^ μ ά -  
νων isti τβς μογγόλβς, τότοις μαχεσόμενοι^
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W μάχηζ tbv
Κάλχαν Qvwa* * ορΜ  ά ρ ιφ ρ ΰ ά τ ρ ,Τ α -  
ι>οάφ<&* πν$$ω Τανάϊόοζ btdtdm%α> αέρι 
τον-βΐηοςον δεύτερον kvtavrbv τ/]ζ δεκάτ^ζ 
τρίτης έρατονταετηρίδος, ήττώρται χατά  
κράτος * %σαν δε ο ί μαχεαάί^νοι $ύο<>ι*(ΐί 
ι(βμάροι περί τάς ίξκαίδεχα {Μφάδας' ,οί 
& μογγολοι κερί τας είκοσι μυριάδας. :Ό  
dk-\μέγας δβξ Ιερονλαβίβ μ ετά τεσσαρά
κοντα χιλιάδων τράτο διά ζηλοτυπίον ̂  β 

άρ̂ ρράτογ̂  · θεατής μάϊοκf$c  
μάχφγενδμερος, και δάλφ&ιειτα * μ &- 
n lm
τύ» μογγόλ&ν^ Οντω μεν Ιν ύ*ερτ*ρή- 
<mt*c τναράτόρ: Κάλχαν ο ί μογγβλόί^ψύ- 
β ο ^ ι^ ^ ικ ^ ΰ ύ σ ίΡ ίtienhjmp. Μ ετφδε 
τ α ^ α  τ  ίσασ^αι τάχα τοςφ όσσοςβοΜ φ - 
Μ Γ& κάραμον την χώραν α ΐτύ ν δ ια μ # -  
CtyAxai i&ti JfoM  ηρδς το βόρειον
π ά* τούααντώμενον έμπιπράντες,ψ & ί- 
ροντες^ κτείνορτες* άρπάζοντες, μη$£$φς 
φειδάμενοι ήλμάας, <■ καί J c  τά  &ίφύόχφρα 
τη Κανχάσο ϋπεςρεψαν. -
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liw ra  b  τή έφφ Κομανίψ γενόμενα, 
διετάραξαν καί έξέπληξαν ολως τ ψ  δυτι
κήν Κομανίαν, καί ο ΐ κάτοικοι αυτής, τβς 
μογγόλβς κατορφοδβντες, σφίσιν έπιπί- 
πτοντας έφαντάζοντο * χαρά γάρ και λύπη, 
ελπίς καί φόβος ές μέγαν βαθμόν ίκόμενα, 
καί ές βά$ος έσδυντα της ψυχής, δραςικω- 
τάτην ποιεσι τ ψ  φαντασίαν, κ ο ίτ α  έν- 
νοβμενα μόνον, λαν&άνοντα, ώσπερ πράγ
μ ατα  προ οφθαλμών έντνπβνται, κα ί ζω- 
γραφβμενα έν τω αέρι π αρ ίςατα ι; καί έν- 
νόέμενα μόνον τυγχάνοντα. *0 όπαδρς το 
ΟδΙν, b  τή παλαιό Σκανδιναβία, διαμ
περές τή μ αχ αίρ ι πληττόμενος,
&άνάτω τό  ζήν κατέλειπε, σνντρμονόδόν 
προς τον έν τ$  βαλχαλλά (βτως ώνομάζετο 
ο παράδεισος, ές ον μόνοι ο ί ανδρείοι έπο- 
ρενοντο μ ετά θάνατον.) κρείττω βίοντβτο 
ήγβμενος. Οιει αν τβτον αυτό ποιήσαι, 
τά  αρχεία τβ Οδίν ήνεφγότα προ αυτό μη 
δρωντμ, ώς ο ί πληττόμενοι προ τήςπλη- 
γης ανέκραζον ;  Σκέπτβ, φίλε, καί μφν$ανε 
πραγμάτων διαςέλλειν φ αντάσματα^



- : Π ερί τάς δέκα τοίνυν χιλιάδας χβμάνοι 
χατάλψίϊάνβσί τήν ΡβμονΙαν, κάϊ ηεραι- 
β ιν α ιτό»  ϊςρον , χάί κωλύοντας τβς βορ- 
γάρ&ς τρέπβσι, χαϊζω σιν  άηδ ληςείας, 
άγρας δ # αύτοχράτωρ Ιωάννης τ§ των χων- 
ςαντινεχολιτών ςρατω διεμόίρασεν. Ε τε
ροί δ&φάλιν τ§  των λατίνωνπροσχωρβσι 
δόγματα, αέρι τδν είκοςυν έβδομον bu m - 
τόντής όέχάτής τρίτης έχατονταετηρίδος, 
άρωγίρ ixefoev έλαίζοντες, %οΧ έπίσχοπος 
αύτοίς, άμέοως ϋηδ τχ πάππαίξηρτη μένος, 
ώΎΟ&λλεται, καί ετλη^ος κβμάνω» μολδα- 
βίκων e k  tb  δόγμα τe fiaststa βαφτίζεται, 
ώς'λέγβσιν, ήμας δε & άμνντόι πε&ομένβς 
tyeittTοιαντα λέγοντες · οίτβ γάρ χέρι των 
ήρ ύψαν&ν ψεΰδόμενοϊ ίΧέγχονταί, σχο- 
ληγε ά ν ύ ερ ί των άλλων όΧη&εύσειαν; Ο 
δε επίσκοπος, των μέχρις Τ φ ι καί Ιχέκεινα 
Βομίζέτο, ήγβν χαντος τβ τόηβ των χβ-  
μάν&ν, καί ώς ίδιον χτήμα γήδίον χαρά  
τού άοταμδν Σιρέτην ίχέχτητό, Έ'οιχε δε 
μεγίξης χώρας επίσκοπος ών , μιχροτάτβ 
χάντήΧοιμνίβ Χοιμην είναι· β γάρ άν αλτ
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Ιως περιφρονήσεις τοσαντας κ α ί άντιςά- 
σεις νπέςη, ώς Ασελγής καί τοροχοηοώς 
xcu τβς τήςξενίας^όμες σαραβαίνωνΑ ύηό 
γε των αυτοχθόνων $βμβνωρ, των r& άνα  . 
τολιχω όόγμαη άνωθεν έκ naituoy άνα- 
ποσπάςως προσκειμένων ,  
έβραίων και μωαμεθανών* δηλονότι των 
χαζάρων, m l υπό των χβμάνων. γ ^ ν  
ν H a m  μεν fa> σποράδην w  X&rmw 
δόγματος κβμόνοι, ώ σ π ερκ α ίτά  νυν §λέ- 
πομεντός λεγόμενός μοαγγυόρος* Επισκό
πων δε m l Ιερέαν ήμοίρον* ο& Μ~ τ *  # α- 
λαιό δόγματος άμ φ οινφ πόρον  ,κ ίμ  W -
μάνοι )&τΙνοι χαίεθνιχοί το όύγμμαντών 
ένηγχαλίζοντο* β > μην 4£λ£ κοά πολλοί 
μοαγγνόροι m i σά£οι, ht τε τβτεμεσβα- 
ρικβ Μ αανάτ καί Λρδέλ μετοιχόντες ες τον 
Ρομανικόν αγρό» m l it  την Μολδόβαν, 
το αντό &ϊραττορ, m l τον πάμπαν λνσ- 
σαν βτως έποών, τόν * τός όπ αδεςτά^ ρ ι-  
χό αν&ησοο προθυμ&μενον, «λλ* νσηχόβζ 
έαντφ αοιεϊν έφιέμενον, κ ο ί την κοσμικήν 
αργήν εκτείνει» πανταχή διατεινάμενον.
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ΑηοςέλΚειγδν περί νέτο Η Μ οαγγυορίαν, 
καί &'άΜές\ύλμένος srefoet rbv διάδοχον 
Βήλάν; r fo  re μααμε&αν&ς xoit Ί έδ α ίο ί 
χαξάρυ£χ#1κβμάνβί, καί πάντο£ζ*&ςάνα+ 
τολίκβς ,σχισματιχ& ζ ό t$  fo r i  άάέθ%&> 
σμε'νό? rfy  naXcuui έχχλησίας, ώνυμαζεν, 
ic to  ' tfr  ftdnna δόγμα βέάϋασ£ά*ϊΑ#αΙ 
ί>πέσχετο 8ρκ& 6 διάδοχοί. 
άναχωρήσαντοζ τδ ποντήικδ άηεςαλμέν&ϊ 
6 Βήλαξ μ ικρά ϋποσχέσεωνέφρύντιξέϊ κ ά ί 
περί δ π ο λ ό 1 ϋ&ρον βασιλεόόάςχαλ &%ρ&Λ 
φ δεΦ  %π&· i f o q  δυνάμενος. Εν- rfotyri?  
χβόνφ προύδίορίνϊχιης &χεί X aiiq& foiffi^  
αρχήν των-σωζομέν&ν μέχρι r e  νυν bvttp 
Ρεμβύικφ άγριο κα ί b t q  Μ ολδόβφΜ οάγ* 
γνόρ&ν ή ϊζέχλερ?* πολλοί δε καί άλλοι 
μάνων, τατάρων και βοεβόόων, αΐ^μάλω*' 
m y Ψίνες 0έ καί εν τω έμφνλίφ πολέμω το 
Αρδέλ; ίδρύ&ηοαν evttxvSa· καί μέχρι, «φ\ 
νυν ^ri νζεχλερ μετοιχδσι διά  τ ό  εύρυ%&*1 
ρά^ροΦί '

Τ&^μεν Sv tijc Ρ ομ β ίαςy rfy e*  
hQP> ήδνχά πεχήν καί άδόρυβα, χάϊϊ& »;



μογγ&λων o l οίκήτορες isnXav&dveaSat 
ηρχοντο καί έκπλαγείς καί περιδεείς είναι, 
ηδη παύεσδαι ηρχοντο* o , r e  βασιλεύς 
τώνκβμάνων έν τη έφα ΰπερ Βολγαν Jte· 
μανιψ. έσφζετο, Ικανήν άντίςασιν τοϊς 
έχ^ροις ποιησάμενος, . Λλλά γάρ Οκταης 
ό\ μέγαςχάνης *ών μογγέλων, εΙρήνην με
τά  των μεσημβρινών σιναίων πριησας, ώς 
εδεις έτερος stώποτε, Ιχατον πεντφκοντα 
μυριάδας άνδρών μαχίμων έςρατολόγηΟεν, 
Ινα τά  Υπόλοιπα μέρη της οίκομίνης, έφά 
«  καί δυτικά, βόρεια τε καί μεσημβρινά 
υπήκοος ποιήααιτο. Οντω τοίνυν, ως ό
αοψός Αεγγινης παρατηρεί, της 2ίνης προς 
ώραν ήρεμέσης, ό μέγιςος κλνδων πολίτη  
κός, τω δντικω της οίκυμένης ίκραγήαε- 
cS a i ϋμελλε.

Τφ Τζμγγηάχάν παΧδες γίνοντα ι, εκ της
• * ... ·, · . * "  Γ··

μογγάλης αντφ γνναικός, τέσσαρες, Τεα- 
άης, Όκταής, Τ&αγατάης κάϊ ΤέΧίϊης. 
Λπο&νήσκειν δε μέλλων, Τβααή % πρό
άόλλβ μετηλλαχότος τόν βίον ηδη j  . κ α ί τον 
θάνατον το πάτρός πόδδντος' άγαν, επι-
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d iard rm  τόν μύγαν χάρην 
be τωύ τεσσάρων όμομητρίων καί }χ των 
απογόνων αυτοίς \ρηφίζβσ$αι, έκτος τ& 
με& ύχανη. διαταγή αντη ψρόνησιν καί 
σύνεση ηολιτιχηρ δεικννεσα* o l γάρ έτε· 
ρομήτριορ, έτερογνώμονες, έτερορφεσεϊς 
χ α ϊςασ ιφ όεις ,ώ  ςέη ϊ τό πλεϊςον, τνγχά- 
νοσιν, ^ίσοχληροι γον της άνωτάτω αρχής 
τβς έξέτέρω ν ο ϊ γεγενημένβς παιδας, καό 
άσο&νήσχων Οκταην άνεϊπεν άντε διά
δοχον.
- Λ

> , , «  Λ  '4 ’· I «

Μ  st, a  r  δ .: *:·> · .·. Vs . * ■* · * ·

% Τριάκοντα μυριάδας be τότβ το ςρατο- 
λογη^έντος νέβςρατό, άγει δ περίφημος 
Μ σατό.χάνης, <έν άριςερς $χων την Κ α*  
σσίαν, έσ ϊ τό Καπσχάτχ, Η έςιν έσ ϊτη ν  
ΚβμανΙαν, καί vtxqt κατά κράτος Kt&hv 
τον άρχιβααιλέα των κομάνων, χ α ισάσαν  
άναληψεως αύτόν αναιρείται έλαΐδα. Ληο~ 
γνβς δε σαντάσασι των όλων ό Κβ$εν9 ες 
Μοαγγνορίαν μ ετά πεντήχοντα χιλιάδάν
οίκορχίων , η μάλλον σχηναρχιων, διααώ-
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ζβται, φνξιμον τόπον τόν βασιλιά των 
μοαγγνόρων αίτησών, τήν ηγεμονίαν m i 
τήν θρησκείαν αυτό δέξεσδαι ύπι&χνάμε- 
νος. Βασιλεύς όέ Βήλας μεγάλωςέπί το- 
τω ήσδεϊζ) τον επικείμενόν o l καί Κσον 
οπω έκραγησόμενον χλνΰωνα προορών, τοϊς 
μεγιςάσιν άνακοινοται τόΚο^έν τή'ν αΧτψ 
σιν, ΜεγαΧύνειν δε τό π ραγμ απ αρά  rbh 
μοαγγνόροις βολόμενος, ές τάς άκβ άς τής 
Μ οαγγνορίας Εξέρχεται, τον δυνατόν Σύμ
μαχον και ξένον νποδεξόμένος. Ικομενοΐζ 
ον ές Μοαγγνορίαν τοίς κομάνοις, μεγάλη 
φιλοφροσύνη παρά το βασιλέώς φίλα φρο- 
νοντος και ετράττοντος γίνεται* χώρανγάρ 
αντοις έπεκλήρωσε καλλίςην, είσοδόν di 
προς έαντόν καί τφ τυχόντι κομάνω πάϋτη 
έλενδέραν έπετρειρεν, ώςε καί τος μοαγ- 
γνόρβς, ώςένόεντέρω λόγω τι$εμένσς· έπι 
φ&όνον έγείρεσδαι. -

Λ λλάγάρ Νεμέσεας β όε&&£ Ίίαλ'τά 
μοαγγνύρων καλ τά  κβμάΡων βλεπέσής, at 
χρηςαίέλπίόεςτα βασιλέας afahia^OfotO; 
Καλόν μεν δμ όνοια? καί μνρ&ν$φάδ&0



fo
a&

io
io

 a
m

si
im

s 
m

iln
di

s 
οi

 
‘o

M
oX

dh
i U

 
4 

· 
·* 

v 
. v

 
Λ

to
9ς*

θ3&
3>

!£ 
st

tz
an

z 
So

di
s 

ao
ds

ip
d^

d^
 1J&

>jd >3

j #
§ * #..© .-C l

• r a

03



άδιάφορον- δ γάρ τόις μοαγγύόροϊς Μάχόν 
ίδόκει νόμω, τβτο τοις καμάνοιζέδόχει 
κάλλιςον, νόμω πάλιν. Εριδες γονίντέυ^· 
Sev not ςάσεις, και 6 Ικ τέτων ίχραγεις 
ύχ εμφύλιος, άλλ* έμφίλιος fj έγξένιος πό
λεμος, δς εμφύλιο οχ ητΤον υπάρχει σκλη
ρός και ολέθριος. - Λ,ν >.

Μη σε, φίλε άναγνώςα, το πράγμα κι- 
νείτω ές άγανάκτησιν, μηδε δυσχέραινε, 
μηδε χαλέπαινε επί τέτφ· β γάρπάσίναν- 
3ρώποις ομοίως τά  καλά και Χάχα νένόμί> 
ςαι καί διηρηται. Ιδβ σοι και ετερά πα
ραδείγματα. Τοί δε σχύδαι, καλόν νο- 
μίζοντι, δς άνδρα κτανων, έκδείράς τάν 
κεφάλαν, to  μεν, κόσμον προ τβ Ϋππβ <βό-

#» % ΤΛ 9 t  Ψ · » * φ )  ί' > ·' (VV^V' ·( <ρει, το ο οςεον χρνσωσας και αργνρωσας,
πίνει #£ άντε καί σπένδει τοίς 3εοΐς · tv δε 
τοίς ϊλλασι εδέκ* ές τάν αντάν οϊχίαν όύ-

*  * . ν ' '· * \ ,  . . . . ' ,  . ν  , -, * , .  -  .

νελ&εΐν β&λοιτ αν τις τοιαντα ποιησαντι. 
Μ ασσαγέται τώς γονέας καταχόχραντες 
{έπεάν γέρων τις κάρτα γένηται, ως φήσιν 
Ηρόδοτος), χατεσ&ίοντι, καί τάφος κάλλί- 
ςος δοκεϊ ημεν έν τοίς τέκνοις τ&άφ&αΐ' έν



δΙτ^ Ε λ λ άδ ί, αν τις ταντα ποιήσφ?$&+. 
λο&έίςίχτής Ελλάδος, κακά άπο&άνη, ώς 
αίσχράκαί δεινά ποιέων. Τοϊ δε πέρσα% 
χόάμείσ&αί re , ώσπερ τάς γυναίκας καί 
τωςάνδρας, καλόν νομίζοντι, καί ra  Sv- 
γ άτρ ί)^ λ τψ  μητρϊ καί rq  άδελφα σννί* 
μεν * ίΰ λ  δόΰλλανεζ και α ίσχ ράκ α ί παρά- 
ν6μά*\Λ&δόϊς τάς κόράς πορνενδείσας, καί 
άργνριόύ ένεργήσασδαι καί βτω γάμο- 
C$ai, καλόν δοκεϊ η μεν * ένδέ τοϊς Βιλάσι 
βδείς κε $έλει γαμψ>· Λίακεδόσι καλόν δο* 
χει ημεν, τάς κόρας πριν άνδρίγάμόσΖ αι, 
ερασ&αί τε καί άνδρΐ σνγγίνεσ&άί, έπεί 
δε καί γαμειται, αΙσ%ρόν · Ιλλασι δ* άμφω 
αισχρόν·

Λνόήνώ^ι τόν Η ρόδοτον, τον μέγα£  
διδάσκαλόν της Ιςορίας Πολύβιον, τόν 
Στράβωνά, τόν Π αυσανίαν, ες αίσχύνή 
όοι πολλή μή άναγνόντι καί περί τήν #λ* 
ληνικήν γλώσσαν σπβδάσαι λέγοντι, ί'τι δε 
περιηγήσεις καί ίςορίας νεωτέρων, καί otpei 
τός άνθρωπος πολλάκις σεβόμενες καί Ιερά 
οίομένες καί τά  έκ διάμετρε παντάπάσιν

Β b a
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αντικείμενα · και συνήθεια καίάσύνή$ειά, 
τά  πολλά το παν ενταύθα, και βδένετερον. 
Λαμίαν, άκρον ηγεμόνα και άκρο)) αρχιε
ρέα, και ώς $εόν γεραιρόμενονYOtt* S Θί~ 
βετ οΐκήτορσιν, αυτόν τε και $8$ ήγεμό~ 
νικία νπηρέτας άπαντας πολϊτικύςκάϊπο· 
λεμικβς, άγαμίαν δημοσία επαγγ&λάμενίί^ 
εν ταυτη δει, τω όοκβντι γε /ίβμ έν'ειν ίς  
πάντα τον βίον. Λάίρον δε τδντά\πνεϋ- 
μ ατικά των Ιαπονων άναδεδέγ^έίΐον, καί 
ώς $εόν και τβτον γεραιρόμενον, δώδεκα 
δει γυναίκας δημοαία νυμφενεσδαι · παρ' 
α ν τά ςόέ, ώς άκρω άρχιερεϊ, ε'ξεςιν αύτ$ 
και δλοις τάγμασι παλλακίδων μίγνΰσ&αι 
καταλαγνενοντα καί καταπορνεύοντά. Η - 
cav ποτέ b  τη μήπωχρι ςιανη Ελλάδι άρω- 
σιωμέναι οίκοδομάι ιερών σωμάτων ίς οϊ- 
κησιν* ησαν καί έν τη χριςιανη, κάί εί- 
σιν 8η παραπλήσιοι* έκάτεραι κακείναι 
και αυται πλβσίων άνδρών καί γυναικών 
περί τά  %εϊα σπβδαζόντων αναθήματα* 
κανταν&α κάκεϊ, θεοσέβεια καί &εαρέάκεΐα 
κοινο^σκοπόμενον,καί των άναδέντωνκαί



-  38c, -

Των τά  αναθήματα οίκοσών * άλλ' 6 τρό
πος to θέαρεσκεϊν και θεοσεβεϊν, θεμιτός

*

έκατεραις ων, και θεάρεςος i£ ϊσβ καί θεο- 
ψιλής δοκών, εκ διάμετρο ήν αντικείμενος, 
καί Ικάτέραι και αντικείμενα πάντη άλλήτ 
λαις πράττοσαι, φίλαθεω ποιεϊν, και θεα- « 
ρεςεϊν επ αυτοϊς τβτοις ωοντο · καί ές χρψ  
ματισμόν έπειτα παρά τον σκοπόν των 
αναθημάτων άμφω εξοκείλασαι, τρυφαν 
b  αεργία βολόμεναι, ύπό μομφήν έπ ί τοίς 
όμοίοις έγένοντο · και τό έλεήμων, ω σύ 
παίζεις ενίοτε φίλε, ώς τετριμμένη νήρ, 
σπβδή παλαιοτάτη έτνγχανεν. Έιτις σοι 
απορία , φίλε, άνάγνωθι τον Στράβωνα 
καί όψει σαφέςερον. Μ ύρια σοι παραπλή
σια παραδείγματα, καί οδεν Εναγές, οδεν 
άνόσιον, οδεν άπάνθρωπον, καί άποτρό- 
ποιον και βδελνκτέον καί ςυγητέον διά το- 
το, ανοσίωτον και άνιέρωτον οΐ άνθρωποι - 
εϊασαν, άπατώμενοι πάντως καί τό ορθό 
λ ό γ ο ο ν  ώς Ιθνντήριον παντός ήμών τό 
βίο δ δημιοργός ήμϊν ένεκόλαψε, παρεκτρε
φόμενοι. Οικτειρε τοίνυν τά  των άνθρώ-
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πων μάλλον ή in i τβτοϊς χ α ^ μ ^ ε .,ι Ε ι 
δέ δει πάντως καί χαΧεηαίνέινκαί δργίζε- 
σ £ α ι, κατά γελοίων καν βαρβάρων .διατα
γών ή οργή καί ή χαλέπανσις άνεςράφ&ω- 
σάν σοι καί έκκεκενώσ&ωσαν.
• Η  αρχή των κομανών, ή π αρά  των 
ασιανών Καητσχάκ ονομαζόμενη, ήρχετο 
and ,τβ Θλτβ, μάλλον δε άπό των δντίκών 
ορίων τής ΚράΧοβικής, καί διήκε μέχρις 

'. ·■ Ια ϊκ  καί ίπέχεινα μέχρι των Ελεβτερ, καί 
is  μικράν καί μεγάλην διηρεϊτο Κβμανίαν.

μικρά Κ βμανία περιείχε τον Ρομα
νικόν άγρόν, την Μολδόβαν κ α ί τά  μέση μ· 
βρινά τής Ρβσσίας μέχρι Ταράϊόος\τά δε 
αέραν Τανάϊδος καί Βόλγα καί Ια ικ  ή με
γάλη ήν Κ βμανία. Αλλά μή οίο τη ν ϊκ  - 
τασιν ταύτην καί τά όρια in i πολύ ςάσιμα  
διαμένοντα* θεωρεί δε ταντα ταλαντευό
μενα, ώς άςατβσαι πλάςιγγες, καί νυν, μεν 
εκτεινόμενα, νυν δε σνςελλόμενα^.όπβ 
γάρ καί ννν εΜες την &ρυλλβμένην καί βιαι- 
ωνίζειν τρόπον τινά δοκδσαν ϊμ$<;β&μίαν 
τής Ενρώάης καταπληγεϊσαν καί άςβτ&σαν
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δια τβ το , και χατακλονομένην h t l ποΧδ, 
, ffyfc*, XQ&W&V w h> έκείνρν^^τοϊς 

^χρά$οιςίδεϊν δννη&είης, Π όλειςδε δ ΐ ίμ -  
( λ πορίαν ησαν ύνομαςαι, ή T aya,  το νυν 

Αζμκιον, ή Ταναις των ποιμνών, ή ένμ ρ- 
χη της> δωδέκατης έκατονταετηρίδος ϋ̂πδ 
τώ»Μ$ορσων κατασκοψεϊσα. Τ αρκα, το 

tvvv, Α ςραχδν, το ύπότών μργγοϊμν^ έν 
τφείχ$ςώ τετάρτφ ένναυτφ της δέκατης τρί^ 

της έκατονταετηρίδος, άλον. Σ αρατ, πέ
ραν το Βόλγα, δ π ο κ α ϊτά  βασίλεια το Κ ο- 
$έν ην · καί ή Κ ασπία 5άλασσα,$άλασσα  
το Σαρατ ώνομάζετο* . £μλω καί αυτή νυν 
φπό των μογγέλων, ,

. Μ πατο μεν ον την μεγάλην Κομανίαν 
την πέραν το Βόλγα,Μ ταςρεφάμενρς: τα  
γάρ έντόςτοΒάλγαηδη πρότερον χατέςρα- 
ntOy καί έχτίλας οτω τάς φίζας της κομα- 
νίκης δυνάμεως, καί των ββργάρων, υπο
χειρίων ηδη δντων, καί της μητροπόλεως 
αυτών έαλωκνίας ηδη, πόλεως άξιολόγοδιά 
την οχυρότητα, κείμενης h  τω η πάνυ τον 
κατωτέρω το Καζμν ςόμ ατι το Κ ά μ α π ο -



ταμ β , τρέπεται είς τά ένδότερα ρέπ ιτρέ- 
χω νάπότης *ω * φ  Poaiav^ Λυτή δεύτερα 
ε ς τ ψ  Ρβϋύίαν έσβολή των μογγόλων, tv 
η καί μέχρι των πλησιόχωρων τα μεγάλε 
Νάβογορόδ άφικόμενοι, καί την ^Μόσχμν 
κα'^πολλάς a lia s  πόλεις άποτεφρώσαντες, 
καί ανθρωποκτονίαν ότι πλείςην ο ί βάρβα
ροι έργασάμενοι βαρβαρότατα, καί πάνθ  
οσα  σννεπάγεσθαι όκ έβέλοντο η οκέδν- 
ναντο, άπολλόντες^ άνεχώρησαν. Ε ν τούτη 
τψλνσσεπιδρομή Κοσέλσκον ol·βάρβαροι 
ένδοξοτάτην, πόλιν, αξίαν μνήμης ήμϊν, 
εϊπέρ τις άλλη, διά την άνδρίαν καί ευγέ
νειαν καί μεγαλοφροσννην των κατοίκων, 
πολιορκβ&ι. Οντοι γάρ το των άειμνήςων 
ξανθίων ,> καν νίων καί σαγαντίων ηρωισμέ 
μήαπολειπό μενοι, τόν μετ άθανάτβ δό~ 
ξης λαμπρόν καί κάλλιςον θάνατον έϊλοντο, 
ανδρείας υπέρ πατρίδος άμυνάμενοι, *καί 

- πολλάς χιλιάδας βαρβάρων άποκτείναντες, 
μαχόμενοι την καλλίςην μάχην, καί καλ- 
λιςον έτέροις παράδειγμα παρεχόμενοι. 
Οι δε βάρβαροι κάτασκάψαντες Επειτα την

— 3<ja —*
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αόλιν~, και κακήν πόλιν, ώς κάκιςα πα-  
ξάντες, την καλλίςψ και πολλών encamp 
αξίαν πόλιν, όνομάσαντες, eh  τα  κάτω 
παραβόλγια επαν έκαμψαν.

& εφεξής ένιαυτφ ό Μ πατβ χάνης 
τη μεσημβρινή Ρβσσίεφ Απελαύνει, καί ο ΐ 
μογγδλοι' ήττον τηνικαντα φονομαν εαιν, 
ώς ταπΗνώσαντες ήδη άλις την χώραν ταϊζ 
προτέραις αώτων λυσσεπιδρομαϊς, καί ήδη 
Ιπιτηδείαν, ώζ άπειρηκνιαν, υπήκοον γε- 
νέο&αι τφ μεγάλω χάνη άπεργαΰάμενοι. 
Υποχείρια'δέ τα  έώα τβ ΚιοβΙο ποιήσας, 
6 Μ π α τβ ,μ ετά  δυνάμεως'μεγάλης, έν 
μέσω χειμωνος, τολμηρότερος xai εντυχέ- 
ςεροζ πολλών άλλων, περίφρονών και την 
τν χειμωνος αγριότητα, προ τούτης τής 
μεγάλης πόλεως παραγίνεται. Στήσαμε-  
νοςδε τάς πολιορκητικός μηχανάς και £λων 
ταύτην καί φιλιϋώςχρησάμενος, καΧύπή- 
κον ποιήσας τω Οκταή, χωρεϊ προς το δυ
τικότερου , προιτέμπων άγγελος τοϊς %&νε- 
σι, ψήν παράδοσιν και υποταγήν αυτών τφ 
μεγάλφ χάνη άπαιτήσοντας, ώςμόνω $εό-



δεν  in i γης βασιλευειν ίαιτετραμμένφ, καί 
h a t τόΐς ανανευειν κ α ί μη δέχεσδα&τά 
κελευόμενα τολμωσιν, ας ώς άποςάτας ot 
μογγβλόι ένόμιζον. Χωρει τοίνυν ηρό; 
τό δυτικόν, και λεηλατήσας Μόλσχα», 2ι· 
λεζίαν, Μ οραβίαν y έμηίητει μετ&ηεντή- 
χοτα μυριάδων ςρατδ είς τήν Μοψγγυο* 
ρίαν , έκΓαλίτζης, ^Π όλσκης^Σιί 
Μ οβάβίας xal ix  ταβορεία  της Μολδόβ% 
Ινάοοφύνών ti&vta τά  ηροςνχόντα} ̂ έηειόη 
ό βασιλεύς των μοαγγυόρων νηοταγψαι 
τω μέ ά̂%ω%άν% ακ ήδέληαε, καιάνειηεϊι 
ΰηήϊώόϋ τψ Ό κταη τψ  χώραν αυ%*  ̂$mrr 
νήνάϊο.Λ κ Ίδ το το ίς  μογγάλοις δρησχομα- 
νίαν άόλιτικην νοσασιν, ή μεγίςη χαί,με- 
γίςης άοινής ασέβεια ένομίζετο. ^  ο  

Ο δε άδλιος Βήλας τον έχραγεντα χα 
έησχήψαντά οΐ Χανρον χλνδωνα άηοτρέψα 
καί άηοχρδσοα μή δυνηδεις, και ηάση 
ηάντη άηογναέ άντάϊάϋεως, φυγψ έξωνεϊ 
τα ι την σω τη ρ ίαν ,χ α ί τοίς όηηχόοις τι 
αυτό έαέταξεν, ψεύγειν εχαςον onoir κα 
όηως βύλοιτό τε καί δύναιτο* Φ εύγειτοί
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νυν καί βτος καίέν  τοΐς παραλίοις τβ άδρι- 
αηχβ κόλπβ πνενςιων παραγίνεται, και 
id* αδτβ φύξιμον χωρίον εΰρών, ές νήσον 
ηνά των προχειμένων τής παραλίας πε- 
ραιβταικαι Ιχεϊ διασώζεται · ϊλat γάρ μογ- 
γβλων ζωγρήσαι τβτον έπιταχ&εϊσαι, μέχρι 
τής παραλίας ταυτής λνσσοδιώχβσι· άπο- 
τυχβσαι όε το Β ήλα, τάς παραλίας ίκπορ- 
$βσι κα ί πυρπολοσι πόλεις, έξ ών ήν καί 
το Κ άταρον, χαί άναςρέψοσι προς τον χάτ
■— Λ , τ ν > χ  · Λ V ^vvv .f
νην, Κυμαινόμενοι το παν και ληίζβσαι.

Η  δε μογγολική μ οίρα , ή δ ιά  τβ βό
ρειό τής Μολδόβης, διά των προσχώρων 
τής Σβτζιάβης ές το Λρδέλιον εισψρήσασα, 
Ιμφανείαα αίφνιδίως τη Ρόδνη, όρεινω πο- 
ίιχνίω υπό πολλών καί ανδρείων φομ&νων 
κατρικομένφ, άντίςασιν ο μικράν εύρβσα, 
οπισθοδρομεί μηδέν ανυσασα, καί νπο- 
ςρέψειν τάχα μηδέποτε μέλλειν δείκνυαιν* 
οίόέρβμβνρι νπερησΜέντες επί τβτω, καί 
παντός χινδννβ έξω είναι ϋποτοπάσαντες,

·.·.·.·' ~l'V. , . ·; ·. . 1 ^
καί π ερ ί συμπόσια σποδάζοντες, Ιλαρόν 
ίδόντες έαντβς υπό /ιοβόλος, ϋ  άποοόπτο
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σρνσνν έπιτε^έντας iv Εόδνη* Κλννοσν 
γον τον αυχένα 61 βέλτνζον ημών ^ομονοι, 
καί Ζτύενν Ανονυσω iv τοιότονς καιροίς 
άφροσύνην that, μαΖόντες, έξαχόσιον 
αυτών υπό τάς μογγολικός σημαίας ςρα- 
τενειν αναγκάζονταν, καί πολλά τοϊς μογ- 
γολοις ες την εν τφ Γνλα Οραδιεμάρε λυ- 
σντελδσιν αλωσιν.

Οι μογγδλον εν τω μέσφ της Ευρώπης 
μένοντες, λνσσώσι κατά των μοαγνόρων, 
την άρχηγεμονίαν τη μεγάλο χάνη γνώρι
σαν μη βοληδέντων, και πάντας ανηλεώς 
και άπανΖτρώπως τος συναντώ μένος σρίσν 
κατασράζβσν, μηδεμνάς φενδόμενον ήλι-

"λ ■ *
κνας, θρήσκομανοντες κατά των ά$ετον· 
των τη μεγάλο χάνη την μονοκρατίαν, ώς 
περ και άλλος βλέπομεν τος άρτιτόκων βρε
φών μη φενδομένος, αλλά διά  παρόμοιον 
αΧϋχνςον ειδωλον, πνρι παραδίδοσ^αν βαρ
βαρότατα επιτάττοντας. Π αραπλήσια δε 
και την λοιπήν Ευρώπην οί μογγδλον πονή- 
σενν εμελλον κακά, επιδεξίφ όρμητηρίωτη 
χώρα χρώμενον' κάντενδεν ώς αφ έςίας
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σφοδρόταταδιάπυρο, φοιζηδόν φερόμεναι 
αΐ κατεμπρηςικαί ακτίνες, και πολλαχη 
της Ευρώπης, προσβάλλεσαι, πυρπόλησαν 
και κατεμπρησαι πάντως τά  πάντα £μελ- 
Χον. Αλλά γάρ ίπποδρομέως εω&εν έλ&όν- 
τός, άπροσδοκήτως, άγα^η τύχη της Ευ
ρώπης, την χώραν καταλιμπάνβσι, και 
Ί&ι των έωων άπαίροσι · και έπιςρέφοντες 
Χεηλατβσι Μ πόσναν, Σερβίαν, Εβργα- 
ρϊάν, Ρβμένίαν, καί, h i  λόγω, τά  κ α $  όδόν
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απαντα.
01ίέ βασιλεύς των μοαγγνύρων νποςρέ- 

ψας έπειτα, λύκων και έτερων σαρκοφά- 
fav θηρίων πλή&οσαν την Μ οαγγνόρίαν 
χάτέλαβεν, άπερ τά  των κατεσψαγμένων 
μοαγγνόρών άταφα πτώματα, βοράν άκίν- 
δννόν εκ περιβΰίας χορηγβντα, ές αυτήν 
ε'φεϊλϊΐϋέ: ΙΙρόςε&εισ3ω και τά  έφεξής δύο 
από πόλλων, πολίτικης $ρησκομανίας καί 
§αρβάρ0Τη^ς παραδείγματα. Ν έάι μοαγ- 
γνόραι των έπισήμων περί τάς τριακο- 
σίας έξαιτηαάμενάι την ϊντενξιν τ& Μ πα- 
to, φείσασ$α£ σψών 'αντό [έδεόντόψ καί



\V ·\ vi \ t \ ,
μείλια αντώ έαντάς ^ροσφέρβσαί πάρεόί-

'*■■'' ''Λ  ̂ x ’ '· ’■  ̂ t' v> 5; * fj·. y j . ·»  ̂■ y  s \ \\

ταξερ. Η σαν oV kv rofc μογγολικόιςςαά-'̂ ' ' Λ· ■’· '■ V>. r, V *;·*.■ . ν'ΛΛ\ '  . >
τεχ')μασι μορφή μόνον ανθρώπινη λύκων 
και τίγρεων διενηνόχεσαν, οϊ κρέατα άψα- 
ζομένων μοαγγνορίόων όπτωντεςή εψον- 
τες, χατεβίβρωσκον, καί τος μαςοςαντώ» 
τοϊςσφών ταξιάρχμις, ώς έξαίρετόν ίι,κ ά -  
ταβρώσοσιν ο ί βάρβαροι λπεμπονΤ ĵAV 
άρα οχ, υπερβολή καί ταντα κα ί πλάσματα 
θερμών καί χυδαίων συγγραφέων, έκκεκαυ- 
μένταν ήδη νπερβάλλοντι $χ&ει τάς χε- 
φαλενς ,̂ πΜοναζόντων διά τοτοΊίαΙ πε 
ρισσςνοντων καί έκρηγνυμένων εν πάσι 
μάλλον δε, βολομενών τβς μογγόίβς $ιίοη 
τοτέρος καί άποτροπαι ο τέρ «ς πδλν,πά
ραςήσασ& αι; Πάντως καί 6 Μήλας νπϋ 
ςρεψας, ο παντη έρημον κατέλαβε την χω
ράν , οό9 ολην πλή&οσαν σαρκοφάγων θη
ρίων.

Η  <Γ atria  τής άπροσδοκήτο ταύτφ 
αναχωρήσεων, ό θάνατος ήν το μεγάλε



χάνη · ίδ ε ι γάρ ttorM naxe ώζ τβ τζιγγη- 
σχάϊικ» 04*8 πρεσβντερον, ηαρόνταεϊναι 
τή Τ δμ εγάλβ  χάνη ίχϊογή  καί ψηφίσει. 
Jktek f t y  ές τ ά  ααραβόλγια άφιχόμενος, 
κοΙ'Βϋϊ&όμενός &η Τ&αγατάης ό αατρά- 
dtffyWtVfol ό άΒο&ανώ», άλλ* βχ Οκταής, 
τη έϊέ ϊδ  Κάρω(οράνόδβ απέσχετο, καί τή 
xdffi&&ή&εΙ Των ηέρα»' τβ Βόλγα βορείων 
τ6)τώ$χένααχολεϊται, χαίτη» αρχήν των 
μΐή^γύλων μέχρι τδχατεψνγμένοι ωκεανό 

τ&ς έχει τόπβς ΰποχειρίβς ποιη-  
οάμενος: j Εαανακάμψας δέ ίς Καζρν, αό- 
ΙιϊΧ τίΒμα μογγβλων, αΒ0 χαχχάβης χατά 
τύχήν\$6ρε&είσης, βτως όνομασ&έν, αντδ 
Μ&άβεϊναι έβέλετο, τής χαταχτη&είσης 
αί$ψμ&γΜης αρχής μητρόχολινχαι άρ- 
γείά ^ύϊ&μ&οϊ» ' * ΰΒλά γάρ μ ετά< ταντα, 
ΑάΫ&άήό&ίώόιίτοζ τβ ^αδιβργίαις χαί δο- 
ΙόπραξΙάις χαί ήραξϊχοπίαις γνναιχων, »  
μψ'δ&τή των Τζή'γήσχανιόών εκλογή, την 
άνώ^ϊ&άρχηΡ ήμφιεσμένβ, άαήλ&εν ές 
-Τ& Καρέέχόράνχ χ#α£-'Βρϋέδρε$ων\ iΜαγγδ 
νΐον Τολλή άνεϊαεμ εγαν χάνην. Τδτον
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άποθανόντα διαδέχεται, # άδελρόςαντα  
Κβμηλαης, δς χαιτό  ύπόλοιπον τής^ίνης 
υποχείριον ποιησάμενος, έντός τ& μεγάλα 
τείχβς τον θρόνον της μεγάλτ^ς άρχη; μετέ- 
θηχε. Τηνιχαντα ή άρχιγυνήαν$Η,βρ$<?α 
την άρχιγυναϊχα τβ της Σίνης αντωψχτϋ- 
ρος, αιχμάλωτον ήδη γεγοννϊαν^Ιδ%χ§ψε 
λέγβσα, οϊα τάμνθρώαρναΐ άρ.$  ψά~τμς 
ήμετέρβς άπογόνυς παραπλήαιαπερρμενα 
δεινά, διά τ ο . της.τύχης άΧλοηρόσα^λόν τ&
χαι ενμετάβληψον y προαισθανόμενη, $(α- 
νει χαΐ προορώσα, ο χαι συνέβη ̂ ε ιτ α ,  
έχατονταετηρίδρς όλης μη παρελθύσης; , 

ΙΙα ϊς έχ ταπεινό παν τάπασι γένβς £ρ-
<Ρ& p tn jQ fy t Φ

ίν ^ α ψ 1 β &  μοναχών

μ 1 t}‘v ̂ m.̂ wiwUMk
των m i ηάσχαααν 6ςών,
esνί τΗΤΟίς, η m i  ώς ςάδιψ ν ς φ -
roroe βία έχίαβών, . τρίαοΰα^  ] ^ ^  
χ α χ χ ά β ια , τή γ α ν α , τρν β λ ία , παροφ ίδας, 
δλμ βς, ν π ε ρ α , έσ χ ά ρ α ς , χ ο χ λ ιά ρ ια , υβε-
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Us, όανλβς, και πάσαν την λοιπήν μαγει
ρικήν αηδία® άρείς, ξίφος περιεζώσατο καί 
τόξο ήψατο, καί ταξειΰίω πάντως πρώτον 
b  μικροϊς ευτυχών δι άνδρίαν μεγάλην 
καί ψρόνησιν σπάνιάν καί δξεϊαν σννεσιν, 
τάχιςα τάξεις δ'λας καί πολυάριθμα ςρα- 
τεύματα άνεκτήσατο, καί τος μογγέλβς εκ 
της Σίνης ϊξέωσε, καί o i οιναϊοι, καί περ 
he ταπεινό πάντη γένος όντα, καί έκ τα -  
ηεινοτάτβ επαγγέλματος, ώς μπονξικο μ ά 
γειρο ύπηρέτην τνγχάνοντα, αντοκράτορα 
της Σίνης, τής μεγίςης υρ' ήλιον αρχής, 
ινγνωμονόντες άνηγόρενσαν. Κβ  ήν το 
ϋπομαγείρο το όνομα, Sg έξ εντελεςάτο 
διά πτωχείαν επαγγέλματος, άνέβη ές το 
άξίωμα το άνώτατον. Βασιλεύων .Κ β- 
μπλαής b  τή Σίνη, άποθανόντος το μογ- 
γόΧβ ήγεμόνος έν τοΐς παρευρρατίοις μ έ- 
9εσι, τον διάδοχον έχει καί άδελρύν αυτό 
Χβλακο b  τή ήγεμονία διά δόγματος έπε- 
ίύρωσε. Π ράγμ άνήκοςον καί ξένον τή 
ςορία, Ιπικύρωσιν ήγεμονιάς από Σίνης 
C τά  δυτικά τής Α σίας έρχεσθαι, άγνοο-

Cc
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μένης κοινώς έντανδα και τής υπάρξεων 
τής Σίνης. Συνεςράτευσαν δε εν τή φοβέ
ρα έ^νεπιδρομή τβ Μ πατβ, K aye νίός τβ 
Οκταή {μέχρι τίνος μόνον), Μ παϊδάρ, νίος 
τβ Τζιαγατάη, και δ περίφημος ςρατηγός 
Σβΐδας, ος εν τφ άνατολικωτάτω τής Ασίας 
έκπολιορκήσας πόλεις, ήλδε καί ές τό μέ« 
σον τής Ευρώπης ές την Μ οαγγυορίαν,ταν- 
τά  ποιησόμενος.

Ο ι ο ι τ ι ν έ ς!
Των δε κβμάνων, ο ί μεν εν τή Μραγ- 

γνορία, πολλάκις ές χεΐρας έλ^όντες τοϊξ 
μοαγγυόροις, καί περ τβ βασιλεως εκ παν- 
τός τρόπο ποιβντος έξηρτήσ&αι αντω τβ- 
τβς, καί γυναίκα τώ νιωήγεμονίδα κβμά
ναν άρμοσαμένβ, τέλος εταπεινώ^ησαν, 
καί θρησκείαν καί ε&ιμα καί γλώσσαν, 
ώσπερ καί. ηγεμονίαν, τοΐς μοαγγνόροΐζ 
άπέβαλον * οί δε εν τή Ρβμβνία κατά μ ι
κρόν επειτα καί βτοι τά  αυ τά , τοΐς ρβμέ- 
νοις άναμιγεντες %πα&ον. Ο μεν βν βασι
λεύς των μοαγγυόρων, τβ πάππα προσκει-
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μένβ και αναγκάζοντας, έπειράθη πολλά- 
κις ές τό λατινικόν αυτός προσαγαγεϊν δό
γμα* διεπράττετο δε μηδέν, βμήν όδέ οΐ 
ναζηραΐοι, ως φασιν, οϊς τά άπ ό  Ολτβ, ως 
τάχα των πέραν τβ Ολτβ μοαγγνόροις άνη- 
κόντων, άχρις § άν δύνωνται τοϊς όπλοις 
έκτείνεσθαι, γελοίως επιτέτραπτο, κατά  
τον τεσσαρακοςόν έβδομον ενιαυτόν της 
δέκατης τρίτης ίκατονταετηρίδος * οΐ γάρ 
κβμάνοι τη πατρώα θρησκεία εΥποντο, καί 
μέχρι τβ δέκατο ένιαντβ τής δέκατης πέμτης 
Ικατονταετηρίδος, έσωζοντο εθνικοί κβ- 
μάνοι έν Μολδόβη * οΥ τε φβμβνοι τω ανα
τολικά καί άρχαίω δόγματι προσκείμενοι, 
μικρά έρρόντιζον των άποσπάσαι σράς 
τβτβ πειρωμένων,

Η ν επίσκοπός τις λατϊνος, ί&γβσιν, έν 
τω τριακοςω τρίτω ένιαντία τής δέκατης τέ
ταρτης Ικατονταετηρίδος, ω καί ο ϊ τής με
τά ταντα τβ Μιλκόββ έπισκοπής ϋπέκειν- 
το, ή τις και αυτή τελεσρορήσαι βκήδν- 
νήθη, των κβμάνων τω δόγματι των ($«- 
μόνων ή των μωαμεθανών τατάρων προ-

Cc 2



4 ο 4

σχωρβντων, Επίσκοπος δε λατίνβς ένταν- 
3α άκέων, ένεςώτων ποιμνίων αντβς μη 
νόμιζε, αλλά μελλόντων ίσεσ^αι. Εργου 
δε ησαν α ί τοιανται έπισκοπαί δοξομανών 
ανθρώπων κοσμοκρατικδς σκοπός νποτρε- 
φόντων, και το έαντών κράτος παντοίοις 
τρόποις καταςησαι, ώσπερ καί την διγα
μ ίαν των Ιερέων την πολλά προς τότο συν- 
τείνβσαν, ώς ςρατιωτας πιςβς σφίσι καί 
κακός πολίτας τβς Ιερείς ποιβσαν, πειρω- 
μένω ν χριςιανοίγάρ ενταν&α σνμπαντες 
οI §βμόνοι έτνγχανον, και έπισκόπβςεϊχον, 
άλλα το άκρατον κράτος Ικείνων μη γνωρί- 
ζοντες, ώς τβ τδ χριςβ ποίμνιο μοίρα βκ 
ένομίζοντο. Ως λύκβς βν τβς τοιβτβς ήγη- 
τέον, τβς άλλοτρίοις ποιμνίοις έπιπηδών- 
τας, καί τον κόσμον ταραχών χ α ίδορύ - 
§ων έμπιπλάντας.

Τδ £&νος τών §βμβνων σνμπαν σχεδόν 
τω τών ανατολικών δόγματι της αρχαίας 
και κα&όλβ εκκλησίας ανέκαθεν πιςώς προ- 
σέκειτο, καί προ της κοσμολεηλασίας ϊτι



των μογγ&λων τβζ έαυτβ εϊχεν επισκοπές 
και Ιερείς * οΐ’τε εν Μ πανατ καί Γνλα και 
Λρδέλ (ιβμενοι, οπβ το κράτος είχον μοαγ· 
γυάροι, σχεδόν πάντεςτβ ανατολικό και 
καΧόλβ δόγματος οπαδοί έτίχανον · και ot 
εντός Καρπαθίων βεμενοι, ο ΐ τονΡ βμ ε- 
νικάν αγρόν, λέγω , και την Μολδόβαν και 
Βασσαραβίαν νεμόμενοι, της παλαιός καί 
καΧόλ^κκλησίας εκ άπεσχίσΧησαν, και 
ot τάναντία λέγοντες, απατώνται η ψεύ
δονται, και πιθανότητας πόσης πόρξκΰ 
τνγχανεσιν * & γάρ εδ* αρχήν εν Λρδελ και 
Γνλα και Μ πανατ διαπεπρακτο, σχολήγε 
Ο» τις διαπεπράχΧαι τετο εν τη μεσημ
βρινή. και έωα Ρ εμενία, ευ συλλογισμένος 
νομίσειεν, οπ& βεμενοι αντονόμως επολι- 
τεύοντο* ΛλλαΧρησκομανεϊς τινες, μάλ
λον δε, δοξομανεϊς, ώς τω τής πίςεως προ- 
σχήματι δόξαν και πλβτον και δνναμιν 
Χηρευόμενοι, εμεγάλυναντό Αργον αυτών 
άναιδέςατα, και πολλά ημών καταφλυα- 
ρεντες κατεψενσαντο, „ Ωσπερ αμελεί, Αςω 
δε τετο άπό των πολλών εν παράδειγμα,



καί b  τώ έξηχοςφ τρίτω ένιαντώ τής δέκα
της τρίτης έκατονταετηρίδος.

Μ οναχοί τινες λατίνοι άναιδίην έπιει- 
μένοι, καί Ι'βρει καί άσελγεία προς πάντας 
χρώμενο^, διέτριβον b  τή εντός Κ αρπα
θίων Ρβμβνία, ές άλλότριον έπεσφρήσαν- 
τες ποιμνών * καί ο ί φβμβνσι καί κβμάνοι 
φιλοξενώτεροι χάί άκακώτεροι τη  δέοντος 
δντες, ανεχόμενοι, μικρά έφρόντ&ον τβ- 
των, τοϊς πατρώοις έκάτεροι irffyRνοντες 
δόγμαύι, xcu περιφρονβντες τβς άποσχίτ 
σ α ι σφάς τητη ββλομένπς. j£KV o l αναι
δείς μονάχοι έπέςειλαν τώ π άπ π α  ότι τβς 
έπισήμβς τη έ'θνβς καί π λ ή θ ο ς  τη λοιπέ 
λαβ έπιςρέφειαν, ώς έλεγον, και πολλά 
επί τύτω προνόμια ϊλαβον. Μ ετά ταύτα 
δέ 6 πάππας, τά  tpβύσματα και την χαμέρ
πειαν καί την αναίδειαν αυτών, καί τβ 
εργβ τήν βδενότητα μαθώ ν, την πρόσκτη- 
σιν κατάκτησιν άπέφηνε, καί τοΐς έπισχό-

, ποις τής Μοαγγνορίας ςανροφορίαν κατά 
κβμάνωύ καί των λοιπών κατοίκών άνει- 
πειν επέταξε, καί μή πανΰαί άρίν ή συ-
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παντας ές το λατινικόν δόγμα έσαγαγεη  
τβς οΐκήτορας, ό  έςι ξίρει καί πνρί, άλλ* 
βχί λόγω προσρέρειν τφ κόσμω τό τδ Χρι- 
ςβ εναγγέλιον* και ήν 6 Χρι& ς Έργων λά- 
μψιν τβς οπαδός αύτβ ήτει,ϊς λάμιριν όπλων
και πυρών ot υλικοί έξέλαβον. Αλλα πει-

* ·*«.

θειν μεν τβς αλλβς χρηςοϊς λόγοις και ερ- 
γοις, καί άνέχεσθαι μη πειθομένβς, Χ ρι- 
ςβ τό Έρ^ον, τβ ειρήνην καί αγάπην πνέον
τας, καί ανθρώπινον* λύσσαν δε κατ' αυ
τών μή πειθομενών, καί ές όπλα από λό
γων μεταπηδάν, άντίχριςον, σατανικόν 
καί μυριοβάρβαρρν καί θηριώδες. Αλλα 
γάρ τηνικαντα τδ διαδόχβ όμιλίαις καί θελ- 
γήτροις των ευειδών κβμανίδων μάλλον ή 
προτροπαϊς καί άπειλαϊς τδ πάππα προ
σέχοντας, βδέν επέπρακτο.

Ου πολλω δε μετέπειτα ετερός τις πάπ- 
πας έτέραν ςανροφορίαν τοϊς έν τώ Ρβμβνι- 
κω άγρω καί τή Μολδόβη ήπείλησεν, άναιδώς 
πάντη καί άχρίςως, νή την Ιεράν αλήθειαν, 
σνμπαντας τβς κατοίκβς ές έαυτόν ββλό- 
μενος επ ισπάσασθαι' άλλ* Έσχε και αυτή



της πρώτης το Αποτέλεσμα. ΛΧΚά τό τον- 
βντον είδος ανθρώπων, το ειρήνην και φρο
νημάτων ανοχήν άναπνέβσαν θρησκείαν, 
πυρί και ξψ u συςήσασδαι τάχα πειρωμε- 
νον, ώς κακοποιός δυνάμεις, ώς έκ ταρ· 
τάρβ έ%ερασ$είσας αυτόχρημα έρινννας 
ήγητέον. Ετεροι δε πάλιν, μετριότεροι, 
δε Ητοι, γέλωτα μάλλον.η άγανάκτησιν διε- 
γείροντες, ϋπό δεισιδαιμονίας ισχυρός πάμ· 
παν προκατειλημμένοι, και το αίσ&ητι· 
κόν και τό νοητικόν τέγξαντες, βτως είπεϊν, 
τοίς της δεισιδαιμονίας χρώμασιν, όρωΰι 
καί νοβσιν Απανταχό, φαντασία μάλλον 
η δμμασι χρώμενοι. Τ αύτητοι παρ' αν~ 
τοίς καί λόγος πολύς τινων όμοφρόνων, εξ 
αλλοδαπής μετοικησάντων ες Ρβμβνίαν, η 
καί των δόλφ ές τό σφέτερον σνρέντων 
δόγμα  * καί πολλαπλασιάζβσι τ&τβς βτοι, 
ώς εΐ διά πολλαπλασιαξέσης νέλβ έ'βλεπον* 
κ α ί τινες ταραχοποιοί, ώς ξένοις ληςρικως 
έπιπηδώντες ποιμνίοις, βς επίσκοπος άναρ- 
μόςως πάντη ώνόμαζον, έξνμνόντο παρ 
αυτόν των άθλιων καί επήροντο, καί ώς



ποιμνίων Shop τάχα m i πόλναρίθμων 
προεςώτες, περιεγράφοντο * τφ όντι δε μη
δένάλλο η ανεκτοί ξένοι δντες, άπλότητι 
των κατοίκων μηδέν υποπτευόμενοι, καί 
παράβλεπόμενοι, προβατόσχημοι λύκοι 
δντέζάγνοόμενοι* των δέ αυτοχθόνων ρε
μάτων, πάντων σχεδόν των κατοίκων, λέγω, 
των τη αρχαία εκκλησία προσκειμένων, 
καί των έπισκόπων αύτοϊς, μικρός πάμ-  
nav,  και σχεδόν αδεις αυτοϊζ λόγος, καί 
ταυτα περί Ρβμβνίας γράφβσιν. Ουτοι 
οί άνθρωποι ϊχεσιν όμ μ ατα ϊνα τβς όμ ό- 
φρονας δρώοι· τό παν γάρ αυτοϊζ ή λατι-  
νότης,. και ή άνθρωπότης ασήμαντος, Λ ί- 
λοδαποί τινες μέτοικοι, η τινες αποσπάν 
σθέντες τδ πατρώα δόγματος, περιγράρον- 
ται ώς Εθνη όλόκληρα * τό δόγμα των κα
τοίκων παρεβλεπετο, και τό τινων επηλό- 
9ων πολλδ λόγβ παρ* αυτοϊζ άξιον * τό Εθ
νος παρ* αυτοϊζ πέντε ή δέκα {.ιέτοικοι η 
τρδσρχνγες η άπ οςάτα ι, και ή όλότηζ τη 
)εμονικδ Εθνος βδέν Ινομίζετο. Ε τεροι 
ϊάλιν παραλαλδντες πάντως · άλλως γάρ

—  4οςf  -*■·'-
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αν kauosτων αίσχννόμενον * λέγβσιν ότι ή 
Ρβμανία πάσα τω δντικω προσέκειτο δόγ- 
μ α η . Ota ημών ot ά& ΐιοι κατερλνά- 
ρησαν!

Λάσκος τις ήγεμων Μολδόβης μοναχοϊζ 
τισ ι λατίνοις κιν&μενος, το τα πάππα έόέ- 
ξατο δόγμα, φασ'ι, και εύδύς σνμπαντεζ 
ot μολδοβάνοι αγεληδόν έλατίνιζον * πάν
τως ot ταντα λεγοντες, σωρηδόν καταψεν· 
δονται. Μ ηποτε αν ατος ό Λάσκος τ εΐτι- 
νος αλητείας ϊχεται τα λεγάμενα, μη ων 
Λραγοτζίδης, αλλά τις των αρχόντων, ηγε
μονιών και μη δυνάμενος άλλως έπιτνχεΐν 
βξβφίετο, προς τον 5εομανη βασιλέα Λε- 
δάβικον επί τάτω έλδών, και όμο&ρησκψ 
σειναντω  θρήσκο μανεϊ ον τ ι , έπαγγειλά· 
μένος , ετως ίπ ϊτη ν  ήγεμονίαν, άλλοτρίι 
δυνάμει, β ία  είσηχ&η; Η γεμονεύσανε 
Μ ατω, πιθανόν μεν και τβς ήγεμονευο· 
μόνες σνλλαηνίζειν βόλεσ&αι και συμπαπ 
πίζειν, καί τινες των έν τελεί χαμερπει 
η νπβλοι και. δόλιοι, ανδράποδα άτεχνα 
υπάρχοντες, σνλλατινίσαι τω ό ντι ητό) Jo-



4ut

κονη ήδέλησαν, άλλα τοςμολδοβάνβς αγε
ληδόν m i το νέον δόγμα τρέχειν λέγειν, 
ψενδολογείν έςιν άντικρνς καώ άναιδέςατα. 
Λάσκος, φ ασϊ, παρεκάλει τον αάππαν  
1stό φ  αύτβ άμεσον ϋπεράσπισιν καί την 
εκκλησίαν καί την ηγεμονίαν της Μ ολδό- 
βης καταδέξασ&οα, (οκον οτως ανεξάρτητος 
ην η ηγεμονία της Μολδόβης, καί τω δντν 
άρχήγεμονίά) · άλλα ταντα πάντως πράτ- 
mv δ Λ άσκος, ο φίλα πάντως Λοδοβίκω 
τω Ιπ ϊ τον ηγεμονικόν θρόνον άλεξησαντι 
'έπραττε.

Τηρεί, φίλε, Ητι τό χαμερπές ψιλοιρεν- 
δες εξ όλιγονοίας και ακρισίας προέρχεται * 
β γαρ αν άλλως ο ίτο ιδτο ι ϋφ* εαυτών \ρευ- 
δόμενΟι ήλεγχονΤο," ογ άφ  αν άλλως έαν- 
τβζ έλάν^ανον σφών αυτών χαταφλνάρον- 
τες και καταψευδόμενοι. Ονκ ονχ^σχνν- 
$ησαν οίά& λιοί τοιάνταημων καταψενδό- 
μενοι. Μηποτε ταντα έπι τ η  προ το Λ ά
σκο βοεβόδα Στέφανο συνέβη; φασϊ γάρ 
καϊ αυτόν, ερίδων και ςάσεων αντω τε και 
τωάδελφω Πέτρω άνοφυεισων, καί το Π έ-



τρβ νπερισχύσαντος, το παππικόν δόγμα 
δεξάμενον, τη τβ θεολήπτβ βασιλεως Αβ· 
δββίκβ σνναντιλήιρει, καί τή των b  άγροίς 
διαιτβμένων σνρφοία, h ti τον ηγεμονικόν 
θρόνων έσβιασθηναι. Αλλά γάρ βτως βδε 
μίαν ημέραν νπήνεγκαν αν αυτόν οί καλοί 
μολδοβάνοι ήγεμονενειν αλλόθρησκον δν- 
ττ· βδε γάρ ήσαν ήττον περί πΐςιν θερμοί 
των τβς μινορίτας, β πολλω πρότερον, ώς 
σκανδαλοποιός καί ταραχοποιός καί κο- 
σμεπιββλβς ξένβς, μ ετά κβμάνων, Ικ μέσε, 
κ αθ ' δν ήδννήθησαν τρόπον, άράντων. 
Α πίθανα πάντη καί πάντως ταντα, καί 
περιφρονήσεως μάλλον η εξετάσεως και πί- 
ςεωςχαί παραδόσεως άξια.

Αλλψ ίχέτωσαν ταντα όπως ποτ άν 
ϊχοιεν, είκάζειν μόνον καί τεκμαίρεσθαι 
bb&  TtjV αλήθειαν* γυμνήν γάρ όράν βκ 
ϊς ι , των ανθρώπων ώς τά  πολλά βαπτόν- 
των τ ά  πολλά τοϊς π ά θ εσ ιν  ώσπερ αμε
λεί καί οί τά  τής Ρβμβνίας άναγράψαντες 
θρησκομανείς ή δεισιδαίμονες λατϊνοι, ο% 
τινες βχ ώς ήσαν, άλΧ ώς το θρήσκον αν-
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τοίς νπηγόρενε, τ ά  πράγματα ίξετίθεσαν. 
Α πίθανα δέ πάντη και baa λέγοσι περί 
των λατινικών γραμμάτων, ώς τάχα οί 
μολδοβάνοι αντοϊς το πάλαι έχρώντο * πι
θανόν. μεν γάρ τινα ήγεμόνα παραψερό- 
μενον, είσαγαγείν αυτά εθεληοαι και άπο- 
πειραθηναι ποτέ τβτβ, και τβς μονάχος 
λατίνος τά  μερικώτατα καθολικεύοντας, 
ώς είώθεσαν, έκδόναι, ώς άρα ο ΐ μολδο- 
βάνοι λατινικοίg ςοιχείοις χρφντο · άλλα 
γάρ καί μικρόν σκειραμένω, απίθανος ΰ 
λόγος παντάπ ασι, κα ί σνντίθεσθαι τοίς 
λεγομενοις ένήθεια.· Οι & Αρδέλ καΧΤΰλα 
και Μ πανάτ φβμόνοι, » μόνον οΐ τό πα
λαιό δόγματος, άλλά και οί ό προ πολλό 
άποσχισθηναι τάτβ έκβιασθέντες, £τι καί 
νυν τοίς Ιλλνρικοΐς χρώνται γράμμαοι* 
πάντως και εν τοίς χρόνοις, καθ' «ς <ρλνα- 
ρόσιν ο ί λατϊνοι τος μολδοβάνβς χρησθαι 
τοίς λατινικοί^γράμμασιν. Ε ι γόν ο ί τα  
δυτικά καί τά  βόρεια της Ρβμανίας, όκ 
Ιπαυσάν ποτέ χρώμενοι τοίς ιλλνρικοΐς 
γράμμαοι, σχολή γεαν ποιησαί ποτέ νότο
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τός ανεξάρτητος νομίσαιμεν. ΕΙσήχδησαν 
δε τά Ιλλυρικά γράμματα ϋπο Κύριλλο και 
Με&οδίβ ταϊς παριςρίαις έκκλησίαις, πμρ 
ων m l το εναγγέλιον έκηρνχ^η τοϊς σλα- 
βικοϊς έδνεσι, περί το μέσον τής έννάτης 
έχατονταετηρίδος, δτε την το χ ρ ιςόπ ίςιν  
ο ΐ βόργαροι έδέξαντο, συν οϊς, χα&όλο, και 
ο ΐ §8μονοί, υπήκοοι τότοις πολλοί τνγ- 
χάνοντες, τον χριςινιασμδν ένηγκαλίσαντο.,

Ν  ο γ ά δ  α ι·
Μ ετά το μέσον τής δέκατης τρίτης kxar 

τονταετηρίδος, νογάδας, μογγολικόν 
νος, δρω μεν έν τή παραποντίω και παρι- 
ςρίω Ρβμονιά. Νργάς, άρ' ο δτοι πάρω-, 
νομάσ&ησαν, ςρατηγός ήν μογγδλος διά 
πολεμικήν αρετήν m l σννεσιν πολιτικήν 
πολν$ρνλλητος, υίωνός το Ιζιγγησχάν εκ, 
το Χομπαή έτερομητρίβ αδελφό των προ
ειρημένων τεσσάρων. Ηδη κ§ι κομιδή νέος 
ων, πολύς ήν μογγολοις ςρατηγών έν Περ
σία* μετέπειτα δε ήλ&εν ές τά  βόρεια μογ
γολικά κατακτήματα, m l n(iKomv μέχρι
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Κρακοβία, καί Κρακύβιον αυτό, πρωτεύ* 
ασαν πόλιν τής Πόλσχης, έλεηλάτησεν. 
Αποκεκλεισμένος ών τής διαδοχής καί άρ~ 
χηγεμονιών έκτόπως, απερ νόμω έςερηται, 
βία ή^έλησε κτήσασ^αι. Αηοςασίαν κατά  
των μογγάλων τυρενει. Σνμμάχας έηί τάτιρ 
ζτμεΐ. Βήλα τω βάλει των μοαγγνόρων έπι- 
ςέλλει. Απειλαίς ηροτρέηει κοινοπραγή- 
σαί ο ί σύμμαχον γενόμενον, καί έκδόντα ' 
τ§  νΐω αυτά την θυγατέρα, κηδενσαί οί 
καί συνδεϊσ&αι άλλήλοις, Βήλας, άηο-  
τρέηοντος τα ηάηηα προσίεσ& αι, άηο- 
ποιείται καί σνμμαχίαν καί άγχιςείαν. 
Νογή,ς έπιπορεύεται την Πόλοκαν πορνών. 
Κολακεύει καί έξαρτάται τά ςρατενματα. 
Α ποςατεϊ. Καταπολεμείται υπό των μογ
γάλων. Σώζεται, ποτέ μεν τή αλωπεκή, 
ποτέ δε τή λεοντή χρώμένος. Τής αρχής 
των καμάνων γενέσ&αι βόλεται κύριος. 
Α ιαπράττεται τδτο. Τιμωρήσασ&αι ^ε
λών τον Βήλαν, αποτυγχάνει. Διαβαίνει- 
την Μολόόβαν. Β εραιάται τον ϊςρον,· 
σύμμαχον εχων Κωνςανψίνον βασιλέα βαρτ



γάρων. Απαλλάττει τον αΙχμάλωτον των 
κωνςαντινεπολιτών Εζεδϊν πολλά οί ϋπο- 
σχόμενον. Λεηλατεί τες νομές των κων- 
ςαντινεπολιτών. Αναςρέφει εντός τ ε  Ιζρε 
μετά τε άπαλλαγέντος. Βελενεταν Μ οαγ- 
γυορίας λεηλασίαν. Λπείργεται ςαυροφο- 
ρ ία  τε πάππα. Συμμαχεί τοίς βεργάροις 
κατά των κωνςαντινεπολιτών. Α ποσπά- 
τα ι έξ έκείνων υπό τετων δώροις, χ α ίγ ά- 
μω της νό~ε $νγατρός Ευφροσύνης τ ε  αύ- 
τοχράτορος, της χρίςιανης ό μη χριςιανός. 
Στρέφει τά  τόξα κατά βεργάρων. ; Υ πο- 
τάττει την Λόμπριτζαν, τη» χαίμ ιχράν  
ποτ$ λεγομένην Σχυδίαν, την πέραν τε  
Ιςρβ. . i-

Κ ο ρ ΰ ο χ β β ά ς .
Θριαμβεύει δε κατά των νογοδών 6 πε- . 

ρίφημος φεμενος Κορδοκεβάς, και διώκει 
τότες εκ της Λομπρίτζης, και καταναγκά
ζει περαιεσδαι τον Ιςρον. Ωρμητο δε ό 
Κορδοκεβάς εκ ταπεινό παντάπασι γένες 
και έχ ταπεινότερε $τι έπαγγέλματος* ην
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γάρ συοφορβός, καί σνοφορβός εχ  άπλες, 
ν,λΧ όνομαςός τοϊς περί αΰτόν βοαχοίςδία 
σχοχότητα και ενη&ειαν' m l σνχνάκις &ν 
v o k  βοσχρμίλοτς χλεύη m i πάιγνιον, δ ιά  
τήν εύή&ειαν αύτε m l τό βοσχηματώδες, 
it  διατριβήν έταίρων &τύγχοενε*~ xai ποτέ 
h  <Γνμποσίω, των βοσκών άςειενομέρ&ν, 
Έφη τις προς αύτόν είρω νενόμενος,^τι 
μ έγαςκαί πολύς ίς τεντών ϊσοιτο* Εκεί
νοςμεν παίζων ές εύ&νμίαν τετ* εϊρηκε· 
Κορδοκεβας δέ ώς πρόβ^ησι» νπεραν^ρ»- 
πίνην της μελλεσης αότώ μεγάλης κ&Τ&ςά- 
σεωςσπεάαίως έ^έλαβε, και τό από τότε, 
προχαταληφ^εις υπό της προρρήσεωςτν 
της, τηέη σνοφορβικη κεφαλξ κάρτάέγχο- 
λαφ^ιείσης, ϊμφροντις της έκτελεσεως γί
νεται. Κακεμένης εν τηνιχαυτα της Βέρ* 
γΰρίας τοϊς νογάδαις, αίφνης ό Α'ορδοκε- 
β ά ς , ώ ς  έν $εάτρφ, τω κοσμώ Ένοπλος, 
Έφιππος, ώς σωτηρ της Β εργαρίας, ώς 
Έλεγε, παρίςαται. Πιςενεσιν αντίκα ot 
όικεοντες, δτι τω δντι άνω^έν ηο&εν, έ*  
κρείττορος η m ra  άνθρωπον μέρες, ώ σιςή

Dd
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ένορμή > καί tb  πράγμα δηλαδή ατεχνώς 
δεοπνευςία υπήρχε σωτήριος* και αντίκα 
ύ ήγεμών σνωρ ές βοσκψ , ήγεμών άνδρών 
έ»$έως μαχίμων όράται ές πόλεμον, και 
νικήσας Τβς νογάδας, βασιλεύς Βεργαρίας 
αναγορεύεται, και την χήραν τεβασιλέως 
τήν έκ τβ βασιλικά οίκε των κωνςαντινεπο- 
λιτών νυμφεύεται, και τη θηριώδες ο ί πει- 
ρς& ψ αι τούτην ποιεϊν ε  μέλλει, ίταμότε- 
ρον και μέχρις άρσεως χειρος αυτή προσφε- 
ρόμένος. Αλλά γάρ Νεμεσεως αντω τη· 
λικαύτην τύχην φ&ονησάσης, διώκεται, και 
προς Νογάν καταφεύγει, και μ ετ άριςον, 
έν Β ασοαραβία π ε , μάλλον δε μετά σκυ- 
S οποσίαν, οίνόρλνξ ήδη κα&ήμενος έφ 
έδρας και κοιμώμένος, και ρέγχων κ α ίο ΐ· 
νοφλυγίαν πο)Χήν έρενγόμενος, έπιταγή 
τεΝ ο γ ά , οίνόφλνγος καί άντε δντος, τή 
πενδερω χαριζομένε, φονεύεται, περί τον 
ίβδομηκοςον έβδομον ενιαυτόν τής δέκατης 
τρίτης έκατονταετηρίδος. Οντος έ ς ίν ό  
υπό των κωνςαντινεπο)ιτών ονομαζόμε
νος Ααγανάς. 2κέψαι, φίλε, οϊος όκό~



ομ οςί χαϊ ο ί χορδοχββαδες M inorε έπι- 
λείψασι.

Νογάς δε, μ ετά Έ£ ένιαντβς περί tie, 
μ ετά Ολδαμβρ ήγεμόνος χ ιμ άνε, εισβάλ
λει ές Μ οαγγυορίαν, έχτελέσαι την ηρό 
πολλβ ββλενομένην χατάχτησιν της χώρας 
ββλόμενος· άλλα μηδέν πλέον λεηλασίας 
άννσας, λοιμώ καί λιμω ένοχλβμένος, ές 
Μολδόβαν νπέςρεχρε. Αιαλλάττεται Έπει
τα  τ$βασιλεϊτωνμοαγγνόρων, χ α ίο ίν ο -  
γάδοι χαϊ χβμάνοι, χαί περ μωαμεθανοί 
χαΧ έθνιχοϊ δντες, πολλών προνομίων Ιν 
Μ οαγγνορία άπήλαυον. Ον λέγω είδωλο- 
λάτρα* · οί γάρ χβμάνοι Μενϊ έχρωντο ει
δώλιο * έλάτρενον δ* αμέσως τω βρανω χαί 
γην δημιβργήσαντι. Λεηλατεί Έπειτα ό  
Νογάς την Πόλσχαν · και έν τω έννενηχο- 
ςω τετάρτω ενιαντω της αυτής έχατονταε- 
τηρίδος, ήττάται έν μεγάλη μάχη ύπό τβ 
Τοχταγβ vie τβ Μ αγγβ, δπβ χαϊ φονεύε
ται άμονυ μένος.

Οι δε Νογάδαι διασπείρονται εις πολλά 
μέρη, χαϊ οί έν Μολδάβη χαταμείναντες,

Dd a
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την των κωνςαντινβπολιτών γην Ονηλάτη» 
σαν εν τοις ένιαντοΐς δεκάτω Η νάτω, είχο- 
ς$  ί’χτω, τριαχοςφ δεντέρφ, τριακοςή 
ίβόόμω m l τεσσαρακος$ πρώτφ της δέκα
της τετάρτης &ίατονταετηρίδος, μόνοι η 
μ ετά βοργάρων * όρώμεν γάρ αντβς σύμ
μαχος b  τοις κατά των χωνςαντινβποΧι- 

ί* των ποΧέμοις, πάντως και μ ετά των γει
τόνων m l άναμεμνγμενών αντοίς φβμέ- 
νων. Ε&σ&ενήσαντες δέ τανταις ταίς Χεη- 
Χασίαις και τα π ειν ώ σ τες , ϋπετάγησαν 
τοίς φομβνοις ή τοις μετ' αντβς ΜοΧδοβά· 
νοις, 8ς b  τ&τοις ήδη τοις χρόνόις άξιοσε- 
βάςβς Ικανώς τοις γείτοσι βΧέπομεν · καί ή 
χώρα αυτών τά  Αναμεταξύ Ιζρβ και Φόρα 
παραπόντια, υποχείρια §βμβνοις έγένετο. 
Λιήκει η χώρα των δάκων (των άγρορβμέι 
νωί>), φησιν ό ΧαΧκοκονδνΧης, άπο Λρδέ* 
Χία τής παιάνων Λαχίας άρχομένη, ϊς τι 
έπι ευξεινον Πόντον · ϊχει δέ έπI δεξιάν 
μεν κα&ηχβσα έπι θάλασσαν, τον Ιςροι 
ποταμόν * έπ* άριςεράνδέ, Μπογδάνίαν 
j f l l a  ταύτα μεν έπΐ ΧαΧχοκονδύΧο, οτε



κατ αυτόν9 καί Μ εχμετ 6 f ,  Κωνςαν^ 
tivanohv έλων, ηερί τό μέσον %Sfc δέκα
της ηέματης έχατονταετηρίδος, μεγάλη 
ςρατφ in i ΒΙάδον έςράτενσε, τίσων τα$ς 
όνο μνριύσιν, ώζ φ ασι, των άνασκολο- 
πισ^έντων τνρκων, και 6 ήγεμών της 
Μπογδανίας σύμμαχοι τφΜ εχμέτ τογχάπ 
νων, έηολιόρκησε το ΚεϊΧίον, άνηχοντψ, 
Βλάΰω> καί έλεΐν βκ ήδννή&η. jOtXaτό. 
K dliov  πολύ πρότερον b  τφ δωδεχάτψ 
ένιαντω της αυτής έκατονταετηρίδος, ανήκε 
tofc Μολδοβάνοις. Τοιγαραν ήτύχγτω ν  
έσχατων άριςερών παριςρίων, τα ϊςαξ ιό^  
τησι των ηγεμόνων εϊηετο,. ότέ μεν άχροτ 
ραμάνοις, ότέ δε, μολδοβάνοις άνηκόντων. 
Οι δε νογάδαι τάταροι διέβησαν μετάτω ν  
χορίων αντοις ραμένων τον Ιςρον , κούτην  
των κωνςαντιναπολιτών έληίσαντο * iffo* 
ληςενοντες γάρ άλλοΐζ τοσατον χρόνον o k  
βέλτιςοι ραμένοι, ηδη ξκηεηαιδενμένοι 
την τέχνην, άρχιληςενασι. ν

ΙΙερ ί τ&τΗζ τας χρόνος καί Β ασ σ αρά*  
§ας εν τω Ραμανικφ άγρω μ ετά  χλεβςήγε-

— 4ai —



μόνενεν, 6 και Κάρολον τον βασιλέα των 
μοαγγνόρων, τνρω και πλεονεξία καί θεο- 
ληχρία πορασπονδήσαντα, και δυνάμει με
γάλη ές τον Ρομανικόν αγρόν πολεμίως 
έσβαλόντα, κατά κράτος νικήσας, ώςε 
μόλις πολλοςημόριον τη μεγάλο ςρατο, 
teal αυτόν τον Κάρολον, παρ' έλπίδα no-* 
σαν, ξενείμονα διασωθηναι. Μ ηποτετο 
Β ασσαράβα τά  σέραν Σιρέτο μέχρι Θα
λάσσης παρίςρια χειρωσαμενο, δ ύπερ. 
ϋροτον  υπόνομός από τη κατακτήτορος 
παρωνομάσθη ,  καίί απ  έκείνο μέχρι τη 
νυν, έξαπλωθέν μέχρι τη Τυρά, το όνομα 
διασφζεται $ Οι δε νογάδαι, ΰποταχθέν- 
τες τφ ζνγω των φυμένων, την τε θρη
σκείαν και τον λοιπόν τρόπον τη βίο των 
κρατέτων έναγκαλίζονται, και αυτοίς άνα- 
μέ/γνυνταί' είσι δε οι και πέραν τη Τέρα 
πέραιονταί, Ησοις υποταγή και θρησκεία 
όπήρεσκε * και γάρ από τη Τ έρα μέχρι της 
χερσόνησό νογάδαι την χώραν ένέμοντο* 
Ε πειτα  δε νποχωρηθείσης της Β ασσαρα- 
βίας τοϊς τύρκοις υπό τη μεγάλο Στεφάνου
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ηρχον γάρ μέχρι το Πόντο r6re ot μολόο* 
βάνοΓ νογάδαι τάταροι μωαμ&ανοι όν- 
« ί ,  έκ των πέραν το Τυρά ές το μέσον 
τής Βασσαραβίας μετανέςησαν, καΙΜπον- 
τζιάκ την χώραν ώνόμασαν, ώσπερ έτι καώ 
νυν οΐ τάταροι καί τινες άλλοι αντην όνο-  
μάζοσι.

Τά έρεξήζ άναηινώσκονται ϊτι επί ςη+ 
λης τεθειμένη: υπέρ την nvhp της έκκλη- 
σίας Εεσμποέν, έν τη Μολδόβη πέραν το 
ποταμό Σιρέτο.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΛΕΕΙ ΘΕΟΥ ΗΓΕΜΩΝ ΤΗΣ 
ΓΗΣ ΤΗΣ ΜΟΛΑΟΒΗΣ, ΥΙΟΣ ΜΠΟΓΔΑ- 

NOT ΗΓΕΜΟΝΟΣ ΕΝ ΕΤΕΙ ΚΟΣΜΟ* 
ΓΟΝΙΑΣ, 6984·

Εν τφ εικοςφ ενιαυτφ τής ήμε- 
τέρας ηγεμονίας 6 δυνατός βασι
λεύς των τύρκων Μεχμετ μετά 
πασών των τής Ασίας δυνάμεων* 
και μετά το βοεβόδα Βασσαρά-



****** 4 s 4

βά, άγοντοίχαΐ αντβπάσας τάς 
δυνάμεις της' γης Βασσαραβίας 
ήλ^ετήν γήντήςΜολδόβης έλβν9 
και δβλωσόμενος, καΐένταν&αές 
την Βαλεάλμπαν ϊκετο *  ημείς τε 
Στέφανος δ δεύτερος μετά te  
ημετέρπ νίδ Αλέξανδρο βοεβοδα9 
4Μ&ί$φίΜμβ?οι, ύπερπατρίδος 
έν μεγάλη προς αυτόν μάχη ήμυ* 
νάμε%α9 κατά την εικοςήν έκτην 

ί&Μ&μηνδς' δόξαν δέ άλλως 
τφ£$έφ, ητϊή&ησαν οί χριςιανοί 
νποτωνεανικών [παγγύνων,πρό- 
φερε το γγ ως προ τδ α ] ,  και το 
τρνίδϋ τής Μόλδδβης άπωλέσα- 
-με&%Τβτυ ένεκα ιδίφκάί χρηςή 
^ρ&αιρέσει δ Στέφανος τον ναόν 
<Ψ$τον έπ όνόματι το άρχιςρα- 
- $ ή 0  Μιχαήλ έκτίαατο ,  εις με-



σίτείαν νήερέαντδ και τής όό-
 ̂ “ ** ■; · ** ·

μνης Μαρίας, καί των υιών ΛΧε- 
ξρνδρβ καΙΜπογδάνβ, καί εις μνη-
ίώσυνον των ενταύθα ηεσοντων♦

ορθοδόξων. Εν ετέι κοσμογονίας 
7 0 6 4  έν τή ογδόΐ} τβ σεητεμβρίσ.

' 1 Τω τής Βαΰΰαραβίας όνο μ άτι ένταν- 
δ Ρβμβνιχός αγρός bvosfocu, καί β- 

Τώς, ώζ ϊοικεν, έπί Στεράνβ ώνομάζετο, 
ύπάγετών μολδοβάνων y οΧτινες νυν Μβν- 
τενικόν αγρόν όνομάζβσι (Ίζάραν μβντε- 
νιάβκαν) και μβντένβς τβς κάτοικος έν τή 
έπιγώρίιρ γλώσσρ. ' Ουδεν ξένον, καινό- 
τροπία τό etav h  τοΐς άνδρώποις άβτλως 
ύπόκειται, καί λέξεις παλαιω&εϊσαι, ώς 
τετριμμένου ίμάτιον, απορρίπτονται δι 
βδεν άλλ* η &νειν τό παν φιλ&ντων παρα-  
λόγως των ανθρώπων χαινοτροπία. Κ α
λόν ή μεταβολή έπ ί τό κρεϊττον, 8 έςιν, 
Ιπ ί τό ενχολον και εύκολώτερον, έπί τό 
ενχρηςον και ευχρηςότερον, επί τό ολίγο-
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δάπανον καί όλιγοδαπανώτερον, ίπ ι τό  
υγιές και ύγιεςερον * και 6 πατήρ της ή$ι~ 
κής, 6 Πυθαγόρας χρηματίζων, πολύπρό 
πρό πολλβ ηδη Μ ή SvaxoXwe τον β ϊ ο ν  Τ Ο ΙϋΤ Ο  

τι λέγειν συνεπτυγμένων, έβ&λετο· άλλ* οΐ 
άνθρωποι βχ βτω τα  πολλά, μάλλον δε, 
σχεδόν τά πάντα κακή τύχη βαδίζβσι, και- 
τοτροπικά τρόπον τινά ζωα, άλλ* b λογικά 
τνγχάνοντε ς* τργάρκαινοτροπίερπολν μαλ· 
λον η τω λόγφόρώνται έπόμενοι, καισνγκι· 
νόνται τά πολλά έτέροις ώσπερ γελοίοι πί&η· 
κοι. Σύγγνω&£ μ οι, φίλε πολλάκις παρεκ- 
βαίνοντι, και καινοτροπίαν άποτρόπαιόν τ ι 
ήγα καΐάποςρέφο ώς έκ διάμετρο τω όρ$ω 
λόγω άντιχειμένην · άλλων γάρ καινότροπέ 
χόν και σύ ζώον, και πάλιν σύγγνω&ι* Μ ή- 
ποτέ άποβαλόντεν ο ΐ άγρορφεμβνοι τά  πέ
ραν τβ ποταμό Σιρέτο, συναποβαλειν ή- 
δελησαν και το όνομα της χώρας αδτών, 
και έτέρως ταύτψ  ώνόμασαν, και εν τοΐς 
άποβεβλημένοις τό όνομα ϊμεινεν, η ot 
μολδοβάνοι ϊπ ειτα  όνομάζοντες τό κατάκ- 
τημα Βασσαραβίαν, τω Τζάρα μ&ντενιά-



σχα έχρώντο, τόν Ρβμονικόν άγρόν όνο- 
μάζοντες, οϊτε φβμβνοι μνήμνην ηττης at- 
σχννόμενοι, τό όνομα, τής χώρας μετέβα- 
λον; Η  ςήληαύτη τό παλαιότερόν έςιμολ- 
δαβικόν ϋπόμνημα, και διά τοτο' πάντων 
των άλλων το άξιολογώτερον. Τω βοεβό- 
δας Β ασσαράβας, έτερος βοεβόδας έννοεϊ- 
τα ι τω Στεφάνι? stερϊ εκατονταετηρίδα με
τά  τόν νικητήν το Κάρολο άκμάζοντι. Των 
δύο έτών, τό πρώτον, τόν χρόνον εμφαίνει 
ίσως κα&  ον ή μάχη συνέβη» καί τό δεύτε
ρον, τόν χρόνον κο&* δν ή έκκλησία έκτί- 
σ$η , έν τω τεσσαρακοςω ήδη τής ήγεμο- 
νίας τό Στεφάνο, δς έν τω με* ϊτει τής η
γεμονίας αντβ τόν βίον μετήλλαξε.

Γενβα ϊο ι . Ραγβζα ϊο ι .
' Ε ν τή δέκατη τρίτη έκατονταετηρίδι, 

οίγενβαϊοι, των κωνςαντινβπολιτών μ αν- 
τάπασιν αίσχίςως ταπεινω&έντων ,  διαβάν- 
τες τόν Ελλήσποντον και τόν &ρακικόν 
βόσπορον, τό έμπορίβ τό Πόντο γίνονται 
κύριοι* και Καφάν όνομαςήν έν Κ ρϊμ  πό-
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τήςδφτρνφή» άπροορασίας δεινά, ώς δή- 
$εν αυτοί το δέοντος μη άμαρτόντες, ώς 
τάχα αυτοί μηδενός των σωτηρίων μέσων 
άμελήσαντες, $τέρω νινί ασεβώς μάλα τά  
κακά προσαναγράφοντες. Η  Κωνςαντι- 
νέπολις τότεή  πολναν&ρωποτέρα πόλις το 
δυτικό της οίχομένης μέρος έτνγχανε, πολ- 
λάς Εκατοντάδας χιλιάδων κατοίκων έχοσα, 
καί όσος οδέ πάσα ή επικράτεια της Γ ε- 
νέης, άλλα τό ιερόν πυρ το υπέρ πατρίδος 
και πίςεως έν&οσιασμο εσβεςο πάνΤη, καί 
αΐέςιάδες, ΰπερ τό δέον πλη&υν&εϊσαι, ρά· 
διον βίον φυλακήν πνρός έκδεχόμεναι, τρυ
φή σννδιαφ&αρεϊσαι καί αντα ί, εν πσρει- 
μένη άρχη παρανομδσάι όλως παραβλεπό- 
μεναι, παρά τό τρνφαν οδενός έτερο έφρόν- 
τιζον, και άπολόμεναι καί ανταί οκ ήσ$ά- 
νοντο, κάκιςαι έςιάδες γενόμεναι. < Ην 
μεν ον τό  παν άψυχόν πως εν τοϊς τότε 
χρόνοις καί ερμαιον τοϊςτνχόσι, καί λεία 
φφςη τοϊς απλώς έπερχομένοις έτέρωδεν.

Η ααν &η τοϊς γενοαίοις καί εν Μολτ 
δόβηΥ πρώτον μεν έμπορικαί οικίαι, εϊτα

—  * * 9  “



δε χολ ρρβρια, εξ ων άντίςασιν δρώντες, 
ήμννοντο, a μόνον to τη παραλίμ, αλλά 
καί έν τοίς παραποταμίοις, καί α  νυν] βλέ- 
πομεν παρά τον Τύράν h  δεξιά, πάντως 
η αυτών ή των φαγβζαίων έτύγχανον χτί
σματα. Τινες δε κψ> τη μητροιϊόλει τη 
Σβτζιάβη Ιμποριχάς αυτών όχνράς οΙκίας 
είναι λέγβσιν. Αλλά κατά τον πεντηκο- 
ςόν πέμπτον ενιαυτόν τής δέκατης πέμπτης 
ίκατονταετηρίδος, ανδρών ήδη to Κωνςαν- 
τινβπόλει όντων, άπολέσαντες τότοις Γα- 
λατάν, καί Κόφαν τοις ιδίοις πάλιν, μετά  
έννεακαίδεκα έτη, το έμπόριον αύτώνκαί 
την δύναμιν avvasτώλεσαν, καί ίς Λκερ- 
μαν καταρνγόντες ήτνχησαν. Ε τι δε καί 
φαγβζαίβς δρω μεν Ιμπορενσομένος, ές την 
Μολδόβην καί Βασσαραβίαν συχνάζοντας, 
οι καί εοίκασι προ γενβαίων έλδειν ένταϋ- 
$ α . Εν γάρ τή τής Ραγβζης Ιςορίφ δρω- 
μεν αυτός, παρά το λατίνο to Κωνςαντι■«* 
νβπόλει βασιλέως, καί παρά τών to Η ρα- 
κλεία καί Τραπεζόντι κωνςατινβπολιτικών 
βασιλέων, γράμμασι τόν πλονέν τω Π ον-
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τω σφίσιν έπιτρέπβσιν, έφοδιαζομένας, 
περί τον πέμπτον ενιαυτόν της δέκατης 
τρίτης ίχατονταετηρίδος * ieai έπειτα περί 
τον όγδοηκοςδν τέταρτον ένιαυτδν της δέ
κατης πέμπτης έκατονταερηρίδος, πολλά 
έμπορικά Ιδρύματα εν τοϊς παραλίοις τα 
Πόντο καί έν Μολδύβη, δρω μεν αντβς 
απολέσαντας9 διά τβς αναμεταξύ τνρκων, 
ρασσων καί πόλσκων πολέμας.

Jnvyovoi τίνων οί ρβμννοι.
Τά έ$νη γον τα  έκ τα μνχα της Λσίας 

ενταύθα έκραγέντα, και ύπ* άλλήλων νπο-  
ταγέντα, καί κατασύντριβεντα κατ ολίγον 
έκ περιύδα, έξηφανίζοντο τά  πλείω* ο ί δε 
ήμέτεροι (αμανοι ένδιδόντες ταΧς δρμαϊς 
καί μανικαϊς αυτών ώσεσιν, έσώζοντο καί 
ηνξανον. Οι δε έσχατοι πάντων μογγαλοι, 
ηλδον, καί διά τον σωτήριον τή Ευρώπη 
τα Τζιαγατάη θάνατον, άπήλ^ον, καί νπο- 
ςρέροντες, ώςπερ σφοδρά καταιγϊς εκ δυ- 
σμών καταρφηγννμένη, παν το νπαντώμε- 
νον άπολλνασιν. Οι ραμένοι ώς έ^νος
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υποκείμενον καί άρχόμενον, Αλάσσονα 
πάντων ϊπααχον, των Απερχομένων, ώς 
£^ος τά πολλά, κατά των το κράτος Αχόν-  
των Ακμαινομενων καί λυσσόντων, καί,τοίς 
αρχομενοις προσηνέςερον καί ήπιώτερον 
φερο μενών, καί τβς τά δυσπρόσιτα καί 
άνακεχωρηκότα οίκαντας, ώς είκος, σεβό
μενων. Τον λαόν τδτον τόν τά  μεταξύ 
Τνρα]καϊ Πόντο Ιςρο καί Τισσο νεμάμε- 
νον, σνμμικτον εκ πολλών λαών ήγητέον 
κατάγεσ&αι, Ακ κιμμερίων καί σκυτών 
καίσλάβων πάντως της $ιζης, των παλαι- 
οτέρων άγνοβμένων, Ακ γετών καί Ακ των 
όμογλωττων αύτοϊς γότθων καί δάκων καί 
βαςάρνων καί γεπίδων, ϊτ ι δέ χαί βννων, 
φοξολάνων, σλαβίνων, άντων, βανδήλών, 
ββργάρων, άβάρων, χαζάρων, καγγάρων, 
δγγραν, βζων, κβμάνων καί νογαδων, οι 
ράντες, όσοι κατέμειναν Ανταν^α, τά  των 
ραμένων Αναγκαλισάμενοι, κατ ολίγον 
εξερφαμανί^σαν, καί οδέ ίχνος αυτών 
τω τόπφκαταλέλειπται· έκτός τινων ονο
μάτων , γνωςών μόνων κ α ί τάτων- τοιέτων
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οντων, άμνδρόν λέγω, μεγάλων εθνών oi- 
,χηθέντων μνημόσυνου, τοϊς περί Ιςορίαν 
σπβδάζβσιν. Ε ισ ϊ δε ταΰτα τά  ήμιν γνωςά, 
προς τοϊς άρορώσι τβς δζβς ών περ ανωτέ
ρω έμνήσθημεν, δύο Κβμανες ένΜολδόβη, 
άγρίδια χαι χώμαι, ων το μεν, εν τω ϋπο- 
νομω Απραγοι, τό δέ, έν τω νπονομώ έςι 
Μ παχοέβ, παρά τον ποταμόν Τροτβς, δύω 
ηβώρας ϋπερχείμενον τής Οχνης· Π ατη 
τές, κώμη έν Αρδελίω χαι Πατζινέχ χωμό- 
πολις, ώςάχέομεν, έν Βπργαρία, χαι δύο 
χώμαι έν Αρδελίω Κ όμανα ονομαζόμενοι. 
Θ ιατά  ανθρώπινα, χαι έρ* οϊοις χομπά- 
ξβσι χαι νιρηλορρονβσιν ο ΐ άνθρωποι! Α θ
λιοι χαι τρισάθλιοι βροτοίΐ Ε τι δε χαίχώ- 
μ α ι όλαι έν τοϊς δυτικοίς χαι όρεινοϊς τής 
Μολδόβης εΐσ ί, ων οί κάτοικοι μβχάνοι, 
άλ ν  a Χ8μόνοι χαλονται, χαϊ τινα παρ' 
αντοϊς Ιόιάζοντα ϊθ ιιια , χολ έρωτώσιν ή- 
μίν; την αιτίαν μαθεϊν ββλομένοις, ταύτα 
μι χάνοις εϊθ ιςα ι, άλλ" β μολδοβάνοις, οΐ 
έρωτηθέντες άπεχρίναντο» Η  γλωσσά δέ 
αυτών φβμβνιχή έςί.



K  e  φ  α  λ  α  ι  ο  ί> . e\

Β ο ε β ό δ α ι  ρ β μ β ν ο ι.

Ρ β μ α ν ο ι δε, οΧ καί πράτερον ϊν τισιν 
έρνμνοις μέρεσι δΐ ίαυτών α ντο νόμως χαι 
ανεξαρτήτως έπολιτένοντο, νυν ήδη μετά  
τον εξαφανισμον των έωων καμάτων, καί 
μετά την παντελή έκπόνησιν καί rasτείνω- 
σιν των δυτικών, επαίρειν ήρξαντο τήν κε
φαλήν, καί πολιτικοϊς ονςήμασι σπαδαβό- 
τερον ενασχολεϊσ^αι, βοεβυδας ϊχοντες 
άρχηγεμόνας, δίσπερ καί πρότερον, ας αύ- 
τοί εκλογή δΐ έαντών ειρηρίζοντο · καί ή- 
σαν έντεν^εν τά  πολιτικά σνςήματα αύ- 
των, άριςοκρατικά μεν εν τοϊς αρχαι
ρεσία ις ή μεσοηγεμονίαις , μοναρχικά δε, 
των ηγεμόνων έκλεχ&έντων καί άναγορεν- 
$έντων. Της αρχής αν των καμάτων άρ
δην καταλυ^είσης, καί εκ των ήιζών αυτής 
έκτιλ^είσης, καί των μοαγγυορων ταπει-
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νω^έντων, m l· των νογαδων άτνχησάντων, 
m l ταις προς τβς ββργάρας μάχαις πάντη 
ταπεινω&έντων, φομανικάς Επικράτειας όνο 
δρω μεν , την τε b  τω Φαγγαράς και την b  
τώ Μαραμδς, τάς άξιολογωτέρας, και μεί~ 
ζβς των άλλων, ίς τά μεσημβρινά καί έωα 
της Ραμανίας Εκτεινόμενος, καί Εντός ολί
γα μέχρι τα Ιςρα καί Πάντα ίκομένας* 
Ησαν δέ και Εντοις κάτω παροΧτίοις βοε- 
βόδαι $0μόνοι τρεις4 οί μεν δύο, πέραν 
τα Ολτα, ό δέ τρίτος, Εντός τα Ολτα4 παν-* 
τως δε καί τέτων ϊτ ι καί ετεροι μικρότεροι 
vp' έτέροις όνόμασί, ώσπερ και εν Μ ολ- 
δόβη, Εν τ&τοιςτοΐς χρόνοις, πολλοί παν-* 
τως μικροί αρχηγοί ανεξάρτητοι έτύγχανον4 
και το Κυμπολαγγ της Μολδόβης καί ή 
Βράντζα πάντως πολύ προ τα Λραγότζη, 
δυσβασιών m i δνσοόιών χάριτί, ναι δη m l 
τής άνδρίας των m foixav, ιιρχηδια αυτό
νομα Ετύγχανεν*

Ο ι δέ έν τω Ραμανικω άγρω βοεβόδαί 
μετά την ϋπό των Μογγαλων των καμάτων 
κατάλοσιν, παντός τα Ραμάνικά άγρα, έκ-<

Ee 2
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rdi ϊσως των προκατάχοις τβ Νεγροβόδα 
άνηκόντων, αρχειν έοίκαύι, και άπλέςεροι 
και άκακοι τυγχάνοντες, τβς προς σφάς 
ερχομένος παππιςάς, ώς ξένβς, τβς προ« 
βατοσχήμβς λύκος, έόέχοντο καί ήνέχοντο, 
μηδέν πλέον το ενεςώτος ύπονοβτες * καί 
βς έτεροι ναζηραίβς έκάλον, αυτοί ώς ξένος 
άπ?Μς καί άκάκως $εωρβντες, βδ 'εν τβτων 
έφρόντιζον, εΐ άλη&η τά λεγάμενα, άτι ό 
βασιλεύς των μοαγγνόρων ναζηραίβς εν
ταύθα άπεςάλκοι, τά  από τβ Ολτβ μέχρι 
τβ Ιαϊκ  γελοίως Επιτετραμμένος, ώς τάχα 
των πέραν τβ Ολτβ τοϊς μοαγγνόροις υπη
κόων οντων. Οτι μεν ον ρβμβνικαϊς άρ- 
χαϊς καί τά  πέραν [καί τά εντός τβ Ολτβ 
μετά την κατάλυσιν των κβμάνων, νπήκοα 
ην, και εξ ών ot λατϊνοι λέγβσι, πρόδηλον' 
τά  δ* ετερα καί λεπτόμερ έςερα , ασαφή 
πάντα* o f γάρ τότε γράφοντες λατϊνοι, 
μηδέν τό παρά λατίνβς φρονβν οίόμενοι, 
καί το σνμφρον αφίσιν είναι τ ι, καί μ ι
κρόν πάμπαν ον, ήγβμενοι, τβτβ μεν πολ- 
λβ καί τβ παντός ήξίωσαν λόγβ, εκείνο δε
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έδεμίαν, ώς είμή δλως ϋπήρχέ, μνείαν 
έποίήσαν· καί επήλνδάς τινας ή φυγάδας 
m i ξένος τοίg φβμβνοις, ίπήραν καί εξύ
μνησαν, ώς πολυάριθμος αυτόχθονος · των 
δ* αυτοχθόνων καώ πολυαρίθμων φυμένων, 
και δ ιά  τδτο πρωτευόντως λόγβ άξιων, σχε
δόν βδείς λόγος παρ' αντοίς, δτι μη π ά -  
ρεργον * και ρό πάρεργου αυτό, οχ οϊον ήν, 
άλλ* οϊον ή εξημμένη και έκκεκανμένη υπό 
τής θρήσκο μανίας φαντασία έζωγράφει, 
παρίςαται. Τούτη τοι και προσεκτέον τω 
τά  άρορώντα τβς όρθοδόξβς φομβνος, όποια  
ποτ άν η, υπό λατίνων παραδοθέντα, άνα- 
γινώσκάντι, καί εΐκάζειν δει καί τεκμαίρε- 
σθαΛ την αλήθειαν, καί τούτης, δΐ έξημ- 
μόνην φαντασίαν λανθανέσης ένίοτε τβς 
λέγοντας, άπτεσθαι*

Ν & γ  Q ο β ό  δ α  ς.

Π ερί την αρχήν τής δέκατης τέταρτης 
έκατονταετηρέδος, αναμεταξύ ; τβ δεκάτο 
καί τρισκαιδεκάτβ ενιαυτέ (ι3ιο καί ιοι3), 
Ρόδος ή Ράδβλος, δ επονομαζόμενος iVfe-
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γροβόδας, ήγβν μέλος βοεβόδας, βοεβό
δας τνγχάνων της εν τοϊς άνω παρολτίοις 
ρβμβνικής επικράτειας, ςενής βσης της χώ
ρας και ϋπό κακών και Ιτερο^ρήακων γει
τόνων, όμοδρήσκων τοϊς μοαγγνόροις, 
ένοχλόμένος, των σάξων και των Τζέκλερ, 
και βλέποπ έτέραν πολύ κρείττω και μείζω 
και αύτβ τβ Λρδελ χώραν έν μεσημβρίες 
κειμένην, των δυνατών εκεϊ ξένων σχεδόν 
έξαρανισ^έντων, καί των ήδη αρχόντων 
ήβμόνων μηδένα Ικανόν ό ί άν$ίςασ& αι, 
δνσχρηςόσης ο ΐ χώρας έτέραν ευχρηςβσαν 
άντικαταλλάξασδαι ϊγνω κακεϊσε μετανα- 
ςηναι. Εοικε δε οτι μετοικήσας έν τοϊς 
μεσημβρινοϊς, υποκείμενόν ο ΐ είχε και τον 
τόπον ό&εν έξήλ^εν * δ$ερ και ήγεμών τβ 
ρβμβνικβ άγρβ και δόξ των περί Ομλας και 
Φβγαράς επωνομάζετο * άλλα τοϊς έπιγρα- 
φαΐς καί τοϊς έπωνυμίαις πράγματα αεί 
τεκμαίρεσδαι καί συμπεραίνει? καί άπο- 
φαίνεσScu βκ %ρ(>ωταΐ' καταχρήσεις γάρ καί 
τβτων εποίβν καί ποιβσι καί ποιήσβσε πάν
τως οί άνθρωποι, καί γελοίως πάντη ενίοτε.



Α ααίροντι δε ίπ ί των μεσημβρινών τδ 
Φογαράς τ$  Ράδιρ , συναπήρον αύτφ πάν
τως καί o l δν άξιώμασι ςρατηγικοϊς και 
πολιτικοί:, και τής υπερορία πάντως μέρος 
άξιόλογον καί πρότερον αυτιά Υποκείμε
νον ή ν  καί Ράδος δ μείζων και δυνατότε
ρος των φβμβνικών βοεβοδών έτυγχανεν 
άλλως γάρ αν δυσχερής πάντη ήν αυτιά κ α ί 
ή εισβολή και ή κάτάκτησις, έτέρων πολ
λών έχει βοεβοδών προϋπαρχόντων · Ηδη 
γάρ προ χρόνο, δτε o l &οοτίδαι των έντδς 
Τισσδ ήγεμόνεϋον, ο ί έλενδεροι φομονϋι 
κτηματικοί μεσημβρινών τόπων τδ  Αρδελ 
Ιτύγχανον, και τον Ρομανικόν αγρόν ανε
ξάρτητον έκέκτηντο, και το βόρειον αυτό 
μέρος, ή κη,ν ο ί πλησιόχωροι νπονομοι τω 
Φβγαράς, πάντως φογαρασικοις βόδαις 
νπέκειντο» Τοιδτό τι ήμϊν δοκεΐ και τη 
το Μ αραμδς έλεν$έρα ρομανική επικρά
τεια σνμ βψ αι, δ  έςιν έκέκτητο και αυτή  
τδ βόρειον τής Μολδόβης πολύ πρότερον 
τής έπ ί τδ άνατολικονότιον τδ Αραγότξη 
μεταναςάσεως. Τα βόρεια τοίνυν τδ Ρ ο-

-  <59 -  ,
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μβνιχβάγρβ Ράδω και τοις προ αύτββοε- 
βόδαις ύπήκοα όντα, την της ήγεμονίας 
μετάςασιν , καί παντός τβ φβμβνιχό άγρβ
κατάκτησιν ήνχόλνναν,

* ■' ,

At έλεν^εροι και δννατώτεραι ββμβνι- 
καί επικράτειαν, πάντως-και σύςημα τέ
λειον εκκλησίαςικδν εϊχ ον  και ό Ρόδος 
μετα&είς τον θρόνον, πάντως και τον 
επίσκοπον ή μητροπολίτην τβ Φβγαράς 
σννέπηγάγετο· Qqov γάρ οτω κατά γνώ
μην ο ΐ άπέβαινε το έγχείρημα. Τίνος δέ 
ενεκα βδείς λόγος των κληρικών σνςημάτων 
τοϊς ίςορικοϊς, β(Γ ημείς έ'χομεν λέγειν, 
είδε καί λέγειν τ ι άνάγκη, άπονεμομεν την 
σιωπήν, τβτο μεν, αμα^εία και σκαια, 
άδιαρορία  τινών, οϊς β ρροντίς τ ά  κ α ί  αυ
τός άναγράρειν ή τά  γεγραμμένα ρνλάτ- 
τειν  * καί ήμϊν έ&ελήσασι προ δύο ήδη 
έν ιόντων καί επέκεινα, μα&εϊν τ ι των άρο- 
ρώντων τον κλήρον καί την αρχήν τής ήγε
μονίας, διεγεϊραι την ριλομό&ειαν καί 
κινήσαι καί νικήσαι τήν φβμβνικήν νω&ρό- 
τη τα, νπήρξεν αδύνατον, και έπομενως



#τ«(Γ αυτών, των αφοριόντων αυτός 
εμ ά$ομ εν  τβτο δε, ^ρησκομανίηι έτέ- 
ρων> οϊς τά  όμόψρονα, και εντελή όντα, 
μεγάλο ήξίωται λόγο, τά δ* έτερόψρονα, 
και πολλδ λύγο άξια όντα, περιεφρονή3η- 
σαν, ή έτεροίως πως παρεςά&ησαν. Ράδος 
δε νποτάξας τον Ρβμονιχόν αγρόν, τός έν 
αίτωβοεβόδας άντιςήναι βολη&έντας, β ια - 
σάμένος, και Εκκλησίας και φρόρια και 
μοναςήρία καί αγοράς κταγάμενος, και 
μέλλων ήδη άπο&νήσκειν, τόΐς επίσκοπο ις

. .. . / ν '  * .

και άρχοσιν, εκλογή χαιιρήφφέχ τώννίών 
το βοεβόδα, ή νΐό μη όντος, εκ των αρχόν- 
των, τόν^αξιώτερον άναγορενειν ήγεμόνα 
επέταξε* Θανόντα δε αυτόν διεδέξατο 6 
υίός Βλάϊκος. Οι λεγοντες ότι 6 Ράδος 
προτροπή τής γυναιχός αυτό, δυο μονα
ςήρια λατίνοις μοναχοις, άνεγείρατο, ημάς 
και εκαςον ευ ανλλογιζόμενον, π ειδομ έ- 
νες όκ εχοσι λεγοντες. ομεν ον «Γ οτι 
παππόρρων ή σύζυγος το Ράδο ετνγχανε.

Βασσαράβας δε Βλάϊχον διαδέχεται, 
καί Κάρολον τον μοε^γγνόρων βασιλέα, i j f

-τ* 44ι -·*
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€ όρμήσαντα δυνάμει μεγάλη, φιλίαν καί 
ειρήνην άναιτίως παραβαίνοντα, m i πλή
θος θρησκομανών μοναχών συνεπαγόμε
νο ν, μάλλον δε αυτόν ϋπ εκείνων σύρδην 
αγόμενου, και μηδενί τρόπω εξιλεωθήναι 
m l διαλλαγήναι θελήσαντα, νικά ολοσχερή 
μ άχη ν  κοκ όχεϊρα άδικον άρας, μόλις $ε- 
νειμονιά λαθών τον νικήσαντα, διαφεύγει 
τον αμυνόμενου* Οι δε θεομανεϊς μονα
χοί, ώς αίτιοι τδ πολέμβ, έπί έπικράτειαν, 
τον πάππαν μή γνωρίζβσαν, λνσσώντες, 
άνηλεέςατα τάς κεφαλας ήοπάλοις ύπό των 
ρβμόνων παιόμενοι, έφονενοντο. Β α σ -  
σαράβαν δε Αλέξανδρός τις διαδέχεται, 
είμή Βασσαράβας αυτός ήν ό Αλέξανδρος. 
Τδτόν πάλιν 6 υίός αύτδ Βλάϊκος διαδέχε
τ α ι, ος φοβηθείς τον Λβδόβικον μ ετά  δν- 
νάμενως μεγάλης Ιν Αρδέλ παραγενόμε- 
νον, την άρχηγεμονίαν αντδ έγνώρισεν, 
ώς φ ασι, μάλλον δε ώς φλναρδσι, m i φό- 
ρον τακτόν έτήσιον τελεϊν αντω έπηγγεί- 
λατο, ώς καταιρενδονται.

Μ ετά δε χρόνον τινά Αβδόβικος, νομόν
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Μ οαγγυορίας τον §βμβνιχον αγρόν ποιη- 
σαι ββλόμενος, δυνάμει μεγάλη Έρχεται' 
άποτνχών δε τβ σκοπδ, διαλλάττεται, καί 
τά πέραν τδ Ολτβ νπςορέφει τω βοεβόδα, 
i<f ώ τδζ έν τω Ρβμβνικω άγρω λατίνβζ 
τοις φβμβνοις μη έπηρεάζεσ3αι, ώζ λεγβσι, 
απίθανα πάντη λέγοντεζ' τά  γάρ πέραν 
τδ Ολτβ προ πολλδ ησαν φβμβνικοΐζ βοε- 
βόδοις ύπήκοα * καί ot λατϊνοι δδενός 
έδέοντο 'ξένβ προςάτβ* δολοπρακτδντες δε 
καί άνηρεμδντες καί άσελγαίνοντες, και 
τον κόσμον δλον σνμπαππίζειν έ3έλοντεζ, 
ώς κακοί ξένοι, φιλοξενίαν χαταπατδντεζ, 
λί&οις απ οβάλλεσαι ησαν άξιοι · Ε ι δε 
Αβδδβικοζ εισέβαλε παρασπόνδωζ έζ . τά  
πέραν τδ Ολτβ, οίκειοποιεϊσδαι τά  αλ- 
λότρια, βδένα λόγον είχε, καί τοιανταις 
παρασπόνδοις είσβολαΐς, τά τήζ κτηματμ  
κότητοζ δίκαια 3εμελιάν, χαδαιρεϊν έςι 
παν κτηματιχότητοζ δίκαιον. Οι μοναχοί 
λατϊνοι,  φασί, πολλές φβμβνβς ές το παπ- 
πικόν δόγμα έκ τδ πατρφβ μετήνεγκον. 
Θώμεν άλη3ές το λεγόμενον. Ονχδν βτω



ηροσψερόμενοι, άνηρεμαντες και τή &ρηα- 
χείφ τα τόπο, ξένοι όντες, έπιβαλενοντες, 
κατά ραμένων ϊπειτα προσανακλαιόμενοι, 
ακ ήσχννοντο; Σωφρονδντες οι ραμανοι 
και τής κοινής 1stιμελόμενοι ησυχίας, πα
ρόμοιας σκανδαλοποιός καί ταραχοποιός 
άνθρωπος, λίδοις τής χώρας έξελάσαι 
ώρειλον. Αλλα τοιαντας προφανείς ψευ
δολογίας έξερευγόμενοι ακ ήσχύνόησαν; 
Έ ιτα  πώς οίπαϊδες εκείνων, οϊπερ τάς κε
φάλας των παρομοίων μοναχών φοπάλοις 
κατέαξαν καί συι’έτριψαν, την αξιόποινον 
αυθάδειαν των φιλο^ορύβων τβτων ξένων 
παρέβλεψαν; Εγώ δε θαυμάζω όρων σοφάς 
και σεβάσμιας δια παιδείαν άνδρας μή 
παύοντας έπαναλαμβάνειν, καί λόγο αξίαν 
τοιαύτας προφανείς ψευδολογίας, σιωπής 
πάσης και-μην καί αποςροφής αξίας ώς 
καταισχυνόσας τον άνθρωπον. Ο πάππας 
την προθυμίαν και τον ζήλο» αυτών πν
εόμ ενος, ώς καλός οΐ ξρατιώτας, και προς 
τός κοσμαρχικας καί λαμικας σκοπός άριςα  
βαδίζοντας, προναμίοις και προβιβασμούς
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άντημείχparo, ίξάπτων αυτών δτως τό φι- 
λοσκάνόαλον καί φιλο&όρνβον.

Μ κογδανος βοεβόδας.
Ηδη δε των τδ Ρομανικό αγρό ηγεμό

νων μ ετά  κλέος ήγεμονευόντων, Μ πόγδα- 
νος έτερος ραμένος βοεβόδας τής περί Τισ- 
ϋδν άρχομενον επικράτειας · εϊδομεν γάρ 
κάκεϊ ρομανικήν επικράτειαν προ πολλδ 
Ιόρνμενην, καί προς αλκήν καί άμυνα» 
τβς ανδρείος καί τόξων εδ είδότας οΐκήτο- 
ρας, κατά κομανών καί καγγάρων, πάντως 
καί κατά μοαγγυόρων προ&νμως τρέ- 
πεβ&αΐ' Μ πόγδανος, λέγω, εκ ταύτης 
τής ρομανικής έλεν&έρας επικράτειας ο(Η 
μων, καί εν τω δντικοβορείω τής Μολδό- 
βης την μικράν αποικίαν ίδρύσας · έκγάρ  
τριακοσίων ανθρώπων σννίςασ^αι λεγο- 
(Ην, έτεροι δε καί τον μικρόν τοτον αρ ιθ 
μόν, πολύ μείονα είναι βολονται, εντός 
ολίγο τήν αρχήν αδτδ επί πολύ έξέτεινεν' 
ή χώρα γάρ εύφορος ήν, καί παντοδαποί 
ξένοι διά τδτο τω Μπογδάνω προσήρ-
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χοντο ,  ως τινες απερισκεψία παντελεϊ και 
ακρισία χυδαία, ή κακοηθεία μεγάλη λέ- 
γβσιν, ων, τοΐς λεγομένοις ακακία  
άπανοργίψ άγροικη, και π ύ ίον ί τινι η 
τοιότοις άντηχων και 6 Καντεμίρ, λανθά
νει βάζων παντάπασιν άνεμωλια, και υπο
γραφών και ψευδομαρτυρίαν καθ' έαντο 6 
πολύγλωσσος. Ηδη ον 6 Μπόγδανος ταις 
των παντοδαπών συγκλύδων, προσχω- 
ρήσεσι δυνατός ων, και σνςημα αρχής 
έχων, πολλά μέρη τής Κομανίας ϋπέταξε, 
και τος κβμάνος τος καταμείναντας ύπη- 
κόβς (ποίησε, καί τήν άρχηγεμονίαν έν τ$  
τόπια το βασιλέως των μοαγγνόρων γνωρί- 
ζειν οκ ήθελεν. Ο δέ δυνάμει μεγάλη (κα
μένος, καί άντίςασιν μεγάλην ευρών, των 
νέων κατοίκων θαφφαλαιοτέρων ήδη γενο ■ 
μένων, καί υπέρ τής νέας πατρίδοςκρά- 
τιςα  άμυνομένων, όπισθορμαν ήναγκά- 
σθη, μηδέν άλλο διαπραξάμενος, ως φασιν, 
ή τήν άρχηγεμονίαν το έθνος καί φδρον 
τακτόν (τήσιον, καί βτω σνγκατανεύσας 
αυτοΐς πολιτείαν αυτόνομον. Ταντα πάντα
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πάντως πάντη απίθανα, τινά δέ καί πλέον 
τι ή απίθανα, λήρος αυτόχρημα* ο$εν και 
αποςροφής μεν πολλής, έπιςροφής δε δό* 
ολίγης τνγάνει αξία .

Η  τω Θβάτφ καταπολεμη&εΐσα επι
κράτεια, ώς λέγεται, ή παρά τάς πηγάς τδ 
Τισσδ κείμενη, σύμμαχος δε μ&Χλον ή 
ύπήχοος Θβάτφ ύπάρχβσα, συνίςατο εκ 
των προς το βόρειον τδ Λρδέλ καί των 
περί Τισσδν άρχόμενον τόπων, δπβ τά  
πλάσ νατών μοαγγνόρων χρνσεϊα μέχρι τδ 
νυν ορύττεται, καί το περίφημον τοΐς 
μολδοβάνοις Μ αραμδς κεϊται. ΛλΧ ίσως 
ή &ρνλλβμένη ήττα τδ βοεβόδα, πλάσμα  
έςιν, ώςπερ καί πολλά άλλα, χαμερπών 
συγγραφέων κολακείας μάλλον ή αλητείας 
φίλων, ή Θβάτφ ήρωι τότε όντι καί ο ί$ β - 
μδνοι τω καιρφ ένδόντες, καί τίνος καί τδ  
χρνσδ μεταδόντες, σύμμαχοι καί φίλοι 
αντω έγένοντο. Τινές λέγβσιν άτι ό ί πε· 
ριτίσσιοι φβμβνοι, εν τή δωδέκατη άκατον- 
ταετηρίδι ές τδ άνατολικονότιον μετανέ- 
ςηααν * οτοι παραγόμενοι πάντως, τοιαντα

—  4 4 7  —



λέγειν προήχθησαν, έ'κτασιν αρχής πρδς 
μέλαιναν Κβμανίαν, έχλαβόντες μ ετάθε- 
σ ιν ' έ'οικε γάρ οτι πολύ πρότερον ot περί- 
τίσσιοι φβμβνοι την αρχήν αυτών πρδς τβς 
νπονομβς Σβτ&άβαν καί Ίξιαρναβτζ έξε- 
τετάκεσαν * ot δε βοεβόδαι έν τοϊς περί 
τόν Τισσδν Ζμενον μέχρι τβ μέσβ τής δέ
κατης Τετάρτης έκατονταετηρίδος, και τη-  
νικαντα μετάvi&jaav, ένοχλέμενοι ίσως 
ίκ εί νπδ των έτεροθρήσχων και πιεζόμενοι 
και δλως δνσχρηςέμενοι, ώσπερ καί οί πα- 
ρόλτιοι φβμβνοι, και βλεποντες και χβμ ά
νες ταπεινωθέντας παντάπασι, και τδς 
νογάδας ταίς επδρομαϊς και ταίς πρόςββρ- 
χάρες σνμπλοκαϊς εκπονηθέντας, Μ ετά-  
νέςησαν δέ οί βοεβόδαι σνςημα αρχής ϊχον- 
τες και δυνάμεις ίκανάς, ίνα ϊχοιεν τυς 
άντιςησομενβς εκεί φβμβνοκβμάνβς καί 
νογάδας εκβιάσασθαι * « γάρ ήν έρημος ή 
χώρα, ώς τινες άπλέςερον ή κακοηθέςερον 
φήθησαν.

Ταντα πολύ πιθανότερα και τή άλη- 
αλήθεια πολύι πλησιέςερα, ή άπερ ο ί
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λατϊνοι καί ετεροι τότβς μεταφράζοντες 
Ιξέδωκαν, έξεντελίζειν τά ρομόνωναεί πει- 
ρώμενοι καί χαμαί ές κολακείαν ερποντες * 
έββλοντο γάρ ώς φνγάδας ύπηκόβς μοαγ- 
γυόρων δεϊξαι καί παραςησαι τβς ψβμάνβς, 
καί κατ αυτών μή ββλομένων τω πάππα  
προσχωρήσαι, καί της καβάλο καί παλαιός 
άποσχισ&ηναι εκκλησίας, έξεμαίνοντο καί 
ελνσσων. Μητις ήμΐν Ονρέκην, μηδε μην 
Μνρόνην προβαλλέσδω, ο ϊ τινες καί ήτοι 
είδότες, 6 μεν Ονρέκη^την λατινικήν γλώσ
σαν > δ 0* ετερος την πολσκικην, πολλά 
ημών H άπλότητος καί άγνοιας άκάκως 
πάντη καί άπανόργως κατεψεύσαντο, έτέ- 
ροις πιςεύοντες. Μι δε καί αυτοί ο ϊ μολ- 
δοβάνοι της τών προγόνων λαμπρότητος 
άξιόν τ ι λέγειν, ώς περ δη και δεικνύειν αχ 
ϊχβσιν, έκτος κννός πνίγομένης καί βονάσβ 
κτεινομενης, τών οίκτο μάλλον ή λό^β 
άξιων, τών άξιων λόγο παραβλεπομενών, 
μεμπτέον τώ χρόνε), τότε) την πολλής 
μομφής άξίαν σιωπήν άπονέμοντας. Τ ί 
δε καί τβς τον ημετερον Ρόδον καί Αρα-

F f
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γότζην ευγενεϊς μοαγγυόρος λέγοντας είναι, 
ονομαςέον;  φλύαρος και ψενςας αναιδείς, 
κομπορρημόνως τα  ξαντών έπαίροντας, καί 
τα  έτέρων εξευτελίζοντας, καί την Ιεράν 
ασεβώς καταπατώντας αλήθειαν - ή χυδαίος 
διηγητάς καί τώ δντι σνρφετολόγος· καί 
αυντακτέοι οι τοιοτοι έτέροις συρφετολό- 
γοις, τοϊς τβς βοργάρβς κρέατα ίππων κα- 
ταβιβρεώσκείν νυν, εν ταϊς α&λίαις αυτών 
συρφετολογίαις έκδιδώσιν. Ιςορικος καί 
γεωγράφος όνομάζεν %ρς οίκτρος τέτβς, νή 
την αλή&ειν, βεβηλών έςί τά  τής Ιςορίας 
καί γεωγραφίας ιερά ονόματα.

Μπόγδανος ον πρώτος διά τάς προει
ρημένας αιτίας, όρμήσας έκ των περί Τισ- 
σύν άρχόμενον τόπων, προς το έώον τής 
JPoμονιάς ίκετο, οίτε τριακόσιοι άνδρες, 
ο ί άνω πο τών ποταμών Μολδόβης ή 
2οτζιάβης φανέντες πρώτον, ή τροφυλακή 
πάντως τώ Μπογδάνο ή τώ vie αντώ Αρα- 
γάτζη έτυγχανον. Ουτω Αραγότζης μετά  
ςρατιας άξιομάχο Ικόμένος, τος τε πο- 
λναρχομένος {ραμένος βία ή πει&οϊ προς
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έαντόν φαδίως ειλχνσε, m i τβς κβμάνες 
m l νογάδας, εξασ^ενήσαντας μεν ήδη, άν- 
τιςήναι δέ ετι δυναμίτες, εξελ^εϊν τής χώρας 
ή νποταγήναι ψ άγκασε, m l εντός ολίγα 
τής μελαίνης Κβμανίας, αυτός ή 6 μ ετ  
α ϊτόν , κύριος έγένετο. Α  δέ έτεροι ίςο- 
ρασι, κινδννενβαι μν&οι είναι, τοις εν τοις 
προ τής ελληνικής ίςόρίας χρόνοις σνμβαί- 
νβαιν, έοικότες. Αραγότζης βκ Έρημον 
την χώραν έκτήσατο, μάλλον δέ Έρημον 
παππιςών, οίκβμένην δέ μέχρι τη ΙΙόντβ  
ναό πολλών ραμένων οπαδών,τη παλαιό 
m i καΖτόλβ δόγματος· οιτε σύμμαχοι τω 
αντοκράτορι Μανβήλ την Βασσαραβίαν  
ωκβν, και νυν Έτι εν ταντη ραμένοι έκ πα
λαιό κάτοικοι είσί· πλείβς ϊτ ι επι κομα
νών, και των έπιλοίπων προτέρων έ&νών 
ήσαν, και λέγειν τ ι ές άπόδειξιν, οδέ και
ρός, βδέ $έλτ;σις, ώς περιττολογία τη  πρά
γματος όντος τοις νβνεχέσιν άναγινώ- 
σκβσιν.

Αλλα γάρ και πολλώ νςερον, και συγ
χρόνως τω Αρα/γότζη, εί μή μί& οι λατινι-

F f a



not πάντη τά  λεγάμενα είεν. Αοδέβικος, 
ως φ ασι, βασιλεύς μοαγγυόρων, ό περί 
τον τεσσαρακοςόν δεύτερον ενιαυτόν της 
δεκάτης έκατονταετηρίδος, βασιλεύειν άρ- 
ξάμένος, και Επομένως περί δώδεκα Ενιαυ
τός προ της ες την μελαιναν Κομανίαν 
ίσβολής τό,Αραγότζη, μετά μεγάλο ςρατα 
έσέβαλεν ές την Κο μανίαν, τιμωρήσων, 
ώς Ελεγε, τοΐς μάρτνσι, χαϊ το νεώτερον 
δόγμα, τον παππισμυν, έγκεντριών τη 
χώρα, λόχος όλος έπι τοτω ^εομανών υπα
γόμενος, μάλλον δε, φοράδην ύπ* αυτών 
κομιζόμένος, ή κημ,ω συρόμενος, Οκόν 
ή μέλαινα τότε Κομανία έρημος κατοίκων 
όκ ή ν  ό γάρ αν είπερ, μεγάλο ςρατό Ιδέη- 
σε τω Αοδοβίκω, όμενονόδετής παρόδιας 
αυτό, διά ςρατηγό §αςα το σκοπέ μεν ον 
διαπράξασδαι δνναμένο. Οι δε μάρτυρες 
αυτοί μοναχοί λατϊνοι ήσαν έκτόπως $εο- 
μανεΐς και κακόζηλοι και κακοήθεις, μινο- 
ρϊται καλέμενοι, εν τω Σιρέτη πόλει παρά 
τον όμώνυμον ποταμόν Ιδρυμένοι, ος ο ΐ 
εγχώριοι κομάνοι και ραμένοι άπέιροκα-
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κοντές δεξάμενοι αυτός, τέλος, ώς της το 
τόπο θρησκείας έπιββλβς, καί αναφανδόν 
πολέμιος, καί έπομένως σκανδαλοποιός, 
φιλοθορύβος καί ταραχοποιός έπικινδύνος, 
καί διά ταντα άνυποίςβς, άποδυσπετήσαν-  
τες, ποιναΐς άξίαις καθυποβεβληκεσαν, 
καθ* ον ήβολήθησαν τρόπον, % καθ* ον 
ήδυνήθησαν.

Αφικόμένος ον 6 Αοδδβικος, καί μη- 
δένα τον άνθιςάμενον ϊχων, έν πεντήκοντα 
ήμέραις, είκοσι μυριάδας κατοίκων έβά- 
π τισ ε, καί τος μινορίτας το παππάρεςον 
τητο ϊργον τω έαντών τάγματι άπονέμον- 
τας καί προσάπτοντας, μεγάλως ό πάππας 
άντήμειχρεν. Ου μύθοις έοικότα δοκεϊ τά  
λεγάμενα; Τδτοις γεμήν καί μύθοις δσν, 
καί πολλοϊς άλλοις συν λόγω τεκμαίροιτ 
άντις, οτι ή μέλαινα Κομανία πολυάνθρω
πος ήν, ςερήσει δε άξιολόγο πολιτεύματος 
διά τάς προσυμβάσας έπιδρομάς, κακώς 
άρχόμενοι οί κάτοικοι καί πολοαρχόμενοι, 
εί αληθής ή το Αοδοβίκο εισβολή, ποίησαν 
δκ ήδυναντο άντίςασιν αξιόχρεων δ γάρ



4 5 4

ικανή, βύ* έπιτηδεία ή πολυάνθρωπος χώρα 
Ις άντίςασιν κ α ί ές άμυναν , άλλ' ή καλώς 
άρχομένη καί άριςα  διοικβμένη καί πολι
τευόμενη. Ο αριθμός των βαπτισθέντων 
πολύ τή αλητείας ανώτερος* άλλ* εςω καί 
το δεκατημόριον · καί ότω πάλιν πολυά
ρ ιθμ οι οί κάτοικοι τής χώρας4 πολλοςη- 
μόριονγάρ πάντως αυτών εβαπτίθη* έξό- 
μωσις γάρ θρησκείας καί ίνός μόνο άνθρω
π ο , u ρόδιον έςίν, όδ* όλιγοχρόνιον ,  οχ 
όπως και μυριάδων δλων ανθρώπων.

ΛλΧ ot αναιδείς θεομαν εις, τατο μεν, 
σφάλλειν κακοήθως τός άλλος ββλόμενοι, 
%να τή των μολδοβάνων τάχα ες τδ σφέτε
ρον δόγμα, τον νεωτερισμόν, ρ$δία προ- 
σχωρήοει, καί έκείνοι, ώςάπόδειξιν αλή
θειας ταύτην Ικλαμβάνοντες, ήσ.ςα καί 
αυτοί οπαδοί σφών υπό σφών σφαλλόμενοι 
γεν ο ιν το* τβτο δε, ινα καί τω σφών ήγε- 
μόνι προς αρέσκειαν καί ήδιςα πράττειν 
τάχ α , φαινόμενοι, προνόμια καί προβι
βασμός H αυτό έκβιάσωνται, ραςα  έκ μι
κρών πάντη, καί εκ μηδόλως υπαρχόντων
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ενίοτε, έπολίαπλασίαζον καί ϊπλαττονμε
γάλες αριθμός, την ίεράν ασεβώς χατα- 
πατέντες αλήθειαν , ήεΐ καταχρενδόμενοι 
καί καταφλναρδντες ημών άναιδέςατα. Ον- 
κεν και πνρί m l £ipet ό Θεόληπτος Λβδβ- 
βικος εναγγελικώς πάντως έχρήσατο * οιτε 
θεοσεβείς, ύπηρέται m l αυτοί ήσαν τδ Ιε- 
ρδ πνρός τότε προθυμότατοι; άλλως 'γάρ 
αν, δδέτό πολλοςημόριον των λεγομένων 
βαπτισθηναι, έβαπτίσθη.

Πάντως καί επίσκοπος μένει των προ
σήλυτων καί ςρατηγός τδ 'νέο κτήματος 
φνλαξ. Λλλά πδ ήν αυτός, ό'τε Λραγότζης 
πρώτον έφάνη. Τίνος δε ϊτ ι ενεκα ό θρί]- 
σκομανής Αεδεβικος m l 6 θρησκόληπτος 
Κάρολος 6 πατήρ άντε, τδς Ιν Αρδελ m l  
Μ πανάτ καί .Γνλα §8μάνες, όρθοδόξες 
όντας, παρέβλεπον, καί μόνον τδς έν τη 
έωα καί μεσημβρινή Ρεμενία άκέειν δκ ή- 
νέχοντο; Ετεροϊα πάντη, φίλε, παρά τά  
πράγματα τά  λεγάμενα. Ονμενεν, δδε 
πλείες των ήεμενων τδς άναμεμιγμένος αν- 
τοϊς κβμάννς m l νογάδας ήγητέον · δδε γάρ
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οδέ τα πολυάρφμα ςρατεύματα, ευ$νς 
σνςα$είσης τής αρχή:, l| άλλοδαατή: ξενο- 
λογεϊσ^αι οΐεσ^αι δ ειω ς  δ νεώτερος Κτη- 
α ίας , 6 Καντεμιρ εν τφ περί Μολδόβης 
αύτο πονήματα βάλεται * βδ* από γης, ως- 
περ μύκητες, τοσαντα ςρατεύματα ήγη-* 
τέονάναφνεσ^αι^

Αβδύβικος ό βασιλεύ: των μοαγγνόρων 
αρχήν νέαν σνςα&ήναι πνεόμενος εντός τ$ 
Τ υρά, χαί όσα τρις κομάνοις πρότερον, 

, χαί τα επέκεινα r« Βόλγα καί J a ix  πάντως;  
έξοιχειοποιάμενος, φιλοδοξίας και χαί πλεο 
νεξίας όρια των ανθρώπων σπανίοις τιθέ
μενων, εν%ύς μετά όνράμεως μεγάλης ςρα- 
τεύει έπ'ι Μολδόβαν · (δεύτερα αυτή έχςρα- 
τεία  το Αοδοβίχβ επί Μολδόβαν,) βτω γάρ 
ή μέλαινα Kuμανία μετωνομάσ&η' χαί 
πάσχει ίσως χαί οτος, ά  καί 6 πατήρ αυτό 
έπεπόν^ει Ιν τω Ρεμονικω άγρω * άλΧ οχ, 
ως περ λέγασι, διαπραξάμενος δέ μηδέν 
άλλο, ή αρχηγέμονίαν Μολδόβης, χοχ 
φόρον τακτόν ετήσιον, χαί σνςρατείαν οώ- 
τω πολεμδντι, χαί έπιτρέψας ϋτως αντοίς



πολίτευμα ανεξάρτητον καί αυτόνομον, 
νπέςρεψεν οϊκαδε. Asti*θανος πάντη ο φά
ρος, ήττηθέντος Αβδββίκβ · άπίθανον πάν
τη καί το αυτόνομον πολίτευμα, καί ή 
ελευθερία των μολδοβάνων, νικήσαντος  ̂
Νικήσας μεν γάρ ό θρησκομανής, καί 
πλέον έκτης Αβδββικος, νδ* αν προ νόμοια 
απλώς άκβσαι ψ έσχετο, σχολή γε αν καί 
ελευθερία καί αυτονομία συναινέσαι καί 
συγκατανέυσαν ήββληθη. ήττηθέντος δέ, 
εύήθεια πάντως, αρχηγέ μονιάς, καί φόρο 
τακτό Ιτησίβ, καί σνςρατείας όφειλομένης 
μεμνήσθαί τινα, καί όλίγιςον σωφρονβν- 
τας τβς μολδοβάνβς νπολαμβάνορτα. ΑλΧ 
ώς ϊοικεν, αυτός μεν ϋπέςη καί £παθε καί 
αυτός έντανθα, άπερ καί ό πατήρ αυτό εν 
τω Ρβμβνικω άγρω, άρξαςχειρων αδίκων,δνά 
παρομοίαν αυθάδειαν · οίδέ παρορμήσαν- 
τες αυτόν θεομανεις, κρύπτειν νπέλως την 
H άποτευξεως αΰτών καταισχύνην ββλόμε- 
τοι, άλΧ &ντ . άλλων έξέδοσαν άνανδέςατα.

Αραγότζην δέ άποθανόντα διαδέχεται 
q νίός αυτό Στέφανος, §περ άποθανόντος

4 5 7  —  s



4 5 8

καί των υιών αυτό διαφωνέντων καί διχο- 
νοβντων και έριζόντων, και αναφανδόν ςα- 
σιαζύντων, δνσχρηςόμενος ό λαός, ςασιάζει 
τέλος και έπανίςαται. Λιώκει τβς παλαιός 
κάτοικος §βσσβς, και από της εκκλησίας 
της Ρώμης εις την των γραικών μεταπηδά. 
Α πίθανα πάντη τα  λεγάμενα και λογοποι- 
ών ανθρώπων πλάσματα τά  γραφόμενα, 
προς αρέσκειαν δι αναίδειαν γραφόντων 
μάλλον η προς αλήθειαν. Ισως δύω % 
τρεις παρασνρέντες καί δελεασ&έντες καί 
σφάλέντες υπό τινων ^εομανών λατίνων, 
μεταγνόντες καί άνασφήλαντες ϋπέςρεψαν 
ές το πάτριον  δόγμα, καί ο ΐ λατϊνοι κα- 
$ολικενοντες άναιδώς, έξέδωκαν άναισχνν- 
τως μάλα, οτι όλαός την εκκλησίαν της 
Ρώμης καταλίποι. Οι μολδοβάνοικαί παν- 
τες ο ί φβμβνοι ανέκαθεν τη παλαια καί κατ 
$όλβ καί ανατολική εκκλησία άναποσπά- 
ςως καί πιςώς προσέκειντο. Οι παρατίσ- 
σ ιοι φβμβνοι υπό τόν της Γαλίτζης μητρο
πολίτην ησαν τόν άγοντα νφ* ίαντόν τβς 
έπσκόπβς Βλανδιμιρ, Περεμόσλης, Λβξί-
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αχης, Τοράβης, Χάσμης και Σμολένσχη, 
και υπό τον πατριάρχην της Χωνςαντινη- 
πόλεως τελοντα. Στασιασάντων γην των 
άόελρών Πέτρβ και Στεφάνη, καί τβ Στε
φάνη δυνάμει των το κράτος εν Γαλίτζη 
έχοντων in i τον ηγεμονικόν θρόνον άνα- 
βηναι βολομένο, ειπερ άλη$ή τά λεγάμενα, 
ot φβμβνοι τόν τω μητρολίτη της Γαλίτζης 
Υποκείμενοι κληρον έξέωσαν, καί την Εκ
κλησίαν αμέσως τω πατριάρχη της Κων- 
ςαντινεπόλεως υπέταξαν. Ε πειτα τβ μη
τροπολίτη Μητροφάνης ές φλωρεντίαν με
τά  τη πατριάρχη Ιωσήφ έλ&όντος, και τά  
δ άξαντα εκεί υπογράφοντας, ώς περ καί ό 
πατριάρχης, και οϊκαδε έπανελ&είν μη τολ- 
μήσαντος, τη ηγεμόνας Τοΐς πεπραγμένοις 
αυτω δυσαρεσ^έντος καί χαλεπήναντος, 
ψηφίζεται ό αρχιδιάκονος τβ Εφέσβ μητρο
πολίτης ΑΓολόόβης, και υπό τη πατριάρχη 
της Οχρίδας χειροτονείται, κάντευ$εν ή 
Εκκλησία της Μολόόβης την κυριαρχίαν τη 
πατριάρχη της Οχρίδας έγνώριζεν άχρι τη 
Βασίλειο βοεβόδα, ος πάλιν τόν μητροπο-
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Ιίτην τής Μολδόβης τώ πατριάρχη τής 
Κωνςαντινβπόλ,εως υπέζρεψε* Ταυτα έν 
σνντομία τά τής εκκλησίας τής Μολόόβηζ· 

Ον τοίννν το δόγμα τη πάππα άπέρήι- 
ψεν ό λαός τής Μολδόβης, υπέρ βδεπώποτε 
έσχήκέι. Ευήθων οί παραπλήσιοι λόγοι 
έαυτβς λανθανόντων, έπίθανα πάνττη καί 
άνακόλβθα ερενγομένβς. Ε ιτα  δε πως ή 
θρησκομανής ΑΜ βικος τοϊς άπο$$ίχρ%σι 
τό δόγμα τη πάππα κατά Στεράνβ επικά* 
ρεϊ, ό λυσσών κατά παντός μη παππόρρο- 
νος; ΑλΧ ό Πέτρος επιμένει τω πρώην 
δόγματι καί όμόφρων Αοδοβίκω τυγχάνει, 
άλλ' πτως Πέτρον πάντως ό λαός έτερό* 
φρονα ηκ άν εδέξατο, σχολή γε αν καί υπέρ 
αντπ έμαχε'σατο. Kgvpa δοκει Πέτρος 
νμοθρησκήσειν Αβδββίκω νπο σχέσθαι, δύ* 
ναμιν παρ' αντβ επί τον ήγεμονικόν έξαι- 
τ  η μένος θρόνον * άλλως γάρ ά ν , λάίνον 
χιτώνα οί καλοί μολδοβάνοι ενέδυσαν αν* 
τον πράτερον, ή την ηγεμονικήν άλβργίδα* 
Αλλα γάρ ή Ιςορία τής Μολδόβης άρχομέ* 
νης, τών μεν απ ίθανα πάντη λεγόντων,
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m i προς αρέσκειαν ίτέρων m i ίαντών, την 
άλη&ειαν μετατρειιόντων, των δε μηδόλως 
τβ μέλλοντος φροντίζονταν, ϊσως και των 
ξεγραμμένων τφ χρόνω άπολομένων, ώσπερ 
έν νέφεσι καί σκότω κείμενη, ασαφής ήμιν 
και άδηλος περιεργοτέροις εσεται * και γάρ 
και ή παρά τβ Μνρόνη μετά Ονρέκην σνλ- 
λεγεϊσα ίςορία της Μολδύβης, μόνων σχε
δόν των ονομάτων των ηγεμόνων ποιείται 
μνείαν , καί τβτων άλλων παρ’ άλλοιςκαι 
άλλως σωζομένων.

ΙΙέτρον μεν βν σννάρσει των μοαγγυό- 
ρων, και σνρφοία των έν άγροϊς οικβντων, 
την ηγεμονίαν λαβόντα, ώς λέγβσι, δια
δέχεται Λάσκος, τη ανατολική μεν εκκλη
σία προσκείμενος, υπό δέ τινων μονάχων 
λατίνων πειστείς, μεταπηδήσας ές την δυ
τικήν, ώς φλναρβσι και καταιρενδονται τ ι-  
νές ίςορικοι, και ένθερμος ζηλωτής, ώς 
προείρηται, τβ νέβ δόγματος γενόμένος· 
καί εν$νς ο ΐ μολδοβάνοι αγεληδόν έλατί- 
νιζον * αλλά, μ ετ’ ολίγον πάλιν τό ανατο
λικόν δόγμα τό κράτος είχε, προςιδέα-
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σιν. Εοικεν άρα κατ αυτές λαόν όλον, 
ώσπερ χιτώνα, θρησκείαν άλλάσσειν $ά- 
δ ιο ν  i(οι νΐν μεν ανατολικός, νυν δε/δυ
τικός, τός μολδοβάνος πάντας ανακηρντ- 
τεσ$αι. Τ α ΐτα  ευήθων πάντη και πάν
τως, και παροιφρονοντων ανθρώπων π α- 
ραλαλήματα, ός Ιςορικός υνομάζειν, βε- 
βηλβν εςι τό της ίςορίας ιερόν όνομα, της 
πρώτης καί. ίεράς διδάσκαλο της άν^ ρω πό
τη το ς. Π αυσωμεδα δε καί τ ι περαιτέρω 7ε- 
γειν, άφορών τάς περίφημος μεν, κατά τ ι-  
νας, έπισκοπάς το Μ πακοέο, Μιλκόβο καί 
Σιρέτο, κατά δέ τός εν φρονόντας αηδία, 
ναυτία και οίκτος αυτόχρημα, και απο
τρόπαια μήλα έριδος εριννυακώς τοϊς έπνε
αν ρ ιπτάμενα.

Οντως ον ή άνάςασις, ή υπεροχή και ή 
άρχηγεμονία των έν τοϊς έφοις καί μεσημ
β ρ ιν ο ί μέρεσι τής Ρομονίας $8μόνων, τη 
ένοχλομενη καί επηρεαζόμενη όρφανεία τό 
νέο Τιμοσσή πρωτεύοντας οφείλεται · οτω

j

γάρ ό μέγας κοσμοκαταγωνιςής Τζ/ηχη- 
σχάν ώνομάζβτο πρότερον, ος τις ες μάχας,
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καί μη ββλόμένος, αναγκαστείς, έρ* ω 
την μικρόν έθναρχίαν έπηρεαζομένην και 
κινδννεύβσαν σώσασθαι, κύριος πάσης της 
μεγάλης Σκνθίας και τβ ήμίσεως της Σίνης 
έγένετο. Αγανακτβντος δ* Έπειτα δικαίως, 
διά τά  δόλια, υπεροπτικά και άδικα κινή
μ ατα  τβ δυνατωτέρβ βασιλεως τής δυτικής 
Ασίας Μ εχμετ, τά  τής άγανακτήσεως αν- 
τβ κοσμόλεθρα Αποτελέσματα μέχρι τβ 
άδριατικβ κόλπβ, και των εκβολών τβ με
γάλο Ομπ και μέχρι σχεδόν τής Βαλτικής 
θαλάσσης, και τβ Νείλβ άρίκοντο· και δ 
θρακικυς βόσπορος καί 6 Τίβρις και δ Σι- 
κβάνας ερριξαν, καταιγίδος εξαίσιας καί 
λανρως καταρασσομένης προοίμια α ισθα
νόμενοι· και μικρό οί επί τβτων θρόνοι 
άνετράπησαν. Ούτως βν at άρχαι τβ JPe- 
μβνικβ άγρβ και τής Μολδόβης έμορρώθη- 
σαν, και διεσώζοντο κβ μίλα Αβϊ ντβμνε- 
ζέβ σε κβ σάμπια, ώσπερ τις των πάλαι 
ηγεμόνων Ιλεγεν, ο έςιν,ελέει θεβ και ξίρει. 
Χρόνω δε ϋπέπεσον τη των τνρκων άρχη- 
γεμονία· βδέ γάρ ήν μικραϊς άρχαίς δια-
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μενειν ανεξάρτητος, περικνκλομένας υπό 
μεγάλων, Αλλα γάρ, και ύπό την άρχη- 
γεμονίαν των τνρκων, ύπό ίδιος νόμος καί 
ηγεμόνας, ώσπερ άρχηγεμονικως οίφομο* 
νοι πολιτεύονται.

Αντί] έςίν ή ίςορία της περιφήμο ταν- 
της χώρας της αναμεταξύ Τ ισσό, Ιςρο, 
Π όντο και Τύρα απολαμβανόμενης, ην 
ώς απόπειραν προσφέρει τοις άναγινώσχο- 
σιν ό Φίλιππο και Αλεξάνδρας από της μη- 
τρός γης παρώννμος ϋιός, και ώς πρόδρο
μον ίτέρας ταυτησι πολύ κρείττονος, ην 
παρ* έτερο συγγραφησομένην Ιδεϊν εύχεται. 
Ωνομάσαμεν δε τ ψ  χώραν ταντην Ρομο- 
νίαν, από το πρωτεύοντος διά την αρχαιό
τητα καί τον αριθμόν ϊθνος των $ομόνων 
παρονομάζοντες, πάσαν άλλην ονομασίαν 
άπορφίπτοντες, ώς άπροσφυα και ανοίκει
ον, ώς φιλαντικηντε καί δοξόσορον, καί 
τη Ιςορία και τη γεωγραφία σνγχνσεως 
πρόξενον. Ε πειτα δει πανταχό τον άνθρω
πον αίδεισθαι αυτόν τότον καί σέβεσθαι. 
Ε ίθ ε δέ καί όσοι ίςόρίας εθνών καί τόπων
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ανέγραψαν, τά  χέρια και έ&νιχά ονόματα, 
τά  ίπιχώρια πρό των άλλοτρίων, χλένης ή 
νβρεως ή περιρροσύνης τά  πολλά οζόντων, 
έτί&εντο. Ε τ ι όέ β γελοϊον και πάντη άτο
κον ένίοτε, έτνμολογίας καί άρχάς άνα- 
ζητεϊν Ιωνικών ονομάτων, άπερ ο ί επιχώ
ριοι ο γνωρίζβσι, και σελίδας όλος κατα- 
ναλίσκειν έπι τέτφ , δέον βδέ λόγο άζών 
Ινίοτε ταντα, βχ όπως και φιλολογίας; Εώ  
μεν λεγειν ότι καί άριλόσορον πάντη, Ιςο- 
ρβντας τός άλλος όποιβσβν, είτε τβς ίτελμα- 
νβς, είτε τβς ϋπερ τβτων κοραΧκβς καί τβς 
ύπέρ τβτων ϊτ ι τζβκτζβς, τβς άγριωτάτβς 
πάντων των έ&νών της Σιβηρίας), είτε τβς 
πρός ϊω των τζβκτζων νησιώτας, τβς το βό
ρειον η Μπεριγγικον αρχιπέλαγος, το ανα
μεταξύ τβ βορειοτάτβ της Κολομβικής καί 
το βορείβ τής Καμτζιάτκης, μάλλον δε 
Ιτελμανίας, έν βραχυχρονίφ διάρματι κεί
μενον, δίκην θηρίων νεμομενβς, καί φω
λεύοντας έν τρώγλαις μάλλον ήέν καλνβαις, 
τής κορυφής μόνον έζεχβσης, ών έκάςη κώ
μην σννίςησι, κοινόν έμβιωτήριον πολλών
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δεκάδων σωμάτων τνγχάνβσα, σκοτεινόν 
μ άλα , και δυσωδίας καί ψύλλων καί φθει
ρών καί άλλων ζωδαρίων κατάπλεων · rareς 
σνμπαντας, λεγομεν,μή ώς αδελφός έαντών 
ήγενσϊται, ώς ix των αυτών χειρών τδ δη- 
μιβργβ προκυιραντας. Ε ίδε καί Ιτερόβνοι 
καί έτεροή&εις καί έτερόγλωσσοί είσιν, άλΧ 
ή άν&ρωπότης, άλλ* η Ιερά μορφή τα άν- 
$ρώπβ> άλλα τό λογικόν, τά  άίδια  χαρα- 
κτηριςικατα άνδρώπβ, αχ Ικανά διεγείρει* 
εν ημιν τό σέβας τό προς τον άνθρωπον; 
Άλλα βδελνκτέον, φαίη τις ά^,^και μίση· 
τέον τά  βάρβαρα ϊ& νη,τά διά δίαιταν τοϊς 
άγρίοις $ηρίοις παραβλητέα, ώς τέτοις 
παραπλήσια* Ε ,  ε , φίλε! άφιλοπροσω- 
stότερον καί ανςηρότερόν τά εαυτών έ'ξετά- 
σαντες καί κρίναντες, καί τη όπισθεν έξηρ- 
τημένη πήρα άπα&έςερον ένιδόντες, νή την 
Ιεράν αλήθειαν, αολλάκις έτεροΐόν τ ι καί 
φρόνησαν καί είπεϊν περί έαντών άναγκα- 
σ&ησόμετα.

Τ Ε Λ Ο Σ  
Τ α π ρ ώ τ α  μ έ ρ α ς .
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* - . ? ,

2  η μ  e ί ω α ι ς,
' ■ i: j κ ν

Επειδή παραςήσαι, (ίσον οΐόν τε ήν, 
ξένος τινάς λέξεις κατά την των έπιγμρίων 
φωνήν, δι* βς σποράδην έξε'δημεν λόγος, 
έγνωμεν, m i Ισως τινες, γράμμασι χρω- 
μένβς ημάς άσννή&ως βλέποντες, άπορή-  
σβσιν, Μςωσαν το  έφεξήςές έξηγησιν.

Μ οαγγνόρ, πρόφερε δισνλλάβως τιγν 
λέξιν, m i θεωρεί τό οα m i νο ή ιο  ός δι~ 
Ρ&όγγσς· H  τη ΟΟ προφορά πλησιάζει 
μάλλον τη  τη α  ή τη τη 6 ,  ώσπερ m i ή τη 
νο η to πλησιάζει μάλλον τη τη ο ή τή τη I* 
Συνήθης μάλα αϋτη ή τη ιο προφορά τοις 
νϋν ελλησι, παλαιό^εν πάντως, καί λεγέ- 
τωσον τινες, δ , τ ι αν λέγειν έδέλω σιν .Ρ *  
μ οία  ή προφορά τη νο έν τω μοαγγνόρτή, 
τη ιο έν τω ήλιος δισνλλάβως προφερομένω, 
ώς έκ παλαιόδεν προρέρετο.

Ε ν τισ ι ξέναις λέξεσιν, όΐον έν τω Ίξκ*- 
γατάης m i τοΐς λ: πρόφερε τό ια  μονρ- 
σνλλάβως, ώς προφέροσιν οί νυν ελληνες 
αυτό έν τω κιτριά, λεμονιά και Ιν τοΐς λ;
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JIaka ia  και αύτη ή προρορα, καί to  ιο  
καί ια  είσίν a t μάναν τφ δντι δίρ&ογγοι, 
και λεγετωσαν ϊτ ι , δ ,  π  αν ββλωνται, ot 
τδ bavriov ββλόμενοι* ή ρύσις, καν ταϊς 
γλώσσαις,σνντομίαν ώς επί τδ πολύ $έλει, 
και έχεις μύρια ες πίςωσιν παραδείγματα* 
καί ϊσ£τι, δ ,τ ι α ν , κα&όλβ, ποιής, μηδέν 
βέβαιον ποιων, έναντία τή φύσει, τω δη- 
μιοργω δηλαδή τής ρύσεως, ποιων, m l b  
αέρι κτίζων, τδ δή λεγόμενον,

Π ρόρερε το μ α  b  ταϊς ξέναις λέξεσιν, 
ώς οί λατϊνοι το Jr
το τζ , ώς ο ί λατϊνοι t 6 c  προ τ η  ε καί ι* 
τδ ντ, ώς ο ί λατϊνοι τδ d*

Λρ εκ έδει, γεωγραφολογδντάς γε καί 
ϊςορολογδντας, πλβσιωτέριρ τίνι χρησμοί 
άλραβήτφ, ώςε έχειν βτως παριςάν και έτε
ρος ρωνάς, και άποδιδόναι πιςώς βτω 
τίνος λέξεις, ας γελοϊον μετακινεϊν κατά  
ρωνήν, και γελοιότερου ϊτ ι μετοφράζειν, 
και πάντη ατοπον, τά  κύρια ονόματα ρέρ  
είπεϊν. Η έπ ιμ ιξία  των ανθρώπων ήδη κα- 
$ολικήέςι, των εμπορικών m l πολιτικών



σχέσεων Ικτεταμενων ήδη Μ  η ο λ δ ,κ α ί 
σεριπολβσών ηδη την οΙκεμένην, καί μη- 
δετός σχεδόν άηονενησωμένε * καί τά  χό
ρια όνοματα ήδη b  ηολλοϊς ςόμασι τνγ- 
χάνεσι. Ταυτα δή τά  ονόματα, Ιςορίας 
γε χολ γεωγραφίας ενεκα, βκ ϊδει ηροφέ- 
ρεσ$αι, όσον k'vi, ώςσερ υπό των έηιχω- 
ρίών, χ ο λ  μή μετακινεϊν άλλες άλλως, 
%να μή χαί άλλοι τάς των άλλων αυτών με
τακινήσεις μετανιχβντεςχαίάπομαχρννον- 
τες ηάντη των έχιχωρίων, ά  δέλβσιν έκφρά- 
σα ι ονόματα, εκφράζωσιν έπομένως άλλ* 
άντ άλλων χαντάχασιν; Α λλάγετβς γεω
γράφος γεκαίτβςίςορικες βκ ϊδει φρόντισα» 
τότε, χαί την γεωγραφίαν χαί την Ιςορίαν 
κολλών δυσκολιών καί μεγάλης άχαλλά&μ 
σνγχνσεως; Πολλά κύρια ονόματα μεταν* 
φραζόμενα, ή μετακινβμενα, άλλοις όνόμα- 
σ ι συμχίητεσιν. Ον σύγχνσις και τετοτή  
Ιςορία καί τή γεωγραφία ; Πολλών Ιςορικών 
κοκ γεωγραφικών ονομάτων αγνοείται νυν 
ηάντη τά  σημαινόμενα, μεταφράζειν ή 
μετακινεϊν των συγγραφέων είω$ότων τά
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ύπιχώρία όνόμάτά* xqi s o  κακόνμεϊζον &ι 
b -τοίς μ φ ' ήμας χρόνοις ίσ ετα ι, b  πολ- 
λαΐς ήδη γλωσσαις ίςοριών και γεωγραφιών 
αναγραφόμενων· Τινες μετακινεί» τη» 
γραφήν ενλαββμενοι, άμάρτημα το πρά
γμ α οΐόμενοι, μεταχινβντες την φωνήν,, 
λαν&άνβσι πραγματικάς άμαρτανοντες. 
Αλλα x a io t  τήν ίπιχωρίαν προφοράν φύ
λαξαν αμετακίνητο» βολόμενοι, χήτειχαΧ 
οτοι παρατατικών σημείων, άμαρτάνοσ* 
χ α ιότο ι κα ι μη βοΜμενρι. Αλλά τόςίςο- 
ρ ί&ζ xai γεωγραφίας συγγράφοντας οχ & ει 
πλο<ηφτέ(κ$ τινί αλφαβήτα? χρήσ&αι; ^Ιϋά 
καν b  ταίς των τής Ευρώπης κατοίκων 
φωναΐς οχ ϊδει χρήσ&αι τοιότω τινι άλφα- 
βήτη, τος γεωγράφος γε και τός Ιςορωώς, 
καίέκφράζειν, ω ςϊν ι, κατά τος επιχώριος, 
τα  πρωτεύοντα κύρια ονόματα;  Οχ ατο· 
πίαχαΧ σύγχυση τή Ιςορίακαι τη γεωγρα* 
φΙ$, τ$γ» αυτήν πόλιν, τόν α vrov ποτα
μόν, το  αυτή όρος πολλαχώςόνομόζβσ^αις, 
φό μότο πρωτότυπον πολλάς ϊχειντάς π α 
ρατατικός είχόνας ;  Ε ια ί τινες, ο ϊ πολύ-;



μαγείαν τάχα έπιδεικνύμενοι, in i τβτω 
σεμνννονται* άλλ* βτοι οϊ τινες άδετος είσι 
λόγβ άξ ιο ι, μάςιξ των λόγων xai των in i· 
ςημων τψ δντι τνγχάνοντες.
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