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Γεω&εσία, Ρονμουυίας.

Η  Ρονμοννία, Ενα προς τή τής ιστορίας 
αυτής άποπείρφ, μικρόν τινα και σύντο
μον, κα& όσον αντόπται αυτής έγενόμε$α 
τα  πλείω λέγοντες, γεωγραφικήν επισυνά
ψω μεν έπιτροχάόην Εννοιαν,κεϊται αναμε
ταξύ τής τεσσαρακοστής τέταρτης και τής 
τεσσαρακοστής έννάτης μοίρας τον βορείου 
πλάτους, νοτιώτατον μέρος Εχονσα το έν 
τω Ρουμου νικώ άγρω αναμεταξύ Ρονκ- 
τζονκίου και Νικοπόλεως παρίστριον μ έ 
ρος, και προς το βόρειον τής ποτέ μεσο- 
γαίας Νικοπόλεως, ής τά ερείπια όιαβαί- 
νοντες ποτέ έδανμάζομεν, καί βορειότα-
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τον τάς πηγάς τον Ονγγ ποταμού* καί 
αναμεταξύ της τριακοατής όγδοης, εντός καί 
αυτής άπολαμβανομένης, καί τεσαρακο- 
στής όγδοης τον μήκους, άνατολικώτατον 
μέν εχονσα μέρος το Ακερμάνιον, δυτικό
τατο ν δε τό αντίκρυ τής Σολμυκ μοαγγυο- 
ρικηςπόλεως, εν δεξιά τον Τισσού κείμενης.

Π α ρ α τ ή ρ η σ ι ς .
Τοιαύτην δέ^έσιν έχούοης τής Ρονμον- 

νίας, ώς προς πάσαν την οικουμένην καί 
άνταιρούσης τω μεσημβρινό? Λαντζλάνδ, 
τη βόρεια Ιταλία καί τή μέση Φράνση, ον 
νομιστέον διά τούτο, ότι όσα φύονται έν 
τω βορείω τής Ιταλίας καί έν τή Ιστρία, 
ής τό ϊλαιον καί έν τοϊς πάλαι χρόνοις όνο
μαστόν, άνταιρονσών τω Ρονμουνικω 
αγρό), φύονται καί έν τούτω, καί συκόφυ- 
τος καί έ)*αιόφντος καί οντος, ώσπερ καί ή 
Ιστρία καί τά πέριξ τής Γενούης. Καρό
λου μέν ονν αίτιον ψύχους καί άλέας τά 
κλίματα, τοπικότητες δέ έπειτα £ανμα- 
σίωζ έκάτερα άλλοι ονσαί τε καί κιρνώσαι,
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μετριάζουσιν. Εκτασις μεγάλη ηπείρου 
βορρή^εν, εκτασις μεγάλη θαλάσσης, βξ 
όποτερουονν των μερών, όρη μεγάλα καί 
υψηλά παρακείμενα εξ οντινοσουν, δρυ
μοί υπέρ δψιν έξηπλωμένοι, ανταί εισιν 
at τοπικότητες, αϊ την κράσιν την κατά το 
έξαρμα τον πόλου η τον μεσημβρινοί) κα
θόλου βαδίζονσαν, άλλο ιοί-σί τε καί τα- 
ράττουσι, καί έξιστάσι τους τοϊς φυσικοϊς 
πάδεσι μη δtμίαν ποιούνται επίστασιν, 
Τά υψηλά ορη οσω υψηλότερα, τόσω ψυ
χρότερα , των άπό της γης άνακίΜμενών 
ακτινών, καί το περιέχον ^ερμαινονσών, 
έκείσε ον ραδίως εξικνουμένων * ον γάρ άρ 
ήλιου αμέσως ή ,αΐσ&ητοτέρα &έρμη, άλλ 
εκ τής γης βαλλομένης ταϊς άκτϊσν, καί 
οίονεί κλονονμένης καί τρεμονσης καί τρι- 
βομένης δ ι εγείρεται · καί τοσοντωμάλλον, 
οσω τά προσβαλλόμενα σώματα, εν πλείο- 
νι ποσότητι ύλης, άντιτν πιότερα καί στε
ρεότερα, καί at ακτίνες ήττον πλάγια ι. 
Ταντ άρα καί σίδηρος καί άπλώς μέταλ
λο ν ταϊς ήλιακαϊς άκτϊσι βαλλόμενα, ρα-
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δίως εκθερμαίνεται επί τοσοντον, ώστε 
καί χερσί βουλομενους αυτών άψασθαι, 
διά την καύσιν μή τολμάν. Ταντ άρα
καί χειμώνος εν δριμεϊ ψύχει τάς χείρας 
τριβόμενοι θερμαινόμεθα. Ταντ άρα καί 
νπερ την τεσσαρακοστήν πέμπτην μοίραν 
τού πλάτους, αιθρίας ονσης και βορείου 
άνεμου επικρατούντος, χειμώνος, ασθενείς 
at ήλιακαί ακτίνες τυχχάνουσι, πλάγιώτε- 
ρον προσβάλλουσαι. Η  δε παρακείμενη 
θάλασσα, ώς άραιότερον σώμα, επιδε
κτική μεγάλου ψύχους μη ουσα, μετάδι
δε) σι κατ ολίγον τοΐς παρακειμενοις τό
ποι ς της εαυτής κράσεως, καί μετριάζει 
ούτω την υπερβολήν τού ψύχους* μετριά
ζει δε καί την υπερβολήν τής θερμότητος, 
επιδεκτική μεγάλης ή ράδιο.ς θερμάνσεως 
μή ουσα· τού πυρός, καθόλου, ες ίσο- 
σταθμίαν τείνοντος, καί πανταχή εξ ίσου 
έζαπλουμένου. Αιά τον αυτόν λόγον, μ ε
γάλη ήπειρος βορρήθεν, αυξει το ψύχος* 
καί εν νότιο κείμενη, των βορείων τόπων 
τήν κρυεράν κεράννυσι κράσιν επί το ευ-



κραέστερον. Διά παραπληγίαν αιτίαν καί
τά άνταίροντα κλίματα, οι υπό τούς αν-
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τούς παραλλήλους κείμενοι τόποι, υσω 
άνατολικώτεροι, τόσω δυσκραέστεροι, καί 
υσω δυτικότεροι, τόσω ενκραέστεροι, διά 
τυ πλείω βορήή&εν εχειν ήπειρον.

Συμβαίνει δε τούτο τή τε κα& ήμας 
οικουμένη, καί τή παρά τον δυστυχούς 
καί περιωνύμου Κολόμβου ενρε&είση · καί 
γάρ καί εκεί, όσον δυτικότερα προβαίνει 
τις εν τω αντω παραλληλία, τόσον τά νπαν- 
τώμενα εύκραέστερα. Τυ παρίσιον βο
ρειότερο ν τού Εσσίου περί τάς τεσσαρά
κοντα ώρας* άλλ* ήττον ψυχρόν επειδή 
καί δυτικότερου, καί περ το πάλαι τής 
Κελτικής ψύχρας διαφερύντως ονσης, καί 
γειμώνος, εν μεν ταϊς συνεφέσιν ήμέραις, 
χιόνι πολλή νιφομενης, εν δε ταϊς αι&ρίαις 
κρυστάλλω καί πάγοις πλήθυνσής, δι ών 
οι ποταμοί πηγννμενοι, διά τής ιδίας φύ~ 
σεως έγεφυρονντο, ώς πέρ φησιν ό σικελος 
Διόδωρος · άτάρ καί ή Λειψία, ή πολύ ετι 
βορειότερου κείμενη, τον κρυμόν καί την
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διαμονήν αυτού ονχ υρίσταταν τηλικαντα, 
οσον ήμϊν άπαξ μόνον ενταύθα χειμάσα - 
σιν,εστι τεκμήρασθαι, ήλίκα τό πολύ με- 
σημβρινώτερον Εσσιον. A t μεγάλαι λί- 
μναι τής Κολομβικής, ων ι) μείζων, ή περ 
καί Μείζων λίμνη καλείται, Ισομεγέθης 
σχεδόν τυγχάνει τω Πόντω, αί γλυκύ τό 
νδοιρ έχουσαι, πήσσονται χειμώνος, και 
την κράσιν των περικειμένων τόπων έξαι- 
σίως άλλοιούσι, καί τοι υπό τον αυτόν πα
ράλληλον τω βορείω της Θράκης οίυσαι, καί 
τη Βουργαρία, οπού παραπλήσια ψύχη ον 
γίνονται. Ε στι όέ καί έτέρα τις αίτια τής 
ενκολννομένης π?)ξεως. Τό γλυκύ ύδωρ
φάον ή περ τό αλμυρόν πήσοεται, τού δια- 
λελυμένου άλατος άντέχοντος τή πήξει καί 
ταύτην βραδύνοντος* δει γάρ πρότερον 
την άποχώρισιν, ή ώς αν τις χυμικός εϊποι, 
τήν κρήμνισιν τής ετερογενούς ύλης γενέ- 
σθαι, καί επειτα τήν ες κρύσταλλον τού 
ϋδατος σύσρι'ξιν. Ακούοντας ονν οτι 6 
δείνα τόπος υπό τήν αυτήν μοίραν τω δεΐνι 
τόπω κεϊται, καί τούτω άνταίρει, νπο-



λαμβάνειν εν£νς καί ταντοκρασίαν και 
ταντοκαρπίαν των τόπων, προπέτεια, μη  
πρότερον και την λοιπήν διερεννώντας πε~ 
ρίστασιν * είσί γάρ και τόποι ίδιοκρατέες 
υπό τά αυτά κλίματα, ώσπερ και εν τω 
αντω τόπω τά ένδιαιτώμένα σώματα, ον 
πάντα τανκρατέα έστί.

/Ηαίρεσις Ρουμουνίας.
Μέρη δέ τής Ρουμουνίας, ους νομούς ή 

αγρούς όνομάζομεν, είσί· προς εω μεν ή 
Βασσαραβία, καί προς δνσμάς ταυτής, τιρ 
Προντω δριζομένη, ή Μολδόβα * προς δν
σμάς δε, το Μπανάτιον * προς Βορφάν δέ 
καιέν μέρειπρός δνσμάς, το Γύλα* προς 
νότον δέ ό Ρουμουνικος αγρός· εν μέσω δέ 
τούτων των νομών, δ νομός το Λρδέλιον κεΐ- 
ται. Ε στι δέ ή λέ$ις Λρδέλιο ν έπιχώριος, και 
άποδεκτέον τούτην μόνην, άπορφίπτον- 
τας, πετρών κα$9 ήλιβάτων πάσαν έτέραν, 
το Παννοδακία, λέγω, καί το Επτάπολι,ς 
καί τό Τρανσυλβανία, ώς βαρβαρικάς καί 
ματαιοσόρους καί τη φιλοσοφική γεογρα-

—  7  —
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φία καί ιστορία άντικειμένας. Κεϊται μεν 
ουν εν μέσω τής Ρονμουνίας το Αρδέλιον, 
υπό πολλών μεν ευμόρφων όρέων, υπό πολ
λών δε ώραίων πεδιάδων διακοπτόαενον.

Παραβολή  Αρ και
2 β ά ϊτ ζ .

Ακονοντες ετέρων περιγραφόντων το 
Αρόέλιον,καί βλέποντες εν γεωγραρίαις οτι 
ορεινή παντάπασιν ήχώρα, νπό υψηλών 
όρέων διακοπτομένη και περιλαμβανόμε
νη, καί τάς υπερβάσεις εγονσα είς έαντήν 
ολίγος καί τραχείας καί δνσνπερβάτονς, τω 
Σβάϊτζ αυτό παρεβάλλομεν καί των άν- 
$ρώπων ώς τά πολλά συστηματομανούν- 
των, έφανταζόμε&α ήδη καί το Αρδέλιον, 
ώς ετερον τον έώον τής Ευρώπης Σβάϊτζ, 
τής φύσεως οίονεί φιλούσης, ώσπερ άρχι- 
τέκτονος εύμηχάνον, ονρεα οϋρεσι καί 
όραδροίσματα όραίδροίσμασιν άντιτι&έ- 
ναι ές άντισήκωσιν καί ισοστα&μίαν · άλΧ 
αντόπται ον προ πολλού γενόμενοι, έμά-
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$ομεν ιδία πείρα, πόσον τάλη&ούς τά 
γραφόμενα καί λεγάμενα άπελείπετο. Καί 
δη καί ό πολύγλωσσος Καντεμίρ εν τω περί 
Μολδόβης εγχειρίδιο?, έν ώ καί πολ)Λ άλλα 
κατά Κτησίαν Ιστορεί, εν τω δντικω φησί 
της Μολδόβης όρη μεγάλα καί μάλα υψη
λά είσί. Ε ι περί το ιόντων όρέων, τοιού- 
τοις χρώμε&α έπι&έτοις, τ ί μενεϊ ήμϊν 
ες χρησιν, έρείν τι μέλλονσι περί Ολυμ
που καί Παρνασσόν καί Ελικώνος καί 
Σπλούγης, καί Λευκού όρους;

Εστι μεν ονν καί το Λρδέλιον, ώςπερ 
καί τό Σβάϊτξ, περιστερές καί κατά πυκνόν 
όρεσι' άλλα διά την όροσύγκρισιν ταντην, 
όμοιον τούτο εκείνο? ήγεΐσ£αι ον δίκαιον. 
Αγρια τά όρη εκείνα, καί πέτρινα καί τρα
χέα καί κεκανμένα, καί φρίκην έμποιούοι, 
καί δρώμενα τοϊς διαβαίνονσι, διαχωρι
ζόμενα άλλήλων τά πολλά, άγριωτέροις 
καί τραχυτέροις όξέσι καί άποτόμοις κρη- 
μνοϊς, καί φρικαλέοις χαραδρεώσι καί 
φάρα.γ’ξι. Ράχεις είσίν επί πολύ διήκονσαι 
καί άνήκονσαι, ϋπερμεγέ^εις καί νπερν-
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ψηλοί, νιψοσκεπείς τον πλείω ενιαυτόν 
είσΐ δε αι καί αεί* καί ϋπό μεν την μέσην, 
δένδροις αειθαλλέσι καί πενθίμοις σκέ
πτονται , οϊοις ό μύθος τους κατηχείς λει- 
(Μονας του αδου πλάττει κατάφυτους· υπέρ 
δε την μέσην άνω μέχρι της κορυφής, γν- 
μναί σχεδόν είσί πάσης φυτικής φύσεως, 
πέτραι υπέρογκοι, ήλίβατοι μόνον καί 
ήλιόκανοτοι. Εικοστόν που ήδη ενιαυτόν 
εν τω Κούρ μητοοπόλει των Γριζόνων 
έτυγγάνομεν, μόνης ήμϊν ταύτης τής οδού 
διά τον πόλεμον οϊκαδε έπανακάμπτουσι 
λειπομένης, καί έτι καί νυν είκών του δέος 
καί φρίκην έμποιουντος τόπου, ώς ει χθες 
έωράκειμεν, ζωηρά εν τή φαντασία, ίσχν- 
ρώς έγκολαφθεισα, διασώζεται. Η  τοπο
θεσία του Κουρ κειμένου εν μέσω ράχεοιν 
τραχέων καί υψηλών, καί επί πολύ διηκον- 
σών, μακρόθεν δέ ετέρων εγκαρσίων τσΧς 
πρώταις δρωμένων, καί έτι άγριωτέρων, 
φρικαλέαν μεν τω όντι έχει την θέαν, 
άξιοπερίεργον δέ καί τοιαύτην ον σαν' φι- 
λεϊ γάρ καί τά φοβερά ηδονήν τινα καί



11

χάριν έμποιείν τη ψυχή άναπολονμενα, 
ώζ καί σωτηρίαν τούτων ανακαλούμενα· 
Φρίττομεν ετι με& ήδονής τάς στενάς 
καί κατεσκαμμένας όδονς άναπεμπάζον- 
τες, υπερκειμενών τούτων εξαίσιων πε
τρών , καί ύπέρ κεφαλής τώ 6ντε τον δια- 
βαίνοντος άπηωρημένων, εξ έτερον δέ τον 
μέρους, οξέων καί αποτόμων κρημνών 
καί ταρταρικών φαράγγων καταπιπτύντων. 
Ετέρωθι δε πάλιν εν άποτυμω δρει της 
οδού ίσκαμμένηζ, καί βαθύ κάτω τον 
Ρήνου προσαρασσομένον τη βίζη τον 
ορούς, καί μανικώς άφρίζοντος, νή την αλή
θειαν, το αίμα έν ταϊς άρτηρίαις μικρού, 
τό λεγόμενον, έπήττετο. Λιεβαίνομεν 
γέφυρας από όρόγκον ές όρογκον έκτισμέ- 
νας, καί σνναπτονσας τά δοκούντα άσύ- 
ναπτα, άς εναερίους γέφυρας εικότως αν 
τις υνομάσειε, ώς των θρυλλουμενών κή
πων τής Σεμιράμιδος πάντως ύψηλοτέρας. 
υ,τε Ρήνος νπ* αντάς έξ νιρηλοτέρων με
ρών καταρασσόμένος, καί επί πετρών κα- 
τακυλιόμενος, καί κατασύντριβα μένος, ον-
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τως είπεΐν, καί ές λεπτότατα διαιρούμε
νος, νέφος όλον έσχημάτιζεν, ώς από ελα- 
στικωτάτον σώματος ανακλώ μεν ον, και βι- 
αίως καί μανικώς πως ές υχρος πολύ έπαι
ρόμενου, καίτοι εν άλλοις μικρού έλαστι- 
κότητος άμοιρου την φύσιν των νΰάτων 
όρώμεν. Τοιαύται δέ καί at οδοί ησαν 
εν πολλοΐς μέρεσιν, ώστε εΐτις καί μικρόν 
αύτάς εξ έκατέρου μέρους των διαβαινόν- 
των άνέσκαπτεν, πτερών αν πάντως χρείαν 
είναι, έρ* ω άπαλλάττεσ&αι, κρημνών 
οξέων έξ εκατέρων οντων. Ορα δέ καί τον 
Στράβωνα περί τούτων λέγοντα, ώς ον δυ
νατόν εν τη κατασκευή των οδών πανταχοϋ 
βιάσασ^αι την φύσιν, διά πετρών καί κρη
μνών εξαίσιων, των μεν, νπερκειμένων της 
οδοί), τών δε, υποπιπτόντων, ώστε καί μ ι
κρόν έκβάσιν, άφενκτον είναι τον κίνδυνον, 
ές φάραγγας αβύσσους τού πτώματος όν- 
τος. Οντω δέ στενή κατάτι αυτού ή δδός, 
ώστε ίλιγγον φέρειν τοΐς πεζή βαδίζονσι, 
καί αντοις καί τοϊς νποζνγίοις τοΐς αή&εσι' 
γειμώνος δε πολλαί άλλήλων έπίκεινται



πλάκες πάγων επί πάγοις γιγνομένων, καί 
όλισ&αίνονσαι, σννοδίαν όλην άπολαμβά- 
νειν δννασ&αι, καί συνε'ξω&εϊν ές τάς νπο- 
πιπτονσας ράραγγας.

Τοιαντη ήμΐν ή όδοιπορία άπό τού 
Σαγγάλ, μάλλον δε άπό τον Ιίονρ διά της 
Σπλονγης εις Κιαβέναν πολίχνιον, περί 
ώραν που της λίμνης τού Κώμου, της πά
λαι Λαρίας, άριστάμενον, πορενομένοις. 
Η  δε διά τού μεσημβρινού Αρδελίον υδοι- 
πορίατχαί διάβασις, ώςπερ τις εν καλλίστω 
περίβολο? περίπατος· άπό γάρ της γεωρα- 
χίας τής όριζονσης το Μπανάτιον τού Αρ- 
δελίον, b  ή Κάσσοβα έσχάτη Μπανατίου 
κώμη προς δυσμάς, καί Κασσοβίτζα πρώ
τη Αρδελίου προς εω, άμ νπερβαίνοντι 
την φάχιν, μέχρι τού Μπρέτ&ον κωμοπύ- 
λεως, ον πολύ των ορίων τής Μολδόβης 
άφισταμένον, πανταχοϋ ταϊς δψεσι τον 
όδοιπόρον ϋπαντώσιν εϋμορφαι, ήμεραι 
καί σννηρερεΐς μέχρι κορυφής δενδρεσι γεω- 
ραχεΐαι, νπ° ενμορροτέρων πεδίων διακο
πτόμενοι, ή ενμυρφα πεδία, νπ° ενμορ-
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φοτέρων διακοπτόμενα §άχεων. Η  του 
Πελεγ ραδίου τοποθεσία έπ όφρνος του 
Μάριο σου ύπερκειμένου, πολλών ωραίων 
τοποθεσιών τυγχάνει ώραιοτέρακαί χαριε- 
στέρα. Ανο χαριέστατα πεδία, τό μεν 
από δνσεως, τό δέ από μέσης πως ή μέρας, 
πόρρωθεν προ της πόλεως άναπέπταται, 
υπό βάχεως χωριζόμενα, διηκουσης καί 
τελευτώσης πόρφω αντίκρυ της πόλεως. 
Αένδρα δε τά τάς γεωραχίας κοσμουντά καί 
ώραιο'τέρας άποδεικννντα, ον τών σ.ειθάλ
λων καί κατηφών είσιν εκείνων, οϊς at 
όχθαι της στυγός κατάφυτοι, άλλα, δρυς καί 
οξυαι καί πτελέαν καί σφένδαμνοι καί έτε- 
ρα φυλλοβό)*α δένδρα, ά έαρος καί θέρους 
άναθάλλοντα φαινόμενα, ίδεϊν ονκ έστι, 
καί ευφρόσυνης καί Θυμηδίας μη εμπίπλα- 
σθαι, καί την κατήφειαν τον χειμώνος μη 
άπορρίπτειν, καί του άχθους τών πάγων 
μη έπιλανθάνεσθαι.

Τέσσαρας ράχεις ?)μέρους καί μαλα
κάς υπερβαίνει τις άναβαίνων καί καταβαί- 
νων, διαβαίνων τό μεσημβρινόν Αρδέλιον,
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άπό των άκρων τον Μπανατίον μέχρι των 
άκρων της Μολδόβης * πρώτη έστιν, έν η 
ή Κάσσοβα και ή Κασσοβίτζα * όεντέρα δέ 
τις προς όνο μάς Σιμπινίου περί τρεις ώρας · 
τρίτη, ή προς δύσιν κείμενη τον Μπρασ- 
σοβίον, καί τέταρτη, ην άναβηναι δει έκβάν- 
τα τον Μπρέτζκον προς Μολδόβην π  ο- 
ρευυμενον' νπερβάντι δε καί καταβάντι 
ταντην την ράχιν, το έστραϊχικυν απαντά 
τελωνεϊον, υπέρ έν τη φίζη κεΐται προς έω 
της φάχεως. Τούτων at νπερβάσες, νοντος 
τον $εον, δνσχερεϊς διά τον πηλόν, και 
τοσαντα καί τοιαντα τα άνάντη, ο ο ον καί 
το απαντώμενον από Εσσίον ές Βασλονϊον 
πορευομένω. Τό <Γ έπίλοιπον της οδού, 
αναμεταξύ Κασσοβίτζης καί Μπρέτζκον, 
διά πεδίων άννεται, ον δύο, ον τριών καί 
τεσσάρων ίσως ώρών πλάτους όντος. Λπό  
Μπρασσοβίον Μέχρι Μπρέτζκον, περί εί
κοσι ώραςάπέχοντος,έν πεδίω ή δδυς' καί το 
δνομαστόν τοΐς άγρορρουμούνοις Φονγγα- 
ράσσιον, αναμεταξύ Σιμπινίουκαί Μπρασ
σοβίον, λεπτά τινα άφιστάμενυν τον Ολ-
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του, εν ώραιωτάτω πεδίω κεϊται, ώςπερ 
και τδ Σιμπίνιον και Σεμπέσιον. Ου mio- 
§ω προς εω Σιμπινίου διέβημεν τον Ολτον * 
τον δε Μάρισσον πολλάκις εϊδομεν πόρρω- 
£εν, καί εγγυ&εν και ϋπορρέοντα, έκτης 
υπέρ αυτού εσκαμμένης εν τω κατάντει 
τής τελεντώσης ένταν^α σχεδόν γεωραχίας, 
και πλοία εν αντίο καταπλέοντα περορτι- 
σμένα άλατι. Πριν δε άρικέσ&αι ές Φουγ- 
γαράσιον, διέβημεν πλήθος φυάκων διει- 
δοΐ'ξ νδατος Επί καχλήκων κυλιομένου, από 
τής παρακείμενης εν δεξιά μεγάλης γεωρα
χίας, τής άπο Σιμπινίου μέχρι σχεδόν 
Μπρασσοβίου εκτεινόμενης, κατερχομέ
νους. Τοσοντους τω πληγεί ξ>νακας ουδα- 
μου άλλσ,γού εϊδομεν· κα&* έκαστον γάρ 
σχεδόν ώρας λεπτόν, φνακα διαβηναι έδει. 
Αιέβημεν δε και δυο ποταμούς προς εω τού 
Μπρασσοβίου εξ αριστερών τω Ολτω Εκ
βάλλοντας.

Η  προειρημένη §άχις δένδροις ρυλ- 
λορ§όοις κατάστερης, και παράλληλός πως 
τη όδω, μαύον ή τγζτον άρισταμένη, ή



μείζων καί Ιψηλοτέοα ών εϊδομεν εν Λρδε- 
λίω έστί· αλλά καί όντως το ύψος αυτής 
ονμεϊζον των προς εω καί δύσιν τον Στρα- 
σμπούργ είναι οιύμεδα, καί το ήμέτερον 
Πήλιον ώς προς αυτήν, πύργος έστί κα
λό βη παραβαλλόμενος * Ον πόρφω προς δν- 
6ιν Μπρασσοβίου παύει τού παράλληλός 
πως τη 6 δω είναι, εκτεινόμενη καί κλίνου- 
σαπρόςτό νότιον, καίπεδίον, κάίλιστον 
ιδεϊν , έγκολπούσα, Κ'οπερ διαβάντι νπαντα 
το Μπρασσύβιον, πόλις σνμπερικεκλει- 
σμενη ράχεσι πανταχό^εν, κλεισώρεια τω 
όντι τνγχάνονσα, καί δύο μόνον εισόδους 
έκ δνσμων εχονσα πλησίον άλλήλων, καί 
Μφω μεγάλω καί γυμνοί, έν ω καί φρον- 
ριόν έστι, γωριζομένας, Υπέρκειται δέ 
προς νότον καί τρόπον τινά υπέρ των κε
φαλών των κατοίκων όρος, υψηλόν περί 
τάς διακοσίας όργνιάς, ώς έλεγον ήμιν, δεν- 
δροις μεν φνλλορφόοις έν τω δυτικό), .θ«- 
μνοις δε καί πόαις έν τω ανατολικό5 μέρει 
σκεπόμενον, ών έν τω αναμεταξύ καί πέ- 
τραι έφαίνοντο, καί ενταύθα πρώτον έν

Β
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Αρδελίω εϊδομεν πέτρας, εταίροι:μενών των 
εν τοΐς ρνσ/ξι καχλήκων. Πριν άρικέ- 
σ^αι ές Μπρασσόβιον, διαβαίνοντες το 
πλησίον πεδίον, δρυμόν εϊδομεν προς νό
τον της πόλεως ξένον ήμϊν παντάπασι δό- 
ξαντα, πρώτον ίδονσιν έκ γάρ άειίδαλλών 
καί ρνλλοβόλων δένδρων, σποράδην έκατέ- 
ρον τον είδους τω έτερο) μεμιγμενού, συνέ- 
κειτο. Η ν δέ ευχερής ή διάγνωοις, όκτόμ- 
βριον μήνα έλαννονσι,τών μεν,μαραινόμε
νων καί ώχριώντωνκαί ρνλλοβολονντων ήδη, 
των δε,&αλλόντων καί χλοαζόντων. Τοιον-

ν

τους δρυμούς εϊδομεν ϊτ ι αναμεταξύ του εί- 
ρημένον τελωνείου καί τής Χνρζης, πρώτης 
κώμης Μολδόβηςάπό Μπρέτζκουέρχομένω. 
Αιαπορονσι [δέ ήμϊν διά το ξένον του πρά
γματος, παραπλήσιοι δρυμοί, άπεκρίναντο 
οί συνδιαλεγόμεροι, είσί καί άναμεξυ τού 
νπονομον τής Κιάτρας και Λρδελίου* Αει- 
£αλλή δένδρα διαβαίνοντες τδ Αρδέλιον ούκ 
εϊδομεν, έκτος των φνλλοβόλοις μεμιγμε
νών άνωτέρο) προς νότον τον Μπρασσοβίου, 
οπού καί δρυμός αείφυλλων έτύγχανεν.



Από δέ τον αναμεταξύ των σννδένδρων 
φάχεων τελωνείου ές Μολδόβαν πορενομέ- 
νω, άμαξητή μεν ή οδός έστιν, αμελείται 
δέ, επιμιξίας μεγάλων πόλεων έ'ξ έκατέρου 
των ορίων μη ούσης, καί πλήρης λιβαρίων, 
tp° ών κυλιόμενοι οι τροχοί, δνσκολον κα.ί 
τραχεϊαν καί οχληρόν ποιονοι την έ'λα- 
σιν, Earιν ωδε ή είσέλευσις ές Αρδέλιον 
ονχ νπέρβασις, ρά.χεως εγκαρσίου μη ον- 
σης, άλλ9 αναμεταξύ φάχεων, δί άγκων, 
διά σννηρερονς ύλης κατάσκιον καί τριψη- 
λήν την οδόν ποιονσης βέρους, καί ήρε- 
μίας καί βαρείας ησυχίας, διάβασις. 11α- 
ραρρέει δε ενταύθα τοΐς διαβαινουσιν, 
έσ& δτε καί διαρρέει ποταμός Οϊτονζον 
καλούμενος, διείδες μεν έχων το ρεΐ^ρον, 
καί επί λί^ων καί πλο,κων κυλιόμενος , καί 
ήρεμο.παταγών · σκολιός δέ πέραν υπομο
νής τυγχάνων, καί έσ& δτε διά τούτο καί 
ονκ ακίνδυνος. Εμβάντι δέ ές Μολδόβαν, 
διαβάντι το οριον, αίράχεις μακρννεσ^αι 
άλλήλων άρχονται, καί χριλαί δένδρων όρά- 
oSar ον γης λυπρότητι, άλλα κατοίκων

Β 2
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άσωτία καί ρυπαρότητι. Μ ετά δε Χύρ- 
ζαν, ή δεύτερα κώμη και πολύ μείζων της 
πρώτης το Γκρυζέστ έστιν, εν αριστερά 
καί αυτή τον Οϊτούζον, ώσπερ και ή ετέ- 
ρα, και εν αναπεπταμένη κοιλάδι, περί 
δυο ώρας της Χύρζης άπέχουσα* ή οδός δέ 
αναμεταξύ των δύο κωμών, διά την σκο- 
λιότητα του ποταμού, μηδεμιάς γέφυρας 
ονσης, δυσέλατος πύ.ντη · είκοσιπεντάκις 
γάρ περίπου διαβαίνειν ανάγκη τον ποτα
μών, Ικανόν, και άνυδρίας, αεί το ρεί
θρου εχοντα, ώστε καί των κοιλιών τών 
κυλίεσ&αι ποιούτων το όχημα 'ίππων, εξι- 
κνεϊσ&αι, καί κίνδυνος, κατεαγότος τρο
χού η ά 'ξονος, η ννκτός καταλαβούσης διά 
την δυσοδίαν, διαννκτερευοαι εν τινι τού 
ποταμού χερσονησιδίω, υπέρ καί ημιν συ
νέβη , καταλύσαι έν Χύρζη μη έ^ελήσασι, 
άλλα μέσης ημέρας χειμώνος ηδη, επί 
Γκρυζέστ άπάρασιν. Αναμεταξύ δε τών 
κωμών καί καλύβας εϊδομεν ανθρώπων, καί 
σύριγγας έν τοϊς κάτω τών φάχεων, έξ ών 
υγρά άσφαλτος εξορύττεται, ηπερ αί τόρ-
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μαι των τροχών καί τά ύκροξόνια αλείφον
ται, εις πορός έκ&λιβομενού veto τής βιαί- 
ας τρίψεως έμπόδιον. Εξαίσιας δε καί 
ϋπερόγγους πέτρας, ον δ* ένταΐΖα εν τοϊς 
λεγομένοις τραχέα ι καί πετρώδεσι μέρεσιν 
εϊδομεν, ώσπερ έν τω Σβάϊτζ, έκτος λί£ων, 
χειροίτλη&ών καί πλέον ή χειροπλη&εϊς των 
πλείατων, καί λόφους εστιν ον εκ στρωμά
των αλλεπαλλήλων μεγάλων λί&ων καί χου 
συγκειμένων, καί τρόπον τινά χειροποίη
το ι φαινομένων. Εοικν δε ή γή ένταν&α 
μίγμα τι δυο γών είναι, εκείνης ή χαίρει 
δρυς καί ό'ξύα, κακείνης, ή πίτυς καί πεύκη 
καί έλάτη άρέσκονται.

Τά δέ υψηλότερα ορη του Αρδελίον 
έν τω βορείο) περί την Πίστριτζαν όράσ^αι 
ήκούσαμεν, άλλα κακεϊνα δοκεϊ οό τόσον 
υψηλά είναι, όσον τινες λέγουοιν, Ολυμ
πον καί Παρνασσόν καί Ελικώνα, καί 
Αλίτη μή Ζτεασάμενοι* ουδαμου γάρ έν 
Αρδελίω, καίτοι τον τόπου διά τε τό κλί
μα καί τάς λοιπάς τοπικότητσς έν τοΐς 
κρυεροϊς συγκαταλεγόμενου, νιφόρη είναι
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έρωτώντες ήκονσαμεν, τού Ολυμπου καί 
Παρνασσού τοιοντων οντων, παρά θά
λασσαν καί υπό κλίμα πολύ θερμότερου, 
καί τήξ εν Σικελία Λιτνης, τον φλογερού 
σχεδόν αεί ήλιον, καί των φλογερωτέρων 
υπό την Βάσιν τον Ηφαιστον χαλκουρ
γείων κατατή’ξαι την επί τής κορυφής περί 
τον μεγαν κρατήρα χιό να μηδέποτε δννη- 
θέντιαν * των γάρ από τής γής ανακλώμε
νων ακτινών, αΐς ή θερ/ιότης ανήκει, καί 
τό περιέχον των κορυφών θερμαινονσών, 
καί τήκεσθαι ποιονσών τήν χιό να, διά τό 
πολύ νιρος εκεϊσε μή εξικνο υμένων , ή εξα- 
σθενονσών πάντη τώ άποστήματι. Τοι- 
αύτα μεν ουν τά μεσημβρινά τον έώον όρα- 
θροίσματος, τοιαντα δέ καί τά ανατολικά 
τού Σβάϊτζ, τον (χέσου έιρ αθροίσματος, εϊ 
τινι καί τρίτον όράθροισμα τά Πυρηναία 
σνναριθμεϊν επέρχεται * εξ ών δέ ήκονσα- 
μεν, καί εξ ών αντόπται γεγόναμεν, παρα
πλήσια καί τά λοιπά τού Λρδελίου οϊς εϊδο- 
μεν, ώσπερ καί τον Σβάϊτζ, είκάζειν ή τε- 
κμήρασθαι εχομεν.
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Οικήτορες Ρονμονιίας.
Πρώτοι οικήτορες νυν τής Ρονμον~ 

νιας, διό, το αρχαιότερου και πολναν^ρω- 
πότερον, oi ρονμοννοι καί είσι καί λέγε- 
α£αι δίκαιοι * επειτα δετά Σλαβικά ε$νη, 
ών πολλοί κάτοικοι είοιν εν τω βορείω τής 
Ρονμουνίας, έν δε τή λοιπή Ρονμοννία 
διεσπάραται μόνον, εκ τής πέραν τον Ιατρού 
μεταναστάντες ενταύθα· οΐ μοαγγνοροι, 
οί τζέκλερ, οίσάξοι, οΐάρμένιοι, οι γραι
κοί, οΐ αίγνπτιοι, καί oi τονρκοι εν τιΰι 
φρούριοις μόνον επί τον Ιατρόν έν τω Ρον- 
μουνικω άγριό· oi γάρ έν Χοτινίω έν τή 
Μολδόβη, καί οντοι καί oi τάταροι έν 
Βασααραβία, νποχωρη&έντων των νπερ- 
προυτίων τή Ρονασία, εις Μπραίλαν καί 
εις τά πέραν τον Ιατρόν μετανέστηααν 
άπαντες * Αιγύπτιοι μεν έν πάοη σχεδόν 
είαί τή Ρονμοννία, μάλιστα δε έν τω Ρον- 
μοννικω άγρω καί εν τή Μολδόβη, καί οι 
πλεϊατοι τον ακηνητικόν αίρονμενοι βίον, 
τον έδραϊον Υποστρεφόμενοι, τόπον έκτο-



που άμείβουσιν. Οι δέ έβραϊοι εν ταΐς πό- 
λεσι καί κωμοπόλεσι τής μεσημβρινής καί 
έωας μάλιστα Ρουμουνίας είσί, ζωντες οΐ 
πλεΐστοι από καπηλείας, άγρ ώνιας, τινές 
δε καί από εμπορίας καί από τεχνών. Ε ι-  
σίν εν Μολδόβη καί εν Βασσαραβία κωμο- 
πάλες δπου σχεδόν πάντες οι κάτοικοι 
έβραϊοι είσίν. Από Σεγεδίν μέχρι Μ πρέ- 
τζκου, διαβάντες το Μπανάτιον καί Αρδέ- 
λιον, ονδένα Ισραηλίτην Ιωράκαμεν. Γραι
κοί δέ είσιν εν πάση τή Ρονμούνία, μάλι
στα δε εν το) Αρδελίω καί εν τω Ρουμον- 
νικώ άγρώ, καί εν τή Μολδόβη καί εν τή 
Βασοαραβία, ζωντες άπδ εμπορίας, από 
τεχνών, από άγρωνιών, από καπηλείας, 
τινες δε καί από αγρών, αμπέλων, καί έν 
τώ Ρονμουνικω άγρώ καί έν τή Μολδόβη 
καί έν τή Βασσαραβία, καί από αξιωμάτων, 
τελωνίας καί άπλώς από ηγεμονικών υπη
ρεσιών. Οι δέ άρμενιοι από εμπορίας καί 
τεχνών σχεδόν πάντες' έπιμέλονται ετι καί 
Ιππορορβίων ·. έν Αρδελίω δέ καί υπό νό
μους ίδιους πολιτεύονται. Οι σάξοι από



καπηλείας, άπο τεχνών καί από εμπορίας 
ζώσι' τινές δέ αυτών καί κτηματικοί όντες, 
ζώσιν από κτημάτων, ακόλουθοί σχεδόν 
πάντες τώ Λουθήρου δόγματι όντες καί 
ιδία πολιτευόμενοι, καί δίαλέκτω δαντζικη 
χρώμενοι · καί άμικτοί τοϊς έτέροις, καί- 
τοι εν μέσω πολλών ρονμοννων βιονντες, 
τής άν&ρωπότητος πάντως μή ονσης ικα
νής προς ενωσιν · έκτο πως γάρ φίλαντον 
το ε£νος καί περιαντονοονν, καί, καθό
λου, πάντες οι δάντζοι τοιοντοι τνγχά- 
νονσι, καίτοι άλλως διά την περί τάςέπι- 
στήμας καί τέχνας καί τά πολιτικό.\, καί 
την άλλην σύνεσιν καί πρόνοιαν περί τον 
βίον, άξιοι λόγον καί σέβατος. Οι δέ μο- 
αγγνοροι καί οΐ τζέκλερ από κτημάτων, 
από γεωργίας, από αξιωμάτων, από στρα- 
τείας. Οι σλάβοι ώς οί εφεξής ρονμοννοι.

Οι δέ ρονμοννοι τέλος, οΐ πλεΐστοι 
μέν από των δημητριακών καλπών, καί 
από αμπέλων καί έτέρων ξύλινων καρπών, 
καί από κτηνοτροφίας, αγαθής ονσης νπερ- 
φνώς τής γης έν πάση σχεδόν τή Ρουμον-
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via, εν τε ξύλινοι ς καί σιτίνοις καρποίς* 
τινές δέ από κτημάτων, αξιωμάτων, τε- 
λωνίας, άλατωνίας, και καθόλου, από 
Ηγεμονικών υπηρεσιών καί προσόδων ιών, 
και μάλιστα εν τη μεσημβρινή και έώα 
Ρουμουν ία' εν γάρ τη έστραίχικη σχεδόν 
ονκ είσί ρονμοννοι άρχοντες· είσϊ δε οϊ 
και από εμπορίας και τεχνών. Αλλά γάρ 
καθόλου είπεϊν, οι ημέτεροι φονμοννοι 
ου πάνντοι χαίρονσι τη Αρεος και Α ^ ν ά ς  
και Ερμου καί Απόλλωνος λατρεία, τη 
της Αημητρος καί ΙΙανός καί Αιονύσου 
μάλλον άρεσκόμενοι. Οι δε κάτοικοι της 
Βασσαραβίας ζώο σι καί άπδ αλιείας, πλη
σίον εαυτών Ιστρον εχοντες καί ίστρολί- 
μνας καί Πόντον καί ποντολίμνας καί Τέ
ραν , οπού πλήθος άπικανόν ίχρύων νήχε- 
ται. Αυτών δε οΐ τάταροι πρότερον από 
κτηνοτροφίας έζων καί γεωργίας, ώςπερ 
καί αί εν τώ μέσω της Βασσαραβίας ανα
μεταξύ ποτέ τατάρων κα,ί αί περί τα φρού
ρια ρουμουνικαί κώμαι. Η  δέ ρονμον- 
νικη κώμη ή προκειμένη τον Κελλίου, καί
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παλαιόν Κελλίον ονομαζόμενη, της εν- 
πλοίας των στομάτων τον Ιατρού έφρόν- 
τιζεν, Οι δε αντίκρυ αυτής εν τη Βασσαρα
βία καζάκοι από αλιείας άπαντες εζων. 
Αναμεταξύ Τιγινίου και Ακερμανίου era-’ 
ρά τον Τύραν κωμαι είαί §ονμοννικαϊ, εκ 
της Κωνσταντινουπόλεως εξηρτημέναι πρό- 
τερον. Αυτών οΐ κάτοικοι, δι ευφορίαν 
τού τόπον και διά την σφετέραν επιμέ
λειαν και πρόνοιαν, οι ευτυχέστεροι φον- 
μούνοι έτνγχανον, Ξύλα χειμώνος επ’
ά)Ια ονκ εχουσιν ενταύθα, πλίνθους δε 
νπερσπιδαμιαίας πλάττοντες, έκ κόπρου 
βοών, και εν ήλίω ξηρο.ίνοντες, εχονσι γΗ
μών ο ς εις άλέαν κοπρυ'ξνλα.

Εισι δε ετι () ον μούνοι και πέραν τοό 
Τέρα, εν ταις κώμαις της πρώην Πόλσκης, 
εκ Μολδόβης έκεϊσε μεταναστάντες · άτάρ 
και περαιτέρω, πέραν τον ποταμού Μ πόγ, 
τον Υπάνεως των ελλήνων, αναμεταξύ αυ
τού τε καί τον Βορυσ&ένονς, κώμαι ολαι 
ρονμουνικαϊ τυγχάνουσι, προ χρόνου ηδη 
των ρονμοννων έκεϊσε' μεταναστάντων έκ
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των εντός τον Τυρά, ελπίδι ίσως κρείσσο- 
νος εν μετοικήσεσι βίου, η τάς των τατό- 
ρων καί τνρκων επήρειας ϋφίσ.τασ&αι μη~ 
κάτι όνναμένων, κακεΐσε προς τους όμν- 
θρήσκους τίαταφυγόντων. ΤΙλείονς δέ ϊτν 
ρονμοννοι διεσπάραται πέραν του Ιατρόν, 
εν τε τη Βονργαρία καί τη Σερβία καί τη 
Μακεδονία, καί μέχρι ς εντός της Θεσσα
λίας καί της Ηπείρου, πολλοστημόριου 
πάντοίς βουργάρων καί σέρβων καί γραι
κών, οϊς συμμεμίχαται, τυγχάνοντες, καί 
φουμοννονς εαυτούς άχρι τού νυν όνομα- 
ζουσιν έν τη ιδία αυτών γλώσση τη ρου- 
μουνίδι, ές ην πολλοί λέξεις καί φράσεις 
καί ιδιωτισμοί των, οϊς παροικούσιν, 
έ&νών έσέφρησαν * ον γάρ ην άλλως γενέ- 
σ&αι, καί ξενιζέσ^ω αηδείς τώ πράγματι, 
μη δε συμπεραίνειν εκ τούτου κινείσαιο τά 
άσυμπέραστα, μηδ* άνερευνάτω έτερον 
τινά αρχήν των πέραν τού Ιστρου φονμού- 
νων, παρά την εξ άριστερών τού Ιστρου, 
μηδ'ε καταγωγήν εξ εκείνων τοϊς εντός του 
Ιστρου πρωτορονμούνοις, άτόπως μαία
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καί παραλόγως νποτι&έναι βονλε'σ^ω, ώς 
τινες κολακείας μάλλον φίλοι ή άλη&είας, 
ί) παρηγμένοι τω §ονμοννος όνο μάτι μ ι
κρά πάμπαν τον ρουμνώς διενηνοχύτι, 
έφαντάσ&ησαν. Ε τι όέ είσι κοινότητες
ρονμοννικαί οπού και ή γραικική γλωσσά 
κοινή τοΐς ρουμοννοις έστίν.

Ε ισί μεν ονν ρονμοννοι τοΐς όμο^ρή- 
σκοις αυτών παροικονντες, καί που και 
κώμαςϊσως ιδίας εχοντες, ενΒουργαρία και 
Σερβία και Θράκη, εν ταϊς κωμοπόλεσι καί 
πόλεσι μάλιστα. Πλείους πολλωτοντων κα- 
τοικονσι περί τήν εν Μακεδονία πάλιν Π ι- 
τόλια (τάΠιτόλια), οπού καί κώμαι φονμον- 
νων είσίν, καντευ^εν ές τά περαιτέρω πο- 
ρ εν ο μένω πολλούς ετι, καί ιδία κωμηδόν καί 
μίγδην έτέροις, όραν έστί ρονμοίνονς, μ έ
χρι τής πρώην άκμαζονσης διά τάς τέχνας 
καί το έμπόριον, μόνης εκεί πόλεως Βο- 
σκοπόλεως· τά νυν δε λείψανα τής πρώην 
καί παρελ&ονσης αυτής λα μπράτιμος, καί 
άμυδρά πάντη μνημόσυνα, οίκαρχίαι τ ι-  
νές περίπου διακόσιαι σώζονται. Οι πολ -



λοί της Βοσκοίτήλεως κάτοικοι, διά τους 
υλλεπαλληΚονς έπηρεασμονς έκτοπισ&έν- 
τες, άλλος άλλη έτράποντο, οπη έκαστος 
ήσνγαίτερόν οι καί κερδαλεώτερον και εν- 
κολώτερον βίον εχειν ένομιζε· καί είαί τού
των πολλοί εν ταϊς πόλεσι της Μοαγγυο- 
ρίας, παντοιον είδος εμπορίας μετιόντες, 
καί εν Βιέννη ετι, καί έν έτέραις πόλεσι 
του Ααϊτζλάνδ καί της Πόλσκης. ΙΓλεί- 
ους ετι έν ταις πόλεσι καί κωμοπιόλεσι καί 
κώμαις της Τνρκίας, καί έν τη ήμετέρα 
πατρίδι ταϊς Μηλαϊς, υπό τό Πηλιον όρος 
προς νότον κειμέναις, βοσκοπολϊται μέ- 
τοικοι είσί, συν γυναι'ξί καί τέκνοις αυτών 
Ικόμενοι, ων δύο χαλκευτική, μάλλον δέ, 
σιδηρεντικη τον βίον έπορίζοντο, ό δέ τρί
τος πνροβολονργός έτύγχανεν at δέ γυναί
κες αυτών περικνημίων καί. περιποδίων 
ησαν άρισται πλέκτριαι.

Μέσοβον, κωμόπολις όνομαστη έν τη 
Ιίίνδω, κα& οδόν από Τρίκκης καί Γρε- 
βενών πορενομένω εις Ιωάννινα, έν ΙΙπεί- 
ρω πύλιν προπευονσαν καί περίφημον, καί



at (Τερί το Μέσοβον πέντε κώμαι ζ)ονμον- 
ηκαί τυγχάνουσιν. Η  γραικικη γλώσσα 
κοινή εν Μεσύβω, οπού καί σχολεϊον έστϊν 
ελληνικόν, και πατρίς πεπαιδευμένων άν- 
δρών νπηρξεν, ών πρώτως άξιος λόγου ό 
Ζερζουλης έστϊ· Νικόλαος. Ταύτ/jQ της
κωμοπόλεως, έμπορενσύμενοι πολλοί κά
τοικοι πολλαχη της Ενρώπ?]ς πορεύονται. 
ΙΙρός δυσμάς Μεσόβου κατά το Ζαγόριον, 
υπόνομόν Ηπείρου όνομαστόν εν τη Τυρ- 
κία, κώμαι ρουμοννικαί είσί, Αολιάνιον, 
Γρεβενίτιον, Φλάρον, Αιργγάϊον, Βοβου- 
σα και ετεραι ίσως. ΙΙρός Βορράν πάλιν 
Μεσόβου, έν τη επαρχία των Γρεβενών, 
()ουμουνικαί κώμαι. Κρανία, Λβδελλα, 
Περιβόλιον * καί κατά την Κόνιτζαν, λα
μαρίνα, Φούρκα, και κατά, την Ελασώνα 
έν τοϊς υπολυμπίοις πρύς δυσμάς, Βλαγο- 
λίβαδον, κωμόπολις, όπου και ελληνικόν 
σχολεϊον, Κοκκινόπηλον, Φτέρη · καί Νε~ 
χώριον κατά τά Σερβία, και περί την Θεσ
σαλονίκην που κώμη μεγάλη ρουμοννικη, ης 
οίκάτοικοι, άμελεία πάντως τον ποιμένας,



μωαμεθανοί εισι, καί ουδέ γρυ τυρκιστί 
φθέγγεσθαι δύνανται, την φουμοννίόα 
γλώσσαν διαλεγόμενοι. Ον πόρφω της 
πόλεως Καστοριάς, Κλεισούρα έστί §ον- 
μουνικη κωμόπολις, πατρίς καί αυτή άν- 
όρων πεπαιδευμένων.

Ε τι |()ε προς χειμερινός δνσμάς του 
Μεσόβον, κώμαι φουμουνικαί είσιν, ων 
αι πρωτενονσαι Καλάρφειτα καί Σιρακώ 
κικλησκονται. Τούτων οί πλείονς κάτοι
κοι, καπποντάδες κοινώς λεγόμενοι, ρά- 
πται δηλονότι καππών, χειμερινών έσθη
τών εκ μελανών μαλλωτών έριοϋφασμάτων, 
έν ταϊ βορείαις του Πηλίου κώμαις των 
κρειττύνων καί πολυτελέστερων, καί έν τη 
υπό τον Ολυμπον προς έω κωμοπύλει Λ ι
τόχωρό) {το) τών δευτέρων καί εύωνοτέρων, 
πεποιημενών. Τάς χειμερινός ταυτας μαλ- 
λωτός έριοεσθητας εμπορεύονται έν ταί; 
παραθαλασσίαις πόλεσι της Ιταλίας, απαί- 
ροντες, διαίροντες καί καταίροντες έκεΐσε 
καθ' έκαστον ενιαυτόν, καί χειμερίζοντε: 
πέραν της άδριατικης θαλάσσης τός κάσ-
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πας §άπτοντες καί πιπράσκοντες, άλέαν 
οντω τοίς βιγώδεσιν ιταλοϊς, τοίς £αλασ- 
σοπύροις μάλιστα, τεχνώμενοι.

Προς χειμερινός άνατολάς πάλιν τής 
Πίνδου, περί τάς πηγάς τον Χχελωου 
ποταμού, ετεραι φονμουνιχαι συνοικίαν 
τνγχάνουσιν, ων αί ον πύρρω τον Μεσύ
βου ονσσ.ι, Χαλίκιον, Λεπενίτζα, Κρα
νία, Νεβόδιον, Βοροβίκον, Κοκλέοι, Κα
στανιά, Κλινοβύν, Πετρουλών καν Βε~ 
τρινίκον ονομάζονται. Τούτων και των 
λοιπών oi κάτοικον από προβάτων ζωσν καν 
ήμιόνων, τούς δημητριακούς καρπούς, όπον 
χρεία διά των ήμιόνων, ον σνρόντων, μάλ
λον δε ον κυλιόντων οχήματα, άλΧ εν ταϊς 
ώμοπλάταις φορτιζομένων, μετακόμιζα- 
μεν οι, καί Ιν κώμαις καί εν κιομοπόλεσν 
πιπράσκοντες. Καί ές την ήμετέραν πα
τρίδα ϊρχονται, καί τον εισκομισ^έντα 
φόρτον αποδομένοι, ετερα φορτία, Ζλαιον 
ή ίσχάδας ή έίΛας ώνούμενον, άν τι φορτί
ζονται καί απέρχονται, κομιζδμενοι ταν- 
τα άλλοσέπη, οπού χρεία πάλιν τούτων,

C
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πωλησοντες. Οι δε ποιμένες, βέρους μεν, 
μακράν θαλάσσης ές τά όρη ανέρχονται, 
τάς πολυαρίθμους αυτών ές βοσκην έλαύ- 
νοντες όϊας· μα  όΐαγε ονκ άπειροκάλως · 
χειμώνοςΰέ ές τά παράλια, εςτετά κατά του 
παγασητικόν κόλπον, και ές τά υπό την 
Οθρυν μάλιστα , όπου πολλοί μυριάδες 
όίων έκχειμάζονσι, καί άλλαχη, ώςκρείτ- 
τω χειμάδιο * μά  δία γε ούκευήθως, ον- 
μενουν ονδ* άχόμψως. Αλλά φιλοσοφεϊυ 
δει, ολίγον γε* άλλως γάρ ό ζι^λωτός ούτο- 
σί καί μακάριος τω όντι καί άθωότατος 
βίος, ακατάληπτος. Εισί δέ τινες τούτων, 
οι τάς [νουνεχείς ταντας βοσκομεταναστά- 
σεις συν γυναιξί καί τέκνοις πανοικεί ποι
ούνται * καί θέας αξιον πάντως τυγχάνει, 
όραν πολλόκις γάμους νπαιθρίως τελού
μενους, καί ποιμενοχορούς έπί τούτοις, 
καί νύμφας από μάνδρας ές μάνδραν, πομ
πή ποιμενικη, ούκ έσθητι λαμπρά καί 
πολυτελεΐ, άλλ9 Ιλαρύτητι καί λαμπρό- 
τητι προσώπων συντεθειμένη, άγομένας, 
καί την χαράν καί την εύχαρίστηοιν έν



τοίς προσώποις τών χαρωπών ποιμένων 
καί ποιμενίόων άναζωγραφουμένην, α περ 
ιδεϊν ονκ ϊστιν -εν τοϊς προσώποις ετέρων 
ρονμουνων, κρείττονα τάχα και άνώτε- 
ρον έλομένων βίον, άλνόντων όέ τά πάντα 
καί μεμχριμοιρονντων, παρά τά έμπορι- 
κά αυτών κιβώτια και τάς λογιστικάς μεν 
μάλα, μικρόν δε πάμπαν συλλογιστικάς, 
και πολύ όφ^αλμοβόρους και νγειωρνχονς 
τραπέζας, μέχρι $ ώχριάσεως και τήξεως 
κα&ημενών, και τά\γλύμματα μόνον των 
αργυρίων και των χρυσίων και τούς γύρους 
αυτών άσκαρδαμυκτεί άνα&εωρονντων, εν 
οϊςγυροις, λέγω, τήν σύμπασαν έν άι~ 
$ρώποις ευδαιμονίαν περιορίζουσι και 
συμπερικλείονσι. Καρόλου δέ ον πέραν 
τού Ιστρου ρουμούνοι, ποιμένες ή σαν καί 
είσιν ετι πολλοί, καί το βλάχος, ως οι αλ
λοεθνείς αυτούς όνομάζουσι, συνώνυμόν 
πως έστί τω ποιμήν ή βοσκός όνόματι * καί 
τό Βοσκόπολις αυτό ποιμένων πόλις σ?}~ 
μαίνει. Σύμπαντες οντοι περί τάς όγδοή- 
κοντα χιλιάδας σώματα είσίν. Οντοι πάν-
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τες πάντως απόγονοί είσι των εκ των πα- 
ριστρίων ές τά νότια καταφυγόντων, καί 
μέχρι των τής &ετταλίας καί Ηπείρου χω
ρίων άφικομένων, αθόρυβου καί ακίνδυ
νου ούτω βίον άναζητούντων, Αττίλα έρη
μα καί ακατοίκητα τά δεξιά παρίστρια 
έπιτά'ξαντος είναι, η καί τινων προ του 
Αττίλα καί μετ αυτόν, εκτε των δεξιών 
καί των αριστερών παριστρίων μετανα- 
στάντων, καί καταλιπόντων ταντα, ϋπό 
των βαρβάρων έ$νών παρά πολύ συχναζό- 
μενα.

Αρμένιοι και Αιγύπτιοι.
Ηγεμονεύοντας εν Μολδύβη, άγα&η 

τύχη, Αλεξάνδρου τού χρηστού (άτζέλ 
μπουν), καί όντος καί επονομαζόμενου, 
δύο εδνη έξ εω έξ την Μολδύβην ηλ&ον * οι 
Αιγύπτιοι, ονς τζιγγάνονς of μολδοβάνοι 
όνοιιάζουσιν, ολίγοι πρύτερον, καί μετ 
αυτούς of άρμένιοι. Ουτοι, Αέοντοςτον 
βασίλέως αυτών μετακίνησαν το σρέτερον 
δόγμα ^ελησαντος, καί τού έθνους στα-
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σιάσαντος διά την έκ μοναχών εκεί άνα- 
φνεϊσαν διχόνοιαν (ταραχοποιών 'λατίνων 
εργον έστί και τούτο), καί διασπαρέντος 
εν μέρει, των τνρκων την αρχήν αυτών κα- 
ταλυσάντων, μετά του επισκόπου του πα
λαιού αυτών δόγματος, ές την Γάλιτζαν 
Χκοντο (πάντως διά μέσου φιλοξενών τα- 
τάρων αυτοί τε και οί αίγύπτιοι περάσαν- 
τες), και έξ αυτών περί τάς τρεις χιλιάδας 
οίκογένειαι, εμπορίας χάριν έν Μολδόβη 
οίκησαι προσκέκληνται. Επειτα τών έπι- 
σνμβασών ταραχών δι όχλου αύτοϊς γενο- 
μένων, ές τό Αρδέλιον οί πλεϊστοι μετοί
κησαν»

Οι δε αίγύπτιοι έκ του Καύκασον τό 
πρώτον όρμώμενοι, καί πολλαχον περι
φερόμενοι, έκ τών περικαυκασίων τέλος, 
επί του πολν&ρνλλήτον Τιμονρ μπέη η Τι- 
μουρλένη, τον τά δυτικά της Ασίας τοϊς 
αυτόν πολναρί^μοις στρατενμασι κατα- 
πλημμνρήσαντος καί άναστατώσαντος, με- 
ταναστάντες καί πολλαχη περιφερόμενοι 
καί περιπλανώμενοι υπό ίδιους φυλάρχους,
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ές την ΛΙολδύβαν κατήντησαν, ζωντες ονκ 
άπο κτηνοτροφίας καί ληστείας, ώς οι πρυ- 
τερον εξ εω ενταύθα άφικνονμενοι }μ ο ϊ, 
ά)Χ άπο χαλκείας, άπο χρνσοτριμμάτων, 
άπο ήμιονοτροφίας, κοσκινοποιΐας, ση- 
στροποιίας, σκαφοποιιας, πτνοποιΐας, καί 
aero άλλων παρομοίων έργων ον μην ουδέ 
κλοπή καί κτηνοκλοπή μάλιστα έστίν αν- 
τοίς αποτρόπαιου, ον& ή ανύπαρκτος 
επιστήμη πράγμ αύτοϊς άγνωστον.

Πολλον δε τον λαού καί υπέρ την ίκσ.~ 
νότητα τής χώρας τον πλήθους όντος, πολ
λοί ές τα ενδότερα τής Ευρώπης ήλ^ον, 
καί δδογράμμασι παρά Σιγισμοννδον τον 
αντοκράτορος έφοδιασ&έντες, μέχρι Ααύ- 
τζλάνδ καί Ιταλίας καί Φράνσης άφίκοντο · 
πολλοί δέ καί εν τή λοιπή Ρονμουνία καί 
έν τή Μοαγγυορία κατέμειναν. Των δέ 
ιδρνδέντων έν τω Ρονμοννικφ άγρω καί εν 
τή Μολδόβη, μάλλον δε, ώς αγελαία πτη
νά, περιφερόμενων, τον έδραίον άποστρε- 
φομένων καί άποδιοπομπονμένοιν βίον, 
οί μεν, κτήμα των ηγεμόνων είσίν · οι δε,

4̂
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των αρχόντων καί των μοναστηρίων, δι 
ψ  αιτίαν ονκ οϊδαμεν, συμπεραίνειν δε 
ράδιον έστίν * ον γάρ ενταύθα μόνον δ άν
θρωπος, το ενγενέστερον δημιούργημα, 
ιδιοκτησία ανθρώπου γέγονε. Καί οί μεν 
άγριοί είσιν, όσοι τόπον έκ τόπου άμεί- 
βοντεζ, τον πλανήτην καί σκηνητικόν με
τέρχονται βίον, ζώντες ώς πρότερον, καί 
φόρον τοΐζ δεσπόταις τινννντες ετήσιον, 
πολλαχώς τε , κατά τονς βίους καί τον τρό
πον τον ζήν, ονομάζονται, έ'ξ ών τινές καί 
διάλεκτο) Ιδία χρώνται, έν ή έλληνικαί πολ- 
λαί λέξεις ακούονται * οί δε λεγόμενοι ήμε
ροι, είσίν όσοι παρά τοΐς δεσπόταις οντες, 
μαγειρενειν, όψοποιεϊν, άρτοποιεϊν, πεμ- 
ματοποιειν, σαρονν, ήνιογεΐν, ίππηλα- 
τεΐν, νήθειν, πλύνειν καί ταϊς λοιπαϊς των 
οικιών νπηρεσίαις προσεδρενειν καταναγ
κάζονται. Ετεροι πάλιν ήμεροι, πόλεων 
καί κωμοπόλεων κάτοικοι, μουσικοί είσι 
καί μάγειροι καί ήνίοχοι, τοΐς έτησίως μι- 
σθονν σφας βονλομένοις πρόχειροι, σιδη- 
ρεϊς τε καί βάπται καί έτέρας βάναυσους



τεχνας u nr ερχόμενοι,, και τοϊς δεσπόταις 
αννών ετήσιόν τ ι ,  φόρον διδόασιν. Οι 
άγριοι άρκονσι τεταγμένον τι ετήσιον, οϊς 
άνήκονσι δεσπόταις καταβάλλοντες, όπερ 
ονκ όίαγάκις αετό κλοπής αντοΐς προσγίνε- 
ται. Τρέφονσι δε επί πράσει και ήμιόνονς. 
δί άς και ψορβάδω ν και ίππο£όρων όνων 
έπιμέλονται * και εξαγωγή άπό τής κτηνο
τροφίας ταντης αξιόλογος πέραν τον ίστρον, 
μέχρι και τής ήμετέρας πατρίδος τον Πη- 
λίον όρους γίνεται. Μουσικοί έν τώ Ρον- 
μοννικώ άγρώ καί εν τή Μολδόβη, μόνοι 
είσίν οι αίγύπτι οι * %ράλ)*ειν γάρ μουσικά 
όργανα καί έντατά καί εμπνευστά, είσίν 
επιδέξιοι, καί μόνοι έν γά(ΐων και έορτών 
καί ετέρων τέριρεως χάριν διατριβών σνμ- 
ποσίοις ή συσσιτίοις, παϊκται έξ Επαγγέλ
ματος τνγχανονσι, καί τό τζιγγάνος συνώ
νυμόν έστι τρόπον τινά το) μουσικός* καί 
έν Κωνστα,ντινουπόλει οΐ άριστοι βιολο- 
παϊκται ήονμουνικοί αίγόπτιοι είσίν. Χρν- 
σολογονσιν έτι καί νυν οΐ άγριοι αίγνπτιοι 
έν πάση τή Ρονμοννία, καί οίδασι προ πάν-
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■των, τριβών ες όντες, εν τίσι ποταμοί ς καί 
. ·;οο ποταμών, ενεστιν ευχερείς εύρεΐν τά  
παρά των ρείθρων σνσσυρόμενα καί σνγ- 
κνίιόμενα γρνσοψήγματα , καί ποσύτης 
τεταγμένη εκ τούτων των γρυσοψηγμάτων 
το ετήσιον αντί νομίσματος φορολόγημα, 
δπερ ίΐν τε τω Ρουμουν ικω άγρω καί εν τή 
Μολδόβη ταίς όόμναις, ήγουν ταις σνζν- 
γοις των ηγεμόνων ανήκει.

Ο νμψ  ουδέ τεράστια ποιεϊν ανίκανοι 
οι αίγύπτιοι, αί αίγύπτιαι μάλιστα ' καί 
γάρ καί διαβόλους εκ των βαθύτατων καί 
μνχαιτάτων τού αδον, άναγαγεΐν καί νπ  
oipiv αναφανδόν στήσαι καί παραστήσαι 
εχουσιν, επωδαΐς τισ ι μυστικωτάταις καί 
ισχυρωτάταις επί τοντω χρώμεναι, αϊς 
ανάγκη πάσα τον άθλιον διάβολον, καί μή  
βονλόμενον, πεί&εσ&αι. Αιά τής ίσχνράς 
ταντης καί παντοδυνάμου επιστήμης, ονκ 
εστι κρυπτόν καί άγνωστον άν^ρώποις, ο 
δί εύτελες άργύριον φανερόν ου γίνεται, 
ώς έκ πυ^ικής τρίποδος άποφοιφαζόμενον. 
Τυχών ανακαλύψεις, προγνώσεις ευτυχών



συζυγιών, καί δλως, ίταιρειών, προρρή
σεις μελλόντων πάντα ταύτα ήαστα ταϊο 
αίγνπτίοις αθύρματα. Αυτοί τοίνυν καί 
μηδέν ποιούσαν, ποιεϊν τι δι αυταπάτην 
οϊονται, ή δι έτεραπάτην διισχνρΐζονται · 
και είσι πολλοί, οϊ και μηδέν βλεποντες, 
βλέπειν όμως Ηγούνται και διατείνονται, 
λανδάνοντες πάντως εαυτούς τά τής νο- 
σούσης αυτών φαντασίας έκ^ορούντα γεν
νήματα, ώς υπάρχοντα προ εαυτών νπο- 
λαμβάνοντες και έκλαμβάνοντες πράγμα
τα, Αλλα δ τώ οντι θαύματος άξιον, το 
εφεξής άναντιρήήτως τυγχάνει* νεκρότητα 
και νεκροποιίαν ίσως, τινες τών αίγυπτίων 
έπιτηδείως τεχνεύονται, οτε βούλονται, και 
δ δοκών νεκρός, ούδενί τού όντος τώ οντι 
νεκρού διενήνοχε, άπνοιας, ασφυξίας, ωχρό- 
τητος, σημεία πασίδηλα νεκρύτητος ούσών, 
παρουσών · και ουδέ τό ωχρόν άεί σημεϊον 
έστϊθανάτου, ουδέ τό ερυ^ρονν ζωής ενίοτε, 
του αίματος έν ταϊς μυρίαις τριχαρτηρίαις 
μετά θάνατον ενίοτε μένοντος, άλλ* ό πο
λύς άνθρωπος οδτως οιεται. Τούτο, εί
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αληθές έστιν, αυτόματόν ta n  τοίς αίγν- 
πτίοις έντύχημα, η πατροπαράδοτον κλη- 
ρονόμημα παλαιότατον · ενρεμα γάρ άν- 
θρώποις αμαθέσιν ολως και άγραμμάτοις 
καίτοι ενφυέσι καθόλου ουσι, γενέσθαι 
φαντάπασιν αδύνατον όιύμεθα, καί περ 
σοφούς ανθρώπους καί φιλοσόφους γίνε-  
σθαι καί αγραμμάτους ηγούμενοι. Ημείς 
μεν ονν ονκ εϊδομεν τό πράγμα, ετέρων 
δε, ουχ απλών ανθρώπων, διηγούμενων 
τούτο ηκονσαμεν, καί έμνήσθημεν ενταύ
θα, μα  την αλήθειαν, ούκ απίθανων παν- 
τάπασι μεμνημένοι. Επειδή δέ ενταύθα 
αιγυπτίων έμνήσθημεν έκ των περικαυκα- 
σίων υρμηθεντων, τ ί κωλύει προσθεΐναι 
ενταύθα τό τώ νω παριστάμενον * καί δό- 
ξει μεν ίσως τό ειρησόμενον πάντη άπικα
νόν, είρήσθωδ9 όμως περιεργότερον.

Τά Καυκάσια όρη η Κάσπια, ώς οΐ 
εγχώριοι έκάλονν κατά τόν Ερατοσθένη, 
τά προς εω μεν του ενξείνου Πόντου, πρός 
δυσμάς δέ της Κασπίας θαλάσσης κείμενα, 
καί διατειχίζοντα οντω τόν αναμεταξύ των
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δύο τούτων θαλασσών ισθμόν, καί πολ
λούς και μεγάλο ις καί υψηλοϊς και τραχέσι 
καί όξέσιν όρεσι διειλημμένα, veto πολλών 
έτερογλώττων έ£νών και πάλαι και νυν κα- 
τιρκημένα οιδαμεν. Πολλά δε και παν- 
τοϊα έ&νη εν έωντω εχει ό Καύκασος, φη- 
σίν Ηρόδοτος, Συνέρχεσδαι δέ, φησίν ό 
Στράβων, ες την Αιοσκουριάδα, κειμένην 
υπό τον Καύκασον, εμπορίας χάριν, έβδο
μη κοντά, οι δέ καί τριακόσια έ&νη φασίν, 
οϊς ονδέν των όντων μέλει, πάντα δ9 έτε
ρό γλωσσά έστι, διά το σποράδην και άμί~ 
κτως οικεϊν. Θαύματος, δέ αξιον οτι καί 
νυν οί την περιηγησιν των Καυκάσιων ποι- 
ήσαντες σοφοί, συνωδά τω γηραιω Ηρο- 
δότω καί τω Στράβωνι λέγονσιν. Ουδέν 
μέρος της γης ϊσμεν, φασίν, έν το σαν τη 
μικρά έκτάσει, τοσαϋτα περικλείειν έ&νη. 
Ονκονν καί πολύ με& ημυ.ς, καί πολύ προ 
τού Ηροδότου παραπλήσια τεκμαιρόμενοι 
τούτοις, ον μα την αλήθειαν παράλογα 
καί 'ξένα τεκμαρουμεδα* ον μην ούδ9 έσβο- 
λας τοσαντας έν τοσούτω χρόνω καί πολλά
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αλείους, η περ οΐδαμεν εκ της έοίας γενο- 
ιιένας, και καταφυγάς εις τα φνξιμα των 
Κασπίων ηγούμενοι, υπερβολάς ήγησό- 
μεθα. Αίτιον όέ τής έθνανομοιότητος 
ταντης προς ταϊς παντοίων εθνών καταφυ- 
γαίς, το δυσεπίμικτον μεν, διά τό τραχύ 
και δύσβατον τής χώρας, προς άλλήλονς 
των κατοίκων, δνσεκβίαστον δέ υπό των 
εξω έπιδρομαϊς, καί λεηλασίαις καί κατα- 
κτήσεσι, διά τό δυαπρόσιτον καί δνσείσβο- 
Ιον. Αβαζονς ετι καί νυν οϊδαμεν υπό με
γάλων καί δυνατών εθνών περικυκλωμέ
νους, θρησκείαν, γλώσσαν, πολειτείαν 
καί ήθη καί έθιμα θανμαστέα, εκ πολλών 
πάντως εκατονταετηρίδων διασώζοντας.

Επεί δε προϊών όλύγος, άβαζών πα
λαιός λέζεως ονόματος παλαιόν έθνους 
μνησθήναι έποίησε, φέρε δή παρεκβάντες 
ολίγον της σειράς τον λόγου, εΐπωμεν, ά 
προ έ'ξ ήδη ενιαυτών έπυθόμεθα τίνος ομο
εθνούς, ονκ ιδιώτου ονδ* όπλου, μά  την 
(αλήθειαν ανθρώπου, πολλυ.κις εις Αβαζίαν, 
εμπορίας χάριν πλεύσαντος. Ταλανίζω,
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έλεγεν ό αδελφός τον περίφημου Μονράτ 
μπέη του έν Αιγύπτω ον πάνν πρώην πρω
τεύοντος, ό επ ώμων κομιύάμενος ές τον 
λιμένα τό φορτίου αυτόν ές ανταλλαγήν 
άλατος και άλλων μικρών εργαλείων, και 
μηδενίγε τρόπω καταλείπειν την γ α ζ ία ν  
βονλύμένος, και ές Αίγυπτον παρά τώ 
άδελφω μετοίκησαν, και μύ.λα προσκαλού
μενος. Ταλανίζω, λέγω, έλεγε τώ ανωτέ
ρω γραικοί τον έμαντον αδελφόν, ον πάν- 
τες αλλαχού μακαρίζονσι, καί τον άβαζι- 
κόν βίον καί την Αβαζίαν Αίγυπτον πάσης 
ονκ άνταλλά,ττομαι. Ειπέμοι, φίλε, κατά 
τ ί  ό έμός αδελφός ό εν Αιγύπτια πρωτεύων 
τυγχάνει έμον ευτυχέστερος; ότι πολλήν 
χρυσόν έχει, καί άδάμαντας, καί άνθρα
κας καί τοπάζια καί πολυτελή ίμάτια, και 
την λοιπήν μικρολογίαν, καί ποικιλίαν 
έδεσμάτων, έν τή τραπέζη, καί πλήθος 
ίππων; Αλλ* ονκ είμι έγώ έκείνον πολν 
ευτυχέστερος, ό μηδενός τούτων δεόμενος, 
καί τον πρώτον των έν άνθρώποις αγαθών 
τής υγείας ευπορών, έκείνον καί ταυτην



τοίζ ποικίλοι? καί πολντελέσιν έδέσμασι 
καί ίματίοις άπολέσαντος, καί καθ' έκά- 
βνην παντοδαπαίς φαρμάκοιc άνακαλεΐν 
ματαίως πειρωμενού; Ονκ ειμι εγώ μυριά
κις ενδαιμονέστερος καί μακαριότερος, ό 
τοΐς προς το ζην άναγκαίοις άρκονμένος, 
καίεχων ταυτα, άρεσκό μένος, καί υπηρε
τών καί 'ίππων, το σύνολον, αφρόντιστων, 
καί τά ποικίλα εδέσματα καί το άλλοτρίοις 
χρησθαι ποσίν ές κίνησιν, ώς ύπορνττοντα 
την ϋγιά κατάστασιν τον σώματος, καί 
ολως άνατρέποντα, άποστρεφδμένος, δ 
ύπ* ονδενός έπιβονλενόμενος, μηδένα φο- 
φοίμένος, μηδένα ύπονοών, μηδένα νπο- 
πτεύων, μηδενδς μοι υπέρ κεφαλήν κακού 
απηωρημένον, εκείνον, δς ϋπδ μνρίων 
επιβουλεύεται, μυρίους, ακμήν καί τους 
ίδιους υπηρέτας ϋποπτεύει, καί ές διατρι
βήν έκ των αυτόν αρχείων έξελαννων, ονκ 
οϊδεν εί πάλιν οϊκαδε έσπέρας έπανακάμ- 
ψειε, φάσγανον ό άθλιος καί τρισάθλιος 
υπέρ της κεφαλής δσημέραι άπδ λεπτότα
της τριχδς κρεμάμενον όρων; Ευτυχία αν-
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τη καί μακαριύτης έστίν ώ ρίλε; Καυτός, 
ονκ αν ανόητος πάντη πάντως καί παρά- 
ροών εΐην, εί βονλη&είην ποτέ έκεϊοε ίτο- 
ρενεσ&αι; Εκείνον δει ές την πατρίδα επα- 
νελ^εϊν σωρρονοϋτα, άλλ9 υπό τρνρης διε- 
ρ^αρ μένος τον νουν παντάπασιν, εν old* 
οτι ονκ άν ποτέ ε&ελήσειεν. Είχε γάρ άν 
ενταύθα γενόμένος καί την υγείαν, ης άνευ 
οίκτρά πάντα εν κόσμο), άναλαβειν, άνα- 
πνεύϋας τον πάτριον αέρα και καθαρόν, 
καί μακάριος τω όντι γενέσ^αι. Ταντα 
ο άβαζός προς τον γραικόν έλεγε, ταντα 
καί ημείς αυτόν πνεόμενοι έξεπλάγημεν. 
Τοιοντοι οί άβαζοί, ονς τινες βαρβάρους 
καί παντάπασιν αγρίους όΐονται. Ποιον 
δε καί το πολίτευμα αυτών, καί πώς «£ 
έαντοΐς έμπορονονται; Απλά πάντα παρ 
αυτούς* χρηματισμόν καί καπηλείαν ονκ 
οϊδασιν, ουδ' ειδέναι Βούλονται. Μετα- 
δίδωσιν ών έχει έκαστος τώ έτέρω, καί με- 
ταλαμβάνει παρ* εκείνου, ών χρηζει, και 
το άργνριον ούτως περιττόν καί άχρηστον* 
τύ άργνριον, όπερ τα πάντα πανταχου,



tv εύ£εϊ λόγω της πλ?]&νος, ες τό χείρον 
μεταβάλλει και διαφ^είρει, καί θορύβου 
xal ταραχής καί δολιότητος έμπίπλησι. 
Αειπνουσι πάντες εκ περιόδου παρ’ εκά- 
ατω. Ε ισίπαρ αύτοίς πρώτοι συνοικίας· 
ονύμασον αυτούς άγους, ήγεμόνας η όπως 
αν βουλή» ούς ώς πατέρας αυτών οί άβαζοί 
θεωροί)ΰι, καί ουτοι πάλιν ώς $ταΐδας ίδι
ους αυτούς νομίζουσι, καί εΐτις έπί&εσις 
εξω&εν, οί ηγεμόνες τηνικαύτα φροντί- 
ζουσι, καί ό λαός πείθεται αντοίς έπιτάτ- 
τουσι · καί της ύπακοης ταύτης πλέον ουδέν 
τοΐς πρώτοις παρά τού λαού. Υιός τίνος 
πρώτου ου νυμφεύεται λήγατερα τίνος των, 
ών ό πατήρ έστι πρώτος, εν αδελφής λόγω 
ταντην τιθέμενος, καί ό γάμος έπομένως 
παράνομος.

Επεί ονν τά Καυκάσια όρη, ώς φω~ 
λεόν πολυχρόνιον καί άκίνδυνον καί ασφα
λή πολλών καί διαφόρων έ&νών βλέπομεν, 
καί φύξιμον άριστον τόπον έπηρεαζομέ- 
νοις ενίοτε γινόμενον ηγούμενα, ουδέν ■· 
ξένον, καί μεταστάσεις ενίοτε εντεύθεν,

D
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όί δποιασονν αίτιας, σνμβαίνειν οΐεσθαι. 
Ια  ως και οι τα έώα της ΙΙερσίας νεμόμενοι 
ανγανοί, εντεύθεν πολύ πρότερον ες εω 
μετανέστησαν * όμόγλωττοι γάρ είαιν, ώς 
λέγουσι, τοϊς τα μεσημβρινά των Καυκά
σιων οίκον σι γεωργοις, ώνή χώρα και έπι 
Στράβωνος καλώς ωκεϊτο το πλέον πολε- 
σίτε και έποικίοις, ώστε καί κεραμωτάς 
είναι στε'γας καί αρχιτεκτονικήν την των 
οικήσεων κατασκευήν. Ε τι δε και οί Α ι
γύπτιοι οντοι, ονς γνφτους καλειν ειώθα- 
μεν, από των Καυκάσιων έ’ξορμηθέντες, 
ώς ρασιν, ενταύθα ες την Ρουμουνίαν άρι- 
κοντο * καί είσίν ϊτι και νυν έκεϊ που αθίγ
γανοι καλούμενοι, λείιρανα πάντως, ώς- 
περ καί γεωργοί άργανών, των ές Ρονμου- 
νίαν αγεληδόν έλθόντων, καί τής εκ Καυ
κάσιων άπάρσεοις άπύδειξις. Μήποτε ουν 
οί αίγύπτιοι οντοι ήσαν ποτέ έν των του 
Στράβωνος έβδομήκοντα εθνών, καί των 
του Ηροδότου κόλχων απόγονοι, διάτας 
έν τώ μακροι χρόνο} συχνάκις τώ κόσμο} 
επισύμβαινοίσας μεταβολάς, έτεροις έπερ-



χομένοις ένδόντες, καί τά ευπρόσιτα μέν 
και ενείσβολα ύποχωρήσαντες, εις δέ τα 
δνσπρόσιτα καί δνσείσβολα και έρνμνότε- 
ρα του ορούς καταρνγόντες, και εκεί πολνν 
χρόνον ένδιαιτη&έντες, εκεϊ^εν πάλιν με- 
ταναστάντες και τά παρίστρια καταλαβόν- 
τες; Ιδού περί τούτων τ ι ρησιν ό πατήρ 
της σωζο^ιένης Ιστορίας, ό και εις την Α ί
γυπτον και εις την Κολγικην άρικόμενος.

Φαίνονται μεν έόντες οί κύλχοι αίγν- 
πτιοι, νοήσας δέ πρότερον αυτός η άκου- 
σας λργω. Ως δέμοι εν ρροντίδι έγένετο, 
ηρόμ?]ν άμφοτέρονς, καί μάλλον οίκόλγοι 
έμεμνέατοτων ar/υζΐτίων, η οι αίγ ύπτιοι 
των κόλχων. Νομίζειν δέ Ιίρασαν οί αίγ ύ
πτιοι της 2 εζώστριος στρατιης είναι τους 
κόλχους. Αυτός δέ είκασα τηδε, οτι με- 
λό.γχροοί είσι καί ουλυτριχες · καί τούτο 
μέν ές ουδέν ανήκει · είσι γάρ καί έτεροι 
τοιοντοι * άλλο, τοΐσί δε μάλλον, οτι μον- 
νοι πάντων ανθρώπων κυλχοι καί αίγν-, 
πτιοι καί αί&ίοπες περιτάμνονται άπ° αρ
γής τά αιδοία. Φέρε δη καί άλλο εϊπω περί
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των κόλχων, ώς αίγνπτίοις προσφερέες είσί. 
Λίνον μοννοι οντοι καί αιγύπτιοι εργά
ζονται κατά ταντά, και ή ζόη πάσα και 
ή γλωσσά έμφερής εστιν άλλήλοισι. Μη 
more ονν οί αιγύπτιοι οντοι κόλχων από
γονοι είσίν; Ονκ άποφαινόμενοι ταντα 
λέγομεν, αλλά διαπορονντες και πννΠαυό
μενοι, Περίφημα τά λινονργεϊα των κόλ
χων ησαν, φησϊν ό Στράβων.

Αλλά φευ! οϊα τά ανθρώπινα! της 
τύχης άντικρνς γελοία αθύρματα , καί οι- 
καρχίαι ο/μ ι , καί φνλαί δλαι, καί ε&νη 
όλα, κομμάτια εν &εάτρω παριστώμενα, 
τά εϊναί τι νομιζόμενα, τά εν πολλώ τώ 
λόγιο, καί εν δέλτοις διαιωνιζύνσαις τάχα 
τιθέμενα. Οι αιγύπτιοι! οΐ περικλεείς 
αίγύπτιοι! οι διά σοφίαν καί ευνομίαν 
καί δύναμιν καί μεγαλονργίαν &ανμαζό- 
μενοι αιγύπτιοι! τυ πρώτον ποτέ της οί
κον μένοις k'Sn>ος, δτε οί κάτοικοι της ήμε- 
τέρας Ευρώπης, μικρού δεΐν, εν δρυμοϊς 
καί όρεσι, κτηνών δίκην, βαλανορριζοφα- 
γούντες ενδιητώντο! Οι αιγύπτιοι, οί πα-



τέρες των Ιλλήνων κατά τάς τέχνας, τάς 
επιΰτήμας, την ευνομίαν, καί οι πάπποι 
των λοιπών ενρωπαίων! νυν δε oi ταπει
νότατοι πάντων καί μικρόν δεϊν, τοϊς νπο- 
ζνγίοις σνναριδμονμενοι! Οια τά άν&ρώ~ 
πίνα! οϊοι δε και οι άνθρωποι! οϊαι δε 
καί αΐ (ιεταβολαί, αϊς άφευκτος νπόκειν- 
ται! Καίει κύκλος τά ανθρώπινα, παπαί 
φίλε, οία τούς απογόνους ημών περιμένει 
δεινά!

Εδαφος Ρονμουνίας.
Το έδαφος της Ρονμουνίας, ον μεν 

ομαλόν, ον δε άνώμαλον έστίν από μεν 
γάρ Σεγιδίν εν δεξιά τον Τισσον κείμενης 
μοαγγνορικής πόλεως, μέχρι Λογγοσσίον, 
πεδιάς αναπεπταμένη, καί οόδαμον χρεία 
ούρεα&αι ποιεΐν τό όχημα τοϊς έλαύνονοι, 
αλνσει η κάλω η στημόνι κνλίεο^αι ενός 
τροχού η καί δύω κωλυομένων, ώσπερ καί 
από Βιέννης μέχρι της αυτής πόλεως* καί 
γάρ καί από Βιέννης μέχρι τών\όρίων της 
Μοαγγυορίας πεδιάδες ανώμαλοι ή τόποι



άναπεπταιιέναι, έν διαστήματι δέκα ώρών 
περίπου, ο έστιν έγκεκλιμέναι πως κατά 
το ολον, καί καπά μέρος ανωμαλίας τα- 
πεινάς εχουσαι, καί ον κείμεναι ώς ή. θα- 
λασσικη επιφάνεια. Ικόμενοι <Γ ενταύθα 
διά στενού πεδίου ήλαννομεν, άχρωραχίας 
εκατέρωθεν υπερχειμένης* καί εν δεξιά μεν 
φρούριον μικρόν υπερκείμχνον έωρώμεν, 
έν αριστερά δε καί ου πάνυτοι πλησίον, τδ 
ΙΤοζονν, πάλιν Μοαγγυορίας, κειμενψ 
έν τη άκρωραχία καί ύπερκειμένην αχανούς 
καί εξαίσιας καί μεγαλοπρεπέστατης πεδιά
δας, έςψ , ώς διά πύλης μεγάλης, του στε
νόν καί σννεσριγμένου διελαννοντες πε
δίου, είσελάσαμεν καί εδόκει ήμϊν άλλο
τε τηλικαντας πεδιάδας το μέγεθος μη έω- 
ρακέναι, καί διά τούτο ζωηρύτερον τη αί- 
σθησει διατεθεΐσι, ώς ωκεανός γης ή προ
κειμένη πεδιάς νπήντα, η θαύματος πάν
τως έμπίπλησι τον μη άπεριέργοις τύπους 
παραμειβύμενον. ΙΙιδιάς έστιν εκτεινό
μενη μέχρι Λογγοοαίου, καί ώς ετέρων 
ήκούΰσ.μεν αυτοπτών, πεδιάς εοτι καί με-



χρι Μπρόδ, και εως ές ΙΙελεγράδιον, καί 
and Πέστης μέχρι Αέμπρετζιν, κάκεϊέεεν 
μέχρι ς Αρδελίον, εξαιρονμένων λύρων τι-  
νων και λοροραχιών μικρών, ώς εν Μπον- 
διμ, οετον τά Βασίλεια των βασιλέων των 
μοαγγνσρων επί λόρον όρώνται, σποράδην 
ετον κειμένων και άπονενησωμένων, ώςέν 
μεγάλοι πελάγει νησιά, έετι της πεδιάδος 
δρωμένων.

Αιελάσασι δε τό Αογγός, ή ετεδιάς 
άνωμαλίζεσ^αι ηρχετο, και προβαίνονσι, 
και δρη ηρχετο ραίνεσ&αι, και προχωρή - 
σασιν ίκανώς τη υστεραία, καί τό είρη- 
μένον της Κασσόβης υπήντησεν άναντες. 
Ποιον δε τό Αρδέλιον ήδη εϊρηταί' πεδία 
στεφόμζνα ράχεσι, ή ράχεις πεδίοις άπ 
άλλήλων όριζυμεναι. Πεδιάς δέ καί τό με
σημβρινόν τον Ρουμουν ικον αγρόν, από 
άκρας σχεδόν ές άκραν, καί αντύπται ταύ- 
της έγενυμε&α, διελάσαντες αυτήν από 
Γκιονργκιύβου μέχρι Φοξάν, καί μέχρι 
σχεδόν Τεκοντζ πεδιάς έστί. Τά περί 
Κραϊόβην πόλιν ανώμαλα, ώς ετέρων ήκον-
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σαμεν, καί γεωλοφίαις η γεο)ραχίαις δια
κόπτεται ή χώρα, και τοϊς έλαννονσιν όδοι- 
ίΐόροΐξ σύρεσδαι πολλάκις ανάγκη το όχη
μα, έκτος είμη δια κοιλάδων ή οδός εϊη. 
Ιΐεδιάς δέ και από Φο'ξάν μέχρι Μπραΐλης * 
επειτα γεωλοφίαι καί γεωραχίαι άπαντώσι 
{ΐεχρι ΓαίΛτζκαί μέχρις Ες· καθόλου γάρ 
η Μολδόβα έξ ανωμάλων τύπων σννίστα- 
ται. Πεδιάς δε διά μέγεθος αξιόλογος έατίν, 
η από Μπακοέον καί πέραν έτι Μπακοέου 
άρχομένη, καί ές Ρωμανόν κα&ήκονσα, 
καί επέκεινα μέχρι Σιρέτον, πολύ μεϊζον 
το μήκος τον πλάτονς έχονσα. Εισί δέ 
καί όροπέδια η φαχιπέδια καί λοφοπέδια, 
καί περί τους ποταμούς, έστιν ον, καί 
άγκοπέδια ενμορφοτατα, των ποταμιάν 
καί τον χρόνον έ'ργον τνγχάνοντα αναμ
φίβολον, όπερ καί εν έτέροις τόποις παρα- 
τετηρηται.

Από δέ τον Ες μέχρι Κιοσινέον, της 
νπερπροντίον νυν Μολδόβης η Βαύο αρα
βίας μητροπόλεως, ό τόπος ανώμαλός έατι 
καί έν μέση όδω άναμαλώτερος, καί αν-



νηρερούς γεωραχίας νπέρβασις, και νέτο 
την γεωραχίαν έξ εω, ή πηγη τον Μπίκον 
ρνακος έστί. Εντεύθεν ή όδός εις Κισσι- 
νέον όμαλη παρά τον ρνακα εν κοιλάδι. 
Πριν δ° άρικέσ&αι εις Κισσινέον περί 
ώραν που, πλατννεται ?) κοιλάς καί πεδίον 
μικρόν γίνεται* εϊτα σνγκλείονται σχεδόν 
at ράχεις, ωςπερ χειροποιητως πως, έώσαι 
τω Μπνκω μόνον διάβασιν, Τοιοντοντι 
καί παρά Ορχέϊ ήμϊν ωπται , έτέρω^ι δε 
ούδαμοϋ · καί ϊστι τω όντι τό πράγμα τοις 
περιεργότερον την ρνσιν Ζτεωροΰσιν, άξιο- 
θεατόν. Κέϊ Μπύκονλονϊ καί Κέϊ Ρέον- 
τονλουϊ τά μέρη φονμοννιστί ονομάζονται, 
δ έστι, κλείς Μπνκον καί κλείς Ρεοντον. 
Μικρόν περαιτέρω, πορευομένφ εις Κισ- 
σινέον εν αριστερά, τριάκοντα δργνιάς 
περί που, σειρά στρομβωδών όργνιαίων πε
τρών, τρεις που η τέσσαρας όργνιάς, άλ- 
λήλων άριστάμενων, κατ ευ&ειαν κειμέ
νων γραμμήν. Μικρόν ανωτέρω· ήπίως
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τρογραμμης ταντης καί ίχνη μεγάλου λό-
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φονόρώνταί' αργοί είσιν οι λί&οι,μέγεθος 
έχοντες έκαστοι, ώς μηδ* αν αρχήν κινη- 
2?ηναι τον μικρότατον ϋπό ζεύγους 7]μ ι ό
νων, %να και ημείς κατά τον Παυσανίαν 
έϊπωμεν, κυκλώπειου τι εργον διηγονμε-

I

νον. Πάντως κυκλόπειον τούτο το εργον, 
και τεΖταμμένω τινί κιμμερίων βασιλεϊ υπό 
τον λόφον ϊσως πεποίηται. Μέμνηται
τούτου και Κάντεμίρης. Από δε Κισσι- 
νέου μέχρι Μπεντέρ, περί οκτώ ώρας 
Ιύσσινέου απέχοντος, ό τόπος ανώμαλος 
καθόλου, ή οδός ομαλή έν δεξιά τού $ύα- 
κος Μπύκου, σταθμοί τρεις, καί πλη
σίον τού δουτέρου, γεωραχίας νπέρβασις 
ον μακρύ.' επειτα ό δυύτερος σταθμάς πα
ρά τον Μπύκον, ον διαβάντι, άναντες 
ικανόν, καί ή όδός μετά ταύτα δι ωραιό
τατης όριζοντικης μικράς πεδιάδος, καί 
κάταντες ήπιον έπειτα μέχρι της μικράς 
πεδιάδος, έν η το Μπενδέρ μέγα φρουρίου, 
επί τού δεξιού χείλους τού τύρα έκτιστοί' 
καί περί τρεις που η τέσσαρας όργυιάς της 
επιφάνειας τού ποταμού νπερκείμενον.



Τεωραχίαι δέ, γυμνοί έκ περιοτάσεους, ον 
μεν όνο ώρας, ον δέ μίαν άρεστηκνιαι τον 
φρουρίου, στερανονσι πανταχό&εν την μα
κράν πεδιάδα, έκτος τον προς έω καί πέραν 
τον ποταμού, αναπεπταμένου τόπον τυγ- 
χάνοντος, ποιου οι τον τύπον αξιοθέατου. 
Από τον Μπενδερ ανθις μέχρι Καονο- 
αιάν, ό τόπος νπανώμαλος, καί ή οδός 
ηπίως άνάντης έν τη προειρημένη (>άχεΐ' 
έπειτα ομαλή έν κεκλιμένοις πεδϊοις.

Το Καονσοιάν έν σνγκεχλεισμένη κοι- 
ϊάδΐ χεϊται, καί ό Τυράς πλημμυρών, μέ
χρι τετάρτου ώρας κάτοιθεν αυτού άρικνεϊ- 
ται. Εντεύθεν ό τόπος νπανώμαλος)μέ
χρι των παρατνρίων κωμών υπό γεωχθίας 
πλαγίας κειμένων, καί ή οδός υπό ταντας, 
ές δεξιάν τρέπεται, πανταχον ενέλατος, 
ν.αίτοι καί άπαξ η δίς άναβαίνειν πλαγίως 
η καταβαίνειν δέον. Αρικομένο) δέ εις την 
παρά Τέραν πρώτην κώμην, εντεύθεν ή 
οδός, έν το) κάτω μεν της πλαγίας γεω- 
χθίας έστίν, ομαλή δέ, ώστε καί από ρυτηρος 
ελαννειν, ονδείς ό κίνδυνος. Καρόλου δέ



6υ

άπό Μπενδέρ {ΐέχρις Ακερμ/,ν τοιαντη ι) 
6δός έ.ΰτίν. Αφικομε’νω δε εις τον πρώτον 
τη όψει λόφον, ός καί τω χιεγέ&ει πρώτος 
έστι, Τόόορα  ονομαζόμενου, από κώμης 
ον πολύ κάτω αυτόν Τ όόορα  καί αύτης 
ονομαζόμενης,, 6 τόπος ήνέωγε, ή &έα 
ώραιοτάτη, τά πέρϊξ αναπεπταμένοι τό
ποι, ή όιρις επί πολύ όιήκει, μάλα τρνφη- 
λώς, και μέχρις Ακερμάν και επέκεινα, 
καίτοι πέντε ωρών και επέκεινα τού άπο- 
στηματος όντος. Ον πολύ δε προς μέσην 
ημέραν περί ήμίσειαν ώραν περίπου <5 μυ
χός έστι τον κόλπον, ον ό Πόντος και ό Τυ
ράς ποιονσι μιγνύμενοι, και επί τον λό
φον η υπό τον )*opov όντι, ό κόλπος όλος 
άναπέπταται υπ oipiv, καί την ώραίαν 
£τέαν ώραιωτέραν απεργάζεται. Εντεύθεν 
μέχρις Ακερμανίον ό τόπος αναπεπταμέ
νος έστι, πεδία έγκεκλιμένα ολίγον, ή οδός 
όμολή. Κατώτερο.) τον λόφον, περί ήμί- 
σειαν ώραν, καί πύργος δράται, ρρονριον 
πρότερον τυγχάνων · καί κώμη ετι, Π  a - 
λά νκα  όνοιιαζομένη, ώσπερ καί ό πύργος
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xai αγορά ψ  ένταύδα πρύτερον, καί όιά- 
βασις εις τά  πέραν τού Τυρά.

Από δε Αισσινεου μέχρις Ορχέϊ, άνώ- 
μαλοςό τύπος, και προς δνσμάςτού Ορ- 
χέϊ ανοίγεται' έπειτα πάλιν ανώμαλος μέ
χρι ς τ?/ς Μ πέλτζ κωμοπόλεως, οπού ό τύ
πος αναπεπταμένος. Μ ετά ταύτα πάλιν 
ανώμαλος και συγκεκλεισμένος γεωλοφίαις 
και γεωραχίαις' και καδόλου, μέχρι των 
ορίων της ΙΙόλσκΐ^ς ό τόπος ανώμαλος, 
έκτος τινών μερών, οπού αναπεπταμένος 
έστιν, ώςπερ έν τη άκρη τον νπονομοΰ του 
Ες, οπού το Τζίχορον ρναξ ορίζει τούτον 
από του νπονομοΰ τού Χοτίν* ένταύδα 
γάρ ηνέωκται ο τόπος * καντενδεν πορευ- 
ομένω ές την νέαν Σίλιτζαν έν αριστερά 
τού Προύτον, πεδίον έστιν ικανόν τό μήκος, 
καί τό πλάτος ολίγον έχον. Εν τώ νπονο- 
μώ τού Χοτίν * άζιον γάρ και τούτο πε
ριέργειας· οί ψνακες, οϋς έπεράσαμεν, διε- 
Ιαύνοντες από Τζιχύρου ές νέαν Σίλιτζαν, 
ώσπερ οί έν ορεινή είσι, διείδες και ρέον 
έχοντες τό ύδωρ, και ον διά δονάκωνκα\



επί βορβορώδονς εδάφους. Της 0έ Γσ./.ί- 
τζης, πορενομένω τινί εις Λιοβ διά της ές 

Μπρόδ άγονσης, καθόλου ηττον ανώμα
λος ο τόπος της Μολδυβης, και τά ύπαν- 
τώμενα αναπεπταμένα μέρη συχνότερα, 
καί ή ανωμαλία έτερο ία της της Λίόλδόβης * 
ενταύθα μέν γάρ εκ γεωραχιών τα πολλά η 
ανωμαλία, εκεί δε εκ γεωλοριών, ή βουνών. 
° Από δέ Αιδβ πορενομένω ές τδ Κέντ, 
πεδιάςάνώμαλοςδ τόπος, η αναπεπταμένος 
δ) σε επί πολύ διήκειν την δρασιν, δπερ έν 
όριζοντικαϊς πεδιάσιν οι3 συμβαίνει, αλλά 
κα^άπερ έν μετεώρφ πελάγει, ορέων μη 
δντων πλησίον, at ακτίνες ονκ επί πολύ τέ-
τανται, οπερ έντισι μέρεσι της Σιλεζίας 
παρετηρήσαμεν, ον πόρρω τον Πρεσλάβ, 
δπερ και αντό έν όριζοντικη πεδιάδι κεϊ- 
ται. Πλησιύζοντι δέ τώ Κρακδβ, ό τόπος 
άνωμαλίζεται, καί συχνά τά.\ βουνά* πα- 
ραγενομένο) δέ ον μακράν τον Κ έντ, έ'ξο- 
μαλιζεται πάλιν δ τόπος, καί πορενομένω 
από τοδ Κέντ εις Πρεσλαβ, καθόλου εί- 
πεϊν, ό τύπος αναπεπταμένος, εστιν ου καί
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πεδιάδες όριξοντιχαί ώφαται. Από δε Των 
ορίων της Σιλεζίας μέχρι Λειψίας, 6 τύπος 
νπανώμαλος έστί · πλησιαζοντι δέ τη Λει
ψία αναπεπταμένος ύ τόπος. *Εστι δέ και 
από τονΚέντ μέχρι Βιέννης χαχόλον ό τό
πος ανώμαλος, κάχεϊδεν μέχρι των ορίων 
της Μπανιέρας· ά.ταρ ένταΐ&α πεδιάς 
ϋπαντά πορενομένω εις Ρεγενσμπούργ' 
Καντον&εν χαχόλου λέγε tv , άνωμαλίζεται 
ό τύπος χαϊ μέχρις Αμστερδάμ, χαχεϊ&εν 
μέχρι Παρισιού τα πολλά ανώμαλος μάλ
λον η ηττον, έκτος έν Βελγίω δ π ον ot ανα
πεπταμένοι τύποι καί τά πεδία συχνότερα, 
καί από Παρισιού μέχρι Βιέννης πεδιάδες 
7j της Σιαμπάνιας καί ή περί το Μννχεν. 
είσί διά το μέγεθος αξιόλογοι, άλλα καί 
τούτων το μέγεθος τω των Μοαγγνορίας 
καί Ροιιμουνίας παραβαλλόμενον, μικρόν 
πάντως δό'ξει τω παραβάλλοντι. Τά έωα 
της Βασσαραβίας νπανώμαλα είσι, τά δέ 
δυτικά πεδιάς, ώσπερ έτέρων πννΖτανόμε- 
νοι ηχούσα μεν' άδενδρός τε πάντη η χώρα, 
ααίτοι ενγειος καί πίειρα ονσα, καί πολ-



λήν καί κίονα φνονσα stouv, και κτηνοβύ- 
τειρα μάλλον τ//ς Μολδόβής· Ιίσαν πore 
καί δρυμοί, καί νυν ϊτι τά ίχνη αυτών 
δρώνται $ν τισι μέρεσι* Ερωτώντες δε 
ηκούσαμεν ότι και από Μόσχης μέχρι 
Λιόβκαί μέχρι Καζανιού, γεωλοφίαις καί 
γεωραχίαις συχναις τύ έδαφος διακόπτεται· 
καί από Μόσχης μέχρις Ρονμοννίας αεί 
κατάβασις. Μηποτε ουν καί πάσα ή επι
φάνεια τον ήμετέρον πλανήτου, ώςπερ 
γραός, έαχημάτισται καί μεμύρψωται ρυσ- 
σόν πρόσωπον;

\
Π α ρ α τ η ρ η σ  ις.

Εκ Μπουδιμ καί Πέατης πόλεων επί 
των υγ&ών του Αανουβίου αντικειμένων 
άλλήλαις, καί ίσοϋφών τω Αέμπρετζιν καί 
Ες, καί μίαν άν άνευ τούτον ποιονμένων, 
καί μητρύπολις τής Ευρώπης φαινομένων, 
διά την £έσιν καί την αχανή καί εύφορον 
πεδιάδα, καί τον μεσορ§οονντα μέγιστόν 
τής Ευρώπης ποταμόν, καί τάς εξ αυτόν 
πολιτικός καί στρατιωτικός καί οικιακός
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ώρελείας * έκ ταντης της πόλεως, λέγω, άπά- 
ράντες, και διαβάντες, χαρά τό ΣεγεδΙν, 
τόνΤισσόν, εϊδομεν εν πρώτοις εντός τού 
ποταμού χειροποίητους λόφους> οϊονς εν 
Μολδόβη πολλάκις έβλέπομεν. Τοιούτοι 
λόφοι εΐσίν ίσως και έν Μοαγγυορίμ, άλλ* 
ημείς διελαύνοντες ονχ έωράκαμεν. Τού
τους τους λόπους ωύμεθά ποτέ, έπί τω 
βλέπειν την νέαν σελήνην τούς παλαιούς 
πεποιηκέναΐ’ άναγινώσκουσι δ* ήμιννεω- 
στι τον Ηρόδοτον εκ δευτέρου, μεταβα- 
λεϊν δόξαν εδει, και ώς τάφους ή μαυσω
λεία των σκυτών βασιλέων ή φυλάρχων οίό- 
με%α, τούτους τούς λόφους τούς πολλών 
άλλων μαυσωλείων, εντελέστερους μεν και 
άπλουστέρους, έκ πολλοϋ δε διαρκέστερους, 
καί σκυθικής ματαιότητας, μάλλον δε 
έσχάτης έκ δεισιδαιμονίας βαρβαρότψος 
υπομνήματα ·· at γάρ πλείόυς έν κόσμο) 
βαρβαρότητες έκ δεισιδαιμονίας εισέφρη- 
σαν * καί Καραϊβοι καί άλλοι λαοί, φιλό
ξενοι άλλως όντες καί φιλάνθρωποι, ώπτη
μέρους κατεβίβρωσκον τούς αιχμαλώτους

Ε



χρηστηρίοις π:ει^όμενον. Λόφους δέ εϊδο- 
μεν ον πανταχού τής Μολδόβης' περί γάρ 
τό Ες ονδείς όράται, ον δε μέχρι Κισσι- 
νέου * περί δε ταύτην τήν πόλιν έξ ή έπτά- 
που όρώνται* καί προς δυο μας του Ορχεί 
καί περί Μπέλτζ κώμο πόλεων, παρομοίως· 
καί διαβαίνοντες το Τζίχωρον (π'ακα, ήρι- 
Ζτμήσαμεν πάλιν εξ που, ον πολύ καί τού
τους άλλήλων απέχοντας ΙΙλείους δέ πα - 
ραμείβοντες τον Τόδορα μέγαν λόφον εί- 
δομεν έν Βασοαραβία * από γάρ του αυ
τού τόπου τρισκαίδεκα ήρ&μήσαμεν. Σπο
ράδην δέ σπανίως εΐδομεν λόφους δύω που 
ή τρεις. Από δέ Τζιαρναούτζ μέχρι Λιόβ 
ένα μόνον ή δύο εΐδομεν. Οδέ Τόδορα, 
ώσπερ καί ό πολυ&ρύλλητος έν δεξιά τον 
Προύτου Μοίλα ραμπόϊα, πάντως μεγά
λου τίνος βασιλέως ταφόχωμα δοκεϊείναι· 
Ιδού ά καί περί των λόφων ό πατήρ τψ  
ιστορίας φησίν.

Επεάν σφι άπο&άνη δ βασιλεύς, όρν- 
γμαγήςμέγα όρύσσουσι τετράγωνον * έτοι
μον δέ τούτο ποιήσαττες, άναλαμβάνουσι



τον νεκρόν κατακεκηρωμένον τό σώμα, 
τψ  δέ νηδύν άνασχισδεΐσαν καί κα£αρ- 
$εΐσαν, πλέην κνπέρον κεκομμένον, και 
$νμιήματος, και σελψου σπέρματος και 
ανήθου συνερραμένην όπίσω · και κομί- 
ζουσιν ές άλλο έ£νος * οι 0* άν παραδέχον
ται κομισ&έντα τον νεκρόν, ποιεύσι τά 
αερ οΐ Βασιλήϊοι σκν&αι * του ώτός άπο- 
τάμνονται, τρίχας περικείρονται, βραχίο
νας περιτάμνονται, μέτωπον καί ρίνα κα- 
ταμύσσονται, διάτε της αριστερής χερός 
ύϊστονς διαβννέονται, Εντεύθεν δε δια- 
χομίζονσι τον νέκνν τον Βασιλέως ές άλλο 
έ£νος των άρχονσι · ot δέ σφι επονται εις 
τονς πρότερον ηλ&ον. Επεάν δέ πάντα 
περιέλ&ωσι, τον νέκνν κομίζοντες, καί 
έπειτα, έπεάν £έωσι τον νέκνν εν τησι «$■//- 
κησι επί στιβάδος, παραπηξαντας αίχμας 
εν£εν καί Ι'ν$εν του νεκρού, ξύλα νπερτεί- 
νοναι, καί έπειτα Qixpi καταστεγάζουσι. 
Εν δέ τη λοιπή ενρνχωρίη της ̂ ηκης, των 
παλλακέωντε μίαν άποπνίξαντες ράπτου - 
σι, καί τον οίνοχύον καί μάγειρον, και

Ε 2



6S

ιπποκόμον και διηκύνον, και αγγελιοφό
ρων καί ίππους, και των άλλων απάντων 
άπαρχάς, και φιόλας χρνσέας, άργύρα 
δε ονδέν ουδέ χαλκω χρέονται. Ταντα δε 
ποιήσαντες, χόονσι πάντες χώμα μέγα, 
άμιλλώμενοι και προθνμεόμενοι ώξ μέγι
στο ν ποιησαι. Ενιαυτοί>■ δέ περιφερόμε
νου, λαβύντες των λοιπών θεραπόντων τους, 
επιτηδεωτάτονς σκνθας έγγενέας · αργυρώ
νητοι δέ ονκ είσι σφίσι θεράποντες......
Α )Χ  απάνθρωποι άγαν at πράξεις διηγή- 
σασθαι, και παυσω μεν τύν ΙΙρόδοτονΧέ- 
γοντα, άλίκος τε και τον εφεξής λόγου μη
δέν ές την πρόθεσιν σνμβάλλοντος,

Ταντα μεν ονν Ηρόδοτος περί λόφων 
Ιστορεί, καί άνενέγκαι τινά την αρχήν των 
νυν δρωμένων τοϊς τότε χρύνοις καί ταϊς 
τότε περιστάσεσι, λόγον εχεται καί ορθής 
σνμπεράνσεως. Ον προ πολλον τών κτη
ματικών τις Μόλδοβάνων κτίσασθαι βον- 
λύμένος εκκλησίαν εν τόπω, οπού λόφος 
τις τών τοιοντων έπισεσώρευτο καί επικέ- 
χωτο, εργάτας έπί τώ άνασκάψαι καί άφε-



λεϊν τον λόφον επέστησε, καί έξομαλίσαι 
οντω το δάπεδον της οίχοδομηδησομένης 
εκκλησίας. Ηδη δε των σκαφέων το εργον 
ηεραινόντων, νεανικώτερον κρούσας τις έ£ 
αυτών τοις ποσί την γην, άντίτνπΟν οιό- 
μενος, ές βά$ος έσέδν, των ύπερτε&έντων 
ξύλων τον ορύγματος σεσηπύτων τω χρόνιο 
καί βία ένδόντων, η ώς ό άγρώνης ημϊν διη- 
γήσατο, ύετον επισυμβάντος, καί τρνπης 
veto τού νδατος γενομένης καί τη δν αυτής 
τού νδατος έσροη, κοίλου κενού νποκάτω- 
$εν ύπονοη&έντος, άνέσκαψον βαθύτερου. 
Επι&νμονσι δέ μαν&άνειν ακριβώς καί 
τάς διαστάσεις τού ορύγματος, καί εΐ τά  
ξύλα διασώζονντο, καί εν οστά εν τω όρύ· 
γματν εΐεν, φνάλας χρνσάς ον λέγομεν, ώς 
περιττού καί αδιάκριτου τού έροπήματος, 
τούτο ημϊν έρωτώσν περιεργότερον οί ερω
τώ μενοι άπεκρίναντο, δτν σωρός οστών άν- 
Ζρωπείων υπέρ τού ορύγματος επί τών σε- 
σηπότων στημόνων, καί έν τω όρύγματν 
όρωτο,καί οτν τα έν τω όρύγ μάτι οστά εξέ
χοντας τίνος εϊεν τω γένεν, ταις τών <ph-

— 69 —



λάγγων μήκεσι διακρινόμενα- 'λόγος γάρ 
πατροπαρσδοτός έστι παρά τοϊς ρονμον- 
νοις, οτι οΐ εξέχοντες τω γένει, μακροτέ
ρας των λοιπών άν^τρώπων τάς των δακτν- 
1ων φάλαγγας έχονσιν. Ηοαν δε έτι h  
τω όρνγματι και πήλινα αγγεία, ονς λ?;- 
χνονς ώνόμαζον- Η μείς μεν ονν βονλοί- 
με&  αν, άψάαενοι τον έργου, άνασκάιpa- 
tiSai τινά λόφον, και μα&εΐν Ιδόντας αν- 
τοχρει οντω και τάς διαστάσεις ‘, και τους 
στήμονας και τά οστά και ο,τι έτερον εϊη 
εν τω όρνγματι · αλλά κινεϊν τά προ προλ- 
λού ακίνητα, καί άνασκάπτειν τά  παλαιό- 
£εν άσκαπτα μένοντα, και ές έργον οντω 
φέρειν τά βεβονλενμένα, ον παντϊ καί παν- 
ταχον γης καί χρόνου ρόδιον.

Προ τεσσάρων που ενιαυτών εν το) 
νπονομώ τον Αοροχοόϊ παιδάρια υπό πα
ρόμοιον λόφον ά&νροντα, καί την γην 
άνακινονντα, ώσπερ είώ&ασιν, ευρίσκει ν 
ηξαντΌ άργυρον, καί χρυσού ίσως, κέρμα
τα. Τά μεν ονν παιδάρια, ώς παιδάρια, 
ονδέν έτερον βα&ντερον ϋπενόησαν ο δε
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κτηματικός τον άγρον ιδών τώ νώ βα^ντε- 
ρον, αργυρίου τε καί χρυσίου θησαυρόν 
ΰπετόπασε, ώσπερ πυρ καπνέ?,. τοϊςείρη- 
μένοις κέρμασι, τό κατορωρυγμένον πρά
γμα τεκμαιρόμενος. Αν ασκαπτομενού
ονν τον τόπου βο&ντερον, ενρέ&ησαν λέ- 
βης η κακκάβη, καί κάλπη αργυρά, μετά  
γλνμμάτων καί γραμμάτων 'ελληνικών, καί 
στέφανος χρνσονς καί όφιςάν&ράκινα έχων 
όμματα, άπαντα εν μάλα καί κομχρώς 
έξειργασμένα- Η ν δε το βάρος, τον μεν 
άργυρον, ε%ηκονταλιτραϊον καί επέκεινα* 
του δε χρυσόν, υπέρ τάς δώδεκα λίτρας, 
ώς αυτός ουτος ό κτηματικός διηγείτομοι. 
Αλλά ταντα μόνον ενρηται; ϊσως καί ετερ 
άττα * άλλα των τοιοντων ακριβή αναγγε
λίαν περιμένειν, μα  δίαγε, ον νουνεχές, 
καί άνερεννώντα έρωταν περιεργότερον, μά  
δίαγε, ονδ* αυτό μεγάλη νοννέχεια. [ Ταν
τα τά ευρε&έντα προσηνέχ^ησαν τώ αυτό- 
κράτορι Αλεξάνδρω, καί έ'στι νυν εν τη 
ΙΙετρονπόλει ίδεϊν ταντα τοϊς φίλοις της 
αρχαιότητας.
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Εν τώ Ρονμοννικώ άγρώ, άνηκρύ Σι- 
ατοβίου παριστρίας πύλεως, ήγεμονενον- 
tot του Αλεξάνδρου Μορουζη, κωμηται 
τινές άνασκάπτοντες τάφον τινά παλαιόν · 
ην δέ ποτέ ό τάφοζ ώς εοικεν υπό χειροποί- 
ητον λόφον η χώμα' ηνρον χρυσήν φιάλην. 
Φωρο&έντες δέ σκάπτοντες, κρνipai το 
εύρημα οόκ ήδυνή&ηΰαν · και φανερόν γ ι
νόμενον, έκομίσ^η τώ ήγεμόνι Α^ξάν- 
δρω, καί οντος επεμψεν τώ σονλτάνω των 
τονρκων. Ειλκεν ή χρυσή : φιάλη σταδ- 
μευ&εϊσα εν volt ήγεμονείοις, τετρακόσια 
δράμια τουρκικά, περίπου τάς τρεϊ λίτρν.ξ’ 
σχήμα δε είχε κωνοειδές, κάτωθεν μέν κατά 
τον πάτον στενωτέρα, άνωθεν δέ κατά τα 
χείλη πλατυτέρα νπάρχουσα. ΠροσετίΖη 
μοι δ ίδών αυτήν καί εν χερσί λαβών, on 
ν π έτρεμε σαλενομένη · ίσως έ’νδοσις ην το 
τοιοντον εκ καθαρού παντάπασι χρυσόν 
τνγχάνουσα, καί ονκ έλαστικότης, τον 
χρυσοϋ μαλακόν σώμα τνγχάνοντος. Ον 
προ πολλου πάλιν, περί τό Κισσινέου, ον 
πύρρω, άνασκαφέντος τίνος τόπον, δπον



λόφος ην πρότερον, ευρέθησαν πολλά οστά 
άνθρώπεια και κρανίον ϊππειον. Ονκ ην 
άρα σκνθικη ή φιάλη έφ9 ώ εχεν τον ταφέν- 
τα σκνθίζειν και μετά θάνατον, και τά  
οστά τά άνθρώπεια καί το κρανίον το Isr- 
πειον ονκ ην άρα των έπισφαγέντων ες την 
εν τοΐς σκνθικοΐς ηλνσίοις υπηρεσίαν του 
ζην ενταύθα ύπερ γης παύσαντος;

Ορυκτά Ρουμουνίας .
Ηόρενη της, Ρον μου νιας ευπορεί πολ

λών καί παντοίων μετάλλων * καί χρυσός 
ηδη καί προ του Ηροδότου εμεταλλέντο * 
πολύχρυσοι γάρ, αυτός φησιν, οΐ ό.γάθνρ- 
σοι, καί αλλαχού, προς άρκτον της Ευρώ
πης πολλω τον πλεϊστος χρυσός φαίνεται 
εών. Η  άρκτος τού Ηροδότου τά Καρπά
θια άναμφιβόλως τυγχάνει. Η ν δε ίσως 
έν τοΐς πάλαι χρόνοις, ώσπερ καί εν τη 
Κολομβικη, ον πάνν πρώην, ράδιον τον 
χρυσόν έπιπόλαιον η όλίγω υπό γην όντα 
ευρίσκειν, καί μεταλλευτικής ονκ άπειρους 
οίητέον τούς τότε ανθρώπους είναι, υπό



φιλαυτίας το παν έαντοίς ή τοίς προσήκου- 
σιν ήμϊν τώ χρόνω άπονέμοντας * ουδέ γάρ 
μεΐζον καί δυσχερέστερο# έστιν ή του χρυ
σόν άνακάθαρσις της του κασσιτέρου, άλ
λα και οντος υπό των, ούς ημείς βαρβάρους 
καλούμεν και ζην κτηνών δίκην οίόμεθα, 
έμεταλλεύετο καί ές την Ελ)Αδα έφοίτα, 
έκ των έν τη Βσιτική περιωνύμων το πά
λαι Γαδείρων, των προ Ομήρου κτισθέν- 
των, καί μέγα εμπορείο ν των φοινίκων όν- 
των. Τδ δε ήλεκτρου διά πλοίων σκανδι
ναβικών καμπτόντων την άκραν τής Κ ιμ- 
βρικής χερσονήσου ές τα παράλια {ΐέρη τού 
Λαϋτζλάνδ ή καί μεσημβρινώτερον, κάκεί- 
θεν ή διάι των αυτών, ή διά τών φοινίκων 
εκεί αϊτούμενον, ές τά Γάδειρα μετεκομί- 
ζετο· ον μην άλλα καί ές τον μυχόν τού 
αδριατικον πολύ παλαιότερον ή δοκεί τι- 
σιν, έν τοϊς τον μύθου χρόνοις, έκομίζετο * 
τά γάρ μυθολογούμενα περί τού ήλεκτρου 
έν τοντω τώ τόπο), τοιοντόν τι άναντιρφή- 
τως δηλοϊν έοίκασιν, καί ονδείέάν, ώς δο
κεί Στράβωνι, τά παλαιά τών μνθευομέ-



jmv, ή άλλιος κατεχρενσμενών, οϊον τά περί 
φαέθοντα καί ήλιάόας, τάς άπαιγειρον- 
μενας κατά τον ΙΙριδανον, τον μ*]δαμον 
γής όντα, πλησίον δε τον Πάόον λεγόμε
νον* καί τάς ήλεκτρίδας νήσους, τάς προ 
τον Πάόον, καί μελεαγρίδας εν αύτοΧς* 
ονόεν γάρ τούτων έστίν Ιδεϊν εν τοις τό- 
ποις. Ον μένουν ονδε ναυτικής άπειρους 
τους πάλαι σκανδιναβονς οίητέον είναι, 
ονδέ περιμενειν δει περιαυτονοία, τούτην 
h  των μεσημβρινών ημών έκείνοις γενέ- 
σθαι μάδημα. Ισως προ τής έσβολής 
των εξ εω βαρβάρων, τών κιμμερίων, 
λέγω, τά τών σκανδιναβίαν κρείττω ήν 
παρά πολύ καί λαμπρότερα, ή περ έν 
τοις μ ετ εκείνους γρύνοις. Αγαθή τύ
χη τής Ιστορίας καί νυν ετι όρώμεν εξ 
εκείνων τών μερών τον τε κασσίτερον 
καί το ήλεκτρον ροιτώντα* άλλως γάράν, 
μύθοι καί πιάσματα λογοποιών ανθρώ
πων τά περί τούτων εδοξεν. Είδε καί οι 
πάλαι σκανδιναβοί ονκ εκτιζον, ώς αθά
νατοι έσόμενοι, ώς περί τών άκραγαντί-
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νων ελεγον · to  ντο φρονήσεοΐζ μάλλον όη- 
μεϊον ή βαρβαρότητος. Τί γάρ, επειδή 
ετεροι σωρηδόν αλλεπάλληλοι δυσοιχονσι, 
καί συνοικίας επί συνοικιών, μάδίαη'ε, ον 
φρονίμως, ονδε υγιώς, ονδε καδαρώς α,ί- 
ροννται, φήσομεν διά τούτο τούς έτεροίως 
οικουντας και άπλώς διαιτονμένους, βαρ
βάρους και της ενοιχίας ολως μηδεμίαν έν
νοιαν ορδήν έχοντας; Α Χ  οϋτω κάκιστα 
κρίνομεν, και άριλαντότερον καί λογικοί- 
τερον δεωρήσαντες το πράγμα, κινδύνευ
α ο μεν ημείς αυτοί είναι τούτο, υπέρ Ετέ
ρων παρά πάντα λόγον καί αδίκως κατήγο
ρου μεν. Ουκονν καί οΐ άβαζοί οντω βάρ
βαροι, καί οί κυρτοί καί τόσοι άλλοι* επει
δή ούχ ώς πίδηκοι ημάς μιμούμενοι, αλλά 
τω όρδω λόγω μάλλον ίπόμενοι, βιούν έδέ- 
λονσι. Ταντα, μά την άλήδειαν, ον πε
παιδευμένων άνδρών καί εν συλλογιζομε
νών φρονήματα. Οιων κακών, καί οϊας 
ακοσμίας, τά περιφανή και άδάνατα καί 
κοσμεϊν τον κόσμον δοκονντα χτίσματα, 
αυτόν τούτον εμπιπλά.σι τον κόσμον.
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ΙΙρυς δέ τώ χρυσφ τά  δρη της Ρονμου- 
νίας εχει καί άργυρον, σίδηρον, χαλκοΐν, 
υδράργυρον, μόλυβδον, μεταλλικά ϋδατα, 
ηλεκτρον, χάλκανδον, αλάβαστρον, γύ
ψον, ορυκτά άλατα τοσαύτα, ώστε ίκα- 
vtjv Α α ι  την Ρονμοννίαν χορηγειν πάση 
τη:Ευρώπη το πολύτιμη τον αυτό ορυκτόν. 
Ταύτα πάντα μεταλλεύεται εν τη έστραϊ- 
χικη Ρουμουν ία , και έν τω ιηηο έκόπη- 
ΰαν, κατά τον Μπίσσενγ, εν τω άργυροκο- 
πείω τοϋ  Πελεγραδ χρυσία, και αργύρια 
καί χαλκία την αξίαν περί τάς διακοσίας 
μυριάδας ριορινίων. Εστι δε χρυσοκοπεΐον

S

καί εν τη Μπάϊα μάρε. Εν δε τη τυρκι- 
κη Ρουμουνί(^ ούδέν μεταλλεύεται πλήν 
των ορυκτών άλάτων, ών λατομουμένων 
έν βά&ει πολλών όργυιών καί, ώςπερ λί£οι 
μεγάλοι, ϋποζυγίοις από τροχηλίας άνιμω- 
μένων, μεγάλη εξαγωγή γίνεται ές τά πέ
ραν τού Τυρά καί Ιατρού, καί ές Κων
σταντινούπολή διά Γαλάτζ. Σπάνιον πέ
τραν ιδεΐν έν Ρουμουνία, πλην έν τοϊς 
όρεσι, αλλά καί ταύτα γέωραχίαι τάπλεΐ-



στα, Ταύτη rot καν χτίζονσν, χαχόλοι , 
οΐ κάτοικον τάς οικίας, εν τε Μπονκον- 
ρέστ και Ες, καί εν ταϊς λοιπαΐς πόλεσι και 
έν ταϊς κωμοπόλεσν, πλίνθοις κεραμείαις, 
καί ξύλοις τιν'ες. Σπανιότεροι δε οί ές. όόο- 
ατρωσίαν λίθοι · δ δεν καί αΐ άγνιαί των 
πρωτευουσών πόλεων της έωας καί μεσημ
βρινής Ρουμουνίας, δοκοΐς μόνον εστρων- 
τα ι, καί ον πάσαν, Tavry τον καί καθό
λου, άντε κατά πόλεις καν κατά κωμοπό- 
λεις καν at κατά χώραν όδον, δυσδιάβατοι 
καν δυσέλατοι βέρους εν υετοϊς, καν χει
μώνας, οτε 6 κρυμός μέτριος ων, Ικανός 
ούκ ϊστν, τον παχνν πηλόν καν τούς παχύ- 
τέρους βορβόρους, άποπηξαν καν προς και
ρόν άπολιθώσαν. Η ν μεν αν ίσως καν πέ
τρας ές όδοστρωσίαν εχενν, άλλα το παν 
αμελείται ενταύθα. Περί μίαν ώραν και 
ήμίσειαν εν τοϊς πέρίξ τού Ες είαν λατό
μ ια , άλλ* οΐ λατομούμενον λίθον άρυεις 
πάντη ες όδοστρωσίαν,· μαλακοί καί εύ
θραυστοι οντες. Ον λίθον ουτον πάντες 
εΐσί κογχοσυγκρίματα η άμμοσυγκρίματα.

—  78 —
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Αλλά περί ώρας οχτώ προς βόρειόν πως τον 
Ες παρά την χωμόπολιν Χνρλέον, )μτ6- 
μιόν έστι λίδων κογγο συγκριμάτων μέν, 
οχληρών δέ και δοσ&ρανστων ώσπερ τά της 
Ελλάδος μάρμαρα. Εύχρηστοι οντοι οί 
λίδοι ές άλετον, και μύλαι μονόλιθοι πολ
λοί εξάγονται εντεύθεν ες τά πέριξ, μόνον 
τούτον μνλιτών λί&ων λατομίον εν τοΐςδε 
τοΐςμερεσι τνγχάνοντος. Εντισι μέρεσιν 
υπέρ Προντον σωρούς όλονς ίδεϊν έστι κογ
χών θαλασσίων ολοκλήρων, κατ αλειφτεί- 
σών τρόπον τινά ού προ πολλοό χρόνον 
υπό των εν αντοΐς φωλενόντων ζωδαρίων, 
έν αϊς καί Αμμωνος κέρατα είσίν. Ιχνη 
ταυ τα έστί των έπικλνζόντων ποτέ τον τό
πων νδάτων.

Περί την κωμύπολιν Σορύκαν πολύ 
έστι τό εϊδος τής πέτρας, ήν οί χνμικοί 
χαλικογήν όνομάζουσι, καί έν τω δαπέδφ 
τον παραρφέοντος Τύρα, όπερ λι&αρίων 
έστί κατάστρωτον. Αντί] έστϊν ή γή , έξ 
ης διά σφοδροτάτον πνρός τακείσης, ή νε- 
λοςγίνεται· τήκεται όέ τόσον τάχιον, (ίσον
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πλείων πάτασσα η σόδα αυτή έπιμίγννται · 
καί τόσον δυστηκτοτέρα, ο ο ον τό άλκα· 
λίον^ελασσον άλλ9 όσον έλασσον τό άλκα- 
λίον, ηγονν ή πάτασσα η ή σόδα, τοοον- 
το ν στερεωτέρα καί διαφανεστέρα η νελος, 
και διαφανεστάτη ή παντάπασι χαλαρό
τατη. Εστιν ή γη αυτή καί τά $ξ αυτής 
αγγεία., πλην τον φλονορίκού οξέος, τοϊς 
άλλοις ανέπαφος. Εν τοϊς βορείοις τοϊς 
Μο'Μβηςεϋρέλησαν έλεφάντεια οστά πολ
λά άπολελιλωμένα, καί αμάδας όλας πε- 
φορτισμένας τοντοις επεμψαν ές Βιένναν, 
καί φίλος ημϊν σιαγόνος μέρος παρόμοιον, 
ελκον πολλάς λίτρας υπέρ τάς επτά, έδω- 
ρησατο. Σημεία καί ταντα των φοβερών 
μεταβολών. Ε στι δέ καί γύψος πολύς εν 
τω νπονομω της Κιάτρας · ή δέ τίτανος διά 
τάς οικοδομάς, εκ των διεσπαρμένων λιλα- 
ρίων έν ποταμοΐς καί έν άλλοις μέρεσι, ϊτ* 
δέκαί έκ πώρου γίνεται. Οτι δέ καί ι)λέχ- 
τρον ευπορεί ή χώρα,τεκμαίρεσλαί $χομεν 
εξ ών εϊδομεν καί ηκούσαμεν. Εν τερ πο
τα μ έ  Μποζέον. εύρέλη κομμάτον ήλέ-



8ι

κτρον, σνμπαρασνρέν πάντως τοϊς λι$α- 
ρίοις, καί έδό&η άωρον άρχοντί τινι των εν 
Μπονκονρέστ, δςτις εξ αυτόν άκροκαπνο- 
σωλήνιον κατεσκενάσατο. Ενρέ&η δε καί 
έν τω Σιρέτη ήλέκτρου κομμάτων, εξ ον 
δύο άκροζώνια ή περονίδες κατεσκενάσ&η- 
σαν, ών εκάτερον μέγεθος κολφωρολογίον 
είχε, καί σχήμα ελλειψοειδές ήγονν στρογ
γυλό μη κ εξ , καί χρώμμα βαθύτερου τον 
της Προνσσίας.

Φυτά Ρον μουν ίας ,  καί ζώα
ήμερα,

Βα&νγειος καί ευγειός έστιν έκτόπως 
ή χώρα· διαβάσι γάρ ήμΐν από Γκιονργκιύ
βον διά τον Ρονμοννικον αγρόν, καί διά 
της Μολόόβης μέχρι Σορόκης, καί σχεδόν 
πάσας τάςάγοροράς η κώμο πόλεις τής,Μολ- 
δόβης περιελ&ονσιν, ονδ'εν ην πέτρας Ιδεϊν 
σπανιότερου, εκτός των ϊντισι ποταμοϊςκα- 
χλήκων καί ψήφων, καί ώνείδομεν \έν Σορύ- 
κη πολλών λιϊδίσκων, έκ τής'φύσεωςτής γής,

F
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?)ν ot γνμικοί χαλικογήν όνομάζονσιν. Ε ι- 
do μεν δε πολλάκις και έργάτας επί φρέατι 
γεωρυχούντας, και όργυιάς όλας το όρυγμα 
βαίνοντας, και ούδέν άλλο η γην αργίλιο δη 
Ικ τον βάθους έξερώντας, εστι δ* ου και 
υπό όργνιάν άμμος μόνον ενρίσκεται. 
Σημεΐον δε της εύγειότητος, και της πιό- 
τητος της γης εναργές έστι και τό την κο
πριάιν άγνοεϊσ^αι όλως υπό των κατοίκων, 
ον μόνον των αρουρών, άλλα και των κή
πων και των αμπέλων, καί των πρασιών. 
Ταυτ άρα και πόα φύεται ές φορβην ζώων 
άρίστη, και πολνβότειρα ή Ρονμοννία, 
και οί ρονμοννοι πολυ&ρέμμονες * ϊχουσι 
γάρ βούς πολλάς, ίππους, πρόβατα πλείω, 
χοίρους, άφ ών πάντων και εξαγωγή με
γάλη τοϊς πέριξ και πύρ§ω γίνεται, και χι
λιάδες πολλοί χρυσίων από ταντης εισέρ
χονται. Βοών πολλαι χιλιάδες εξάγονται 
ές τό Ααϋτζλανδ* προβάτων πολλαι πλείονς 
ές τά πέραν τού Ιστρσυ, μάλιστα δέ ές 
Κωνσταντινούπολιν · ετι δέ καί δέρματα 
βοών, καί πολλά έρια· χοίροι πολλοί ές
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την εστραϊχικην Ρουμοννίαν καί ΛΙοαγ- 
γνορίαν* ίπποι πολλοί ές τό Λαύτζλάνδ. 
Τρέφονται όέ εν τισι μέρεσι και m-γες · και 
οΐ αίγύπτιοι καί όνων οχειών καί φορβά- 
δων έπιμέλονται ές κτησιν καί πρήσιν ημι- 
όνων, καί επικερδής έξαγωγη έκ τούτων ές 
τα πέραν του Ιστρου γίνεται * έν γάρ τη 
Ρονμουνία ονκ έν χρήσει τα  ζώα Tama, 
ον μην ονδ* οί πατέρες αυτών τνγχάνονσι.

ΙΙλη&ουσι δε ai ανλαί των ρ ον μου- 
νων καί πτηνών, άλεκτορίδων, χηνών, 
νησσών, καί των ξένων πτηνών, άςκούρ- 
κας μεν οί ρουμοϋνοι δνομάζουσιν, υπό 
δέ έτέρων, ινδικοί άλεκτρυύνες καλούν
ται, άπροσφνώς μάλα διά δύο αιτίας, καί 
διά το ανόμοιοi) πάντη τω άλέκτορι είναι 
τδ ζ/οον, καί διά τύ έκ 'της Κολομβικης 
πρώτον έλ&εϊν ές την Ευρώπην, καί ονκ 
έκτης Ινδίας, ης μέρος συνεχές τον ευρε- 
&έντα νέον κόσμον νπετόπασαν, καί μάλ
λον ό όχλος της Ευρώπης. Τρέφονται δ* 
ετι καί μελεαγρίδες, περιέργειας μάλλον η 
χρείας χάριν καί ώφελείας, καί Ταω, ών
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τά πτερά χρήσιμα ές κατασκευήν (ηπίδων 
και μυιοσοβών ώραιοτάτων αί γάρ μνϊαι 
βέρους όχληρόταται όμοτράπεζοι, ον μό
νον τον πολλοί) ανθρώπου, άλλα και των 
πλουσίων και των αρχόντων, ακμήν και 
των ηγεμόνων τυγχάνουσι* λαιμαργεϊ γάρ

ν

έκτο πως περί τά ποικίλα των εδεσμάτων 
καί τά καρυκεύματα καί τους //δεις ζωμούς 
τό ζωδάριον * ο^εν καί ϊ&νη ολα περί τάς 
ηγεμονικός καί αρχοντικός τράπεζας σπον- 
δάζονσι' καί οριον τολμηρός λιχνείας ονό" 
αυτό τό ερκος των όδόντων γνωρίζονσιν, 
ου περ υπερίπτανται εσ& δτε, τον προ- 
σφερόμενον ιρωμόν, εκ τού στόματος αυ
τού, τό λεγόμενον, άρπάσαι βονλόμενα. 
Τρέφουσι δε καί περιστεράς εν περιστερώ- 
σι των ήδνσάρκων καί τρυφερών νέων πε
ριστερών ένεκα. Ε στι δε ίδεΐν παράτισι 
καί είδος άλεκτορίδων πολύ μειζόνων, ήπερ 
at εγχώριοι· άλλ* ού τελεσφορεί ενταύθα 
τό ζωον διά τό δύσριγον.

Λγα&ης δε νπερρυώς οϋσης τής χώρας 
καί άμπέλιρ, πλήν οπού διά τήν όρεινότη-
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τα καί τό χρνχος, ώςπερ εν τώ βορείω τής 
Μολδόβης καί Βασααραβίας καί πέραν Σι- 
ρέτον υπέρ τον υπόνομόν τής ΤΙούτνης, 
αύτήτε ου τελεσφορεί και d βότρνς ον πε- 
παίνεται, διάτετό ψύχος και τάς πάχνας, 
ήδη έν σεπτεμβρίω τα πολλά άρχομενας, 
και διά τάς έν £έρει έπισνμβαινονσας πο
λυομβρίας ενίοτε. Οι άμπελόφντοι τόποι 
πολλοί είσι, τινες δε και δι εύοινίαν εξά- 
κουστοι, τό Οντομπέστ, το Χονς, μάλι
στα δε τό Κοτνάρ, ού περ ό οίνος έν ύπο- 
γείοις φνλαττό μένος, μετά τετραετίαν ές 
τό χλοερόν ή πράσινον τρέπεται, και πολύ 
ήδίων καί κράτιστός γίνεται. Εξάγεται 
δε οίνος, εκ μεν τού Ρονμοννικον αγρού 
έςΧρδέλιον, εκ δε Μολδόβης ες την Εστραϊ- 
χικήν Μολδόβαν, και ές την Πόλσκαν καί 
τψ  Ρουσσίαν. Ηδε άμπελος ενταύθα χει- 
μωνος κατορνττεται καί γη έπαμαται, ως 
περ και προ τής αρχής τον ήμετέρον έτους 
έποιεϊτο · δυσχείμερος γάρ ή χώρα καί to  
φντόν δνσριγον, καί άκατόρνκτον μένον 
χειιιώνος έν μεγάλω κρνμω, κρυονμενού τον
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περιφερόμενου εν αι τώ και τρέφοντος αυτό 
χνμυν, τον ζην παύεται καιόμενον, και 
αύαίνεται και ξηραίνεται. Εν τοϊς πέριξ 
δέ τον Λκερμάν άκατόρυκτος χειμώνος μέ
νει ή άμπελος, άλλ* ον καίεται, καί ο βό- 
τρνς ήδντερος έντάνδα, ήπερ έτέρωδι Ρου
μουν ίας. Ησαν δε καί τδ πάλαι έν τη 
Ρουμοννία άμπελοι, ου μόνον επί γετών 
ώσπερ εϊδομεν, άλλα καί επί σκυτών · καί 
τότε ώσπερ καί νυν ψιλοπόται οί κάτοικοι, 
καί τό σκνΧτίζειν καί έπισκν&ίζειν, παρά 
τοϊς έλλησι τέτριπτο * εϊποις δ° άν νυν ρον- 
μοννίζειν η έπιρφονμοννίζέιν, εί βούλει · 
φουμουν ίζει δέ ό πολύς άνθρωπος μάλιστα* 
άρχοντα γάρ ίδεϊν φιλοπυτην, σπάνιον.

Ξύλινοι δέ προς τη άμπελοι καρποί, 
ώςπερ μήλα, κάρυα, άπια, κοκκύμηλα, δα
μάσκηνα, κεράσια, παντοία έκ πάντων 
είδη, πλήθος άπί&ανον · καί δρυμούς ολους 
έστίν ίδεϊν δένδρων, ά τούς καρπούς τού
τους ρύονσι, καί εξαγωγή τινων ές αλλο
δαπήν αξιόλογος γίνεται. Ροδάκινα δέ καί 
κυδώνια, φύονται μέν, τω δέ μεγέ&ει καί



τη ποιότητι πολύ των της Ελλάδος απολεί
πονται > ετλψ των εν τω παλαιω Κελλίω 
κνδωνίων ϋπερρυώς μεγάλων γινομένων. 
Οαι αμελούνται, bSev καί τά ούα σπάνια. 
Εξάγεται όέ και τυρόν πλήθος [καί βουτύ
ρου καίκρεωταρϊχών ές τά δεξιά τον Ιατρόν 
καί ές Κωνσταντινούπολή, καί ίχ&υοτα- 
ρίχη κακεί και ές Λρδέλιον. Ε τι δε καί 
μέλι πολύ καί κηρός καί λινόσπορος καί 
φασίολοι καί πισά καί φακή καί κύαμοι 
καί αν ίσον, καίκέγχρος· μέλινη δε, η καί 
ελυμος καλείται, η τούτο) μόνον της κέγ- 
χρου διενήνοχεν, ότι ταύτηςμεν άκαρπος 
ές ρόβην άποχεΐται, εκείνης δε ές στάχνν, 
όσα γε καί ήμσ,ς είδέναι, ον καλλιεργείται 
ενταύθα. ΙΙρό πάντων δε πνρός καί έτε
ροι σίτινοι καρποί * καί ή έφα καί μεσημ
βρινή Ρουμοννία σίτων της Κωνσταντι
νουπόλεως ονομάζεται.

Καλλιεργούνται δε ετι, μάλιστα έν τω 
Ρουμουνικω άγρω καί έν τη Βασσαραβία 
καί πέπονες καί το, λεγάμενα καρπούζια, 
η ώς άν φρανσίζων εϊποι τις ύδροπέπονες,
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όνομαστά διάτε Την ποιότητα καί ποσό
τητα * σωροί γάρ φ&ίνοντος βέρους των 
τοιούτων καρπών εν πρατηρίοις. Γεωρ- 
γοϋνται δε εν κήποις χαί λάχανα παντοϊα, 
ώς κράμβαι, ούλοκράμβαι, ήβίσχοι, δαν* 
κοί, σεύτλα, κρόμμυα, σ'κόροδα, γογγι> 
Ια ι, φάφανοι, και διάφορα εϊδει κολοκύν
θων, ποών ών τά νπερφνώς μεγάλα φύλλα, 
μακροϊς καί καλαμώδεις μίσχοις ανέχον
τα ι, έπιγειοκαύλων, όταν μη δένδρα πα- 
ρακέωνται, η στήμονες μη παραπήσσωνται, 
ώς αν ό μήκιστος καί έρπων κουλός ταϊς 
χερσίν αυτού, άς έλικας καλονσιν, τούτων 
Ιπιλαβόμενος, ές ύψος αϊρηται, καί έπαλ- 
λόκανλος γίνηται* άτάρ καί τό πηχναΐον 
καί σκολιόν είδος τό τον συκιώδη ή πεπονω- 
δη καρπόν φέρον * ετι τό λεγόμενον μακε- 
δονίσιον, ή πετροσέλινον, τά  είδη του στρύ
χνου, τά μιντζάναι κοινώς λεγάμενα, τό, 
τε σικυώδη τον καρπόν έχον, καί τό στρογ
γυλόν καί πλακώδη καί διηρημένον έξωθεν 
ώςοίπέπονες· σέλινα, πράσα, σπανάκια, 
καί εν κήποις αυτόματοι φύονται at επι-



γειόκανλοι καί σαρκόφνλλοι άνδράχλαι η 
τρενλα· και ον πάνυ πρώην εν ταϊς άγο- 
ραις τον Βονκονρέστ, εντελούς, κέρματός* 
άγκαλίδα δλην είχε τις πρίασθαι. Τά δέ 
σέλινα, άπερ έν τη Ελλάδι και έλεια αυτο
μάτως φύονται, ενταύθα μόνον κήπεια 
οΐδαμεν. Λσπάραγοι, ονς καλονσιν ήμε
ρους, ον γεωργοννται ενταύθα, ώς έν ιτέ- 
ροις μέρεσιν, άλλα φύονται αυτόματοι εκ 
περιουσίας, έν άγροΐς, μάλιστα δε έν άρον- 
ραις. Ασπάραγοι δέ άκανθίαι ή όρειοι, 
οϊ περ τον πάχους μεν ονκ έφικνοννται των 
ή{ιερών, ποιοτεροι δε τούτων τνγχάνονσι, 
προϊόν των μεσημβρινοτέρων τόπων είσί. 
Μύκητες πολνειδεϊς φύονται αυτόματοι 
φθινοπώρου, έν γυμνοΐς τόποις καί έν 
νλαις, και επί χειμώνι παρά τινων ξηραί
νονται συλλεγόμενοι* oi πολλοί όμως έκ 
τής Πόλσκης ενταύθα, κομίζονται. Φύε
ται δέ έκ περιουσίας, εαρος, καί τό ήδύτε- 
ρον είδος των μυκήτων, κανλός παχύς, ήνσ- 
σός, στενόν, κωνοειδές καί πεπιεσμένου 
εχων τό σκισάιον, έκ γης άναδιδομενος.

-  «9  -
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Υόνα, oi ϊτι ήδντεροι μύκητες, ούκ οΐδα «  

μεν φνεσδαι ενταύθα, ουδέ τίνος είδότος 
ηκονσαμεν Ισως υπό γην φυόμενου το 
στρογγυλόμηκες φύμα, καϊ υπέρ γης μη 
δρώμενον, λανθάνει τούς όψεσι μόνον ές 
ευρεσιν αϋτον χρήσδαι θέλοντας.

Λαχανεύεται έ'τι καί εν άγοραΐς πι- 
πράσκεται έ'αρος καί ό νέος βλαστός της 
κλιματωδους καί έπαλλοκαύλου καί φρυ
γανώδους πόας, ην ονμουλον ό Λινναϊος 
καλεϊ, ώς αν εΐποις, χαμαίυλον * χαμαίϊ 
δε (δισυλλάβως) ταυτην όνομάζουσιν οΐ 
φουμουνοι, καί πληγεί ταντης αυτομάτως 
ή χώρα. Φύονταν ετι αυτομάτως καί άφ&ό- 
νως, καί βέρους πιπράσκονται έν άγοραΐς, 
καί τάς των φουμούνων τραπέζας στολί- 
ζονΰν, καί τά λεγάμενα χαμοκερασιά· τα 
μεν έν ύλαις διάφορα των έν ιριλοϊς τόποις, 
όντα, διάφορα ϊχουσι καί τά ονόματα. 
Βάτια ιδαϊα, αυτόματα μεν, καί δαιριλη 
έν τοϊς όρεινοϊς μέρεσι, κηπαϊαδέ έν τοϊς 
Ιτέροις ενρίσκονται · σμέουρα ταϋτα οι 
φονμοννοι καλοϋσι. Παρομοίως δε τού-



τοις φυτεύονται εν κήποις, καί φύονται 
αυτόματοι εν τοΐς όρεινοΐς μέρεσι καί αί 
βερβερίδες, θάμνος ωραίος, ροιάς μεγέ- 
$ει, πολύκαυλος, ακανθώδης, βοτρυόκαρ- 
πος, ον τον ερυδρουν ήδέως όξύν καρπόν 
άναλέγουσι φθινοπώρου έςκατασκενην σακ- 
χαρωμάτων. Κομίζονται ϊτ ι εις αγοράν 

1 επί πρήσει καί τα λεγάμενα βρεκύκκια η 
πρεκόκκια, καί σωροί τούτων μεγάλοι, εν 
ευτυχέσι δέρεσιν, όρώνται* τά δε καλλίω 
καί μείζω τούτων, καεσσά κοινώς λεγάμε
να, τά ξηρά μόνον εν τοΐς παντοπωλείόις 
πωλούμενα, ώςπερ καί τά αμύγδαλα, εκ 
των μεσημβρινωτέρων τύπων ενταύθα κο
μίζονται. Φυτεύονται μεν ούν οι πηρήνες 
ενταύθα, ώςπερ καί οί των καλών ροδάκι
νων η περσικών, καί νέα φυτά τούτων άνα- 
διδόασιν, άλΧ η καλλιέργεια αυτών αμελεί
ται, καί τά φυτά τελεσφορεΐν ού £έλονσι, 
της όφειλομένης αύτοις στερούμενα περί 
ποιησεως' τελεσφορούμενων τ& ή πέπανσις 
των καρπών υπό τού ψύχους τά πολ)Λ κω
λύεται, καί το δένδρον καίεται. Καρόλου
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γάρ οπού ή φνσις έ)*εν£ερία και μεγαλύδω- 
ρος, εκεί τά πολλά, νω&ρεύει καί άφρον- 
τιστεϊ καί ό ά^ρωπος, καί υπτιάζει, το 
δη λεγόμενον.

Φυέται δε νυν εν τη χώρα και τά τοις 
παλαιούς αγνοούμενα* και γάρ και ταντα 
εκ τής Χολομβικής ές τον παλαιόν μετή 
νεγκται κύαμον · ό ταμπάκος, λέγω, δ όνο- 
μασ&είς όντως άπό της νήσου όπου εύρε
ση, ή ο&εν πρώτον έκομίσ&η ές τον ή μυ
τερόν κόσμων * τά γεώμηλα, ρίζαι ουσαι, 
ώςπερ τά κοινώς λεγάμενα κολοκάσια, φυ
τού τίνος έκ τον γένους των στρύχνων ή 
σολάνων του Λινναίου, ώσπερ και ήπα- 
τλιζάνα ή μιντζάνα, και ή εν φραγμούς και 
παρά ταϊς όδοϊς αυτόματος φνομένη γλυ- 
κοπικρά, ή πολύ τοις ιατρούς χρήσιμος. 
Αέ γομεν δέ, κοινώς λεγάμενα' ή γάρ κο- 
λοκασία τών βοτανικών έτέρα παρά ταντην 
έστί πόα, είδος δρακοντίου ή άρον. Αωτόν 
ονομάζει τό φυτόν ό Θεύρραστος, την δε 
ήδεϊαν ρίζαν τή προσφορά, και ωμήν καί 
έψομένην καί όπτωμενην, κόρσιον. Τά



κοινώς κολοκάσια ήίζα έστίν, έψομένη μόνον 
εδώδιμος, ονκ άλενρώδης, πόας έπετείον, 
είδους τον ήλιον τον Λινναίου, τον κοινώς 
άνδηλίου. Οργνιαία, υρδοφυής, μονόκαν- 
λος σχεδόν ή πόα, άκρόκανλον άνδοςέχονσα 
μεϊον τον τον αντήλιου, στρογγνλοπλακώ * 
δες, περιστερές τοϊς πετάλοις. Οιδασι πάν- 
τες τούς ήλιους τούς κοσμοϋντας τούς κή
πους* ετι δέ καί το μάϊον. Εκ τούτον δε τον 
μαΐον ές Αρδέλιον καί πέραν τον Ιατρού 
Ικανή έζαγωγή γίνεται, καί το πολυτίμητου 
μέρος τού λαού, ή βάσις παντός ε&νονς, οί 
πατέρες καί τρορεΐς των πόλεων, οί κακώς 
καί άγνωμόνως υπό κακό%> καί άγνωμόνων 
περιρρονονμενοι, οί κάτοικοι τών αγρών, 
λέγω, τρέφονται, ον φνρώντες καί άνα- 
μάσσοντες έν μάκτρα τό άλησμα, ouT 
έώντες ζύμη ζνμούσδαι τό μάγμα , ουδέ 
πλάσσοντες άρτους έν πλα^άνω έκ τού ζυ
μώματος, ουδέ τα πλάσματα όπτάσδαι 
εν ίπνώ τιθέμενοι, ονδ* όλως ίπνον χρείαν 
εχοντες * άλλ° έν ζέοντι νδατι έν νπερλαβεϊ 
κακκαβίω ή απλώς χαλκώματι, άγκνλ?;ς
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υπέρ πυρος, ώς τά πολλά, τη κορυφή τριών 
στημόνων* προσηρτημένης, έξηρτημένω καί 
άπηωρημένρ), το άλενρον πάσσοντες, καί 
τορννη κυκώντες, έχονσιν αύτίκα έιρημέ- 
νην και εδώδιμον μάζαν το φύραμα, και 
τροφήν αυτοσχέδιον. Σιτοδείας πολλάκις 
τη χώρα έπνγινομένης, διά τούς έπικρα- 
τονντας τά πολλά βέρους αύχμους ή πο
λυομβρίας, και έλλειχρις κέγχρου, η οΐ κά+ 
τοικοι των αγρών, καθόλου, έτρέφοντο, 
γινόμενης, και πείνης εντεύθεν ον σπά
νιον πράγμα πρότερον ούσης, Κωνσταν
τίνος δ Μαυροκορδάτος, ό καί την ήον- 
μουνίδα γλώσσαν ές την εκκλησίαν αντί 
τής ιλλυρίδος έσαγαγών, το σωτήριον μά- 
ϊον ές την χώραν έσηγάγετο, και at δνσε- 
τηρίαι εντεύθεν σπανίώτεραι τυγχάνονσι.

Το δε μάϊον, ώς οπού πρώτον ίν τη 
Κολομβική εύρεση, ώνομάζετο, πύα έστίν, 
ένιαυσία, όργνιαία, έμφερής τώ υπερυψή- 
λω καί εν τοϊς μεσημβρινοϊς τής Ευρώπης 
φνομένω αυτομάτως- καλάμω, ένιαυσία 
πύα, καί έκ ρίζης έκαστον ενιαυτόν
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βίαστάνοντι, γόνασι καί αυτό, ώςπερ και 
ούτος, διειλημμένον και κεκρατνσμένον, 
και όμοιύφυλλον πως' μονόοικον, ώςπερ 
και ή καρύα, κορυφήν τδ άρρεν εχον άν- 
$ος, εν μάλα διακεκριμένου. Τά δέ &ή- 
Ιεα άν$η εκ των γονάτων εναλλάξ φυόμενα, 
σροσανέχουσι τω σομφω μεν έσωθεν, κα~ 
λαμφδει δε έξωθεν στελέχει ή κανλω, και 
σπά^αι υπό των βοτανικών κικλήσκονται. 
Εστι δε το &ήλν τούτο άν^ος φυλλο&ήκη 
η σαο&ο&ηκη, σομφόν έν μέσω έμαερι- 
κλείονσα κωνίσκον, έξ ού στιχηδόν πλήθος 
μακρών μώ ν, ούς πάππονς όνομάζονσι, 
καδόλου δε οΐ βοτανικοί ηλακάτην καλού-  

σι, φύονται, καί εκ τού στομίου τής σπα- 
$ο&ήκης επί stολύ προκύπτονσιν, ώστε καί 
πόρρω£εν όράσ£αικαιπαχεΐβοστρνχω πως 
παραβάλλεσαι. Τούτων δή των Ινών ή 
των πάππων, ναύτης τής stολνινον ή πο- 
λνπάππον ηλακάτης, πασσομένης τή άνω
θεν εκ τού άρ^ενος άκροφυούς άνθους κα-  

τιούση γονίμω κάνει, ή μάλλον όργώσης 
καί προς έαυτήν ελκούσης την κόνιν, (αυτή



έστίν ή των φυτών οχεία), εν τη φνη η τη 
φύτρα έκαστον πάππον, ό κόκκος η το ώον, 
εξ oh τό νέον φυτόν διά της εν τω κόλπο) 
της μητρός γης πρότερον ένωάσεως προ
κόψει, συλλαμβάνεται · καί τοσοντοι εισίν 
oi συλληφΟτέντες καί στιχηδόν έμπεφνκότες 
κατάπνκνοι και κίτρινοι έξωθεν κόκκοι, 
όσοι καί οΐ κονίπαστοι πάπποι τνγχάνου- 
σι. Σκέπασον χάρτη η άλλφ τινί την ηλα
κάτην, άπείργων οϋτω την εκ της κορυφής 
τον αυτόν φυτον η των πέριξ, κατιονσαν 
η έφελκομένην κόνιν, άπείργων ουτω την 
οχείαν, εί βονλει, άπεϊρκται σοι ουτω καί 
ή γαμικη έπίπασις καί ή σνλληψις ναι ή 
κνησις, καί όψει καρπόν ονδένα μετέπει
τα , καί ήσπα$ο£ήκη σοι ϋπηνέμιος.

Βαμβαξ δέ, ός καί γοσσύπιον λέγεται, 
ή βνσσος των πάλαι, καί τό έριοφόρον δέν
δρο ν του Θεοφράστον, ονπερ ο καρπός, 
ώςμήλον εαρινόν έστι συμμεμυκός * όταν δε 
ώραϊον η, έκπετανυσ^αι φασι καί έξαί- 
ρειν τό εριον, εξ ον τάς σινδύνας νφαί- 
νονσι· τάς μεν, εντελείς· τάς δέ, πολύ-



τελεστάτας. Επί Παυσανία, μόνον iv τη 
Βλνδι εσπείρετο. Βύσσον ονομάζει τού- 
70 ό Βανσανίας. Βάμβαξ, λέγω, και 
σύκα και ελάαι, και ροιαι καί λάθνροι και 
ΰήσαμον, και κάππαρις και ερέβινθοι, και 
mστάκια και πιτνίδες και αμύγδαλα, και 
ζίζνφα διά τό δύσριγον αυτών, θερμότε
ρου δεόμενα κλίματος, προϊόντα μέν εισι 
της ήμετέρας Ελλάδος, εξ ης ταντα καν- 
τανθα εισάγεται, ον μην δε καί της Ρον- 
μοννίας διά τό δυσχείμερον. Ζνκαμινέαι 
όέ η μορέαι, at λεγόμενοι λενκαί, δύσρι
γον γάρ τό μέλαν έστίν είδος, εστιν ίδεϊν 
ενταύθα* άλΧ ή βομβνκοτρορία αμελείται 
ο,τι μη πάρεργον πάντως διά τό τούς αν
θρώπους πολλοϊς άμα Ινασχολεϊσθαι ούκ 
ένεση.
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J  έν ό ρ α.
Λένδρα δε iv τοϊς δρνμρϊς πολύ πλείο- 

σι πρότερον η νυν τυγχάνονΰιν, iv γετοϊς 
έοίοις και μεσημβρινοϊς της Ρονμοννίας, 
τά δι οικοδομήν αξιόλογα, δρυς είαι και

Ο



όξναι καί μελίαι, και κανθαρίδες εκ τών 
μελιών σνλλέγονται και εις αλλοδαπήν πέμ- 
πονται, και σρενδάμνων πολλά είδη · σφέν- 
δαμνοι πλατανύρνλλοι, ζακχαροσρένδα- 
μνοι καί οΐ λοιποί, πτελέιαι, ρίλυραι, 
έλάται, πίτνς άγριαι · τάς γάρ κωνοφόρου; 
η στροβιλοφόρους ήμερους ονκ επιτρέπει 
το κλίμα ενταύθα ρύεσθαι. Λρνμού; 
όλους έξ ελατών ή πιτνων ονκ εϊδομεν h  
Μολδοβη, άλλα μεμιγμένα όξναι ς τά δέν
δρα' καί έδοξε ξένον ήμϊν το πράγμα εν
ταύθα μόνον αυτό ίδούσιν ουδέ λάρικάξ 
που εϊδομεν εν Μολδόβη. Το δένδρον το 
υπό τών βοτανικών λάριξ ονομαζόμενοι, 
γραμμόφνλλον τυγχάνει, καί έχει την έκ- 
φνοιν τών φυλλίων ώσπερ ό άσπάραγο;, 
ήγουν έκ μιας αρχής πολλά όμου έκρνόμε- 
ναρυλλία. Μελιρρόα, φθίνοντος έαρος, 
τά φυλλία τής λάρικος, ώσπερ καί τά φύλ
λα τινών ειδών τής μελιάς, καί το ήέον 
μέλι πήσσεται καί πρόσοψιν έχει λιβάνον, 
καί συλλέγεται καί πιπράσκεται καί δυνα- 
μιν έχει καθαρτικήν. Τούτο έστί το μάν-
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να' φύονται ετι και άρκεν&οι και αίγείρων 
ααΐ ιτεών πολλά eld η, καί at σημνδαι, τά 
κοινώς λεγυ^ιενα λενκόξνλα, λατινιστί 
μπέτονλαι, τά re παρά τοΐς {ρύαξιν δρώ
μενα y καί τά β,υπραΐς γαϊς χαίροντα, άφ* 
ων καί πίασης είδος Εξάγεται· άλΧ όλους 
δρυμούς τούτων, ώς αλλαχού, ενταύθα 
οι χ εϊδομεν * ετι δε καί κραταιηοί, ένώνυ- 
μοι, μέσπιλοι, ζνγίαι, κλή&ραι καί βιμ~ 
πονρνα, ών τά ραβδία ώς καπνοσωλήνια 
τοΐς καπνίζονσιν εύχρηστα, καί εξαγωγή 
τις εκ τούτων ες τά μεσημβρινά\ αξιόλογος. 
Καστανεάι άγριαι εν τώ όντικω τον Ρου
μουν ικον αγρού φύονται, καί ύν τισιμέρε- 
σι της Μολδυβης, ώςηκούσαμεν, άγριώ-
τεραι, καί τά κάστανα, ά καί βαλάνους 
Αιός το πάλαι ώνόμαζον, εκ των μεσημ
βρινών καί παραποντίων ενταύθα κομίζε
ται. Αγριαι μηλέαι καί κέρασοι, προύναι, 
άχράδες, όαι, πολλαί εϊσιν ένταΐςνλαΐς, 
καί αμπέλους άγριας παρά τούς άμπελο)-, 
νας εϊδομεν. J qυμονς όλους καρύων εϊδο- 
μεν, και καρύων εξαγωγή ες Ρονσαίαν γί-
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νέτοι. Αεπτοκαρύαι άγριαι μεν πολλαί 
είσι, ημέραν όε όλίγαι, παρά μόνοις τοϊς 
έν Μποτοσιάν γραικοϊς, ώς οίόμε^α* ό&εν 
και τα  λεπτόκάρνα, έκ ξένης, έκτων πα* 
ραποντίων ένταν&α κομίζεται. Πλάτανοι 
όέ ό στολισμός των εν τη Ελλό,δι αγορών 
και πηγών και έτέρων τόπων · πλάτανοι αί 
τρνφηλοτέραν βέρους την υπό σφάς δια
τριβήν των σκιαζομένων καί μέση μ  Οριζόν
των παρεχόμεναι, διά τό ιρύχος ον φύον
τα ι, ονδ* έρείκαι, ονδέ μύρτοι, ονδ* αί 
φηξίφλοιοι κόμαροι, ονδ* at λειόφλοιοι κύ- 
μαροι, a t άνδράχναι τον Θεοφράστου, 
ονδέ πρίνοι, ονδέ άριαν, ονδ' έλαιό πριν οι.

Υν τούτο τό δένδρον έκάλονν οΐ υπέρ 
την Φρυγίαν γαλάται εν τη επιχώριοι γλώό
ση, ώσπερ καί νυν οΐ φρανσαϊοι, ονπερ 
εΐδη μέν θύλακαν&όφνλλα, ό$εν καί έλαιό- 
πρινος, είδη δέ λειόφνλλα. Τούτον τον 
καρπόν δμοιον όντα τω του στρύχνου (τι- 
νών ειδών μόνων), ημαρτημενως οϊεται 6 
Παυσανίας είναι τό κοινώς λεγόμενον πρι- 
νοκύκκιον. Τούτο νόσος εστί διέτεσι βλα-
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στοΐς της πρίνον, δρνός είδος οϋσης, σν- 
νισταμένη εν σννεχεσι τε καί διεχέσι φλν- 
κταίναις τοΐς ραβδίοις, και μεσταΐς ερυ
θροί) νγρον οΐονεί αίματος, δπερ ούδεν 
άλλο έστίν η πλήθος κυοφορούμενων έμ- 
βρνων, κυημάτων ζωυφίων kv νγρω νηχο- 
αενων και τρεφόμενων. Αυται αί νοσο- 
φλυκταιναι τον φντον, η κόκκοι και μή
τραν πως καί φωλεοί των ζωογονούμενων 
ζωδαρίων, πριν σνντελεσθηναι ταντα καί 
πτιλωθηναι, σνλλέγονται, καί ές νεκρω- 
τικήν άλεαν ηλιάζονται' {άλλως γάρ καί 
ονλλεχθείσών οϋτως, άποπτησονται τά ζω
ύφια *) καί ί'πειτα τοΐς βαφενσι ή τοΐς εμ- 
πόροις πολλου πιπράσκονταν. ΙΙαΐς καί 
ηώ ών ετι, σννελε’ξα τούτων άπαξ περιέρ
γειας χάριν υπό το ΙΙήλιον, όπου ή τον 
πρινοκοκκίον χρησις αγνοείται καί το εμ
πορίαν. Εν Πελοποννήαο) πολύ σνλλέγε- 
ται καί εξάγεται το πλεΐστον έν ταϊς πα
ραθαλασσίους της αντίκρυ Αφρικής πόϊεσιν.

Ον μένουν, ουδέ φιλνκαι φύονται, ουδέ 
λωτοί' κελτίδα ονομάζει ό Λινναΐος το
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* ονδε κνπάρισσοι, ονδε 
ord9 οί ωραίοι και εν ιατρική πολυτίμητοι 
εΧελίσ φακοί, ουδέ τά  ωραία και ραβδιυ- 
φύλλα σπάρτα, τά τοϊς κωμηταις ές σπάρ- 
τας πολύχρηστα* ονδε κερκίδα εϊδομεν, 
ουδέ κολντέαν, ονδ’ ερυθρόδανον, ονδε 
την αείφνλλον και λεπτό φύλλο ν μίλον, ουδέ 
τό ποικιλόκανλον όργνιαιον δρακόντιον, 
ονδε την γιγαντιαίαν πόαν καί μαραθρό- 
φνλλον νάρθηκα. Ατάρ ονδε at κωνοειδείς 
η κνπαρισσοειδεϊς ύιρηλόταται αϊφειροι η 
λενκαι, ή στολή των λειμόνων και κωμων 
της Ελλάδος, άς στενάνονς τις προσφνέ- 
στατ αν όνομάσειεν, όρώνται ενταύθα. 
Τον παρελθόντος θέρους διελαννοντες τάζ 
παρατνρίας κώμας εν Βασσαραβία εϊδο- 
μεν τρεις που η τέσσαρας τοιαντας αίγεί- 
ρονς. Νυν δε βιάζεσθαι την φύσιν των 
ανθρώπων άρξαμένων, ϊστιν ιδειν πλατά
νους εν Βιέννη καί εν ετέραις πόλεσι του 
Λαντζλάνδ, καί εν τοϊς βορείοις της Φράν- 
σης, καί κοινά ηδη τά  πλατανομετόρχια, 
καί των ετεροδένδρων πολύ τρνρηλότερα'



alhx το μεγαλοπρεπές σχήμα και μέγεθος, 
και το νψίκομον και πλατύκομον των της 
βίλάΰοξ οϋχ εξόν σι, και το όνομα ανταϊς 
άπροσρυες και ανοίκειον· πλάτανος γάρ 
παρά το ές άνω πλατύνεσδαι εΐρηται. 
Τεκμαιρόμε&α δε εξ ων εϊδομεν εν Παρι- 
ϋίοιςκαί εν Βισμπούργ, γηρασονσων ηδη 
καί το του είδους σχήμα και μέγεθος μη  
κεκτη μενών, τρόπον δε τινα πυγμαίων 
διαμενουσών. Εν δε Στρασμπονργ καί
νδον ϊ'ξω της πόλεως άμφίφυτον επί πολύ

/
πλατάνοις νεάις έωράκαμεν. Των δε όρ$ο- 
ρνών καί μακροστελεχεστάτων αίγείρων, 
ας μικρόν ανωτέρω κνπαρισσοειδεϊς (ονο
μάσαμε ν , πολλάς εϊδομεν εν τε τω Λαντζ- 
λάνδ καί Ιν τω βορείω της Φράνσης, σπο
ράδην καί κατά όρχους, καί ηττον δνσρι- 
γον της πλατάνου το δένδρον έοικε. Στίχοι 
εκ τούτων περιζωννύασι την Λειψίαν, τον 
υπό σ<ράς περίπατον αβρόν καί τρυρηλον 
βέρους ποιούμενων· αλλά τού νψους καί 
τού πάχους των της Ελλάδως μη εξικνθυ
μένων. Βαλεριάναι αυτοφυείς, ων εϊδός
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τι φον ονομάζει ό Αιοσκορίδης, καίγα- 
ησ,ίνλα, έκάτεραι πόαι ίατροις χρήσιμοι, 
πλή&ος ιδειν έστιν εν Μολδύβη. Ριζών δέ 
βαλεριάνης και εξαγωγή γίνεται. Κρότω
νας δε, πόας γιγαντιαίας, πλατνρύλλονς, 
άμπελορύλλους πως, καί μονοοίκονς, ια
τρική καί τούτους χρησίμους, εντισι μόνον 
κήποις εωράκαμεν ώσπερ και τα βραχύ- 
στελέχη καί άν&ομανοΰντα νέρια η $οόο- 
δάρνας. Εστιν Ιδειν καί ακακίας η $ομ- 
πινίας έν κήποις καί λειμώσι καί έν άμπε
λοι ς· καί που καί έλαιάγνους, ών τά άν&η 
κα& υπερβολήν εύοσμα τυγχάνοντα, και 
ενός μόνου δένδρου, κώμιον όλον Ικανά 
έστιν ήδείας μέν, βαρείας δέ καί ναρκω
τικής οσμής έμπιπλάναι· Υποκαστα- 
νεών δέ ή ψευδοκαστανεών, εύσκίων δέν
δρων, καί ές μετύρχια αρίστων, ών ή πα- 
τρίς τά πέραν Αλυος τυγχάνει, μόλις νυν 
ήρξαντο ρροντίζειν, τά ψευδοκάστανα 
σπείροντες. Κοινοί νυν οι δενδροπερίπα- 
τοι έκ τούτων έν ταϊς πύλεσι τής Ευρώπης, 
εκ Βυζαντίου πρώτον ές Βιέννην κομι-
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σ^έντων χρενδοκαστάνων, κάντεύ&εν ές άλ- 
λας πόλεις καί ές Παρίσια. Κοινή ή άκτή 
βραχνστέλεχες καί αξιόλογου δένδρον ές 
ϊασιν, καί ή συγγενής αυτή χαμαιακτ,ή * 
και κύπροι καί φιλλνρέαι. έν κήποις, θά
μνοι εκάτεροι βοτρναν^είς, δ έστιν, άφ 
Ινός μεγάλου μίσχον πάμπολλοι άλλοι μ ι
κροί εκφυόμενοι καί άπαιωρούμενοι, έκα
στοι, μονοπέταλα, σαλπιγγοειδή πως αν
τήλια άνέχονσι, καί μ&τά την πέταλο-  
βολίαν, τον καρπόν όντα ρωγίσκοι με
λάνες καί έμπΰρηνοι. Η  τίσα §ουμον- 
νιστί, ?)ν ονκ εϊδομεν, έξ ης αί εύμορφοι 
ράβδοι, φύεται έν όρεινοϊς της Ρονμον- 
νίας, καί εστιν ήμίλος τονθεοφράστον ώς 
οίόμε^α. Ισως εκεί που έστιν έν τοϊς άρει- 
νοΐς καί η τά πιεστά φύλλα έχονσα Svta. 
Η  Βασσαραβία εύφορωτερα Μολδύβης* 
ό γάρ πυράς έν αυτή είκοσαπλάσιόν που 
άποδίδωσι * καί πρόβατα καί βόες πλείονς 
καί καλλίους πέραν τον ΙΙρούτον. Πέραν 
Σιρέτου έν τη άνω Μολδύβη ό πυρός ον 
πλέον η τριπλάσιον άποδίδωσι♦
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Ζώα άγρια νέμονται την χώραν, άρ
κτοι τον μεγάλου είδους σπάνιοι, του μ ι
κρού κοινότεροι, ας όρχεισ^αι μα&ούσας 
περιάγοντες οΐ αίγνπτιοι εν ταις πόλεσι 
και κωμοπύλεσιν, αργυρίου μικρού τέρ- 
πεσδαι ποιούσι τούς ^εωμένους* λύκοι 
ποιμνίων λυμαντηρες, έλαφοι, δορκάδες, 
λαγών πλήθος, ων και δερμάτων εξαγωγή 
ές τό Ααϋτζλάνδ γίνεται, άλώπεχες, σκί
ουροι. Τό πάλαι δέ και πρόβατα άγρια 
ησαν καί ίπποι άγριοι. Βόνασοι το πάλαι 
μεν πλείους ησαν, καί τά σημεία τηςΜολ- 
δόβης κεφαλή βονάσου έστί, νυν δε σπά
νιον τό ζώον, ώσπερ καί ή άλκη έν τω 
Ααϋτζλανδ. Εν ταΐς των εκβολών τού 
Ιστρον νήσοις καί λύκοι καί άρκτοι καί 
ένιδρύδες καί έτερο &ηρία νέμονται. Πτη
νών δέ τών περιιπταμένων έν δρεσι καί 
υπέρ Ιλών, καί φάχεων καί κοιλάδων καί 
ναπών καί πεδίων, είσϊν δσα γένη καί ημέ
ρων, καί τινα τούτων έ’&νη ολόκληρα ορών-
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<ιο.ι εν rots πεδίοΐξ καί έλεοΊ * καί νησσών 
πλείω εϊδη άγρια ηπερ ήμερα, καί ετερα 
ετι γένη άγρια πλείω των ημέρων»

ΙΙρώται εκείνων είσίν at ώτίόες διά το 
μέγεθος* είκοσαλιτραΐαι γάρ καί επέκει
να, πτηνον πανονργον καί όνσάλωτον, και 
ατίθασο ον · άγέλαι] τούτων όρώνται ον με- 
γάλαι· περιστερών πλήθος, περδίκων, ών 
πλήθος άπίθανον μεγάλου χειμώνος άλί- 
σκεται* δρτυγες διαβατικά πτηνά τον αύ- 
γον στον και τον σεπτέμβριον, όρτυγομη- 
τραι* γεροννκαι, άς οΐ ρρανσαϊοι γελινοτ- 
tag όνομάζουσιν ταύτα τά πτηνά εν τοϊς 
όρεινοίς περι'ίπτανται κακεϊ βάλλονται' 
φάτται έν ταϊg υλαις, άγελαϊον πτηνον, 
σκολόπακες καί σκολοπάκια, περισπούδα
στα τοΐς λίχνοιξ πτηνά* κύσσνφοι καί κί- 
χλαι, άγέλαι μεγάλαι ψαρών κακών σνν- 
τρνγητών αμπέλων· δρνοκολάπται, κισ
σοί, κόρaκεg, συκοφάγοι, άγέλαι στρου
θιών, σπίνοι, αετοί, γύπες, κύκνοι, ξέ
νων πελαργών καί γερανών ώζ έκτοπιστι- 
κών καί τούτων, άγέλαι * ίέρακες καί τδ



υνομαστόν ές δήραν είδος · κολοιών καί 
κορωνών άγέλαι, σνγχατ οίκων άν&ρώποις 
αεί έν ταις πόλεσι * πελικάνες πελώρια ράμ
φη εγοντες, καί τά λοιπά*

I  χ  $ ν ς.
Ιχ&νς χορηγεί ό παραρ^έων Ιατροί, 

καί οΐ έτεροι ποταμοί καί at ιστρολίμναι, 
πλήθος, άπίδανον, ώστε καί πολλούς είναι 
τούς άπο τούτων τον βίου ποριζο μένους. 
Λλίσκονται γουν έν τω Ιστρω πολλοί μο- 
ρονναι, ας οι παλαιοί άντακαίονς ώνόμα- 
ζον, καί τά ταρίχη τούτων όνομαστά η σαν 
έν τοϊς παραμεσόγειόις. Τούτων αλιεύ-
ονται τινές καί έν τω Τύρα, μέχρι τον 
Ρασκύβον κωμαγορας έν τω ύπονομω τής 
Ζορύκης' άλιεύονται ό° έτν πολλοί τούτων 
έν ταις έν αριστερά τού βορειοτά τον στό
ματος του Ιστρον ποτολίμναις. Εστινό  
<%&ύζ οντος ό μέγιστος των έν τώ Ιστρω 
άλιευομένων ιχθύων χιλιαλιτραϊοι γάρ 
καί επέκεινα οΐ μείζονς είσί ' καί δι ήδν- 
τ,ητα περισπούδαστος. Αλιεύονται δέ καί
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ot όμογενεις αντώ . άνάχανθοι ήχονδρώ- 
δεις Ιχθύες, πάντες δι° ήδύτητα όνομαστοί 
m l περισπούδαστοι εν τη χώρα * ή βίζα, 
λέγω, ήν έστονρζιόν ot φρανσαΐοι όνομά- 
ζονσιν, έλχονσα τό τρίτον που τού μεγί- , 
στον άνταχαίον ή μεγίστη* τό νισέτρον 
m l ή πεστρούγα, ιχθύς ισομεγέθεις τη 
Βίζα, χαΐ τρεις μεν ήλο σειράς έχοντες επί 
τής φάχεως, δύο δε υπό τήνχοιλίαν, έχά- 
στην από των βράγχιων σχεδόν άρχομένην 
m i χαθήχονσαν μέχρι τής ουράς.

Τα δύο είδη ταύτα τον άνταχαίον αλί- 
αχονται μάλλον έν τω Τύρα καί έν τή τυ
ροποντ ίω λίμνη · τέλος ή τζίγα, ήν χρν- 
σόφαρον χαλονσιν έν Θράκη- άλίσχεται 
γάρ χαι έν Εβρω χαϊ παρά την Σάμο Θρά
κην, ώς ήχούσαμεν · έλκει όέ αυτή ή μεγί
στη qv πλέον των δώδεκα λίτρων πιμελήν, 
έχει κιτρίνην. Πάντες ot Ιχθύς οντοι τού 
γένους είσίν, ό περ άτζιπένσερ ot ιχθυολό
γοι χαλούσιν χεχλήσθωσαν δε ήμΐν οντοι 
ά ντα χα ΐο ι. Οι άνταχαιοι γονν ούτοι 
Ιχθύς, εξαιρούμενης τής μορούνης, αλί-
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όκονταν καίέν τοϊς μεγάλόις ποταμοϊς τοΐς 
έχδιδονσιν ές τον Ιστρον. Μοροννας δέ 
μιχράς οντε ήμεΐς εϊδομεν, οντε ετέρου 
ίδεϊν ήκούσαμεν' ίσως καί at μορονναι ές 
Μαιώτιν άνανήγονται, άρ$ενές τε καί $?Γ 
λειαι * κακεΐπον, at μέν ζήλειαν τίκτονσι 
τα ώά, at δέ άρφενες όργωσαν, καί τάς £ή- 
λνς, πριν η τεκεϊν, έρωτομανώς διώκονσαι, 
τεκονσας έγκαταλείπονσν, καί τον Ί$ορον 
προϊέμεναν, τα νεοτεχ&έντα ώά καταρφαί- 
νονσιν. Αυτή καθόλου ή ιγνύων οχεία* 
τινές γάρ ζωοτοκονσν μέν το δοκουν, διά
φορα δέ πάντη των όντως ζωοτόκων ονομα
ζόμενων ζώων, καί ώσπερ φησίν ό Θεύφρα- 
στος,έν έαντοϊς ώοη οκήσαντες ζωογονονσι * 
δελρίν δέ καί φάλαινα καίκαχελόν, ονπερ 
νοσονντος ή κόπρος, ή πολυπερισπονδα- 
στος δν ενοσμίαν καί πολλον πνπρασκο- 
μενη άμπαρις έστϊ, καί ναρονάλ καί έπο- 
λάρδος καί μαρσουϊνος, τά ονομαζόμενα 
κήτη, ζωοτοκονσν μέν τω όντι, καί συμ- 
μνσγονται πρότερον, ώσπερ χερσαία ζώα, 
καί &τ/λάζονσι τά νεογνά, άλλ« ταντα έξω-
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$εν μέν είσιν Ιχ&υ&, έσωθεν δε χερσαία 
ζωα εν δέρμασιν Ιχθύων περικεκλεισμένα.

Εκμαιεν&εϊσαι δε οϋτως at νεογναϊ 
μορονναι, εξέρχονται της Μαιώτιδος, ταϊς 
γεραιτέραις πασαι έπομεναι, ές τον Πόν~ . 
τον, κακεϊ^εν ές τον Ιστρον έσέρχονται. 
Jia τούτο καί πλήθος μοροννών έν τω 
κιμμερικω,βοσδτύριρ,ώςέν στενή διόδω, ρα- 
δίως άλίσκονται, καί νυν καί έπί Στράβω
νος* άλίσκονται δε ϊτ ι πολλαί καί έν ταϊς 
ανωτέρω ποντολίμναις, παρεκτραιτόμεναί 
πως τής ές το στόμα όδον. Εσελδονσαι 
δε ές τον Ιστρον μέχρι Πέστηςάνανήχονται, 
καί χάονζεν δαντζιστί ονομάζονται, καί έν 
Βιέννη το μοροννειον ηοέας ονκ άγνωστον · 
«λλ* όλίγισται μέχρι Πέστης άναβαίνονσι, 
πλείους μέχρις Ώελεγραδίον, πλείονς μέ
χρι Βιόινίον, καί at ετολλαί μορονναι ανα
μεταξύ Μπραϊλης καί τον στόματος τον 
Κελλίου νήχονται* καί καθόλου τδ μέρος 
τοντό έστι το πολνϊχΣτντερον τον Ιστρον. 
Σπάνιον δέ πράγμα μοροννα έν τοΐς έτέ- 
ροις στόμασι τον Ιστρον, ώσπερ ήκονοάμεν.
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Τιν'ες δε οϊονται άνω που τον Βιδίν τάς 
μοροννας τά ώά άποτί&εσ&αι, κάκεΐ που 
Επομένως τον ραντισμόν και την ζωογόνη- 
σιν γίνεσ&αι, και τά έμβρυα όιαρραγέντος 
του περιτυλίσσοντος ϋμένος, της Ιχ$να- 
κης ζωής άρχονται, και ώς μονροννίδια 
νήχονται, τεκμαιρόμενοι τούτο τω τά ώά 
των μουρουνών εν Βιδίν μείζω είναι ή περ 
εν Γαλάτζ. Τούτο πιθανόν, επειδή κα
θόλου και έτερα ίχ&νων γένη επί πολύ 
άνανήχονται τούς ποταμούς εις την των 
ώών άπό&εσιν, οπού και τροφή πλείων και 
ρύ.ων τοϊς νεογνοΐς, και ασφάλεια μείζων 
τυγχάνει· πολλοί γάρ οΐ ώοβόροι καί νε- 
ογνοβόροι εν τοϊς νδασι, καί καθόλου ή 
πρόνοια αυτή καί ή περί TavTfjv σπονδή 
έμφυτος ύπάρχει πάοι τοϊς ζωοις. yiXuj 
γάρ πολλών πνεόμενοι καί παρά μηδενός 
μο&εϊν δυνη^έντες πού γης μονροννίδια 
φαίνονται, έπέχομεν. Εικάζομεν δε εν 
τη Μαιώτιδί που γίνεσ^αι τά μουρουνί- 
δια, ονχ ότι Μαιώτις καλείται ή θάλασσα, 
άλλ ότι εκεί μόνον τά μικρότερα άλίσκε-



CiSai ηκούσαμεν μοροννίδια τριακονταλι- 
<τραϊα το μέγεθος. Ισως καί τινες μορον- 
ναι άνω που του Ιστρον η του Σάβα η τον 
Αράβα η του Τισσον τά ώά άποτι^έασι.

Τά ώά των μοροννών, καί απλώς των 
άντακαίων ιχθύων, μελανύχροά εισι και 
νεωστί ήλατισμένα φαγεΐν ιγδύτατα, και 
καταναλίσκονται εν τη χώρα* τά όέ πη
κτά ώοταρίχη των μοροννών, ά κοινώς 
χανγιάριον ονομάζονται, και ές πολλά 
μέρη της Ευρώπης εξάγονται, μάλιστα 
όέ ές την Ελλάδα, και εξ ών έμπύριον γ ί
νεται αξιόλογου, εκ των μοροννών έστιν, 
αϊ περ εν τώ Βόλγα μυριάδες πολλαϊ κατ 
Ιτος άλιενονται, καί ευρειν έστιν έν μια  μο- 
ροννη ώά υπέρ τάς εκατόν λίτρας καί υπέρ 
τάς Ικανόν καί πεντηκοντα. Επαινείται 
όέ μάλιστα τά περσικά ώοταρίχη, εκ των 
μοροννών, άςάλιενονσιν έν τώ Κύρω και 
έν έτέροις μεσημβρινοΐς της Κασπίας μέ- 
ρεσι · καί γάρ καί ό Κύρος έν Γεωργία καί 
slkaviq ρέων, τρέφει πολλάς μορουνας, 
καί έν ταίς άγοραΐς έχει τό μορουνειον ώο-



τάριχος κοινόν εδεσμα. ΙΤρός τοϊς ώοϊς 
δε και χρεωταρίχη μοροννεια εκ κομίζονται 
πολλά εξω τον θρακικον βο σπόρον καίΕλ- 
λησ πόντου · και τά όνομαστά ξνρίχια, τά
ριχος εκ των παρασπονδνλίων μυών · ετι 
(?έ κα/ τά λεγάμενα νεύρα. ΙΙατρίς του 
Ιχθύος ό Πόντος, ή Κασπία και η Λραλία 
ίσως θάλασσα, και οί ες αντάς εκδιδόντες 
μεγάλοι ποταμοί. Αξιόν δε περιέργειας 
καί ημικρότης των ώών τον μεγάλου τού
τον Ιχθύος, ώς κόκκος σιννάπεως όντων, 
των καί λιτραίου ποικιλίον πολλω μειζο- 
νων όντων, καί ώς κόκκος πίσου ή ερε
βίνθου.

ΑΚιείονται δε καί εν ετέροις ποταμοί; 
άντακαίου είδη, μάλιστα εν τω Προντο) 
βίζαικαί τζίγαι, καί εν τω Τυρά νισέτρα 
καί πεστρονγαι καί τζίγαι. Εαρος άλιει5- 
ονται Ιν τω Ιστρω καί σκρίμπιζαι πολλαί' 
Λιτραϊος οντος καί ές υπερβολήν ηδύκρεως 
τεταριχενμένος καί νεαλης ετι μάλλον, καί 
τοϊς λίχνοις &τομένως πολύ περισπούδα
στος. Τον σόλμου των ιχθυολόγων ίσως
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είδος ή σκρίμπιτζα. ΛΧιενονται δε πλη
σίον θαλάσσης καί περί Κελλίον καί κέρα- 
Ιοι, καί φθινοπώρου, λοφάρια. Κοινοί 
δε εν τοϊς τής Ρονμοννίας ποταμοί; καί ό 
ιχθύς τον γένους των γλανίδων {αίλου
ρων) παρά τοίς ιχθυολόγοι;, ό ρονμουνι- 
αη ονομαζόμενος σόμος, πλατύστομος 
πολλά καί βορός καί πίων καί υπερμεγέ
θης ενίοτε, ώστε καί ολον άνθρωπον κα
τόπιν ειν ίκανόν είναι. Παρά τούτους άλι- 
ενεται καί πληθνς αμήχανος κυπρίνων, 
κράπων φονμοννιστί, καί έτέρων ιχθύων 
εν τω Ιστρω καί έν ταϊς ίστρολίμναις ταϊς 
εν Βασσαραβία μάλιστα, αΐ περ έν ταϊς 
άναχύσεσι καί πλημμύραις τού ποταμού, 
αναπληροννται κυπρίνων, είκοσαλιτραίων 
καί επέκεινα, των μειζόνων, καί έτέρων 
ιχθύων, καί αλιεία εντεύθεν, καί έμπύριον 
και εξαγωγή μεγάλη * ταριχενόμενοι γάρ οι 
κυπρίνοι ές πάσαν σχεδόν τήν Ρονμοννίαν 
μετακομίζονται, καί πέραν τού Ιατρού, 

Εισί δέ καί χειροποίητοι λίμναι πολ- 
λαί, επί τω ιχθυοτροφεία είναι γινόμεναι,

Η a



καί γίνονται οπού ό τόπος αρμόδιος διά 
την στένωσιν των κοιλάδων ετι δε καί επί 
τω h  παρεκτισμένοις μνλοις τά πολλά, 
Ικανόν νΰωρ ές άλετον ά$ροίζεσ$αι · καί οί 
κτηματικοί οντω δοιονς εξαίρονται μ ι 
σθούς, τον μεν, άλή^οντες· τον δε, άλί- 
ενοντες. Εν τανταις νέμονται νηχόμενοι, 
κυπρίνοι, καράσσια, ομογενείς ίχ$νς τοϊς 
κνπρίνοις’ πέρκαι βορυς ίχ&νς, κόστρι- 
τζαι, άς χάννους εν τη Ελλάδι καλοί σι, 
πλατίτζαι, καρρών πλήρης Ιχ&νς, ασπρό
ψαρα, καί οί λοιποί. ΙΙάντες ως περ εν 
μάνδρα κεκλεισμένη, καί τοϊς κτηματι- 
κοϊς η τοϊς λιμνώναις, όταν βούλωνται, 
ευάλωτοι, εν μέρει διά δικτύων, καί κα
θόλου, διασκάψασί που το εϊργον χώμα. 
Περισπούδαστος δε ετι ίχ&ύς καί εν ταϊς 
άγοραις σπάνιος καί πλείονος τιμής πιπρά- 
σκεται καί ή μιχάλτζα, τού γένους μεν τών 
γλανίδων η σειονρων κοιλιακών ιχθύων, 
παρεμφερής δέ πως την χροιάν καί τό σχη- 
μα καί την δίαιταν τη άπόδο) έγχέλει, ο$εν 
καί όαντζιστί έγχελοκάμπη ονομάζεται’

—  ι ι 6  —
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Ζολεροΐς γάρ καί αυτή και πηλώδεσι χαίρει 
ϋδασι, ον μην αλλά καί διειδεβι, καί ο που 
καχλΐ^κώδες έστί το έδαφος των νδάτων, ώς 
ιΐερ καί ή εγχελνς. Αλεπίδωτος πάντη δ 
ίχδύς έστι, καί μετά πτερυγίων μεγάλων 
πως, πρόσ&εν μεν παχύτερος, όπισθεν δέ 
λεπτότερος.

Μιχάλτζαν δί εϊπομεν, ως περ μικρόν 
ανωτέρω πέρκαν (ετερος 1%&νς ή πέρκη τού 
Αρι οτοτέλους) καί μικρόν κατωτέρω κλϊανος 
καί λιπάνιον έρουμεν, καί λόστριτζαν ού 
γάρ όνοματο&ετέον ενταύθα, άλλα την 
επιχωρίαν λεξιν λαβόντας, όποια π,οτ άν 
η, όπου καί τό πράγμα πρώτον ιδόντας> 
έκφράζεσ^αι δει, καί εξάγγελλειν οντωσί τα 
νοούμενα. ΙΙολύβιος έκφράζειν μέλλων 
τον μικρόν γεωρύχον λαγών, κόνικλον αυ
τόν όνομάσας, προστί&ησιν * ονκ ειμί ποι
ητής ονομάτων, ό&εν καί εν τη συγγραφή 
φνλάττω την επωνυμίαν, ην εξ άρχης οί 
ΐβηρες οί έσπέριοι ε^εντό οί, παρ' οίς γ ί
νεται καί εστι πάμπολυς. Αιά τ ί  οίν καί 
ετεροι ρύΛσοφα ποιούντο, τον ΙΙολνβιον
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μιμήσασθαι ονκ ήθέλησαν, άλΧ όργνιαίας 
λέξεις δοξοσύφοις μάλα, ποιεϊν ήρέσκοντο, 
εξόν αντοϊς καί μονοσυλλάβων, ταϊς έπι- 
γωρίαις λε'ξεσι χρωμένοις, έξαγγέλλεσθαι; 
Ετεροι πάλιν μεταφράζοντες ή μετακι- 
νονντες τά κύρια ονόματα, λανθάνονσιν 
εαυτούς αμαθέστατα πράττοντες,

Λλίσκεται δε καί πλήθος καρά βω ν, 
εντε ταϊςχειροκμήτοις λίμναις, και έν τοϊς 
ποταμοϊς, (ίσοι λιμνάζον καί ανεπαίσθητων 
κυλιόμενον το ύδωρ εχονσι, και έν τοϊς 
των ποταμών κολπίσκοις μάλιστα, και έν 
τοϊς ελεσιν, όπου ικανόν νδιορ εστϊν ίστά- 
[ΐενόν' καί έν τοϊς παριστρίοις, εντελούς 
τίνος κέρματος, δεκάδες όλαι πιπράσκονται. 
Εστι δε το μαλακόστρακου τούτο παρεμ
φερές πάντητω άστακω, πολύ τω μεγέθει 
τούτον λειπόμενον μόνον έν τω Γάγγη, 
ώς ιγκονσαμεν οι κάραβοι ισομεγέθεις τω 
άστακω τνγχάνονσιν. Ου πάντες δέ οι πο- 
ταιιοί, ουδέ at λίμναι πάσαι εξίσου ήδύ- 
κρεως εχονσι τους όμοειδεϊς ιχθύς. Καθό
λου οπού τό έδαφος λιθαρίων και καγλή-



χων κατάστρωτον, εκεί καί οι νηχύμενοι 
ϊχ$νς ήδνκρεώτεροι. Ταντ άρα καί ο Τυ
ράς ό πολλαγον επί ψήρων καί λ ι^  ίσκων 
ζ,έων, καλλιιχδντερος. Ταντ άρα καί οΐ 
τοϊς όρεινοϊς ()εί$ροις χαίροντες ίχ&νς, 
ήδνκρεώτεροι. Περισπούδαστα δε των πο
ταμών καί τά στονμπάρια καί τα γουβ ίδια 
καί αί λεγόμενοι μνριάναι. Ετερος πάντη 
r/ρύς ή μύραινα της Θαλάσσης.

Αιαπορεϊν δε αξιον, τίνος ενεκα, οντε 
εν τω Ιστρω όράται εγχελυς, ώσπερ ονδε 
κά,ραβος εν τοϊς της Σιβηρίας μεγάλοις πο- 
ταμοϊς, οντε εν τοϊς ες αυτόν έκβάλλουσι 
ίτοταμοϊς, εν τοϊς ίστρικοϊς τύποις, ϊν 
ούτως εϊπωμεν, των βορειότερων καί δυτικω- 
τέρων καί μεσημβρινωτέρων ποταμών, τη 
διαίτη τον ιχθύος μη ενάντιον μενών · καί 
γαρ καί εν τω βορείω τον Ααντζλάνδ, καί 
εν τη Ιταλία καί εν τη Ελλάδι γίνεται καί 
πολύς εατιν ό ίχ&ύς, καί πολύτιμος καί 
ηδύτατος, εκτός ων εϊδομεν της Ενετίας· 
άηδης γάρ πάμπαν ενταύθα καί εντελέ
στατος. ΙΙέμτον ηδη ενιαυτόν έν τη Αίντζ
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πύλει του άνω Εστράϊχ τυγχάνοντες, έπν- 
£ύμε*α εΐ εγχελνς είη εν τοϊς εκεί πον νόα- 
σι, καί άπεκρίναντο ήμϊν, οτι άνω που 
τίνος ποταμίου άλισκοιντο εγχείνς, καί 
όεί’ξειν ήμϊν επηγγειλαντο τή υστεραία, 
άλλα τη υστεραία, άμα λυκαυγεϊ άρχομέ- 
νο), άπήραμεν, καί ονχ έωράκαμεν, ά ήμϊν 
οι όμογενεΐς, οί καλώς γινώσκοντες κυ,ί 
Jlayινώσκοντές τήν εγχνλνν, υπέσχοντο. 
ΑΧκ άρα αί εκεϊ εγχελνζ, εί άλικης ο λό-
; ος, ώς σερ εν εξορία εκ τής έπκρατείας 
του Ιστρου περιορίζονται;

Εν δε τοϊς εν τή ορεινή ρεουσι ποτά- 
μοΐς καί ρνα'ξι, τοϊς τον ροϋν ταχύτερον, 
καί το έδαφος κάχληξι και λι£άρίοις κατά- 
στρωτόν,καί τδ ρεϊ&ρον διείδες εχουσι,ετε- 
ρα ιχθύων ένδιαιτώνται είδη, ΰσα ρενμασι 
καί κα^αροϊς άρέσκονται νδασιν. Ε ισί δε 
ούτοι οί ορεινοί ίχ£τνς, ϊν ούτως ειπωμεν,τών 
εν ετεροίοις νδαο'ΐ νηχομενών, προτιμότε
ροι. Ιίρώτοι τούτων ίχ^ύς οίποικιλίαι (έτε
ρος ιχ&ύς ή £ρίσσα ή καί τον Νείλον άνα- 
ι ηχαμένη) οί ονομαζύ/πενοι κοινωςπέοτρο-
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pat, λιτραϊοι καί διλιτραιοι οίμείζονς, καί- 
rot εν έτεροι ς νδασιτης Ευρώπης είκοσαλι- 
τραϊοικαί μείζονς, καί εντω βορείω τής Κθ~ 
ϊομβικης,εν ταΐς μεγάλαις λίμναις καί εκα- 
τονταλιτραϊοι δντες. Τούς δέ μολδοβάνονς, 
τούς πλείονς καί μείζονς ποικιλίας άλίσκειν 
βονλομένους, νπερβαίνειν δει τα όρια, καί 
εν τω Αρδέλ άλιενειν * εκεί γάρ αννηρεφε - 
οτέρων καί βαθυσκιωτέρων καί ήσνχαιτέ- 
ρων δντων των τόπων, πλείονς καί μείζονς 
είσί ποικιλίαν φιλέρημου γάρ καί ψιλή· 
ονχον τό ζώον. Μ ετά τούς ποικιλίας at 
Ιόστριτζαι εχονσι τά δεντερεία παρά τοϊς 
γνώμωσιν ίχθνοφάγοις. Αμφω ανταί τε 
καί οΐ ποικιλίαν είδη του οάλμον των 
ιχθυολόγων είοίν. Α ι λόστριτζαι πολύ μεί
ζονς γίνονται ενταύθα των ποικιλιών* 
εικοαιτεσσαραλιτραίας γάρ έωράκαμεν. 
Ετι δε λιπάνια καί κλιάνοι, λιτραϊα τε καί 
διλιτραια τά μείζω · καί μιχάλτζαι, καί 
ετερα μικρότερα εϊδη.
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V δ α τ a.
Ποταμοί, κοινοί μεν τη Ρουμουν ία, 

καί ετέραις χωραις, είσ'ιν ό Ιατρός, ό Τισ- 
σος, ό Ουγγ και ό Τυράς* ίδιοι όέ της Ρον- 
μοννίας, Μάρισσος, ό εν τω ανατολικά τον 
Αρδ 'ελ τάς πηγάς εχων, ού πόρρω των ορί
ων της Μολδύβης και των πηγών του Οί
του, ος χωρίσας τρόπον τι να ες όνο τον 
νομόν, και όρίσας τό Μ αανάττου ΓοΊμ, 
εκβάλλει ες τον Τισσύν Ολτος, οντος εν 
τω ίώο) του Αρόέλ τάς πηγάς εχων, ου πυρ- 
όο) των του Μαρίασον και των του 
Μπεκάζου, και προς όνσμάς ζιέων, και δε 
ξάμενος πλήθος (ρυάκων και ετέρους ποτα
μούς, τρέπεται προς το νότιον πλησίον 
του Σιιεπίν προς έω, καί άρορίσας τό Σε- 
βηρϊνον, τό κραϊοβικόν, λέγω, Μπανίιτ 
τον κα& αυτό Ρονμουνικου αγρού, προ
σφέρει καί αυτός τω Ιστρορ τα εά νάματα * 
Σΰμοσις, συγκείμενος έκ δύο ποταμών τω 
μικρός καί μέγας όιακρινομένων, καί εν ον- 
μένων, καί όιαβάς τό Γέλα, έ'ξίησιν ες τον 
Τισσύν · Κέρες (χρυσός), έκ όνο καί ον-
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τος συντιθέμενος ομωνύμων oi και άλλή- 
Ιοίζ* και τω βόρειος και νότιος διαστελλο- 
μένων και προσδιοριζόμενων, οϊ τινες εν 
τοι δυτικω τον Αρδελ πηγάζοντες, καίβρέ- 
χοντες τό νότιον του Γνλα, συμβάλλονται 
αϊλήλοις και γίνονται εις, δς τις ές τον 
Τισσόν έκχεϊται * Κράσνας από Αρδελ. 
προσφέρει τω Σομόσσει τά Ιά φεί^ρα' 
Αρανιός, (χρνσορόρος μοαγγνοριστί ση
μαίνει ή λέξις), από τον δυτικόν τον Αρδελ 
άρχό μένος, ές τον Μάρισσον εξέρχεται· 
Τέμις, έν τω tom του Μ πανάτ πηγάζων 
καί προς δυσμάς (έων, εκβάλλει ές τον 
Ιστρον, ούπόρ^ω Πελεγράδ· Ζ ίονλ, έρ- 
χόιιενος έξ Αρδελ καί διασχίζων την Κραϊο- 
βικην, εκβάλλει ές τον Ιστρον. Βέδε, πο
τάμιον αναμεταξύ του Ολτον και Αρντζες· 
διασχίζει τον υπονομόν Τελεορμάν και 
εκβάλλει ές τον Ιστρον. Ολίγον κατωτέρω 
της εκβολής άγκών έσι του Ιστρον πρός τό 
άνατολικοβόρειον έκκλίνοντος. Ενταύθα  
έν τω άγκώνι τό μέρος της Ρονμοννίας 
έστί τό νοτιώτατον.
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Ε τι δε Αρντζες έστίν, ος συμβολών 
τη Αυμποβίτζη, εκβάλλει ές τον Ιατρόν* 
Ιαλονμίτζας, εκ των ορίων κατερχόμένος 
και δεξάμένος εκ δεξιών την Μπράγοβαν 
εξ Αρδέλ κάτεργο μέν η ν, καί διαβάς τον 
νομόν από βορρά ές νότον, ως περ καί 
ξάντες οί τον Ρονμοννικον αγρού ποταμοί, 
έκχύνεται ές τον Ιατρόν Μποζέον, πη
γάζει έν Αρδέλ, χείμαρρος μάλλον, καί 
πολύς καταράοαων, επικίνδυνος γίνεται 
τοϊς διαβαίνουαι διά την οξύτητα· γε
ν ό μένος δε έν πεδίος, έξαλλοιονται καί 
πράος γίνεται, και συμβάλλει τώ Σιρέτη · 
Ρίμνικον, ποτάμιον αλμυρόν το ύδωρ 
εγον * Μίλκοβον, μικρόν ποτάμιον πλη
σίον Φοξάν, χύνεται ές τον Σιρέτην καί 
ανωτέρω πούτνα, χείμαρρος έξ Αρδελ 
κατα.ρρέων, και υπέρ ταύτης Σονσσιτα, 
χείμαρρος καί αυτή, καί έκάτεροι ές τον 
Σιρέτην Ιμβαίνουσι * Ύροτούς, ποταμός 
έξ άρδέλ κατερχόμένος, καί ές τον Σιρέτην 
εκ δεξιών έκβόλλων * έπειτα Κάσσιανον καί 
Οϊτονζον κάτω της όκνης, καί Ουζον άνιο
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f  /ji Οκνης, ποταμοί εξ Αρδελ οί όνο υστε
ρινοί χαταρρέοντες, καί πάντες καί οΐ τρεις 
τοϊς τον Τροτούς τά σφέτερα έχ δεξιών 
ονμμίσγοντες νάματα.

Το δέ Οϊτονζον, παρ* ο καί δι ον 
εϊσβασις (ον λέγω ϋπέρβασις) δι άμαξητής 
υόον ές Αρδελ, έν πάσιν οϊς εϊδομεν γεω- 
γραφικοϊς πίναξι, κακώς παρίσταται, άλ- 
λήλονς άντιγραφόντων τά πολλά των γεω
γράφων , και τά σφάλματα οντω διαιωνι- 
ζόντων. Ακμήν και δ τον Μπράονερ 
της Μολδόβης όργνιαϊος πίναξ, ό κρείσ- 
α(ον των άλλων δοκών, ώς έν τη χώρα τάχα 
γενόμένος, πλήρης σφαλμάτων εύρίσκεται 
εξεταζόμενος. Συμπεράινομεν δέ εξ ων 
αντόπται έγενύμε£α από Μρέτζκον ές 
Οκναν έλδόντες, και τριακοντάκις πον 
τό Οϊτονζον διαπεράσαντες και έν 
μια τών χερσονήσων αυτόν, ϊν όντως 
έϊπωμεν, διανυκτερενσαντες, άρχομένου 
ήδη χειμώνος, και τό νδωρ τον ποταμού 
έξικνεϊτο τών κοιλιών τών ίππων, καί περ 
όμβρον ή νέταν μή προσυμβάντος. Εχει



1 2 6

δε τάς άρχεις τό Οϊτονζον εκ όνο ρνάκων 
εν Αρδέλ, ων δ εις διά τον Μπρέτζκον (ιέει* 
απέχει δέ της Οκνης περί τάς εξ ώρας από 
τήςέπ αντον Γκρνζέστ κώμης μέτρουμένον 
του διαστήματος. Τί εΐδομεν Ζτεωρονν- 
τες τον τόπον έν τω πίνακι, οπού και τδ 
πολίχνιον ή Οκνα, έν αριστερά τον Τρο- 
τονς ον, ές τα δεξιά μαγικώς μετήνεγκται, 
γραμμάς ώς ετνχεν ήγμένος, καί ονχ ως 
εχονσι δέσεως τά πράγματα παριστώσας.

ΤαζΚεον ποταμός έξαριστερών έκβάλλων 
ές το Τροτονς, όπερ και τοντο ές τον 
Σιρέτην έκδίδωσιν, έξ Αρδέλ κατερχόμε
νον · Πίστριτζα, όξνς ποταμός έν τώ άνα- 
τολικωτάτω τον Γνλα πηγάζων, και δε
χόμενος εκ δεξιών, μ ε ^  ετερα ποτάμια, την 
Ντόρναν, την Νιάγραν ποταμόν, έπειτα 
την Λ/πόρκαν είτα την Πιστριτζιόραν, 
κατωτέρω ετι έτέραν Νίαγραν ποτάμιον, 
ετι κατωτέρω τον Μπεκάζον, και κατω
τέρω τον Ταρκοέον *) Πάντες οντοι οΐ

*) Το ο περιττόν ένναϋ&α’ έτ££η δέ διά την προφοράν 
του χ· πρόφερε τοίνυν τό κ έν τί} νε συλλαβή, ώς π^οφί-
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ποταμοί έξ Λρδέλ καταβαίνονσιν. Εκ δε 
αριστερών δεχόμενη ή ΙΙίστριτζα το Κρα- 
χύον ποτάμιον, συμμίσγεται τώ Σιρέτη 
ον μείζονι αυτής όντι, και αποβάλλει το 
δνομα, έτέρω προσρέρουσα τά διειδή αν-

• t
τής νάματα* Μολδυβα, έκ των βορειότα
των τής Μολδύβης κατερχομένη, καί βρε- 
χονσα έξ αριστερών το Ρωμανόν, εκβάλλει 
κατωτέρω ές τον Σιρέτην Σουτζιάβα, ές 
τον Σιρέτην και αυτή έκχυνομένη, παρ* 
ψ  εν δεξιά και ή ομώνυμος πόλις έστίν · 
Σιρέτης, παρ9 ον και πόλις ποτέ των κου- 
μάνων και φουμούνων προ τής των μολ- 
δοβάνων ηγεμονίας* Μπουρλάτ, έν τώ 
μέσω τής Μολοδύβης πηγάζων καί έξ αρι- 
στελών έκβάλλων ές τον Σιρέτην, ός καί 
οντος ες τον Ιστρον έκδίδωσι, ου πόρξω 
τής Γαλατζ παριστρίου μολδαβανικής πύ - 
λεως· Τζέρναμάρε, πηγάζει έν Καρπα^ί-

qitcu xal προ του α · ουτω χαϊ Μπαχοέου, μη ν.ινών ίς 
<*φην toν ουρανίσκου την γλώσσαν καί eouccvt cciX από 
τούτον κρατών> ώάπ πρόν to ϊμπροσύτν αυτού τον άίρα 
τον ίχ?ιηόμπνον.
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- οις, καί όριζων Γάλιτζαν Μολδοβης, εκ
βάλλει ές τον Προυτον* Προντος, νπέρ 
το βόρειον της Μολδοβης πηγάζων, καί 
όιαιρών ές όνο σχεδόν πρυτερον την Μολ- 
δόβαν, νυν δε όρίζων αυτήν από της με
γάλης αρχής των ρονσσων, καί δεχόμενος 
εκ δεξιών Ζίζιαν, πλησίον Γαλάτζ, προσ
φέρει τω Ιστρο) τά δολερά μεν, ποτιμώ- 
τατα δέ αντον νάματα. Α ι δε τον Ιστρου 
όχδαι, πλησίον Γαλάτζ, πελώριον ύψος 
εχουσται, έζιστάσι τον δεατην καί έμπι- 
πλασι δανματος. Ουδέμίας ονδαμου τη- 
λικαντον έχονσας ύψος εϊδομεν όχδας.

Υποδιαίρεσις Ρουμοννίας.
Οι νομοί η αγροί, καδ9 ους διήρηται 

η Ρονμοννία διαιρούνται πάλιν καί ουτοι, 
εις ϋπονομονς η νπαγρονς· καί είσιν οί 
εφεξής άρχομένοις εκ τον εώου της Ρου
μουν ίας.
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Νομού Μαασσαραβίας ναο
νομοί,

Κ α ο νσ σ ιά ν ,
Ο υπόνομός οντος περιέχει τό ανατο

λικόν και νότιον μέρος της κυρίως Μ πασ- 
σαραβίας, καί το Τίγιν μετά των πέριξ 
'/ωμών, μέρος τον νπονομον της Λα.πον- 
βνης, βία άποσπασ^έ.ν καί προσενεχ&εν 
άωρον ζητούμενης ηγεμονίας. Περιέχει 
οντος ό υπόνομός τα εφεξής άξιολογώτερα.

Καουσσιάν, κωμόπολις, καδέδρα 
ενίοτε τον χάνη πρότερον, δτε καί πόλις 
ψ καί περί τάς πέντε χιλιάδας οικιών εϊ- 
χεν, ως λέγουσι, καί ϊτ ι φαίνονται ίχνη 
μείζονός ποτέ συνοικίας ή κοινότητας · νυν 
tie έχει ουδέ χιλίας, ξυλίνας πάσας σχεδόν 
καί κατωγαίας, ήγουν άνορόρους, δηλαδή 
ώσπερ κοινώς λέγομεν, άνεν πατώματος, 
οίκητήριον των νπονομαρχών * εν τώ ανα
τολικέ) τής Μπασσαραβίας, εν κοιλάδι. Ο 
Τάρας νπερεκχν$είς έν ταϊς πολνομβρίαις 
τήςΤαλίτζης, πλησίον αυτή άφικνεΧται. Jia-

I



βαίνων δέ ή Ικόμένος, ές Καουσσάν, μάτψ  
παπτανεϊς, καί ματαιότερου ετι ζητήσεις 
τον ποταμόν του Καντεμίρη * όψει ούόε 
ρνακα.

Τίγιν, Πενδέρ, ρρούριον μέγα , οχυ
ρόν, ίτόλις πρότερον · νυν σχεδόν έρημον' 
επί τής δεξιάς οχ&ης του Τάρα, εν πεδιάδι 
μικρά μεν, άλλ° ώραιοτάτη, έστερανωμένη 
μακρό^εν υπό γεωραχιών. Ον κάτοικοι 
κατοικονσι τό προάστειον, και αυτό σε- 
σα^ρωμένον και πρόσοχριν ϊχον ήμιερει- 
πίου. Τά υπέρ Τύραν όντα αναπεπτα
μένος τύπος, αυξάνει την ωραιότητα τη 
τοπο&εσιάς. Απέχει τού Καουσσιάν τέσ- 
σαράς που ώρας προς θερινός άνατολάς.

Ακερμάν, τζιτάτε άλμπα^ουμουνι- 
στί, ρρούριον οχυρόν, μικρόν, άλΧ αξιό
λογου, περί τάς όκτωκαίδεκα ώρας προ; 
νότον τού Καουσσιάν, έν τω μέσω τη; 
πλευράς τον κόλπον, ές ον έκδίδωσιν ό 
Τύρας. Εισϊ και περί τούτο κωμαι ρου
μουν ικαί υπό τήν διόικησιν τού φρουράρ
χου τελούσαν πρότερον, νυν δέ υπό τους

— 15ο —
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νπονομάρχας. Οι κάτοικοι γραικοί, 
φονμούνοι, βούργαροι, έν τω προαστείο}, 
ον αΐ οικίαι σχεδόν πάσαν κατώγαιαΐ' 
έχει και αυτό, τρόπον τινά, πρόσοψιν 
ήμιερειπίον. Αυτή έστίν ή Νικώ via των 
παλαιών έλλήνων, ής αντίκρυ ήν ή Οφι- 
ονσσα, νυν βιΰούπολις * κατά γάρ τον 
Στράβωνα άπείχεν ?) Νικών ία της θαλάσ
σης σταδίους ίκατόν τεσσαράκοντα* ίσο- 
δυνάμει δε ο στ άδικός αριθμός οντ ο ς πέντε 
ωραις περίπου, καί τόσον καίτό τούΑκερ- 
μάν καί Πόντου διάστημα*

Πάντως ουκ έλαθε τούς συνετούς καί 
τολμηρούς παλαιούς ναυσιπόρους ή ωραιό
τατη, καί εις πόλιν έπιτηδειοτάτη καί προσ
φυέστατη τοποθεσία. Κεϊται μεν γάρ 
η Νικωνία έν μικρά δριζοντικη πεδιάδι, 
μικρόν έξεχούση έν τω κόλποι, καί όσον 
πέντε όργυιάς υπέρ κείμενη τούτου. Το
έδαφος στερεόν, τής πύλεως μετ όλίγην 
γην, έπί λίθου, σομφού μεν δοκούντος τη 
ο ψει, διά τό σπογγοφανές καί βαθύ σπογ- 
γόχροον, στερεού δέ τή αφή καί άντι-

I 3



102

τύπον τνγχάνοντος, βεβηκνίας. Η  πεντορ- 
γυιαία όχ&η άπότομόςέστί πως, εξ ύπερ- 
μεγε&ων καί εξαίσιων λί£ων σννισταμένη 
καί μικρόν της άκρας τον κόλπον άριστα- 
ταται, ώστε αναμεταξύ τούτων ραδιως καί 
πολλούς άμα επί τον άιγιαλοϋ περιπατεϊν 
έν είναι, ονχ ετερον με&  έτερον, άλλ' έκα
στον παρά έκαστον. Ο κόλπος μάκρος, 
δσον ένδεκα ώρας, καί πλατύς, περί τάς 
δύο ων, πρόσοψιν ονκ έχει ποταμού, άλ
λα θαλάσσης παντάπαοιν, ονρανύχρονς, 
κνμαινόμένος, άμμώδει αίγαλω περατον- 
μενος. καί σνντεμόντι, οίδενί δαλάσσης 
διενηνοχώς. Το ύδωρ, πνέοντος μεν βορ
ρά, γλυκύ καί πότιμον, πνέοντος δε νό
τον, άλμνρωδες, καί ονδ> ούτως άχρηστον. 
Εισί δε καί φρέατα, καί πηγή, μικρόν άπε- 
χονσα, ήδιστόν νδατος. Τά πέραν τού 
κόλπον άνεπεπταμένος τόπος* τά πέριξ, 
παραπλήσια, πεδία έγκεκλιμένα ολίγον. 
Τής όψεως μηδέν έκ γης έχονσης το έπιπρο- 
σ&ούν, καί έπί νδάτων άβρώς καί τρυφή- 
λώς περιπατονσης, ούτως είπεϊν, καί μέχρι
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των προ τον στόματος ταινιών έξικνον- 
μένης, καί τούτων %τι επέκεινα, ή Νικω- 
νία πάντως σπάνιάς έχει τάς αξίας αντή πα
ραβάλλεσαι τοποθεσίας. Βορ^ήθεν, τον 
Τόδορα λόφον εξικνεΐται ή διρις. Ο αήρ 
καθαρός, ενκραής· τά διάφορα των πνρετ 
των είδη σπανιότατα- Κώνωπες, τά οχλη
ρότατα ζωύφια παρά τον Ιστρον και εν 
ταϊς παρατνρίαις κώμαις, καί ημέρας ϊτι, 
έντανθα ουδέ φαίνονται. Τοιαύτη τοί- 
ννν ονσα ή τοποθεσία* τής Νικωνίας, 
πάντως, εί καί χεΐρες ανθρώπων τη φύσει 
ΰννέδραμον, ήν άν τω όντι αξία, επίγειος 
παράδεισος όνομάζεσθαι. Αλλά κακώς 
έκτισμένη, άτραποϊς μάλλον ή δδοϊς 
όνακεγωρισμένη, ερειπίων πολλών έμπε- 
πλησμένη, μηδέν το κοσμούν κεκτημένη, 
περαβλεπομένη, περιφρονονμενη, εις οί
κτον καί ταλανισμόν τον σκεπτικόν θεα
τήν διεγείρει, νή την αλήθειαν, καί εις 
άλνσιν καί λύπην, άναπολονντα τον αν
θρώπινον γένονς την αθλιότητα. Οϊα δέ 
καί τά πέριξ είσίΐ έκτος αμπέλων καί τι-



νων καρπίμων δένδρων, καί τούτων ήμελη- 
μενών, και στενωπών, ονδέν έστιν ίδεϊν 
ετερον.

Φέρε, νυν, τα προς τέρψιν και ηδο
νικήν otl'iv διηγησάμενοι, και τα προς ευ
κολίαν βίου καί αρμοδιότητα πόλεως ίδω
μεν. Η  Νικώ via πόλις μεν ποτέ, νυν δε 
πολιχνών παρεωραμένον, έχει, βορφηδεν 
μεν, τον Τέραν πλώϊμον ποταμόν έκ Γα- 
λίτζης κάτεργόμενον, ό&εν ξύλα ναυπηγή
σιμα και έρέιριμα, και προς τάς άλλας τον 
βίοι) χρείας χρήσιμα και αναγκαία, κατα- 
κομίζεσ&αι ράδιον, και ήδη κατακομίζον- 
ται · και εις εμπόρων διά τούτο δεξιός, 
την μετακόμισιν αναμεταξύ ενός μεγά
λου μέρους τής Πόλσκης και των κάτω 
παρατυρίων καί των μεσημβρινών ενκολν- 
νων · έκ νότου δέ τον ενξεινον πόντον, δι 
ου τα τής Ελλάδος προϊόντα, ραδίως τοϊξ 
πρός βορράν τού Πόντου καί τοϊς παρα- 
ποντίοις φοιτά. Λλλ* 6 κόλπος ούχ ικα
νόν το βά£ος εχει, καί μεγαίρων πλοίων 
ούκ ανεκτικός; ΧΟΧ οι νι κώνοι πάλαι



πλοίοις ενταύθα παρεγένοντο, τον ΙΙόν~ 
τον άναπλέοντες, καί τοιαντα τώ μεγέδει 
πλοία, οιά περ εϊδομεν τον παρελθόντα 
ανγονστον, [κανά είσι τώ εμπόριό) της πό- 
λεως, καί $όων διά τούτων πολύ ή των 
φορτίων μεταφορά, καί το έμπόριον 
κάλλιον έκτελεϊται, ?} περ δι αμαξών εν 
ταϊς τον J a ντζλάνδ πόλεσιν. Ε ιτα ον 
ίτορφω ή θάλασσα, οπού λιμένες βαρείς 
ανεκτικοί μεγάλων πλοίων. Πεδία εύφορα 
εντεύθεν τε καί πέραν τον κόλπον είσϊν, 
εικοσαπλάσιον τον πυρόν άποδιδδντα, 
καί νομήν παντοδαποϊς βοσκήμασι παρέ- 
χοντα άφδονον ενγειος γάρ καθόλου ή 
Μολδοβα, μάλλον δε ή Μπασσαραβία, 
καί ενγειοτέραν από Ες μέχρι Παρισιού 
ονκ εϊδομεν, καί ξυλίνοις καί σιτίνοις καρ- 
ζιοϊς προσφνεστάτη, εκτός των οσα διά τό 
μάλα δίαριγον αυτών εν τοϊς έντοσιστρί- 
οις οντελεσφορεί μέρεσι, εν νπαι^ρίοις 
φντενόμενα. Ευδοκιμεί ενταύθα ή άμπε
λος καί οί βότρνς καλώς πεπαίνονται, καί 
τοϊς έν Βυζάντιοι παραβάλλεσαι έχονσιν
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Ιχ&νς ενταύθα άλιενονται μεν πολλοί, καί 
πολλά καί διάφορα είδη έστίν * άλιευεσ$αι 
δέ πολλω πλείους ϊτ ι  ϊμέλλον, καί εν ον- 
δενί έτέρω μέρει της Ευρώπης οιόμε&α 
τους ίχ$νς ενωνοτέρους είναι * io n  γάρ καί 
εντελούς κέρματος, τριλιτραϊον καί π  εν- 
ταλιτραϊον ίχ&υν ώνήσασδαι, καί ον ϊτι 
δι ήδντητα περισπούδαστον, καί εν ταϊ$ 
μεγάλαις πόλεσι δέκα χρυσίων καί είκοσι 
καί επέκεινα ποτέ ώνιον. Ε στι μεν ουν 
κατά τ ι καί λειιρανδρήσασα πολύ ή πόλις 
παραίτιος, άλλα καί πολυανδρονσα πολνϊ- 
χ&υτέρα πολύ αν ην, η περ τις άλλη των 
εν τη Ευρώπη πόλεων. Αλιενονται δη έν 
τω κόλπο) οσα κοινώς καί έν τοΐς άλλοις 
ποταμοϊς άλιεύονται * ϊτ ι δέ καί ετερα είδη 
έκ θαλάσσης ενταύθα άνανηχόμενα. Πλή
θος άπίδανον των, at γλώσσαι κοινώς ονο
μάζονται, φρανσιστί δέ λοσ. Κεφαλοι, 
οι φιλονσιν αγεληδόν παρά τά στόματα 
των ποταμών περινήχεσ^αι καί υπερνήχε- 
σ^αι πλέοντες · πυροβόλοις γάρ υπλοις 
βάλλονται συχνάκις πλέοντες · πάντως άνα-



βαίνουβι τον κόλπον καί μέχρι τον μυχοί5* 
alia πανούργος ο ιχθύς, καί έτερο ίων δι
κτύων χρεία ές την τούτον άλίενσιν. Αλλά 
δια την εκ λειχρανδρίαςάμέλειαν καί apvov- 
τιϋτίαν, ονδ*' άλιεϊς διάφοροι, ουδέ, πα
ρακείμενης θαλάσσης πολυίχθνος, εν Ν ι-  
jιωνία θαλάσσιοι ιχθύς ραίνονται, Πλή- 
θει ό Πόντος των κοινώς λεγομένων βια- 
κίων, απερ οΐ φρανσαϊοι τουρμπό, οι δε 
όάοτζοι φαβιανούς θαλάσσης δνομάζονσι, 
καί έπληθεν αν καί ή της Νικοινίας αγορά, 
εί τά πράγματα έτεροίως πως ειχεν, η 
ώσπερ νυν έχονσι. Τους ιχθύς τούτους 
μικρούς όντας καί εν τοϊς παραγείοις pi- 
Χούντας νέμεσθαι, η ενταύθα εκμαιενομέ
νους καί ακμήν μένοντας, οί παίδες χερ- 
σίν άλίσκουσι, καί παιδιάς η λούσεως χά- 
ριν, έμβαίνοντες ές την θάλασσαν, υπό 
τούς πόδας αύτοϊς πατουμένων αυτών αι
σθάνονται. Αλιεύονται όέ εν τω κόλπω 
καί τά είδη τού άντακαίου, μάλιβτα δέ 
πλήθος τζίγων, καί νισέτρων καί πεβτρού- 
γων, καί εξαγωγή αυτών ές τά πέριξ πολλή,
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καί τεταριχενμένων, καί veaWv * καί vsτέρ 
τάς δέκα άμαξας εωρακότες ποτέ, ων τζί- 
γαι ην καί πεστρουγαι το φορτίον, πρά
γμα σπάνιον καί νπερσννεθες δόξαν ήμϊν, 
έθανμάσαμεν σπάνιον γάρ εν αγορά 
Ρουμοννίας τούτο το γένος των Ιχθύων, 
έκτος της μοροννης, εις πώλησιν έκτίθε- 
ται, και τοΐς άρχουσι μόνον καί τοϊς κτη- 
ματικοϊς, όσοι άλιεϊς ίδιους έχονσιν, ώ; 
έξαίρετόντι προσφέρεται. Αυτή έστίν ή 
θέαις της Νικωνίας προς ά,τε ενκολον τον 
βίον ποιονσι, καί προς ά ηδονικόν καί χα- 
ρίεντα· καί δοξει ίσως τισί προκατάλημμα 
τα λεγάμενα, άλλα φροντίς ήμϊν ονδεμία 
τον δ άξαντος. Τόγε προς ημάς, από ΙΙα- 
ρισίων καί από Αμστερδάμ έως Μολδό- 
βης εν μορφοτέραν τοποθεσίαν ονχ εωρά- 
καμεν.

Παλάνκα, φρονριον μικρόν, υπέρ- 
κείμενον του μυχόν τον κόλπον, έρημον, 
καί κώμη φονμοννική παρα αυτό. Ιίρό- 
τερον αγορά ην ενταύθα καί διάβασις k  
τά ϋπερτνρια.
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Αναμεταξύ ΠαΤάνκης καί Πενδέρ, πα
ρά Τύραν, κώμαι φονμουνικαί είσιν, ϋπ* 
απεσταλμένου έκ Κωνσταντινουπόλεως 
πρότερον διοικούμεναι, αν ευτυχέστεροι 
τής Ρονμοννίας διά την των κατοίκων περί 
οικονομίαν πρόνοιαν, καί την ευφορίαν του 
τόπου. Ανέγνωμεν ποτέ περιγραφήν ίνός 
σβένσκου παριστάντοζ αντάς ώς αγροκή
πια ωραιότατα·. ίδούσι δέ, ου προ πολ
λοί), πολλοϋ έδέησε άγροκήπια τοιαύτα 
φανήναι. Εισϊν έν Μπασσαραβιά καί 
Μολδόβη κώμαι δια την περί αντάς άγρι- 
κην πρόνοιαν καί επιμέλειαν πολύ ώραιό- 
τεραι. Εισί μεν ονν περί αντάς λειώνωνες 
καρπίμων δένδρων, δαμασκηνεών μάλι
στα, άλλά τού άγροκήπια είναι πολύ ομο-  
λείπονται. Ενταύθα πλήθος κωνώπων 
όμηρων μάλα, καί μεσουρανοϋντος ήλιου.

Κελλίον, πόλις καί φρούριον επί τού 
βορειοτάτου στόματος τού Ιστρου, ού 
πόρρω θαλάσσης, καί κώμαι περί αυτήν 
ρονμουνικαί.



Παλαιόν Κελλίον, νήσος προκειμένη 
Κελλίον, καί κώμη ξουμοννική. Ενταύ
θα φύονται κυδώνια διά το μέγεθος αξιό
λογα. Τά επίλοιπα νησιά των εκβολών 
τον Ιατρού ακατοίκητα· γεωργοννται εν 
μέρει τινά, πάντα αντοφνέσι δόναξι κα
τάφυτα. Εν πάσι, μάλλον δε εν τινι μ ι
κρά} νηαιδίω, πλήθος όφεων έρπονσι.

Ρ έ  ν.

Ο  υπόνομός οντος εκτείνεται ες το 
Υπόλοιπον και δυτικόν μέρος της κα& αυ
τό Μπασσαραβίας.

Ρεν η Τομάροβα, κωμόπολις επί τής 
άριστεράς οχ&ης τον Ιατρόν, πλησίον τής 
εκβολής του Προντον, οίκητήριον των 
νπονομαρχών, ή δεξιωτέρα και καλλιών 
$έσις'έν τοϊς άριατεροϊς του Ιατρού καί 
τον Προντον εις Ιξαγωγήν καί εισαγωγήν 
εμπορικών φορτίων, εμπορείου.

Ισμαήλ, πόλις, φρονριον μέγα· πο
λύ μέντοι τής του Τίγιν πολυδάπανου 
όχνρώσεως απολείπεται · περίφημου καί



to ντο, ok περ κάκεϊνο, Ικ των έν τοϊς προν- 
ατερινοΐς πολέμοις άντιστάεων καί αίμα- 
τογυσιών καί αλώσεων. Ε ισί δε καί περί 
το Ισμαήλ κώμαι ρονμοννικαί, ώσπερ καί 
περί τα ανωτέρω φρούρια, καί εν τη με-
οογαία τής Μπασσαραβιας, ετι δε καί

/
βονργαροι κάτοικοι. Οια δε καί τά ε&νη 
των κωνώπων, των άιμομανών καί αίμο-  
φλνμον τοντωνί ζωδαρίων, οχληρότατα καί 
παντάπασιν ανυπόφορα. Ουχ έτέρων ακόυ
α αντες , ταντα λέγομεν, άλλα πολλά καί 
ανήκε στα πα^όντες, Ιδία πείρα, κακή 
τύχη, διαβεβαιονμεν τά πράγματα. Ανα- 
πΐέοντες γάρ, κατά μήνα Ιούλιον, άπδ 
Σωλήνα ές Γαλάτζ, νέφη όλυκλι/ρα κωνώ
πων έβλέπομε ν , άμ ?/λί(ο δύοντι, φάλαγ
γας πολλών μυριάδων πολεμίων λνσσομα- 
νούντων ές ρύφησιν αίματος, καί ουδέ ήρε- 
μεϊν ολίγον ήν, μήτνγε δή κα&ενδειν’ ον- 
μένουν ουδ9 έπιμυσαι ολίγον τά ομματα, 
τυ λεγόμενον. Αμννασ&αι πάντως εδει 
τάς ίσχνρογνωμόνως καί συνεχώς επίτιμε- 
μένας των κακίστων ζωδαριών φάλαγγας.

—  ι4 ι  —
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Ιστάμενοι γονν, νυκτός όλης, σόβητρον 
χειρόμαχτρον εχοντες· de κορυφαΐ
δονάκων, πρόχειρον οπλον, ησαν τά άμνι- 
τήρια, καί περιτετυλιγμενοι και χεϊρα; 
καί πρόσωπον, ώς περ ές εκφοράν και κη
δείαν Ετοιμαζόμενοι, τον εχθρόν μεμη- 
νότως και αγεληδόν και άκαμάντως, ον 
κα& εκάστην ώραν, ον χαθ* Έκαστον 
ώρας λεπτόν, άλλα κα& εκαστα λεπτών 
λεπτά έπιπίπτοντα, άπεσοβουμεν και άπε- 
χρονομεν' και μόνη ην άπαλλαλλαγη τον 
κακού, ό ευεργετικότατος ήλιος.

Γ κ ρ ετζέν .
Υπέρκειται παρά Προυτον του της 

Τομαρόβης ύπονομον, δ του Γκρετζέν 
μικρός υπόνομός, και διά τούτο ενα μό
νον έ’χων υπονομσρχην, ώσπερ και οι 
εφεξής δυο μικροί ίπονομοί. Ενταύθα 
και εν τω Εφεξής υπονομω προς τοις §ου- 
μούνοις, και βούργαροι πολλοί κάτοικοι.

Γκρετζέν, πρότερον κωμόπολιςαξιό
λογος, νυν δε μικρά κώμη και αγορά, όπου 
οίκεϊ και ό υπονομάρχης.
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Κ υ δ ρ ο ς.
Υπερκείμενος του ανωτέρω παρά 

Ιίρουτον μικρός υπόνομός.
Λέοβα, κώμη, αγορά, οικητήριον 

του νπονομάρχον.

Χ ο τ α ρ ν ιτ ζ έ ν .
Μικρός υπόνομός, ευγειος μάλα, κω- 

μηδόν οίκημένος υπό πέντε χιλιάδων οί- 
χαρχιών, αναμεταξύ της κα& αυτό Μπασ- 
σαραβίας καί του ΰπονομού της Λαπονο- 
νης κείμενος.

Τάγγουρα, μεγάλη κώμη, οικητήριον 
του νπονομάρχον, Ιν αναπεπταμένη καί 
ου πάνυτοι συγκεκλεισμένη κοιλάδι κεί
μενη, οίκίαι περί τάς πεντακοσίας· έξ 
ώρας περίπου από Κισοινέου άπέχουσα.

Λ α π ο ύ ο ν α , κα ί Ο ρχέϊ.

Ο υπόνομός Λαπονονα αναμεταξύ 
Προύτου καί τής γης του Τίγιν κεϊται. 
Τούτω τω νπονομω ήνωται πρό πολλου 
καί ό τού Ορχέϊ, ός υπέρ Μπνκον ήνακα 
κεϊται, καίτώ Τύρα καί τοϊς νπονομοϊς



τής Σορόκης καί τον Φολεστ η του Εξορί
ζεται.

Κισσινέου, πόλις εν δεξιά τον ήνακο- 
Μπύκου κείμενη, εν κοιλάδι πως, έπί τρι
ών αλλεπαλλήλων λοφοπεδίων· αί οικίαι 
ξνλιναι σχεδόν πασαι, αί πολλά πλείον; 
κατώγαιαι, ανόροφοι, καί τινες ταπεινό- 
ροφοι, πλήν δύω ή τριών πλίνθοις κερά’ 
μείαις ή πέτραις μονορόφων ϊκτισμένων, 
καί τής μητροπόλεως ύπερκειμένης ολίγον 
τής πόλεως, καί εν λοφοπεδ ιοί ήνεωγότι πα- 
ταχόθεν, κείμενης, καί ταΐς όπτικαϊς οϋτως 
άκτϊσι μηδαμόθεν το έπιπροσθούν έχον- 
σης. Η  μητρόπολις καί αί περί αυτήν 
οικίαι, νεωύτί πέτραις έκτισμέναι, ταπει- 
νόροφοι είσίν αί μέχρι τον νυν πασαι, 
των οροφών τρεις που ή τέτταρας σπιθα
μής τον δαπέδου άπεχόντων, καί μηδενός 
πω υπερώον νπάρχοντος. Η  μητρόπολις 
ώραία καί εν μάλα ές ευκολίαν διηρημένη 
οικοδομή έστίν, καί συνεχής αυτή έστιν 
ευκτήριος οίκος, καί περί αυτήν, τνπο- 
γραφεϊον, καί αίλοιπαί ές οϊκησιν καί k
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τάς άλλας χ,ρείας τον βίου οίκοδομαί. 
ΙΙαντα ταυτα περίβολο) λιΜνο) έμπερικλεί- 
ονται» Πξω^εν δέ τον περιβόλου ετεραι 
οίκοδομαί είσιν ές οϊκησιν μαθητών καί 
διδασκάλων καί ές την λοιπήν τούτων υπη
ρεσίαν· αί μεν ήδη γεγύνασιν, αί δε γί
νονται. Προς νότον τής μητροπόλεως καί 
κήπος ήδη παντοίοις καρπίμοις δένδρο ις 
νεόφυτος, καί πρασιά αναμεταξύ, οπού 
καί πέντε πλάτανοι προ τής στοάς έμή 
προτροπή καί επιμειξία, έκ Κιονσταντι- 
νουπόιλεως μετακομ ι αφέντες, μετεφντεύ- 
Ζησαν. Προ τριών που ενιαυτών το χω- 
ρίον τάδε χέρσον παντάπασιν καί κοινόν 
(ίυνβόσιον τή πόλει έτύγχανε, καί ουδέ 
καλνβη υπήρχε, νυν δέ πρόσοψιν έχει 
ιοραιοτάτου κωμίου, προ ν ο ία, έπιμελεία 
καί άκααάντο) επιστασία του νυν μητρο
πολίτου τής χώρας Γαβριήλ.

Λαπουσνα, μικρά αγορά, ές το δυ
τικόν του Κισσινέου.

Ορχέϊ, κωμύπολις, παρά τό Ρέαυτ 
ποτάμιον, έν αριστερά, προκείμενον εχου-

ϊν



era μικρόν πεδίον προς δέοντα ήλιον, όπου 
περί ήμίσειαν ώραν, και λόφους Ιπτάπου 
έωράκαμεν. Εξ εω εν αριστερά της κω- 
μοιτόλεως συνέρχονται καί συγκλείονταί 
πως at ράχεις καί μόνην δίοδον τω Ρέουν 
έώσιν, άξιο&έατον τω δντι, ώς ήήγμα φαι- 
νομένην, τυγχάνουσαν. Τοιαντη τις σύγ- 
κλεισις και περί ώραν που από του Κισσι- 
νέου δράται. Κλείδας τά τοιαντα οΐ Ρον- 
μουνοι χαλουσι * και είσι τω δντι άξιοδέ- 
ατα ταυτα τά φουμουνικά ρνακοτέμπη,.

Τελινέστ, κωμόπολις, αγορά.
Καλαράς, μικρά κώμη και αγορά εν 

αριστερά του Μπύκου.
Κρεουλεν, επί του Τυρά, προς ήλιον 

άνίσχοντα του Κισσινέου, μικρά παντά- 
πασι και ασήμαντος αγορά, και διάβασα 
ές τά ϋπερτνρια.

2  ο ρ ό κ α.
Ο υπόνομός οντος έχει προς ειο τον 

Τόραν, προς βορήάν, τον δπονομόν τού 
Χοτίν, προς δυσμας, τον του Φολεστ,
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y.al προς νότον τον τον Ορχέϊ. Μάϊον 
ολίγον ένταν&α καί οι κωμήται χρώνται 
ές σίτησιν άρτοι πνρίνφ μάλλον η μάζη 
μαίνη,

Σορύκα, μικρά νυν κωμόπολιςέ,τι 
της φίζης φάχεως πετρώδους μάλλον η γεώ
δους κείμενη, παρά τον Τύραν, οίκητη- 
ριον των νπονομαρχών. Ενταύθα και 
μικρόν Ιφρονριον έστί πέτρινον, υψηλόν, 
πίπτειν πανταχόδεν ές έρείπιον προ πολ- 
λού άρ$ά(ΐενον,

Ράσκοβον, κώμη καί αγορά επί τον 
Τυρά, ού πύρφω τον ϋπονομοΰ τον Ορχέϊ, 

Λτάκιον, η Μοϊλόβ, κωμυπολις παρά 
τον Τύραν, προς το βόρειον της Σορόκης, 
άντικρννην έν Ρονσσία εχονσα πόλιν το 
Μοϊλόβ, Εντεύθεν όόός από των μεσημ
βρινών ές τά βόρεια,

Μ πέλτζ, κωμόπολις, άγορά πλησίον 
τού νπονομοϋ τον Φολέστ, Ενταύθα ζωο- 
πανηγνρεις πολλαί έτήσιαι γίνονται, καί 
όόός έστιν από Τυρκίας ές Ρονσσίαν' έν άνα- 
πεπταμέμια τόπιρ 8 δεν καί λόφοι όρώνται.

Κ 2



Φ ο λ έ σ τ.
Ο υπόνομός οντος, το πολύ μεΐζον με- 

ροζ τον νετονομον τον Εζ τνγχάνων, έξα- 
ετλονται παρά τον Προντον. Φολεστ, κώμη,
αγορά, οικητήριον των υπονομαρχών.

·*

X  ο τ  ί  ν,

Ο νπονομός ούτος αναμεταξύ Ώ\ρον- 
τον καί Τύρα κεϊται, τη Γαλίτζη εκ βορ$ά, 
και τοϊζ ανωτέρω νετονομοϊς εκ νότον όρι- 
ζόμένος.

Μετρετζέν, κώμη και αγορά, οίκητή- 
ριον των νπονομαρχών.

Χοτιν, φρονριον, πόλις ποτέ, επί τού 
Τέρα.

Της ύποχωρη&είσης ταντησί ϋπερπρου- 
τίον χώρας νπό των τνρκων τοϊζ βονασοις, 
ηπερννν Μπασσαραβία καλείται, οικαρ- 
χίαι είσι, τον μεν άετοχωρισ£έντος νυν 
μέρους της Μολΰόβης, το μέγα λέγω μέ
ρος τον νπονομον τον Ες, και τους υπο
νόμους Σορύκαν, Ορχέϊ, Λαποναναν, Χο- 
ταρνιτζέν, Κούρον καί Γκρετζέν, περίτάς
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τεσσαράκοντα χιλιάδας· του δε προ έκαν- 
τονταερίδος όλης ήδη άποχωρισ£έντος πο- 
λυκατοίκου νπονομον Χ οτίν, υπέρ τάς εί
κοσι χιλιάδας · &ώμεν δε και δέκα χιλιά
δας τής καλλιπύου και πολνκαλλίχδνος κυ
ρίως Μπασσαραβίας και τον μέρους του 
Τίγιν* Εισιν ονν σνμπαντες οι κάτοικοι 
νυν τής φονσσικής Μολδόβης ή Μπασσα
ραβίας υπέρ τάςέπτά μυριάδας οίκαρχίαι · 
εϊη δ* άν κατοικητή και τεσσαρεσκαίδεκα 
μνριάσιν οικαρχιών καί είκοσι είετόντες, 
υπερβολήν πάντως ονκ άν εϊημεν είρηκότες.

Νομού Μολδόβης υπονομοί.
Χ ο ν χ ο υ ρ λ ο ν ϊ .

Ο υπόνομός ουτος τό νοτιώτατον τής 
Μολδόβης έπέχων, όρίζεται τω Ιστρια τής 
Αομπρίτζης, τω Σιρέτη, τής γης τής 
Μπραίλης, καί τω Προντο), τής Μπασσα
ραβίας.

Γαλάτζ, πόλις εν τή αριστερά όχβη 
του Ιστρου, αναμεταξύ των εκβολών του
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Ιΐρούτου καί το ο Σιρέτου. Ενταύθα άφι- 
κνοννται πολλά μικρά καί μεγάλα πλοία 
εκ των παραποντίων καί εκ της Κωνσταν
τινουπόλεως, άναπλέοντα το στόμα τον 
Ιστρου τον Σωλήναν, κομίζοντα ές Ρον- 
μοννίαν όσα γη φέρει καί χεΐρες Εργάζον
ται εν τοϊς πσ^αποντίοις καί παραμεσό
γειός, καί άπίκος, εν τοϊς μεσημβρινοϊς μέ- 
ρεσι, καί άντιφορτιζύμενα ενταύθα, κομί- 
ζουσιν έκεϊσε, όσα ή γη της Ρονμουνίας 
φέρει καλά. Εξάγονται μεν ουν διά Τα- 
λάτζ, πυρόςπολυς, κρι&η, μάϊον, λινόν, 
ψασίονλοι, φακίον, μέλι, κηρός, βούτυ
ρο ν, πιμελη, δέρματα βοών, στέαρ, κρεω- 
ταρίχη, ίχ^νοταρίχη, καπνοσωλήνια έχ 
βιόρμον, ξυλά ναυπηγήσιμα, ξύλα έρέψι- 
μ α , σανίδες ελάτινοι καί πιτύϊναι, Ιστοί 
καί κερέαι, ταμπάκος, άνισον, ξηρά δα
μάσκηνα, tpiaSoi, κάλοι φιλυρινοι, τα
μ  πακοκύνις, κοβαδες καί τά λοιπά. Εισά- 
γονται δε, ελαιον, έλάαι, σαπώνιον, όρν- 
ζα, ερέβινθοι, ταρίχη ιχ&νων θαλάσσης, 
ώς πνλαμίδες, σαπέρδαι, άμίαι, κολίαι,



ώοταρίχη κεφάλων, λεμόνια, πορτοκάλια, 
κίτρα, οίνος, βάμβαξ, νήμα; μέταξα, βάμ
ματα μετάξινα, σειράδια μετάξινα, πλε
κτοί μεταξοταινίαι, παν ία μεταξωτά δια· 
φορών ειδών, Ινδίας καί Τνρκίας, ζώναι 
Ινδικοί διάφοροι, ζώναι εκ των παραμεσό
γειόν, χειρόμακτρα, προσώπια σεραϊκά, 
τά κάλλιστα πάντων, ηανία σκεπασμάτων, 
καλυπτήρια εβραίοις Συρίας έριονργήματα 
ξινόμακτρα, περιπόδια καί περικνήμια 
έρια καί βαμβάκινα, κνημίδες, σανδάλια, 
χάρτης, λινόν, κάστανα, άσταρίδες, ισχά- 
δες, πιτνϊνα κάρυα, <5οιαί, φοίνικες, 
καφές, λεπτοκάρνα ποντικά, καεσσά ξηρά, 
αμύγδαλα μετά κελνφών καί άνευ κελυρών, 
σάκχαρι, κεράτια, θυμίαμα, μαστίχη, 
φρυκτοί ερέβινθοι, διάφορα φάρμακα, καί 
οσα εις Κωνσταντινούπολή εξ Ασίας καί 
Αφρικής καί Ευρώπης άφικνοννται καλά.

Φ α λ τ  ζ ί.

Ο ϋπονομός οντος ύπέρκειται τον ανω
τέρω έξ εω, παράΠροντον.



l.)2

Φαλτζί, κώμη, αγορά, ον πΰρξω του 
Προύτου.

Χούς, κωμό πόλις, επισκοπή, οίκητή- 
ριον των νπονομαρχών. Ενταύθα πλη
σίον της κωμοπόλεως και το δι ενοινίαν 
περίρημον γήδιον έστίν. Εν τοντω τω 
νπονομώ προς την θερινήν τροπήν τού 
Χονς, ον πόρρω τον Προντου, εκ δεξιών, 
όράται καί ό περίφημος λόφος Μοίλα ρα- 
μπόϊα διά την του μεγάλου πέτρον περί- 
στασιν.

Ε ς .
Ο υπόνομός οντος νπέρκειται τον ανω

τέρω παρά τον Προντον, μικρός νυν, τον 
μείζονος μέρους του πέραν του Προντου 
ίποχωρη&έντος τοϊς ρούσσοις.

Ες, ώσπερ οι επιχώριοι λέγονσιν, η, εί 
βονλει, Εσοιον, η Ιάσσιον, πόλις υπέρ- 
κειμένη δυσώδους ρνακος Μπαχλονϊ όνο- 
μαζομένου, μικρού πάμπαν ποταμίου και 
παιδαρίοις διαβατού * εστι δε ίδεϊν έν πο
λυομβρία τούτο, εξαίσιου διά τό μέγεθος 
γινόμενον. Μητρόπολις της Μολδόβης,
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ιιίχητήριον των ηγεμόνων, χτισΖεν μεν 
πρώτον veto τον μεγάλου Στεφάνου εα 
όφρνος νπερχειμένης τον ρνακος, έφ’ ω την 
χώραν ώς από κέντρου περιέπειν ενκολώτε- 
ρον δννασ^αι, οίκητήριον δε τών ηγεμόνων 
εν το ϊςμετ αυτόν ήγεμόσιν έγένετο. Των 
εν τώ περιτειχίσμάτι παλαιών ήγεμονείων 
έμπρησ Μέντων ήδη τριακοστόν πον έτος, 
και ερειπίων μεινάντων, τά κτισ&έντα υπό 
τον Αλεξάνδρου Μορονζη ήγεμόνος, τά  
πρωτεία φέρει ίσως πάντων των έν τη Τνρ- 
χία χτισμάτων, διά τε τό μέγεθος και 
την λοιπήν ηγεμονικήν πολυτέλειαν καί 
μεγαλοπρέπειαν. ΙΙρός τοντω δε είσι καί 
τινες οίκίαι ενδμητοι, καί ταίς έν Βιέννη 
m i Παρισίοις παραβάλλεσαι άξιαι, καί 
τινες εκκλησίαν. Α ι πολλαί οίκίαι ενταν^ 
δακατώγαιαι, ή ταπεινύροροι, όλίγαι δέ 
μονώροφοι, διώροφος δε μία μόνη. Τέσ- 
σαρες οίκίαι άρχοντικαϊ έν περιτειχίσ(,ιασι 
κεϊνται, καί ή μητρύπολις, καί δύο ετι έκ~ 
κλησίαι, και πλείονς έν] μέσω περιβόλων 
έκ σανίδων προσαρμοσμένων' at λοιπαι δέ
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φραγμούς κλωνοπλέκτους εγονσικαϊτε^ρι- 
γκωμενονς δριγχοϊς ραβδιοπλέχτοις, ή h  
κλάδων μεσπίλου,τών νπερπηδοντων χυνων 
και ανθρώπων έμπόδιον. Καρόλου δέ κα
κώς ϊχτισται ή πόλις και χείρον έ’στρωται, 
καί τοι πολλής ές όδοστρωσίαν γινομένηι 
δαπάνης * δοκοιςγάρ πόρρωδεν κομιζομέ- 
ναις έθος έστίν ενταύθα τάς πρωτεύουσας 
όδονς στρωνννειν, at δε λοιποί μένονοι 
πάντη άστρωτοι, και πηλοβόρβοροι αυτό
χρημα γίνονται καί αδιάβατοι, έν ταϊζ 
πολνομβρίαις καί εν ϋετοΐς ετι. Εισί δε 
καί at πρωτεύουσαν οδοί, χειμωνος μεν, 
δτε το ψύχος ονχ ικανόν ές πήξιν τού πη
λού, καί βέρους έν ύετοϊς, πλήρεις πηλόν, 
Ετέρους δέ εν ανχμοϊς, κονιορτού, καί εν 
νέφεσι κονιορτού σνχνάκις τούς κάτοικονc 
βαδίζειν ή ελαννειν ανάγκη. Καί ϊστι τα 
δντι ελεεινόν &έαμα, (ον γάρ έστι πάοι 
δι οχημάτων ελαννειν) εν τω πηλω βαδί- 
ζοντα καί αυ^αδέσιν όχήμασι καταπηλα- 
κιζόμενον βλέπειν τον πολνν άνθρωπον, 
καί καθ’ έκάστην ού τοΐς ποσί μόνον αλλά



ml ταις κνήμαις δλαις φύροντα τον πηλόν, 
ινίονς όέ και πανημέρους. Σαροννται μεν 
αί οδοί ενίοτε, αλλ* εκ τε των όεντεραίων 
όδών και εκ των περι την πόλιν οδών, 
αΰτρώτων και αυτών ουσών, πλεϊστος όσος 
πηλός, τοΐς τών πολλών αμαξών και τών 
λοιπών οχημάτων τροχοϊς προσκολλώμένος 
Ιπί τών έστρωμένων όδών μετακομίζεται, 
ml με& ημέραν πηλόν γέμει το παν και 
ΰαριιάτων και φυπαρύτητος και δυσωδίας 
διά την δυσοδίαν. Εστι δε ίδεϊν ενίοτε 
από τών άνω εις τα κάτω, ως περ εκ κρα
τικός τίνος εκραγέντος, λνγννν καταρε- 
ρομένην ετεροι βλέπουσι, οΐ καταναϊοι και 
οΐ νεάπολϊται, πηλόν επί τών όδών ζέοντα. 
Οι κάτοικοι της πόλεως περί τάς τεσσαρά
κοντα χιλιάδας.

Στερανεστ, κωμύπολις επί τον Προύτου.

J  ο υ ρ ο χ ό ϊ.

Ο υπόνομός οντος νπέρκειται του 
ανώτερου παρά τον προυτον.

Αονροχόϊ, κωμύπολις παρά τινα λί

— ι55 —



μνην την μόνην αντορυά έν ΛΙολδόβη, κα- 
τοικητήριον των νπονομαρχών·

X  έ q τ  ζ α.

Χέρτζα, (πρόρερε το χ ώς προ'τον «), 
μικρός νπονομός καί κώμη καί αγορά, 
οίκητηριον των νπονομαρχών.

Εντεύθεν δε επί τό νότιον τρεπό
μενοι, εχομεν

ΙΙο ν το σ σ ιά ν .

Ο νπονομός οντος μικρός εστι, καί 
εντεύθεν εχει την πρόσοδον ή δόμνα* όν
τως ονομάζεται ?} σύζυγος του ήγεμόνος.

Ποντοσσιάν, πόλις εν αναπεπταμένη 
τοπίο, δεύτερα μετά τό Γαλάτζ, εμπο
ρική, οίκητηριον των νπονομαρχών.

X  ν ρ λ έ ο ν.

Χνρλέον, (πρόρερε τό χ ώς προ το ο 
α), μικρός νπονομός καί κωμόπολις, οί- 
κητηριον των νπονομαρχών. Ον πύρρω, 
της κωμοπόλεως προς δνσμάς κεϊται το 
Κοτνάρ, περίρημον διά την ενοινίαν. / /



κωμόπολις περί τάς οκτώ ώρας προς βορ- 
1>άν του Ες κεϊται.

Κ υ ρ λ ιγα το υ ρ α .
Ενρλιγατονρα (πρύρερε το κ ώς προ 

τον α), μικρός υπόνομός, προς όυσμάς 
του Ες.

Τιργορορμός, ο)ραίαν αγοράν ση
μαίνει ή λέξις, εϊρηται δε κατ άντίρρα- 
ΰΐν ονδέν γάρ ώραϊον άλλο ενταύθα η 
το όνομα* κωμόπολις, οίκητηριον των 
νσονομαρχών.

Ρ ω μ α ν ό  ν.
Ο μικρός υπονομ,ός ουτος κεϊται προς 

χειμερινάς δνσμάς της Κυρλιγατουρας, 
περί τον Σιρετην.

Ρωμανόν, πόλις, επισκοπή, εν ώραιο 
τάτη πεδιάδι, αναμεταξύ Σιρέτον και 
Μολδόβης, επί τής αριστερός όχ^ης τής 
Μολδόβης οίκητηριον των ΰπονομαρχών. 

Β  α σ λ ό ·ν ϊ.
Μικρός υπόνομός, κεϊται προς εω 

του νπονομου του Ρωμανόν, καί προς 
νότον του Ες.

—  ι& 7 —
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Βασλονϊ, κωμόπολις μικρά, εν rq 
μεγάλη όΰω τη από Κωνσταντινουπόλεως 
ές Ε ξ  και Ρουσσίαν, ως περ καί at κα
τωτέρω τρεϊξ.

Τ  ο ν τ  ο β α.
Μικρός νπονομός προς νότον τον 

ανωτέρω.
Μπουρλάτ, πόλις παρά τό ομώνυμον 

ποτάμιον, έν κοιλάδι, οίκητήριον των 
νπονομαρχών.

Τ  ε κ ο ν τ  £
Μικρόξ νπονομός καί κωμόπολη, 

όπου οικονσι και οΐ νπονομάρχαι.
Π  ο υ τ  ν α.

Ο νπονομός οντος κεΐται προς δυσμαί 
και νότον του ανωτέρω, και ανήκει βορφψ 
£ενφ μέχρις Λρδελ καί του κατωτέρω υπό
νομον. Ενταΰ&ά έστι και το Οδομπέατ, 
το εξ ευοινίας και πολυοινίας περίφημων, 
ο£εν πολύς οίνος ές Ρουσσίαν εξάγεται, 
και τρυγητού, πανήγυρις τρόπον τινά διο
νυσιακή έστιν ενταν&α, πολλών πολλαχο- 
$εν σνρ ζεόντων.



Φο'ξάν, πόλις b  πεδίω εκ νότον μ έ
χρι Μ πραίλης κα&ήκοντι, πόρβωδεν δέ 
όρεβι βορβη^εν έστεμμένω, και &ε'ας εν-  

μοιρονσα όντως ωραιότατης και υγιεινόν 
περιέχοντος. Κοινή ή πόλις τον Ρονμον- 
νικον αγρού και της Αίολδύβης, και βεϊ- 
$ρον χειροποίητον έκ Μιλκύβον διαρβέον, 
όρίζει δάτερον £ατέρον μέρους της πύ- 
λεως.

Λζιουτ, κώμη μικρά και αγορά, έν 
τη συμβολή τον Τροτονς, και του Σιρέ- 
του κείμενη.

Π άλιν δε έπιστρέροντες προς το βό
ρειον και την έστραϊχικην Ρονμοννίαν 
παραπορενόμενοι, ϊγομεν τούς έρεξής 
άχρηνούς έκ δυσμών και βοββα της Μ ολ- 
δόβης νπονομονς.

Μ  π  α κ  ο ε ου .

Μπακοέον, {το ο περιττόν ενταύθα  * 

παρενεβλήδη δέ ί'να το κ ώς προ τον ο 
προρέροιτο), υπόνομός διήκων εκ δεσμών 
δ-χρις Λρδελ, και κωμύπολις έν αυτω

—  i5 g  —
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όμώννμος, εν πεδιάδι, παρά την πλη
σίον καταρρέονσαν Ώίστριτζαν, εν δεξιά 
ναύτης κείμενη, ον πόρ§ω της συμβολές 
ταντης τε καί τού Σιρέτον, δ που καί οί 
νπονομάρχαι ποιούνται την οϊκησιν.

Οκνα, κωμόπόλις, εν αριστερά του 
εν πετρώδει δαπέδω κατακνλιομένον καί 
παταγυνντος Τροτονς κείμενη, εν σιη- 
κεκλεισμένω μεν τύπο) ,  υγιεινοί δε τω πε- 
ριέγοντι αέρι, όσον τεκμαίρεο&αί τις έχει, 
τάς έαντού προς τάς των κατοίκων ταντης 
τε καί των πλησιόχωρων, όψεις αποτεινό
μενος. Καρόλου τά πέραν τον Σιρέτον 
της Μολδύβης υγιεινότερα. Ενταύθα 
ηδη τρισκαιδέκατον έτος Ορίζοντες, γέ
ροντα κωμήνην εϊδομεν, καί ποσαετή; 
έστιν αυτόν άκούσαι βονλόμενοι, αυτόν 
έπν£ύμε&α· οδέ άπεκρίνατο, ότι μη ειδέίη, 
μεμνήσδαι δέ ϊφη τού πόλεμόν, κα& 
δν όμέγας ΙΙέτρος εντός Προντον παρα 
τον όνομαστόν λόφον Μοίλα §αμπύϊα 
έτνγχανε * καί εξ ών προσέ$ΐ], την φιΐΜ- 
λή^ειαν καί άψενδειαν τού απλού καί σε-



—  i G i  —• \
βασμίου κωμίμον γέροντας ην διιδειν αναμ
φίβολα. Υπέρκειται δε της Οκνης περί 
πέντε που τέταρτα ώρας, το Ααρμανέστ 
μικρά κώμη εν ώραιοτάτω πεδίω κείμενη 
εν δεξιά τον Τροτονς, παρ' ην καταρρέει 
επί λι&αρίων καί καχλήκων ό ποταμός 
Ονζον έξ Λρδελ κατερχόμένος, της των 
ούζων εν Ρονμοννία ήγεμονίας καί κα
τοικίας μνημόσννον. ΙΙερί ώραν που πά
λιν άνω τον Ααρμανέστ, εν σιγηλη καί 
Ονσκίω καί λασίο} νάπη, ola οΐ σκεπτκοί 
καί σπουδαίοι περί ρύσιν άρέσκόνται, το 
Κονμαν'εστ εν άμροτέραις ταϊς οχ&αις 
τού μη σιωπηλως καταρφέοντος Τροτονς 
κεϊται, κώμη έν η καί ρνλακάρχης της 
άκρας έστί, μνημόσννον καί άντη της πά
λαι των κονμάνων εξουσίας ενταύθα καί 
ένσκηνώσεως.

, Μοϊνέστ, μικρά κώμη καί αγορά προς 
εω, περί ώραν άπέχονσα τον Κουμανεστ. 
Ενταύθα εξαίρετοι υγρά άσφαλτος,μη οί 
Μολδοβάνοι άλείρονσι τάς τύρμας καί τά 
άκραξόνια των αμαξών καί οχημάτων, την

L



έχ της c  φόδρας χαί βιαίας τρίχρεως πνροέ- 
χρηξιν οντω κωλνοντες. Εξαίρετοι δε
και ξηρά, ην κηρόν ορυκτόν μέλανα είναι

 ̂ ·
οΐονται.

Ν  ιά  μ τ  ζ ον.
Προς βοφράν τον ανωτέρω ναονομού 

ό ναονομός οντος κεΐται, καί συνέχεται 
εκ όνσμων τω Λρδέλ. Ενταν&α κεΐται το 
Τζιαχλέον το νιρηλότερον όρος της Μολ- 
δόβης, ίσως και αάσης της Ρονμοννίας. 
Ενταύθα καί αέτραι μεγάλοι όρώνται.

Κιάτρα, κωμόαολις, οίκητηριον των 
ναονομαρχών, εν σνγκεκλει σμένω τόαιο, 
& αριστερά της Πιστρίτζης, οίκητηριον 
των ϋαονομαρχών. Η  όόός εντεύθεν 
μέχρι Ρωμανόν ή Μαακοέον έν όμαλώ 
τόαω· ή γάρ αεδιάς, έν η το Ρωμανόν 
και τό Μακοέον κεϊνται, έως ές Κιάτραν 
εκτείνεται. Ε τ ι δε καί άαό Οκνης μέχρι 
Φοκσάν άλλα αορενομένω ές Οκναν, εξ 
όαοτερασονν των άνω δύω κωμοαόλεων, 
ναερβψ'αι ανάγκη άααξ καί δίς γεωρα- 
χίαςη γεωλοψίας, μεγάλος, ών έν τω άναν-



τει Έστιν ή οδός, έξ έκατέρουμέρους ον μ ι
κρόν τον κρημνόν εχονσα· και ίππάσιμος 
μεν και άμαξήλατος, δνσοδος δε καί δνσ- 
διάβατος, και βαδίζειν ανάγκη τισίν ενίο
τε, οϊς δέος Ιστίν άναπολονσι τά ενδεχό
μενα.

Τνργονιάμτζονλον ϊ, κώμη και αγορά, 
παρά τον παραρρέοντα ρνακα, Νιάμτζον 
όνομαζόμενον. Ανω τον ρνακος, ον πόρ- 
ρω, h  νάπη μοναοτήριον κεϊται, οπού 
μοναχοί είσι πλείονς ή τετρακόσιοι, μα  
την άλή^ειαν, ον μονάζοντες άλλ9 άγορά- 
ζοντες. Ύπέρκειται της αγοράς Νιάμτζον 
και μικρόν παλαιόν φρονριον επί τον ήμι- 
καντάντονς ράχεως τινός, προ πολλοί) ήδη 
ες έρείπιον σνγκαταβαίνειν άρχόμενον, 
Έρημον.

Σ  ον  τ  ζ ι  ά β α.
Υπόνομός, νπερκείμενος τον ανω

τέρω, αξιόλογος ϊτ ι Μολόόβης, καί τοι 
τον μείζονος μέρονς νποχωρη&έντος ήδη 
τώ εστραϊχικω οϊκω εν τω \ηη^ ετει· προς 
θερινός δνσμάς τής Μολδόβης.



Φαλτιτζέν, κωμόπολις, κατοικητίΓ 
ριον των ύπονομαργών, ον πόρρω προς 
όνσμάς της Σουτζιάβι^ς πόλεοις.

Μπουρδουζέν, μικρά κώμη και αγορά, 
πλησίον προς έω Σουτζιάβης, εν αριστερά 
του ποταμίου Σουτζιάβης.

Τ ά  έρεξης ε σ τ ί ν  εν τ η  έστραϊχικη  
Μ ο λ δ ό β η ,  τη  ό ν ο μ α ζ ο μ έ ν η  

Μ πο υκ ο β ίνη ΐ

Σοντζιάβα, πόλις μικρά, το πάλαι 
πολύ μείζων, μ/μρύπολις ονσα της Μολ- 
δόβης και των ηγεμόνων οίκητήριον, εν 
άναιτεπταμένω και όρεινω τοπω και εν υγι
εινοί αέρι, παρά την δεξιάν οχ&ην τον 
όμωννμον ποταμίου κείμενη. Αρμένιοι 
περί τάς όκτακοσίας οικαρχίας ενταύθα, 
καί εβραίοι περί τάς διακοσίας.

Τύργον Σιρέτου, κι»μόπόλις παρά τον 
Σιρέτηρ ποταμόν. Πάλαι προ τών φού
μο όνων ηγεμόνων πόλις κονμάνων καί ρον- 
μούνων, καί πολ)Α ετι σώζονται ερείπια, 
ίχνη της πάλαι μεγάλης πόλεως.
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Τζιαρναούτζ, πολίχνιον, περί τέταρ
τόν stov ώρας άετέχον τον Προυτον ποτα
μοί', κα^έδρατής έστραΐχικής διοικήσεως 
του hstοχωρη&έντος τω Εστράϊχ Μολδύ- 
βης μέρους.

Νομού Ρονμοννικον αγρόν 
νπονομοί.

Προς δυσμάς του μεϋημβοινου μέ
ρους της Μολύόβης ό Ρουμοννικός αγρός 
παρά τον Ιατρού έξήεζλωται κατά μήκος, 
ό και Βονργαρίας έκ νότου ορίζεται, βορ- 
ρή&εν εχων το Αρδέλ και έκ δυσμών τον 
Ιο τρον πάλιν καί το Μπανάτ * 6 γάρ Ιατρός 
ό όρίζων έκ μήαης ημέρας τον Ρονμου- 
νιν.όν αγρόν, τύξον μεγάλου κύκλον σχη
ματίζει ενταύθα. Αρχόμενοι ονν έξ εω 
και προς έσπεραν βαδίζοντες, εχομεν τους 
εφεξής έπτακαίδεκα υπονομους. Οκνρίιος 
Ρουμοννικός αγρός διαιρείται ές άνω καί 
κάτω αγρόν.



Εν τ 6) κάτω ά γ ρ φ.
Ρ ί μ ν ι χ ο ν .

Ρίμνιχον ή σλάμ Ρίμνιχον, ύετονο- 
μός εχων προς εω, την Μολδόβην, προς 
βορράν, το Λρδ'ελ, προς νότον, τον τό
πον της Μπραΐλης, και προς δνσμάς, τον 
ερεξης νπονομόν.

Φοχσάν, πόλις, οίχητήριον τώνυπο- 
νομαρχών.

Ρίμνιχον, χωμυπολις εν αριστερά 
ομώνυμου άλμνρου ποταμίου, εν πεδιάδι, 
εν τη εις Ρουσσίαν μεγάλη όδω.

Μ  π  ο ν ζ ε ο  ν.
Ο υπόνομός ουτος εχει προς βορφάν 

το Λρδ'ελ, πός εω τον νπονομόν Ρίμνιχον, 
προς νότον, τον νπονομόν Ιαλομίτζαν 
xai προς δνσ μάς, τον νπονομόν Σαχογεν.

Μπονζεον, πόλις, επισκοπή, οίχη- 
τήριον των νπονομαρχών, παρά τον ομώ
νυμον ποταμόν εν δεξιά.

Σ  ε κ ο γ  έ ν.
Υπόνομός, εχων προς δυσ^ιάς, τον



πραχο βίκον νπονομον, προς νότον, τον Ια- 
Ιο μίτζαν νετονομόν, καί προς βορράν, το 
Αρδέλ.

Μπονκοβον, κώμη, κατοικητηριον 
των νπονομαρχών, επί ενμορφοτάτης πε- 
διαδος κείμενη, εχονσα προ αντης όνο- 
μαοτάς διά την ενοινίαν άμπελορράχεις» 

Π  ρ ά χ ο β α.
Υπόνομός, εχων προς δνσμάς Ανμ- 

ετοβίτζαν νπονομον, προς νότον, Ιλφο- 
§ον νπονομον, καί προς βορράν το Λρδέλ.

ΙΓλοέστ, πόλις, επί εύμορφον πεδιά~ 
δος, παρά τον ριακα Ανμποβ, ήμίσειαν 
ώραν περίπου τού Μπονκοβον άφιοτα- 
μένη. Ενταύθα κατοικονσιν οΐ νπονο- 
μάρχαι. Το ΙΙλοεστ ή τρίτη πόλις εστί 
τον Ρονμοννικον αγρού.

Τνργοοιόρα, κι»μύ πόλις, ον πόρζιω 
τον Πλοέστ.

Κνμπινα (πρόφερε το κ ώς πρό τον ά), 
ΤΑομόπόλις, αποθήκη των από Πραησδβ 
ες τον Ρονμοννικον αγρόν άφικνονμενών 
εμπορικών φορτίων.



Ι α  λ ο υ μ  ί τ  ζ α.
Υπομός, εχων προς βορφαν, τους, 

νπονομονς Μπονζέον και Σεκογεν, προς 
νότον καί εω, τον Ιατρόν καϊ τον νπονο- 
μόν Ρίμνικον, προς δναμας, τον ν rrο νο
μόν Ιλφοβον. Κατοικεϊται νπ’ ολίγων 
ανθρώπων, βόσκεται δε νπό πολλών ζώων.

Οράσσιδε Φλότ, κώμη, ον πόρ()ω του 
στόματος της ΙοΧονμίτζης, πόλις πού  
αξιόλογος διά το έμπόριον.

Ονρτζιάν, κώμη, οικητηριον των νπο- 
ν ο μαργών.

I  λ <p ο β ο ν.
Υπόνομός, άνηκων ο πλάιων τώ κάτω

άγρω, καί ό έλάασων ό προς δναμας των
εν βονκονρεστίο) ήγεμονείων κείμενος,
τώ άνω.

¥

Μπονκονρεατ, χαράς πόλιν μεθερ
μηνευόμενη σημαίνει ήλέ'ξις, πόλις με
γάλη καί πολυάνθρωπος, ή μείζων μετά 
την Κωνσταντινούπολή της ευρωπαϊκής 
Τνρκίας. Οι κάτοικοι αυτής υπέρ τάς 
όγδόηκοντα χιλιάδας, καί επομένως υπέρ



το διπλό.σιον των κατοίκων τον Ες, τής 
μητρο*τόλεως της Μολδύβης, και ή πρώτη 
της Ρουμουνίας. Ρέει δι αυτής ποτα
μός Αυμποβίτζα, καί ή καθ° αυτό πόλις 
εν αριστερά κεϊται, τά όέ νέα ήγεμονεϊα 
ml ή μητρόπολις, επί λόφον κείμενη καί 
θέβιν εχουσα όντως ώραιοτάτην, υπερκει- 
μένη, καί εν τω μέσοι πως κειμένη της 
πό)*εως, έν δεξιά εισί, Κεϊται τό Μπον- 
χονρέστ έν πεδιάδι μεγάλη άχρις Ιστού 
εκτεινόμενη. Εκτίθη αυτή ή πόλις παρά 
τον Μίρζα βοεβόδα περί τδ τέλος τής 
δέκατης τέταρτης έκατονταετηρίδος καί 
μέχρι του τέλους τής προπαρελθονσης, έν 
τανθα έχείμαζον μόνον οΐ ηγεμόνες, θε- 
ρίζοντες έν Τνργοβίστφ, τοποθεσίαν πολύ 
ν.ρείσσω καί χαριεστέραν εχοντι. Μετά 
ταντα δέ καί χειμάζονσι καί θερίζονσιν 
ενταύθα, έγκαταλιπύντες παντάπασι το 
Τυργόβιστον. Εκτισται δέ καί τό Μπου- 
κονρ^στ ώς περ καί το Ες, καί εστρωνται 
κακώς άμφω αι πόλεις δοκοΐς, ώστε, υγ
ρόν χειμωνος καί θέρους έν νετοΐς, πη-
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λον γέμειν τά πάντα καί ρυπαρότητα-. 
Αφθονία καί ενθηνία των προς τό ζην εν
ταύθα πολύ μείζων, ηπερ εν Ες · καί 6 άρτος 
καθαρότερος καί ενωνύτερος. Καθολον 
πάντα τά εδώδιμα ενθηνύτερα, ηπερ έν
Ιτέρα τινί πόλει της Ευρώπης. Ευκραεστέ- 
ρον δε τον κλίματος ενταύθα ρντος, ηπερ
έν Ε ς, καί καρποί πλείονς καί καλλίονς

%
είοίν ενταύθα, καί λάχανα έν τοίς πρα- 
τηρίοις πολυειδέστερα και άρθνοτερα, καί 
πολύ ενωνότερα. Κρόμμνα, πράσσα, 
σκόροδα, θριδακίνας, σπανάκια, σεντλα 
κράμβας, πικραλίδας, σέλινα, δανκονς, 
γογγνλας, κολοκννθας, καί τά λοιπά, πά- 
μπολλα καί άγκαλίδα δλην εντελούς καί 
άσημάντον κέρματος, πρό τι vow ενιαυτών 
δτε καί ημείς εκεί έσχολάζομεν, εΡχέτις πρία- 
σθαι. Εισί δε καί μόλδοβάνων οΐ ρονμου-
νοι άρχοντες της περί την αγοράν ευπρα
γίας καί ενθηνίας καί ενωνίας προνοητι
κότεροι, Ταραττέσθωσαν δέ μηδόλως 
φονμοννοι άκονοντες. Καυχάσθαι μάλ
λον εδει τω ονόμάτι τον έθνους, ηπερ at-



βχννεσ&αι *  αίοχννέσ^ωσαν δε, εν πάντως 
xal άφενκτως καν αισχννεσ&αι £έλονσιν, 
άγνοονντες ο τι το φούμον νος του αφετέρου 
ε^νονς έστίν όνομα, καί μή δεχόμενοι 
τούτο, αλλοδαπούς καν έπήλνδας εαυτούς 
αναφανδόν δενκννονονν. Αίοχννέσίμωσαν, 
μέλη είναι του-έθνους τον μεγάλου Τραϊ
ανόν αίσχννόμενον άκονοντες.

Γεργντζα, μικρά κωμόπολνς ες Φο- 
ν,αάν από Μπονκονρεστ πορενομένω.

Εν τ φ άνω ά γ  ρ (ο.
Λ υ μ π ο  β ί τ ζ α .

Υπόνομός, έχων’πρός εω Πράχοβαν, 
προς μεσημβρίαν, ϊλφοβον, προς δνα- 
μάς, Βλσ.οκαν, και Μονστζέλον, καν προς 
άρκτον, Αρδελ.

Τνργόβνστον, πόλις, οικητηριον των 
νπονομαρχών, μητρόπολις πάλαν τον Τον- 
μοννικον αγρόν, επί της Ιαλονμντζης, εν 
δεξιά, ον πόρφω της Λνμποβίτζης, επί 
των προπόδων των Καρπαθίων, π ροκεί
μενο ν πεδίον έχουσα χαριέστατον.



Β  λ ά σ κ «.
Υπόνομός, εχων προς εω'τό Ιλροβο» 

καί την Α  μποβίτζαν τους νπονομούς, 
προς νότον, τον Ιατρόν, προς όνο μάς, 
το Τελεορμάν, και προς άρκτον, Αρντζες 
και Μόνστζέλον.

Γκα'εστ, κώμη οπού κατοικούαιν οΐ 
νπονομάρ/αι.

Τ  ε λ ρ. ο ρ μ  ά ν.
Υπόνομός, περιοριζόμένος τω Ιατρό 

προς νότον, τω νπονομω Ολτω προς όνα- 
μάς, τω νπονομω Αρντζες προς βορράν, 
και προς εω εχων την Βλάσκαν και τον 
τύπον του Γκιονργκίοβον.

Ρονασιδεβέόε, κωμόπολις, οικητηριοχ
των νπονομαρχών, επί τον ρίακος Bede,

\

Μ ο ν σ τ ζ έ λ ο ν .
Υπόνομός ορεινός, εχων προς άρκτον, 

τό Αρδελ, προς εω, Ανμποβίτζαν υπόνο
μόν, προς νότον, τους της Βλάσκης, καί 
Αρντζες, καί προς δναμάς τον του Αρντζες

Κνμπονλλονγγ (πρόρερε τό κ ώς προ



τον α, ώς και η κνπριοι προφέρονσι το 
κνριος), κοψόπολις, οικητηριον των νπο- 
νομαρχών, ή πρώτη κα£έόρα τον μελανός 
βοεβόδα και μψρύπολις τον Ρονμοννι- 
χον ά) ρου.

Α  ρ ν τ  ζ ε ς.
Υπόνομός, εγγίζοιν προς βορ()άν τω 

Αρδελ, προς δνσμάς, τη Βονλτζη, καί τω 
ποταμέ Ολτω, προς νότον, τοϊς νπονΟ" 
μοϊς Αρντζες και Τελεορμάν.

Π ιτεστ, πόλις έπι χαριεστάτης πε
διάδας κείμενη, οΰ πυρρω τον ποταμού 
Αρντζες, οικητηριον τώννπονο μάργων.

Κονρτη ντε Αρντζες, κωμόπολις, 
δεντέρα κα&έδρα του μελανός βοεβόδα, 
οπού και έτάφη.

Ο λ τ  ο ς
Υπόνομός, τώ όμωνύμω ποταμοί 

προς δνσμάς όριζόμένος, τω τόπορ τον 
Τονρνου προς νότον, τω Τελεορμάν προς 
εω, και τω Αρντζες νπονομω προς βορράν.

Σλάτινα, κωμόπολις μεγάλη, εν αρι
στερά τοι Οίτου.



Υαερόλτιοι ναονομοί τον Ρουμον- 
νικκον αγρόν.

Β  ο ν λ τ  ζ α.
Υαονομός, εγγίζων εξ άρκτον, rw

• S
Λρδελ, έκ νότου, τω Ντόλτζ, καί το 
Γκορτζ, καί εξ εω,τω Ρωμανάτζ.

Ρίμνικον, κωμόαολις εαί τη οχ&η τον 
Ολτου, πρώτη Ιαιακοαή του Ρονμοννι- 
κον αγρόν, οίκητηριον των ναονομαρχών,

Ρ ω μ α ν ά τ ζ .
Υαονομόζ, εκτεινόμενος ναό την 

Βούλτζαν αντίκρυ τής. Σλατίνης, άχρίζ 
Ιατρόν, αντίκρυ τής Νικοαόλεως.

Καρακάλ, κωμόαολις, οίκητηριον των 
ναονομαρχών.

Ισλάς, κώμη, αγορά, άλατααο&ηκη, 
αντίκρυ Νικοαόλεως.

Ν τ ό λ τ ζ .
Υαονομος μικρός, ϊχων εξ άρκτον 

Βούλτζαν καί Γκόρτζ, έξ εω, Ρωμανάτζ, 
εκ δυαμων, Μεχενντιντζ, καί εκ νότον 
τον Ιατρόν.



Κραϊόβα, πλησίον τον Ζνον ποταμού, 
ϊν Αριστερά κείμενη, κα^έδρα ποτέ τον 
Μπάνον, νυν τον επιτρόπου αυτόν, δς 
Πξ πέμπεται ενταύθα παρά του βοεβύδα * 
οιχητήριον των νπονομαρχών. Η  ΚραΧό- 
βα άπεριτείχιστός έστι πόλις, ώσπερ καί 
σάσαι αί τον Ρονμοννιχον αγρόν χαί της 
Μολδόβης.

Γ  χ ό ρ τ  £.
Υπόνομός, ος τις χαί άνω Ζνος ονο

μάζεται, προς αντιδιαστολήν του κάτω 
Ζνον τού Ντόλτζ, ϊχει προς Αρκτον, το 
Αρδέλ, προς δνσμάς, το Μ πανάτ, προς 
νότον το Μεχενντίντζ και προς εω, την 
Βονλτζαν.

Τιργοζνονλονι, κωμόπολις μικρά, δ που 
χατοικούσιν οΐ νπονομάρχαι.

Μ  εχ  ε ν ν τ ί ν τ ζ .
Υπόνομός, το δντικώτατον του Ρσν- 

μοννικον αγρού έπέχων, καί τω Ιστρω Σερ
βίας καί Βονργαρίας ίκ όνσμων καί νότον 
οριζόμενος, καί εχων προς εω, το Ντόλτζ,



προς βορ$άν>, το Γκορτζ, καί προς δνσμάς 
ϊτν τον τύπον της Ορσύβης καί το τεμε- 
σβαρικδν Μπανάτ.

Τζερνέτζ, κώμη ον πόρρω Αανουβίον 
καί Ορσόβης, οικητηριον των νπονομαρ- 
χών.

Ον πολν μακράν της κώμης ταντης καί 
ό πύργος εκειτο Σεβερΐνος η φρονριον, καί 
ή ξύλινη γέφυρα τον αυτοκράτορος Κων
σταντίνου του μεγάλου, άτινα εκτία&η- 
σαν, ώς ϊοικε, παρά Σεβήρου επί γότ
θους στρατεύοντος, καί έκλή$η ό τόπο; 
Σεβερΐνον, άπενεμη^ησαν δβ έπειτα τα 
μεγάλο) Κωνσταντίνο) αντοκράτορι αναγο
ρευμένη. Η ν ό πύργος το πάλαι οϊν.ι- 
τηριον των O f πάτων.

Κύμπον Σεβερίνουλονϊ, (πρόφερε το 
κύμπον, ώς το Κνμπινα), κώμη εναργή 
πεδίου κείμενη παρά τον είρημένον πύργον.

Στρεχάϊα, ώχνρωμένον μοναστηριού, 
έπί τίνος λόφου κτισμέν υπό τού περίφη
μου Μιχαήλ βοεβόδα, οίκημα αντίο οτε 
την χοιραν διώκει πριν Ηγεμόνα γενέσ^αι.



ι 77
Ενταν&α εισί καί ol καταρράκται τον 

Ιατρόν αναμεταξύ Βιδινίον καί τής εν Σερ
βία Παλάνκης.

Τ ό π ο ι  των Τνρκων.
Ο ρ σ ο § α.

Φρονριον καί ό περικείμενος τόπος, 
αναμεταξύ των όνο Μπανανιών, παρά τον 
ποταμόν Τζέρναν, τό δριον των Μπανα
νιών, Η  παλαιά Ορσοβα έστίν επί της 
οχ^ης τον Ιατρόν, τω εστραϊχικωοϊκω άνή- 
ν.ονΰα' ή νέα έπί νήσου προκειμένης, ήτις 
ml φρονριον δνσάλωτον έστί.

Τ  ο ν ρ ν ον,

Κειται 6 τόπος οντος αναμεταξύ των 
νπονομων Ολτον καί Τελεορμαν καί Ιατρού 
ml ποταμού Ολτον, δπον είσί καίκώμαι 
$ονμουνικαί.

Τονρνον, κωμόπόλις, φρονριον έν τή 
εκβολή τον Ολτον κείμενον.

Μ



Γ κ ι ο  ύ ρ γ κ  t o βον»
Τόπος, πολύ μείζων τον ανωτέρω με- 

τα πολλών φονμουνιχών κωμών%
Γκιονργκιοβον, κωμόπολη καί ρρον- 

ριον όχνρύν, περίρημον διά τάς μεγάλα* 
αιματοχυσίας έν τοίς παρελθόν σι πολέ
μους. Κεϊται αντίκρυ του jΡονκτζιονχ. 
Απέχει τον Μπουκονρέστ δυοκαίδεκα ώρας.

Μ  π  ρ α ί λ α .
Τύπος αναμεταξύ του Ρουμουνικον 

άγρον και της Μολδόβης και του Ιστρον.
Μπραίλα, πόλις, ρρονριον επί τον 

Ιατρού, πάλαι πολύ έμπορικωτέρα ή ννν, 
πάντως διά την αταξίαν καί απείθειαν καί 
αυθάδειαν των κατοίκων, ύρ* ών καί το 
ον πόρφω άριστάμενον Γαλάτζ πολύ έπη- 
ρεάζεται, καί ην αν, αν ευ της αταξίας αυ
τών, πολύ εμπορικότερου καί πολύ πολν- 
αν&ρωπότερον.

Ονκ αν εΐη άπο σκοπού τώ άναγινώ- 
ακοντι προσ* είναι ενταύθα, μετά την τηί 
έώας και μεσημβρινής Ρουμοννρας ές ϋπο-
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νομούς έποδιαίρεσιν, ήπερ ές ευκολίαν συν~ 
τείνει τής των νομών διοικήσεως, χαίτης 
παραλαβής τής έπί ταύτη δαπάνης, ήν κοι
νώς οΐ κάτοικον έχάστης επικράτειας, ώς 
μέλη τίνος &λον συντηρητέον, άναδέχε- 
ο$αι όφείλονσν καί ό αρχών μετά των αυ- 
tov υπηρετών προσδιορίζει το δλον άναλό- 
γως τή χρεία του τύπου , καί διανέμει το 
καταβλητέον ίκάστη κοινύτητι ή συνοικία, 
τή συνεισφορική δυνάμει ταύτης άνάλογον. 
Οντός έστιν ό δνομαζό μένος φόρος, ον ot% 
νπονομάρχαι, οϊς έπιτέτραπται ή διοίκη- 
ας των νπονομών, συλλέγουσι καί τω ηγε
μονικέ? ^τυσαυρώ πέμπουσιν. Ε σ τ ι δε καί 
ϊτέρα τή ήγεμόνίφ πρόσοδος εκ των λεγο
μένων Ατελών προσγινομένη, άπερ Ιδίως 
τή ήγεμόνι άνήκονσι τής του ηγεμονικού 
οίκου δαπάνης ενεκα. Τέλη δέ είσι τά  τε- 
τοημένα καί σνλλεγόμενα χρήματα έκ των 
προβάτων, του άλατος, των σνών, των 
έσμών ή κνχρελων, του οίνου καί των εξα
γωγών καί έσαγωγών των έμπορικών φόρ
των. Ε τιδ έ  εισι καί ετερά τινα χρήματα



—  ι 8 ο  —

λόγφ φόρου ή τελών, δι ετέρας χρείας σνλ- 
λεγόμενα, ήττον αξιόλογα. Tavra τα τέ
λη πιπρασκόμενα, L· τινι δωματίω τώι> 
ήγεμονείων, δημοσία διά κήρνκος άποκη- 
ρνττονται και τοϊς τιμηονλκονσιν η πλει- 
στηριάζονσι προσκρίνονται. Κόμματα δε 
αρχόντων και άλλων τελεμπόρων, τά πολ
λά, έν τη άποκηρνξει ώνονται τά τέλη, και 
έμπορία τις έστιν αϋτη, τελώνια καθόλου 
κεκλημένη, ιδιαίτερον δε τελώνια ή χρη
μάτων εκ των εμπορικών φορτίων εξαγο
μένων η είσαγόμενων παραλαβή.

Ην δε και των φόρων ή προσδιύρισις 
και ό ανθεκτικός τρόπος άλλοτε άλλως δια- 
ταττόμενα· άλλα τ  άλλα μεν έάσ&ω, τά 
δέ ον πάνυ πρώην φορικά διατεταγμένα 
έκτε£είσ~ωσαν έπιτετμημένως έντανδα, 
τοϊς περιέργοις σύντομος και ακριβής, ώξ 
οϊον τε, περΐληιρις τού πράγματοςέσόμενα. 
Προειρήσ&ωσαν δέ ενταύθα, ά συντείνει 
ές άκριβεστέραν των τε φόρων καί των τε
λών έννοιαν. Μ ετά την ήδη προ τεσσα
ράκοντα ενιαυτών αναμεταξύ Ρονσσίας



y.ui Τνρκίας γενομένήν ειρήνην, ϋπεχωρή- 
^ηοαν τώ εατραϊχικω οΐκω ot δυο βόρειοι 
και μεγάλοι νπονομοι τής Μολδόβης, ό 
τής Σούτζιάβης λέγω και τον Τζιαρναοντζ, 
έκτος τινων μικρών μερών, συμμεινάντων 
τη Μολδοβη, και τους προειρημένους υπο
νόμους ποιονντων. Τουτωνι των λειψά
νων των δύο μεγάλων υπονόμων και τών 
επίλοιπων, ώς άρτι έκτέ^εινται, έκτος τον 
ϋπονομον του Χοτϊν, προ εκατόν ήδη ενι
αυτών και επέκεινα, έκλείψαντος τήΜολδό- 
βη, και τής κυρίως Μπασσαραβίας και τον 
Τίγιν μετά των πέριξ, οί υποτελείς μόνον 
(πολλοί γάρ είσι και οΐ ατελείς μετά τι να 
χρόνον) ές τρισκαίδεκα μυριάδας οίκαρ- 
χιών αυνεποσονντο περίπου. Ο έπιτετα
χ μένος αύτοϊς φόρος, κατά την του Γρη- 
χορίου Γκίκα διαταγήν, όιεμερίζετο ές 
οκτώ μηνιαία μέρη, αφέρτα ρουμοννιατϊ 
ονομαζόμενα, έκαστον άνά εξήκοντα χι
λιάδας αργυρίων (γροαίων), ουπςρ έκαστον 
ή αξία πέμπτημόριόν που ήν τηνικαΰτα 
ολλανδικού γρυσίου, νυν δέ, πεντεκαιδεκα
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τημόριον * ϊτ ι δε καί ές μίαν τετραμηνιαίαν 
συνεισφοράν, ώς έκονσίαν τάχα> συναν- 
τίληψιν (άζιουτουρίντζαν ήουμοννιστϊ) 
όνομαζομένην , τριακοσίων χιλιάδων αρ
γυρίων. Οντος 6 φόρος ό ετήσιος έτελειτο 
υπό των υποφορών κατοίκων τω ήγεμόνι 
των άναλωμάτων ενεκα, οϊς ή χώρα ήν υπο
κείμενη. Τά δε τέλη ίδια πρόσοδος ήν m  
ήγεμόνι* Εξαιρετέου εκ των νπονομών 
το Μπουτοσιάν, ονπερ ύπονομού δ φόροι 
ανήκε καί ανήκει τη δόμνη, ώς καί δ φόροι 
των αίγυπτίων, δς εξ αργυρίου καί ψηγμά
των χρυσών, εν ποταμοΐς συλλεγομένων, 
σννίσταταί' καί τά προσγινόμενα τή δό
μνη αργύρια ήσαν περί τάς είκοσι μυριά
δας. Τά δε τής ηγεμονίας άναλώματα, [<5 
ετήσιας φόρος έστίν, δ διδόμενος κατ λτοζ 
τω σονλτάνω των τνρκων, καί όσα ετερα 
τεταγμένα έστί κατ ϊτος, τή οθωμανική 
πύλη προσφέρεσδαι * έτιδέ ή δαπάνη των 
σταθμών, το μηνιαϊον διδόμενου τοΐς τη- 
βενοφόροις άντ ατελών κατοίκων εις υπη
ρεσίαν, έκάστω άνά δύο άργύρια τόν μήνα
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(ot ανώτεροι τώ βαθμώ τηβενοφόροι, πλείω 
εχονσι και τά μηνιαίως διδόμενα), καί έτε
ροί τινες όαπάναι τον θησαυρόν. Οι δε 
μισθοί των ενεργών υπηρετών ή αρχόντων 
καί των νπονομαρχών, και ετερα λόγω 
αρωγής, ή έλέονς διδόμενα, εξ έτερος προ- 
σύδου λαμβάνονται, ή τις έστιν αυτή. 
Εκαστος ϋποφόρος προσνποτελεϊ και τρία 
όγδοα τον έτησίως ot τεταγμένου φόρου» 
Ετερα τις πρόσοδός έστι και ή πρόσοδος 
τον έλέονς.

Αλέξανδρος Μορονζης ήγεμών, έλθών 
to δεύτερον, έςΜολδόβην, ές τετταρα τε- 
λεϊσθαι τον φόρον επέταξε τριμηνιαία, 
ηροσδιορίσας αυτόν ές την εφεξής ποσό
τητα, ή προστιθεμένων και των τελών, 
οϊς οΐ τηβενοφόροι ονχ νπόκεινται,
Φόρος . . . . ................... ι65οοοο
Τέλη
προβάτων, ava l· αργυρίου . . 1 2 0 0 0 0  

μελισσών καί σνών, άνά έ. . . ι3οοοο 
οίνον, άνά θ'· ές τό μέτρον . . 3οοοοο 
άλυκίδος, 2 § αργυρίων πω

λουμένων τών 3οολιτρών . . a4oooo
σνγκεφαλαιονται το όλον . . . 264οοοο



Ταύτα κατ έτος 6 Αλέξανδρος μορονζηξ 
έλάμβανε.

Τα δε τού Ρονμοννικον αγρόν ετεροίως 
πως διατέτακται * εκεί γάρ, οπού οίκαρ- 
χίαι υποφορών περί τάς είκοσι πέντε μυ
ριάδας άπογράφονται, κατ οίκάρχους, καί 
τούτους ον πάντας, άλλα κατά τά τρία 
πέμπτα , ή δύο πέμπτα, άναλόγως τη h  
των κτημάτων χρηματική δυνάμει της κοι- 
τότητος, ή τον φόρου έπί&εσις γίνεται* οΐ 
δέ επίλοιποι οίκάρχαι, αρωγοί καί είοι καί 
ονομάζονται. Αλλ* έοικεν δτι ποτέ μεν 
το τέταρτον, ποτέ δέ το πέμπον τον ολου 
των κοινοτήτων ot ύπορορικοί οίκάρχαι 
ησαν οι δέ επίλοιποι, αρωγοί. Ησαν 
μέν επί Αλεξάνδρου Μορονζη εξ μνριάδεζ 
ύποφορικοϊ οίκάρχαι, λόδονρα §ονμου- 
νιστί ονομαζόμενοι, καί έτέλονν οντοι 
άνά τέτταρα πέμπτα ολλανδικού χρυσίου, 
πρότερον,μέν τετράκις τού ενιαυτού, έπείτ 
τα δέ διετάχ&η άλλως ή δόσις, και το δλον 
ές μέρη δοτέα διηρηται, σφέρτα καί ώδε 
ονομαζόμενα, πέντε μέν άνά τέταρτον



— ι85 —

ολλανδικού χρυσίου κα& έκαστον, εν δε, 
βασιλικόν φόρον (χαράτζ) ονομαζόμενου, 
ανά τό τριπλάσιόν περίπου. Σννήγετο 
μεν ονν τηνικαντα αργύρια, 
be μεν τον φόροι), . . ,··.*■ . 2 0 0 0 0 0 0  

be όέ των τελών,
be των άλνκίδων . . . . . δοοοοο
be των προβάτων . . . * . .  4οοοοο 
έκτων μελισσών . . . · . . ιοοοοο
εκ τον τελωνίον . . . . . .  56οοοο
εκ τον οίνον, άνάκδ\ ένταν&α . ιοοοοο 
τυόλον . . . . . . . . . 346οοοο

Αλλα καταχρήσεις ούκ έλλείπονσι, 
μάλιστα δε εντοϊς ήμετέροις τοις φιλοσο
φικοί; χρόνοις, κο&° ονς ακμάζει ή και 
λοιμον αυτόν όλε£τριωτέρα τοις κοινωνι
κοί; σώμασι τρυφή, και 6φόρος άναβαί- 
νει, eστιν οτε, και ες τό διπλάσιου και 
επέκεινα, και καταβαίνειν δοκών. Έπειτα 
δε καιτά τέλη άμιλλητιμηονλκούμενα υπό 
των τελεμπόρων, εν ταϊς άποκηρνξεσι, 
ενταύθα τε και έν Μολδόβη, πιπράσκον- 
ται πολλού πλέιονος, Τάς τού Ρουμου-
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νικον αγρού άλνχίδας Εβδομήχοντα μυριά
δων- αργυρίων πεπράσθαι stork ηχούσα- 
μεν, καί πλέωνος άλλοτε, καί το τον 
οίνου τέλος εν Μολδόβη τριάκοντα εξ μυ
ριάδων store έπράθη. Εν τφ Ρουμου- 
νιχφ άγριο έν υπηρετών λύγφ τοϊς τηβενο* 
φόροις ονχ αργύριά, άλλ* ύποτελεις κά
τοικοι δίδονται. Τά λοιπά ώσπερ καί
έν Μολδόβη σχεδόν. ι

Νομού Μπανάτ νπονομοι.
I

Η  αναμεταξύ Ιατρόν καί Τισσον 
καί Μαρίσσου κείμενη χώρα της Ρονμον- 
νίας, Μ πανάτ, εκ των Ενταύθα ές φί- 
λα'ξιν των άκρων Εγκαθιστάμενων στρα
τηγών καί μπάνων καλούμενων, ονομά
ζεται* ϊ τ ι  τεμεσβαρικδν Μ πανάτ προ; 
αντιδιαστολήν του κραϊοβικον Μπανάτ. 
Αυτή ήχώρα νπέχειτο ποτέ ρωμαίοις, ok 
καί φρούρια Εχτιστο Εν τφ  μεσημβρηη 
καί δντιχφ μερει, καί πρότερον κατωχψο 
υπό Ιαζύγων, ούς δ Αεχέβαλος ένίκησε. 
Μ ετά δε §ωμαίονς ϊσχον αύτήν οί γότθοι,



ol ονννοι, οί γεπίδαικαί ϊπειταοί άβατοι. 
Evtav&a oi έπιβόητοι λησταί σκαμάροι, 
εχ των δεξιών παριστρίων μεταναστάντες, 
ερώλενσαν, καίμητρόπολιν ληστείας φρον- 
φιον ϊχοντες, τούτο? τε υρμψηρίω χρώμενοι, 
ιά πέριξ έλήϊζον, καί τάγμασιν δλοις άβα
φων έπετί&εντο. Αβάρων δ* έπειτα μετά  
νίκην το ρρούριον έλόντων, οβ σκαμάροι 
εν τοΐς δρεσι καί δρνμοίςκαί λοιποΐςψνξί- 
μ ο ίζ  τού Μπανάτ τόποις ένδιαιτώμενοι, 
διά πολλού τοΐς πέριξ\επηρέαζον, άχρις o l·  

ot άβαροι παντελώς αυτούς έξηράνισαν. 
Κρουμδς ϊπειτα ή μάστιξ των κωνσταντι- 
νουπολιτών, περί την αρχήν τής έννάτης 
Ιχατονταετηρίδος, υπέταξε το Μ πανάτ· 
ϊπειτα * όμοαγγνοριχδς ήρως Θούοντος· 
ϊπειτα έπαρχία άμεσος τοΐς μοαγγυόροις 
γίνεται.' Υπεχωρήδη τοΐς τνρκοις. Ανα
λαμβάνει πάλιν αυτό ό βασιλεύς τώνμοαγ- 
γνόρων, καί διοικεΐται μέχρι τίνος κατά 
τον εστραϊχικόν τρόπον, καί ϊπειτα πάλιν 
ένούται τή Μοαγγυορίμ.
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Πέντε είσιν υπονομοι, ο βόρειο;, (J 
έωος,ό νότιος, ό δυτικός και ό μέσος. Α νμ  
η διαίρεσις και ή δια ποταμών και όρένη 
πολύ κρείσσών έστϊν, ώς φυσική και μό
νιμος και ενχρηστοτέρα, δ$τεν και προτι
μητέα των άλλων, άγεωμετρία τά  πολλά 
και φαντασία εκτελουμενών.

Μ έ  σ ο ς ύ π  ο ν ο μ  ύ ς.
Τεμεσβάρ, πόλις και φρούριον περί- 

φημον διά την γεωμετρικήν όχύρωσιν, 
παρά τον Μ πέγ ποταμόν, αναμεταξύ 
t?Mv, ά , νπερχεκχεομενού τον Μ πέγ γί
νονται· ποταμόκλνστα γάρ τά  πέριξ τί;; 
πύλεως. ■

Αγιος Ανδρέας, κωμόπόλις.
Κζακοβάρ, κωμόπολις. · ·
Οραβίτζα, κωμόπολις, όπου και χαλ

κεία. <
Ε ω  ο ς ν π  ο ν  ο μ  ό ς· ·' ·ν.

Αογγός {το), πολίχνιον, έν τη άπο 
βιέννης \ ές Σιμπιν μεγάλη όδω.

Καρανσέβεν, κωμόπολις, αποθήκη 
ποτέ των από των ύπεριστρίων έμπορι-



yuov φορτίων ές το Αρδ'ελ. Ο Καρανσε- 
βενίου ορθόδοξος επίσκοπος κατοικεί το
Μπερζέτζ.

Μεχενδιντζ, μικρόν φρούριον εν τοϊς 
ψοις του Ρονμοννικον άγρον, παρά 
τον ποταμόν Τζέρναν, τον ορίζοντα τά 
δνο Μπανάτ..

Ν ό τ ι ο ς  υ π ό ν ο μ ό ς ♦
Μαρεκμπίλα, φρούριον ποτέ ξ>ωμαϊ- 

χόν, παρά τον Αανονβιρν, στενονμενον 
πολύ ενταύθα.

ΙΙεσκαμπάρον, φρούριον ποτέ ρω
μαϊκόν.ι

Νέα παλάνκα, παρά την εκβολήν τον 
Καράς ές τον Ιστρον.

Τρίκονλε, παρά τον Ανννούβιον.
Νέα Μολδόβα, κωμόπολις, επί υψώ

ματος, προκείμενον πολύ μέρος της Σερ
βίας έχονυα.

Μολδόβα, πολίχνιον παρά τον Αα- 
ιοέβιον.

,Α ν τ ικό ς  υπόνομός .
Μπεκτζερέκ, κωμόπολις.



Β ό ρε ιο ς  Υπόνομός?
Λίποβα, μικρόν ρρουριον παρά του 

Μάρισσον.
Νέον Αραδ, παρομοίως.

No μου Γύλα νπονομοί*
Γύλα τό μέρος έστί τής Ρονμοννίας, 

τό άπό των Καρπαθίων όρέων και των πη
γών του Τισσον, όπου καί τό Μαραμός 
έστι, μίχρκί Ουγγ καί Μαρίσσσν καθήκον, 
ώστε έχει εκ βορρά και ες εω όρια, τα 
Καρπάθια, έκ νότου δε μέρος Μολδύβης, 
τό Αρδέλ καί τό Μπανάτ* έκ δνσμων ΰε 
την Μοαγγυορίαν, άρ* ης υπό Ουγγ καί 
Τισσου όρίζεται. Εντεύθεν όρμήσαντες 
οί δάκοι την έπίλοιπον Ρουμουνίαν την 
τότε Γετίαν κατεκτήσαντο, έκπονηθέντων 
ήδη των προτέρων κυρίων του τόπου. Εν
τεύθεν καί Γεμπερϊχ γότθος, βανδήλον; 
έτέρους γότθους, έκ των περί Μαιώτιν Ικο- 
μένους, καταπολεμήαας έδιωξε. Μετά 
δε γότθους οί ονννοι , οίγεπίδαι, οίαβα- 
ροι κύριοι τής χώρας έγένοντο* καί των
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άβάρων ταπεινό) Μέντων, χαζάροι κρατούσε 
της χώροΐζ> &ση προς δνσμάς τού Λρδέλ 
κεϊται, άφ* ής κα) τους βουργάρους έπελ- 
Ζόντας σφίσιν, άπέκρουσαν. Ισως μέρος 
μόνον τον Γνλα το προς τω Μαρίσσω μό
νον υπέταξαν οΐ βούργαροι * υπέταξαν δέ 
m i τα δεξιά τον Τισσού μέχρις Ιατρόν, 
και τό Μουντκάς πόλις, προς το βόρειον 
τού περίφημου £ξ ευοινίας Τοκάϊ, xa5t- 
δρα τον ήγεμόνος βονργάρου ύπήρχεν. 
Οι δε χαζάροι και πρυτερον έμποροι οντες 
ις την Ρουμουν ίαν έσύχναζον, καί τινα 
μέρη άποβαλόντες,ώς τά έωα και μέσα τής 
Ρονμουνίας και μεσημβρινά ίσως, ζώντος 
τού Κρονμαύ, άποδανύντος άνέλαβον, τό 
κράτος ϊχοντες Ιν τοϊς μεσημβρινούς τής 
ΡονασΙας, κ$κεϊ&εν §ν και ρω δννάμεσι 
νέαις έαυτονς άναλμβάνοντες. Ε ι γάρ και 
Ιν τοϊς ήμετέροις χρόνοις όρώμεν τόπους 
από κυρίων ές κυρίους σνχνάκις μεταβαί- 
νοντας, πόσω μάλλον έν τοϊς τότε χρόνοις 
ντε τα ε&νη άγέλαι φιλοπλανονντων ζώων 
έτνγχανον. , Τηνικαύταχαζόρων των έντός



τον Ιατρόν κρατουντών, Κύριλλος το του 
Χρίστον ευαγγελίου εντός τον Ιατρού έκψ 
ρν'ξε, καί χαζαρνκος απόστολος ώνομάσ&η. 
Τηνικάντα και οΐ βονμοννοι καθόλου χρι
στιανοί έγένοντο · ησαν γάρ καί πρότερον 
οί των του Χρίστου ονκ αμύητοι ετνγχά
νον. Περί τούτους τούς χρόνους και oi 
βονργαροι τον χριστινιασμόν έδεξαντο 
παρά Μεθοδίου αδελφού τού Κυρίλλου. 
Εκ τούτου ονν τού χρόνον σνμπαντες οί 
()ονμοννοι χριστιανοί ησαν, τη ανατολική 
και παλαια m l καθολική εκκλησία προ
σκείμενοι, και ουδέ ποτέ άπεσχίσ&ησαν. 
Ειδέτινες πα&ών ηττους, ανδράποδα αυ
τόχρημα, κολακείας φίλοι, αλητείας πο
λέμιοι και ύπερύπται, εκείνης μάλλον η 
ταντης φροντίζοντες, ετερα παρά τά πράγ
ματα έξέδωκαν, πάσαν Ρουμουνίαν τω 
δντικω προσκεχωρηκέναι δόγματι κατα- 
φλναρονντες, ον θαυμαστόν, θαυμαστόν 
δε μάλιστα, δτι άνδρες σεβάσμιοι άλλως 
δια παιδείαν, ηχώ των ιρευσμάτων έκείνων 
γίνονται* και τούς μεν φονμοννονς τους



αυτόχθονος τρόπον τινά του τόπου, τους 
εγγενέας κατοίκους, καί σνμπάντων των 
έπηλνδων πολύ πολυαριθμοτέρονς, το %θ- 
νος το του μεγάλου Τραϊανού δημιούρ
γημα, περιφρονονσι και ώς ονδεν οϊονται 
άροτρου, καί καλαύροπος βαρβαρικως ύπε- 
ρορωντες, ξίφεσι δέ και δόρασι καί πνρο- 
βύλοις δπλοις, καί σκολιω κηρυκείω, χν- 
όαϊκως έπτοημένοι * έπήλυδαςδέτιναςέλάσ- 
σονος λόγου άξιους όντας, & πολλω λόγια 
τιθέμενους. Μπίααεγγ τον γεωγράφον, 
άλλως αξιόλογου ανδρα όντα διά παιδείαν, 
καίδι ά καταλελοίπει ήμϊν συγγράμματα, 
ονκ αντις δικαίως άγανακτήσειεν όρων, 
τούς ΙνΛρδ'ελ ρουμούνονς ξένους καλούντο 
και μη δ ενός, άξιονντα λόγου; Ετερος δέ- 
τις λέγων ότι οΐ σάξοι έν Λρδ'ελ είκοσιπεν- 
τάκις πλείονς συμπάντων των έτέρων κα* 
τοίκων είοίν, άξιος οντος Ιστορικός όνο- 
μάζεσθαι, άγνοων το τής ιστορίας άλφα* 
βήτα παντάπασι;

Μ ετά τούς χαζάρους και βονργάρονς, 
τούς μοαγγνύρους βλέπομεν περιπλανώ-

Ν
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μένους ολίγον έν τω Γυλα, η διαβαίνον 
τας καί αέραν. του Τισσού κατασκηνώ - 
σειν μέλλοντας. Μετέπειτα δε καγγάρους 
δρω μεν μέχρι Τισσου την αρχήν αυτών 
παρατείναντας, τα αριστερά παρατίσσια 
μέχρις Λρδέλ και Μαρίσσου καί Κέρες, 
ίσως και περεταίρω, Γυλα όνομάσαι. Με
τά ταύτα δέ Θούουτος, βοεβύδας ή φύλαρ
χος μοαγγυύρος, Μπανάτ καί Γύλα ύπέ- 
ταςεν έν μέρει πάντως, καί ώς ήγεμων 
ανεξάρτητος ήρχεν ενταύθα, την αρχηγέ- 
μονίαν μόνον γνωρίζων τον βασιλέως των 
μοαγγί'οροιν. Τέλος καί το Γυλα νομός 
άμεσος της Μοαγγυορίας γίνεται. Οί δε 
φουμοΰνοι του Γυλα χριστιανοί του ανα
τολικού δόγματος ηδη τυγχάνοντες, Ιερο
θέου επισκόπου των τύρκων έπίστρεμμα 
είναι ονκ έδυναντο · ο, τε Γεουλας υποκει- 
ιιένους χριστιανούς εχων καί ΰπερορών 
ϊσως, έκ τον πατριάρχου καί αντοκράτο- 
ρος τον χριστιανισμόν ϊγνω δέξασθαι, καί 
επί τοντω ες Κωνσταντινούπολή ϊκετο, 
πολιτικώτερον βονλευσάμενος ϊσως, είμή



άλαζονιχώτερον. JNvv δέ άκονομεν τού
τους τούς έν τω Γνλα ξιουμουνσυς, τούς 
πλείους είμή τούς πάντας, άπεσχισμένους 
της καθόλου καί παλαιάς έκκλησίας και τη 
δυτική ηνωμένους, από τού χρόνον ίσως 
χα& ον και έτεροι καταλιπειν την πα- 
τρώαν θρησκείαν, άντιχρίστως κατηναγ- 
χάσ&ησαν.

Οποιωσούν μεν ονν αν η το Γνλα 
νποδιηρημένον, μελετώ τοις τον τόπον, 
οικούσι και χρήζονσι τά της διοικήσεως εΐ- 
δέναι, vp* ην πολιτεύονται * ημϊν όέ κα- 
Ζολικώτερον και γεωγραριχώτερον μάλ
λον ή ίϋτορικώτερον τάς διαιρέσεις των 
τόπων &εωρονσι, μικρά πάντη μέλει * 
επειδή καί μικρά παντάπασι όιαρέρει, και 
σπονδής Υποκείμενον γεωγραρολογούντας 
ποιεϊο&αι τά σνχνάκις μεταβαλλόμενα και 
μετατρεπόμένα, περιττόν τυγχάνει παν- 
τάπασιν, Ο δέ άναγκαΐον τυγχάνει, και 
ήμϊν νυνϊ, και τοις μετέπειτα έσομένοις, 
τό είδεναι έστι μετά προσδιορίσεώς τίνος 
τάς δέσεις των άξιολογωτέρων πόλεων, πο-

Ν  2
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ταμων, όρέων καί εϊτι άλλο διά όποιανούν 
αίτίαν έστιν άξιόλογον. Προς τούτο αί 
φυσικοί διαιρέσεις μάλλον, ηπερ άλλα*, 
όποιαι ποτ άν ώσι, σνντείνονσι, καί 
ταύταιςδει τους γεωγραφονντας προσέβειν 
μάλιστα, τους συνάδελφους αυτών, τούς 
τε νυν καί τούς μετά σφάς ές τον βίον έλεν- 
σομένους, πραγμάτων πολλών άπαλλάτ- 
τόντας, καί παύεσδαι όρίζειν, άττα ή φί- 
σις δρίσαι ονκ η^έλησε καί αόριστα κα~ 
τελιπε. Παρά τω Πτολεμαίο) δρώμεν πολ- 
λάς πόλεις Ιν Ρουμουν ία* αλλά προσδιό
ριζε ιν καί κατά μέρος πως τον τόπον, ον 
ρόδιον* καί ό τότε μοιρασμδςπαρά πλεϊον 
τακριβούς απολείπεται, η ώστε ϊχειν τινά 
προςδιορίζειν τον τύπον έκάστης πόλεως, 
καί ό άκρβης ενίοτε, ονδέν ές προςδιόρισιν, 
ώσπερ καί ό σταδιασμός, ονίνησιν. Η  
Αινογέτεια άμέλει, πάντως κατ αυτόν 
πλησίον που της εκβολής τον Προύτου 
εκειτο* άλλα πύτεροτ, εν δεξιά τού Ιστρον 
η εν Αριστερά; Εκειτο μεν ονν κατ* αυ
τόν έν τη Μ νσία, αλλά κατ αυτόν ή Μυ-
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αία υπέρ Ιατρόν καί Τύραν έξετείνετο, 
ν.αϊ κατ αϊτόν ταϊς μοίραις καί rots λεπ- 
τοϊς τον μήκους τε καί πλάτους ίσως έπε- 
ρειδόμενον, πολύ τον ακριβούς άπολει 
πομενων, ή $έσις τής Αινογετείας άμφι- 
αβητή σιμός. Ιϊότερον πάλιν ή Νικών ία 
καί ή Οφιονσσα άμφω αί πόλεις, εν δεξιά 
είσι τού Τυρά ή εν αριστερά; καί ποτερα 
των δύο τούτων εν δεξιά; Αδήλον καί 
τούτο κατ αυτόν παντάπασι. Ύαύτ άρα 
εφεξής, φεύγοντες την απροσδιοριστίαν, 
ψ  όνους άποστρέφεται, ώς ες τάς γνώσεις 
των όντων υπό ταύτης δνσκολννόμένος 
καί σνμποδιζόμενος', τάς εφεξής φυσικός 
διαιρέσεις προειλόμε&α* άλλως τε καί πε
ριττής ονσης Ικάστης άλλης όποιάσούν τω 
άναγινώσκοντι. Λαμβάνοντες ουν τούς 
ποπαμούς όρια, άρχόμενοι εκ τον βορεί
ου τού Γύλα, εχομεν τους εφεξής υπονό
μους.

Υ π ε ρ τ ί σ σ ι ο ς  ν π ο ν ο μ ό ς .
Ο νπονομός οντος περιλαμβάνει τά 

εν δεξιά καί βόρεια τον Τισσού, έκτεινό-



μένος μέχρι τού Ονγγ εκ δνσμών, καί των 
Καρπαθίων προς βορράν καί εω.

Χονστ, φρονριον οχυρόν επ όχνρω- 
τέρας πέτρας κείμενον, και νπερκείμενον 
κωμοπόλεως ομωνύμου, παρά την ές τον 
Τισσόν εκβολήν ποταμίου, εν τω Μ α- 
ραμός. Εντεύθεν, ώς λεγεται, ό Μπύγ- 
δανος η ό υιός αυτού Αραγγότ^ς εις το 
εωον της Ρουμουνίας κατεβη, και την 
μέλαιναν Κουμανίαν κατακτησάμενος, 
την επικράτειαν της Μολδόβης ίδρυσε.

Λερεζμέζε, κωμόπολις προς εω τού 
Χονστ, παρά τον Τισσόν άρχό(ΐενον.

.Μουνκάς, πόλις έν δεξιά όχ&η τον 
Λατύρζα, προς το δυτικοβόρειον τον άγ- 
κώνοςτού Τισσόν.

Ονγγβάρ, πόλις ές τό βόρειον τού 
άγκωνος έν τη αριστερά όχ$τη τού Ονγγ.

Υ π ο τ ίσ σ ιο ς  υπ ό νο μ ό ς .
Εχει προς εω, μέρος της Μπουκο- 

βίνης, και τά Καρπάθια, προς νότον, 
μέρος της Μπουκοβίνης και τό Λρδέλ, 
καί τον Κράσναν ποταμέ,)ν.
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Σίγετλι, κωμό πόλις έν αριστερά τον 
Τισσον, εν τω Μαρα/ιιός.

Β ίσκ, κωμύπολις παρά τον Τισσον.
Μπαΐα μάρε, πόλις προς εω τον Σο- 

μόσσεως ποταμού, παρά το δριον τον 
Λρδέλ, οπον χρνσοκοπεϊον διά τά παρα
κείμενα χρυσεια.

Μπάια σπρίε, κωμόπολις μεγάλη, 
προς εω και πλησίον τη ανωτέρω πόλει.

Σατμάρε, πόλις εν δεξιά του Σομόσ-
σεως.

Ν έμετι, κωμόπολις, πλησίον τον, 
Σατμύ,ρε.

/

Κ ρ α σ νο κ ερ έσ ιο ς  υπονομος.'
Ο υπονομος οντος περιέχει τά ανα

μεταξύ Κράσνα, Τισσού, και τον βόρειό 
. τέρον Κέρες.

Μαργγίτα, πόλις ές το βόρειον τού 
Κέρες.

Ντέμπρετζιν, πόλις μεγάλη, πολυ
άνθρωπος, άπεριτείχιστος, έν τω μέσω 
τού ύπονομον, έν ενρνχωροτάτη πεδιάδι*
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υπέρ τάς δώδεκα ώρας πανταγύ^εν της πό- 
ίεως εκτεινόμενη,

Μ εσ ο κ ερ έσ  ιος ϋπονομός.
Ο νπονομός οντος περιλαμβάνει τά 

αναμεταξύ των όνο Χέρες ποταμών, και 
τον Λρδέλ.

Οράδιε μάρε, φρονριον όνομαστόν, 
πόλις, εν τω μέσω τού νπονομου, παρά 
τον μέσον Κέρες.

Ζιούλα, πόλις παρά τον νότιον Κέρες, 
ες το δντικονότιον τού Οράδιε μαρε.

Κ ερ εσ μ α ρ ίσ σ ιο ς  ύπονομός,
Ο υπόνομός ούτος περικλείει τά ανα

μεταξύ τον Λρδέλ, Μαρίσσον, Τισσού 
καί νοτίου Κέρες,

Λράδ, φρονριον καί πόλις επί Μαρίσ
σον, ες τό βόρειον τού Τεμεσβάρ,

Τζονάδ, πόλις επί Μαρίσσον, προς 
δυσμας τον Λράδ.

Μακό, κωμόπόλις προς δυσμας τού Λράδ.
Βασιάρχελυ, πόλις παρά τον Τισσόν,
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Νομον Λρδ'ελ ύπονομοί.
Το δε Αρδελ η Έρδέλ από τον Ερτ'εμ 

η Η ρτημ καγγαρικης λέξεως δρυμόν ση- 
μαινούσηζ καΤαβαϊνον, νποτάξαντες ot 
βασιλείς μοαγγνόροι, Ιδίφ ϋπό βοεβόδας 
πολιτεύεσαι εϊασαν. . Μηποτε δε ή ίδιο- 
πολιτεία αυτή αΐτιλογουμένη, εκ τής ίδιο- 
πολιτείας των αυουτιδών προκύπτει, οϊ 
τινες άποβαλόντες τό Γύλα, Ινταν&α πε- 
ριωρίσ&ησαν, κατακτησάμενοι μετά ταυ-  
τα τον τόπον, ώς άνωτέρω εϊδομεν; ΑλΧ  
εΐ καί οί τζέχλερ καί οί σάξοι Ιδιοι πολιτεύ
ονται καί την έξονσίαν των βοεβοδών συμ
βαίνει οϋτω πολύ περιορίζεσαι, καί ές 
στρατηγίαν καταντάν, όμως οί βασιλείς 
μοαγγνόροι, νπονοούντες την δύναμιν 
αυτών, δύο καί τρεις <χμα, έσ& δτεκαί 
τέσσαρας έν τφ  αντω χρόνιο έγκο&ίστασαν 
βοεβόδας τοϊς έν Αρδέλ ίδιοι πολιτευομέ- 
νοις μοαγγυόροις, πολυαρχία οντω την 
σφετέραν έχει ηγεμονίαν προασραλίζον- 
τες.
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Μ ετά δε ταντα, στάσεων υπέρ διάδο
χης, εν Μοαγγυορία άναφυεισων, και εν 
Λρδέλ υπέρ των προνομίων των σάξων, 
εντε τω Λαντζλάνδ του νέου δόγματος του 
Λουθήρου, κρατυνόμενου και εκτεινόμε
νου, περί τάς άρχάς του δέκατου έκτου 
αίώνος, και ήδη κύκλο μιλιών εν Λρδελίω 
Χονδρικών συνισταμένων, και των βι
βλίων τον νέου διδασκάλου άνσηινωσκομε
νών και καταβιβρωσκο μενών, οϋτοις είπε tv, 
έξήπτοντο αί κεφαλαί, μετεβάλλοντο αΐ 
γνώμαι, και έταράττοντο ταΐς των συμ- 
βαινόντων σκέψεσι, και το νέον δόγμα σν- 
νηντατο ταΐς περιστάσεσι δε'ξιώτατα. Οι 
σάξοι υπό τον επισκόπου Ενοχλούμενοι, 
και λόγοις Ισχυροϊς εν ταΐς άναγνώσεσι των 
βιβλίων τού Λουθήρου θαυμασίως προμη- 
θενόμενοι, και παρ9 άνθρωποις βία και 
υποταγή μάλλον η λόγω χαίρονσι, μηδέν 
διαπραττόμεν οι, κατά μικρόν οπαδοί τού 
Λουθήρου ερεθιζόμενοι άνακηρύττεσθαι 
ήρχοντο. Πεμφλιγγέρος αρμοστής Βσ.σι- 
λέως εν Σιμπιν τυγχάνων, καίτοϊς σάξοις
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άρήγειν βονλόμενος, h> τοις βιβλίοις του 
Λουθήρου, οϊς πεϊσαι τον Επίσκοπον ϋπέρ 
σάξων ζητών, οπαδός τον πάππα τύγχα
ναν, ελα£εν έαντόν ζηλωτής λον^ήρον δια- 
κακής γενόμένος και προστάτης των σάξων 
ένθερμος. Προχωρούσαν δε των διαφο
ρών και στάσεων, τον λατινικού κλήρου 
τοϊς λεγομενοις αύτού δικαίοις ίσχνρογνω- 
μονέστερον έπιμένοντος, και βίαν έπαπει- 
λονντος, τών τε σάξων άκαμπτοτέρων γε
ν ο μενών και μή ενδιδόντων παντάπασι, δι 
επιταγής βασιλικής αναζητήσεις τών λον- 
^ηρικών βιβλίων γίνονται, και δημοσία 
εν τη του Σιμπίν άγορα πνρϊ τά βιβλία, 
ή ό πλο&ήκη τών σάξων κατά τον πάππα, 
καταδικάζεται, Ταντα διαπραξάμενοι ot 
λατινοι, Ιλαρόν έλαίω, τό δή λεγόμενον, 
σβέσαι τό πυρ ε&ελήσαντες · οι γάρ κάτοι- 
τοικοι του Σιμπίν, &εαταί του γινομένου 
τυγχάνοντες, και οπλόν του ψεύδους και 
σκοτεινήν άπόδεξιν τό πυρ οίη&έντες, τοϊς 
τού Λουθήρου προσεχώρησαν δόγμασι, 
tw.hoTa δε καί τό ^αύμα ίδόντες, ή ιδού-
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σιν ετεροις πιστενσαντες. Ψαλτήριο» δαν- 
τζιστί γεγραμμένον, και διά τούτο μόνον 
πνρί κατακριθέν, άνέπαφον εκ μέσον τής 
φ?*ογός ές ύψος άρθεν, Έπειτα την προς τά  
κάτω φοράν βιαίως και στιβαρώς φερόμε- 
νον, έμβριθέστερον εμπίπτει τοϊς νώτοις 
τον καλόν πυρυπηρέτου, και αντίκα πίπτει 
κατά γής νεκρός ο άνθρωπος, καταπλαγεις 
θανμαστώτερον ή καταπληγείς σφοδρότε
ρον. Ου θαυμαστόν δε εί τοιαντα θαύ
ματα φιλεϊ ενίοτε γίνεσθαν το γάρ φαντα
στικόν, ώς εοικε, των παρεστώτων θεόλη
πτων, ονδέν ψ τον του παραφλέγοντος πν- 
ρός έξαπτόμενον, Ικανόν ήν έντυπονν καί 
παριστάναι προ οφθαλμών τοιαντα ινδάλ
μ α τα * ειδώλων γάρ πραγμάτων εν τω μνχω 
τον οφθαλμού εντυπουμένων, ον μην αλ
λά καί εν τω μνχω τον φανταστικόν φαν
τασμάτων, μετά μηδεμίαν παράστασιν 
Ιγκεκολαμμένων, ταραττομένης τε καί έν
θεου τής ψυχής γεν ο με νης, αντενεργεί 
ήφαντασία καί άντιπαριστά ήμιν, ώς προ 
κοίλου καθρέπτον, ά ούδ' όλως νπάρχονσι
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μάγματα . Ου βλέπομεν πολλάκις νο- 
σούτες, σπινθήρας, άράχνια, δρεις και 
σχήματα και σώματα τερατώδη, ουδέ μίαν 
νπαρξιν εχοντα; τούτο καί ύγιαίνουσι μεν, 
νοσούσι δε τήν φαντασίαν συμβαίνει.

Εν τούτοις τοΐς χρόνοις καί Ιωάννης 
Τζεπολίας, βοεβόδας πρότερον τυγχάνων 
τού Λρδελ, καί προ πολλοϋ τήν βασιλείαν 
μετιών, αναγορεύεται υπό των φίλων βα
σιλεύς μοαγγυυρων, τού μείζονος κόμμα
τος βασιίΐα ετερον άνειπόντος, τον Εστραϊ- 
χικόν Φερδινάνδον, καί κελεύει σνμπαντας 
τούς εν Λρδελ λου^ηρόφρονας ήβηδόν κα- 
τασφαγήναι * άλλα παραλόγου καί Ρ ο -  
μανούς επιταγής ονδεν πλέον έγένετο, τού 
αριθμού των τού νέου δόγματος οπαδών 
καΡ έκάστην αυξοντος, καί άνταίρειν χεϊ- 
ρα ήδη κρατεράν ϊχοντος, των περιστά
σεων σφίσι δεξιών ονσών. Ιωάννης δέ εν 
μέσω κλύδωνος πολιτικού καί ζάλης Ρ ο 
μανικής άποληφ^είς, καί νυν μεν υπό τήν 
φιλίαν ή προστασίαν των τύρκων ών, νυν 
δέ συνΡ'μας βεβιασμένας προς χάριν Φερ-



δινάνδου ποιούμενος, ήδη νοσώνκαί δν- 
σανάληπτος ών, και τού νευρικού συστή
ματος όποιωνούν αγγελιών παρά πολύ ήτ- 
τονος γενομενου, νεωστί τεχ&έντος υιού 
αγγελίας αύτω έλδούσης, έτελεύτησεν.

Ην δε αύτω γνναιον, κομώή μεν νεον 
τνγχάνον, συνέσεως δε και διπλόης πολί
τικης, ώσπερ πεπαλαιωμένων γραίδιον, 
εμπλεων, γνήσιον τω όντι τέκνου πανούρ
γου μητρός της γυναικός τού βασιλέωςτής 
Ώόλσκης Σιγισμούδου, καί ταϊς αυτής 
συμβσυλαϊς συναιρόμενον, την βασιλείαν 
τού Λρδελ και τού Γύλα υπό την προστα
σίαν των Τύρκων διαδέχεται, ώς επίτρο
πος τού νεωστί τεχ&έντος. Λειτουργός 
δε ήν αυτή Γεώργιός τις τού Οραδιεμάρε 
έπίσκοπος, καί ζηλωτής τού πάππα υπέρ 
τό δέον ένθερμος, καί παρά τή νέα βασι- 
λίσση μέγα δννάμενος, πάντα έποίει έφ9 
ω τούς σάξονς καί μοαγγυόρονς και τζέκλερ, 
έπί τον νέον δόγμα θερμώς όρμωντας, 
άναχαιτίζειν άτάρ ονύέν ήνυεν. Καί ποτέ 
τοϊς λον&ηρυρροσι λόγον αυτόν άπαιτού-
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αι, σαρέστερον την Τυραννικήν αυτού 
δεομανίαν άνεχάλυιρε, λέγων, ώς ου λό~ 
γοις, αλλά ξίρει και πυρί, (ώς λαμπρά 
τάχα αποδείξει) τοϊς άντιρερομένοις τω 
πάππα άποχρίνεσδαι προσηχει. Σά'ξοι δε 
πολλούς διωγμούς νπομείναντες, ϊγνωσαν 
τέλος χαί αυτοί διώχειν έχ περιόδου, καί 
τον λατινικόν χληρον έχ των σρετέρων έξέ- 
βαλον. Μ ετά ταυτα δέ χαί ή βασίλισσα 
Ελισάβετ τον λουδηρισμόν έναγχαλίζεται, 
χαί όπαδη του λονδί/ρου ετελεύτησε, πολ
λά έν τοϊς τοιοντοις χαιροίς νπενέγχασα.

Σιγισμούνδος ό υιός αυτής λουδτ/ρανός 
χαί αυτός ών, ές τό του Καλβίνου δόγμα, 
ηδη παρά τοϊς μοαγγνόροις έχτεταμένον, 
μεταβαίνει * χαί μετά ταυτα πάλιν ές έτε
ρον πέρα, έν Λρδελ ρυέν, τό των λεγομέ
νων άντιτριαδιστών, η ουνιταρίων ώς αυ
τοί ονομάζονται, ο έστιν έν ιστών η μονά- 
διατών, ους χαίάρειανούς διά τόόμοιόρρον 
όνομάζουσι, χαί σοσιανους ετι από τίνος 
αρχηγού του δόγματος. Σιγισμοϋνδος ουν 
έναγχαλισάμένος τό των μοναδιστών δό



γμ α , ζηλωτην αυτού έαντον Teal προάγω- 
γέα ϊν θερμόν έναπέφηνε, Teal άντικαστη- 
σαν τούτο τοΐς άλλοις άπασι δυγμασι με~ 
γαλορ^ημονών έπηγγείλατο * άλλα μεγάλα 
λέγων, μικρά πράττων δι ασθένειαν νοος, 
μηδενΐ έγχειρών, μηδέν έκτελεϊν Ικανός ών, 
καν τάς των Ετέρων γνώμας κρίνειν ανίκα
νος, * ούδ'εν των λεγομένων ές εκτέλεσιν 
ηνεγκεν.

Εν δε τη τοιαντη των θρήσκο φρονημά
των των έπηλύδων μετά στάσεως καί μα
νίας καί φρενήτιδος σνγκρονσει καί δια- 
μάχη καν διασχίσει, οί ήμέτεροι §ονμον- 
νον, γάλακτος αυτών h  ταϊς άρτηρίαις 
περιρφεομένον, ως λέγεται, κα^άπερ Ιν 
Ζτεάτροτ τραγοιδίας των αλλοδαπών έν ον- 
κτροϊς κομματίοις λνσσομανούντων και 
διαρρνγννμένων, ήσυχοι πάντως £εαταί 
έτνγχανον. Ισως δέ καί τννες τη βίαια φο
ρά τού καιρού φερόμενον, και κατ άνά- 
κλασίν πως βαλλόμενοι, ένέδωκαν, και 
της σκηνης μετέσχον · καί γάρ όρώμεν και 
ρου μαννών κώμας, δύο που η τρεις περί



που τω νέω δόγματι προσχωρησάσας, καί 
φουμουνιστί τους ποιμένας, τάς τε τελετός 
εν ταϊς έκκλησίαις και τάς είωδνίας ομιλίας 
τελοϋντας. Εν όέ τή έκατοστή όγδοη εκα
τονταετηρίδάν, έπί Μαρίας Θηρεσίας, γυ
ναικείας ένδονσης τοϊς περί έ κακοδαίμοσι 
μοναχοΐς λατίνοις, λνσσομανώς αυτή δια 
δεομανίαν έγκειμένοις, παντοίοις τρύποις 
of §ονμοννοι, ώσπερ καί οί έτεροι όρδύ- 
δο'ξοι, άποσχισδήναι του κόλπου τής αρ
χαίας καί καδόλου εκκλησίας άπανδρώπως 
κατηναγκάσδησαν · καί ταντα έτέρων μετά 
κλέους νπ* άρκτον άρχουσών, καί έκ δια
μέτρου αντιπολιτευόμενων, καί τα φρο
νήματα των διαφόρων δρησκειών εναγγε- 
λικώς σεβόμενων, καί την μεγάλην αρχήν 
αυτών φυξιμον τύπον τής ίεράς άνεξιδρη- 
σκείας ποιηουμένων, Ουτω μεν ονν έν τοϊς 
βαρβάροις χρόνοις φιλοσοφικώτερον καί 
άνδρωπινώτερον αγόμενοι, έν τοϊς λεγο- 
μένοις φιλοσοφικοϊς, βαρβαρώτερον καί 
άπανδρωπύτερον έπηρεαζόμενοι of §ου- 
μοννοι, πολλοί τής πατρώας αυτών έκκλψ

Ο
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cr/ας άπεσχία^ησαν βία καί άπεσπάσ^η- 
σαν. ΑΏ.ά γάρ πάλιν καί τούτων πολλοί, 
βασιλενσαντος τον μεγάλου καί φίλου τής 
άνδρωπότητος Ιωσήπον, άπορ§ίψαντες, 
ο βία ει λήρε σαν δόγμα, ές τούς κόλπους 
τής μητρωας αυτών καί αρχαίας εκκλησίας 
επέστεφαν άσμενοι.

Ιωάννου Σιγισμούνδον μικρού καί μ ι
κρά πράττοντος άνδρός, ώσπερ ϊφημεν, 
τελεντήσαντος, ΔΙπα&ώρ άναδείκνυται 
βοεβόδας τού Αρδέλ, άνήρ διά σύνεσιν πο
λιτικήν καί διά βά&ος νους καί διά μεγα- 
λορροούνην, έν τοίς τότε χρόνοις, περιώ
νυμος · υϊδεν καί βασιλεύς Πόλσκης εκλέ
γεται μετ έπειτα. Ην μεν ονν οϋτος υπό 
τήν νπεράσπισιν των τύρκων, κα ίτοΑ ρ-  
δέλ νυν μεν υπό τούς τνρκους, νυν δέ μετά  
μοαγγυύρων υπό τον εστραϊχικδν αντο- 
κράτορα καί βασιλέα μοαγγυύρων, έτνγ- 
χανε. Τέλος δέ κατά τόν ογδοηκοστόν εν- 
νατον ενιαυτόν τής δέκατης έβδομης ίκα- 
τονταετηρίδος, έκβλη&έντων έκ των εντός 
των άνω των καταρακτών τού Ιστρου των
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τνρκων, νπετάχ&η το Αρδέλ τώ βασι)*εο 
των μοαγγνόρων, καί ώς μέρος μεν Μοαγ- 
γνορίας, veto ίδιον δέ βοεβόδαν έτύγχανεν. 
Εν δέ τω δεκάτω τρίτω ενιαυτοί της όγδοης 
εκατονταετηρίδας, άπο&ανόντος τον εσχά
του βοεβόδα άκληρου, επαρχία της Μοαγ- 
γνορίας γίνεται, και μετά ταντα άπεχω- 
ρίσ~η πάλιν, και το έστραΐχικόν έδέ’ξατο 
πολίτευμα, καί άνεξαρτητος τύπος άνεκη- 
ρύχΡη τη κεφαλή τον έστραϊχικου οίκον 
άνήκων.

Ιδού και ά ο Χαλκονδύλης περί τον Αρ- 
όελ φησί. Το δέ Αρδέλιον τούτο από 
Πρασσοβον του όρους έπϊ Παννονίαν διη- 
κει, εντός δρνμωνος γενομένη άπασα ή 
χώρα · καί πόλεις ενεισιν εν ταντη τη χώρα 
ονκ υλίγαι, μητρόπολις δέ αυτών το Σιβί- 
νιον καλόν μεν ον · γλώττη δέ χρώνται τά 
μεν, παννονικη, το.\ δέ, καί δάκων καί 
νπο τω παιάνων βασιλεϊ ονσα αυτή ή χώρα, 
άρχοντα δέχεται, ον αν αυτή ό βασιλεύς 
παιάνων έφιστώη. Αυτόνομοι δέ αι πόλεις 
εισί, καί υπό την μητρόπολιν τό Σιβίνιον

Ο 2
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ευρύνονται. Ε π ί ταντην ούν δη την πά
λιν, τον Ιατρόν διαβάς ό Μεζέτης ο της 
Ευρώπης στρατηγός τύρκος (επί Μονράτ 
του δευτέρου), ηλαννε πολιορκήσων, και 
άγχού επι τη πόλει γενόμένος, έστρατο- 
πέδενσεν. Ενταύθα δε, ώς έπολιόρκει την 
πάλιν, τηλεβόλο) βληθείς έτελεντησε, καϊ ο 
στρατός κατεδιώχ£η, υπό των Λρδελιανών.

Εστι μεν ονν τό Λρύέλ, ώς και έκτων 
ανωτέρω δηλον, έν τω μέσω πως της Ρον- 
μοννίας, πλησιέστερον βορρήδεν ταϊς 
άκραις τυγχάνον, η έκ των ετέρων μερών, 
και ό υψηλότερος της Ρουμουνίας τόπος'

ρη της Ρουμουνίας καταρρέουσι ποτα
μοί, ών οι άξιολο]ώτεροι, Σόμοσσίς έστι, 
ό] έν τω βορείο) του Λρδελίον §έων, εκ τε 
του μικρού καί μεγάλου συγκείμένος, έξ- 
έρχεται μετά την σνμπτωσιν, και διαπε- 
ράσαςτόν υποτίσσιον υπόνομόν του Γέλα, 
τω Τισσω συμμίγννται· Κράσνας, ος 
βρέξας τό δντικοβόρειον του Αρδέλ, έξι- 
ησιν ές τό Γέλα, καί όρίσας τους νπο-



νομούς, ές τον Σόμοσσιν έκχννεται· oi 
δνο Κάρες, ot εξ Αρδελ καί αυτοί έκ του 
δυτικού καταρρέοντες καί διαπεράσαντες 
εξ εω προς όνσμάς το Γνλα, σνμπίπτον- 
σιν άλλήλοις καί γενόμενοι εις, ές τον 
Τισσσόν έκδιδοασιν * νοτιώτερος δε τούτων 
ο Μάρισσος έκρρέει τον Αρδελ, πηγάζων 
εν το) έωω τον νομού, ον πύρρω των πη
γών τον Ολτον καί τού Μπεκάζον, καί

I
διαχωρίσας διχη πως το Αρδελ, ές νότιόν 
τε καί βόρειον, καί όρίσας το Γύλα τού 
Μπανάτ, συμβάλλει τι* Τιοσομ Ζνονλ, 
εκ τού νοτίου τον Αρδελ κατερχόμενος, 
καί όιαπεράσας την χώραν της Κραϊόβης, 
παρά την πύλιν ταύτην εκ δνομών παραρ- 
ρέών, ες τον °Ιστρον εξίησιν · Ολτος, ός 
βρέξας τό μεσημβρινόν τον Αρδελ καί 
τον ()ονμοννικόν αγρόν, ες τον Ιστρον έκ- 
δίδωσι* Μποζέον, έκ των ανατολικών νο
τίων καταράσσων τον Αρδελ, εξέρχεται 
ές τον Σιρέτην ον πύρρω της Μπραΐλης' 
Ποντνα, Οϊτονζον, Ονζον, Τροτονς, 
Μπεκάζον καί ΙΙίστριτζα κα ετεροι, έκ



τον ανατολικού του Λρδελ καταρρέοντες, 
και τα δυτικά της Λίολδόβης βρέχοντες, 
τέλος άλλοι διά της ΙΊι ύτρίτζης, άλλοι διά 
τον Τροτους, Γιάντες δε και το Τροτους 
και ή ΙΙίοτριτζα δια.ι τον Σιρέτον, προσ- 
φέρονσι τω Ιστριο τά σρέτερα νάματα.

Υποδιαιρουντες δε φναικώς πως, ως 
περ το Γνλα, όρίοις τοϊς ποταμοϊς χρώ- 
μενοι, και το y/ρδελ, και εκ των βορείων 
επί τά νότια κατιόντες, εχομεν τους έρεξης 
νπο νομούς.

Ο ρ ιο σ ο μ ό σ σ ιο ς  νπονομ ός.
Οντύς εστι τά προς βορ§άν των δύο 

Σομόσαεων κείμενα μέρη του Λρδελ, μέ
χρι των ορίων τον Γνλα. Αιακρίνονται 
δ* άλληλων οΐ δύο Σομύσσεις τω μικρός 
καί μέχας επίθετα, καί ρέοντες, όμεν 
εκ τον έφον, όμέγας, τάςπηγάςον πόρρω 
των της Νιάγρας καί ΙΙιστρίτζ?;ς έχων, 
ό δέ έκ τον δυτικόν, ονμβάλλοναιν άλ- 
ληλοις.

Κράανα, κώμοπόλις εν τω δντικώ, έν 
άριΟτερα τον ομωνύμου ποταμού.



Ναγγνράλον, κωμύπόλις, προς δνσ- 
μάς τής ανωτέρω.

Σιμπόν, κωμόπολις επί τον Σομόα-
ϋεως.

Ν τε στ, κωμόπ ολις, μ ι άρον κατώτερο) 
τής συμβολής των όνο Σομόσσεων έν αρι
στερή.

Κοβαρ, και Λεπός, κωμοπύλεις έν 
τω βορείιο.

Ρόδνα, κωμόπολις έν τω ανατολικοβο- 
ρέιω, ον πόρρο) των πηγών τής Λύρνης, τής 
μολδοβικής ΙΤιΟτρίτζ/μ, καί των ορίων τής 
έστραϊχικής ΛΙολδόβης, παρά τον μύγαν 
Σύμοασιν, παρά την από Μολδόβης ές το 
βόρειον τον Λρόέλ διάβασιν.

Είδος μ α ρ ισ σ ο σ ο μ ό σ σ ιο ς  υπό
νομός.

Οντος ορίζεται τον κατώτεροι γραμ
μή άπό τής συμβολής των Σομόσσεων ές 
Μάρισσον ήγμένη. Η  δο&εΐσα δέ έτέρα 
στιγμή ή σημεΐον ές προσδιόρισιν, εστω
σάν σοι αί αναμεταξύ τής συμβολής καί 
t c  ύ  Μαρία σου κείμεναι κατά μήκος λίμναι.
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Μπίστριτζα, πόλις των Σά'ξων, εν το» 
άνατολικοβορείο) τού Κλούζ, tv δεξιά του 
εκβάλλοντος έ’ξ αριστερών ές τον μεγαν 
Σόμοσσιν, ομωνύμου ποταμού· Εκτί- 
σ$η έν ΐ 2 ο6 .

δ υ τ ικ ό ς  μ α ρ ισ ο σ ο  μ ό σ σ  ιος υπό
νομός .

Κλούζ, Κολοσβάρ, Κλαυδιουπολις, 
Κλαονζενμπονργ, ου σοι ναυτία τά τοιαντα 
εκ δοξοσοφίας καί τύφου καί χαμερπούς 
φιλαυτίας προερχόμενα; πόλις, μητρό- 
πόλις νυν τού Λρδελ, κτισδεϊσα υπό των 
σά'ξων ( 1 1 7 8 ), εν εύμορφο) κοιλάδι, παρά 
τον μικρόν Σύμοσσιν, εν αριστερά, πε- 
ριτετειχισμένη καί πύργοι ς εκδιαλειμμά- 
των ώχυρωμένη, ώς περ καί ετεραι πόλεις 
τού Λρόέλ' ουδέ μ  ία γεμήν όνομαστέα πό
λις οχυρά καί άμυντήριον, αμελούμενης 
ήδη παντάπασι της όχυρώσεως, ώς περιτ
τής πάντη οϋσης* ον γάρ νυν, ώσπερ τό 
πάλαι, φόβος ταταρικών καί τυρκικών επι
δρομών, Εισί δε τινες ών ήδη τά τείχη
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σα$ρονσ£αι ήρ'ξαντο, καί όσον ονπω ερεί
πια καλεϊσ^αε αρ'ξονται» Ενταύθα οί άν- 
τιτριαδισταϊ η μοναδισταί μοαγγίοροι, 
οί store το κράτος έγοντες εν Αρδελ, καί 
οί κρεϊσεον των λοιπών πεπαιδευμένοι, πε
ρικαλλή ναόν έχονσιν.

Αρμενύπολις, κωμόπολις των άρμε
ν ίων, προς το βόρειον του Κλονζ.

Τόρΰα, κωμόπολις έν τω άγκώνι τον 
Αρανιου ποταμού, προς τυ άνατολικονό- 
τιον του Κλονζ.

Τζεκ καί Κολός, κωμοπόλεις.
Πελεγράδ, πόλις, φρουρίου, έν δεξιά 

τον Μαρίσσον, άργυροκοπεϊον, ές τό 
βορ. του Σε μπες, ές τό νοτ. του Κ)*ονζ, έν 
αναπεπταμένοι τόπω, νπερκείμενον πε
δίων ωραιότατων, συνηρεφεσι ξάχεσιν 
εστεμμένων.

Μπορμπερέκ, κωμόπολις, αντίκρυ 
τής κατωτέρω Βίντζης.

Μπάϊά, Μ πρυδ, κωμοπύλεις, έν τώ 
δντικω επί του Κέρες.
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Λμπρονδ μπόΧα, κωμόπολις, [ζεταλ- 
λεία, εν τω μέσω του νπονομον.

Ελάτινα, κοψύπολις εν χαριεστάτη 
κοιλάδι, ο που ποτέ πλονσια ϋδραργνρο- 
χρνσεϊα, γνωστά και τοΐς δακοίς και τοϊς 
ρωμάιοις, και σπονδαζύμενα τότε ψ  μάλ
λον η νυν, ώς και λνσιτελέστερα. Οι 
ρονμοννοι σέβονται τον τόπον διά τάς 
αρχαιότητας και τά μεταλλεία.

Τορότζκον, κωμόπολις επί {ψηλώ
ματος, περίφημος διά τά άργνροχρνσεία,

Τέβις, κωμόπολις παρά τον Μάρισ- 
σον, ον πύρρω της συμβολής του Κουκουλ.

Εω ο ς ό λ τ  ο μ α  ρ ί σ σ ιο  ς υ π ό 
ν ο μ ό  ς.

Μεδιάς, πόλις σα'ξικη, εν αριστερά, 
του μεγάλου Κονκονλ (του νοτίου) , ες το 
ανατολικό βόρειον του Ειμπίν. Εκτίσ&η 
εν τώ ιι4().

Ειμπισσιόρα, Σασμπονργ, πόλις σαξι- 
κή, εν αριστερά του μεγάλου Κονκονλ, 
προς εω της ανωτέρω. ΕκτίσΧτη έν τω j 1 9 8 .



Ιδβαρχεί κωμόπολις\τών τζέκλερ, προζ 
to της ανωτέρω.

J?eip, κωμόπολις σα'ξικη, προς το άνα- 
τολικονότιον της Σιμπισ σιόρας, ου πόρφω 
του Οίτου.

Κεσδιβασσάρχει, Κάνδα, κωμοπό- 
λεις προς δύσιν τον κατώτερο? Μπρέτζκον.

Κονκουλοβάρ, κωμόπολις έν αριστερά 
του μικρόν Κονκονλ.

Στολτζενμπονργ, κωμόπολις, προς 
τδ βόρειον του Σιμπίν.

Α υ τ ίκ ό ς ό λ τ ο μ α ρ ίσ σ ιο ς  ύπ ο νο μ ό ς .
Αόμπρα, κωμόπολις, ον πύρρω του 

Μαρίσσον, έν τω δυτικοί του νπονομον, 
κα$ οδόν από Βιέννης έςΑρδελ έργο μεν ο ις.

Αέβα, κωμόπολις ον πυρφω τον Μ α
ρίσσον ,καί φρουρίου * χαλκό μεταλλεία παρ, 
αυτήν περί τάς τρεις ώρας άφιστάμενα.

Χατζεγ, κωμόπολις έπι Στρέου ποτα
μίου, εν τω μέσω τον νπονομον.

Βάρχελυ προς άνατολας της σιδηράς 
πύλης, έν δεξιός του Στρέον, ον πύρρο)

—  219 ~
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των πηγών, προς το δντικονότιόν πως 
τον Χατζέγ, χωρίον ο π  ον ήν ποτέ ή Ζαρ- 
μι γελούσα ή μητρό πόλις της Κακίας.

Ορεστία, Σασβαρός, κωμόπολις εν 
χαριεστάτο) πεδίω, άνηχούσα τοϊς σάξοις.

Βίντζα, κωμόπολις. Ιΐλίγν της Ορε- 
στίας, πάσαι μοαγγυορικαί.
Σε μπες, Μιλμπάχ, κωμόπολις σεσο&ρω- 
μένον εχουσα τείχος, προκειμένη του Πε- 
λέγράδ, εν πεδίω. Εκτίσ&η εν ιι5ο.

Ραϊτζμαρκ, κωμόπολις αναμεταξύ 
Σέμπες καί Σιμπίν.

Σιμπίν, πόλις, πρώην μητρόπόλις, 
εν γαριεστάτω πεδίω, περιτετειχισμένη, 
παρ ομώνυμον ποτάμιον. Εκτίσ&η εν
τώ ι ι  6ο.*

Σαλτζμπουργ, κωμόπολις σαξικη, 
προς το δντικοβόρειον τον Σιμπίν.

Ο λ το ό ρ ιο ς  υ π ό ν ο μ ό ς .

Οντος περιέχει τά αναμεταξύ των ορίων 
τού Ρουμοννικον αγρού έκ νότου, καί της 
Μοίώόβης έξ εώ, καί τού Ολτου.
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Φον)γαράς, κώμο πόλις και φρουρίου 
παρ αυτήν περιτεταφρενμένον, έν χαριε- 
στάτω πεδίω, παρά τον Ολτον, hp* ου 
ξνλίνη αξιοθέατος γέφυρα' υπό γάρ μ ί
αν μεσοστυλίαν μήκος Ιχουσαν δσον πεν- 
τήκοντα βήματα, εμά μάλιστα, δ Ολτος 
ρέει' εστι δε καί ετέρα μεσοστύλια διά 
τάς εκχειλίσεις. Τδ Φονγγυράς ήν τδ
πάλαι ή μητρόπολις τής έν τω μεσημβρινοί 
Λρδ'ελ ρουμουνικής επικράτειας.

Κετλία, Ρισσιάνον, Μπρασμάρ, κώ
μο πόλεις ου πόρρω τον Μπρασσόβ.

Μπρασσδβ, Κρονϋτάτ, πόλις σαξι- 
κή, περιτετετειχισμένη, ή εμπορικωτέρα 
rot Λρδελ, αναμεταξύ ράχεων σνγκεκλει- 
αμένη, εξόδους Αχούσα μόνον δύο, ων ανα
μεταξύ λόφος, έφ° ον φρούριον ϋπερκείμε- 
νον καί των εισόδων καί τής πόλεως. Ελεη- 
λατήθη εν τω 1 6 1 9  υπό του ΙΙέτρου ήγε- 
μόνος τής Μολδόβης. Εκτίσθη έν τω 1 2 ο3 .

Μπρέτζκον, κώμόπολις άπέχουσα πε
ρί τάς είκοσι ώρας του Μπρασσόβ, παρά 
την ρίζαν ράχεως, πλησίον των ορίων τής
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Μολδόβης, ές ψ  διάβασή εντεύθεν ύπερ- 
. βάντι την νπερκειμένην ράχιν. Αιά του 

Μπρέτζ/.ου ρέει τδ Οϊτονζον, ρναξ εν
ταύθα μικρός.

Ημεϊς μεν είπομεν ενταύθα, ϋπο νο
μός όλτοόριος, υπόνομός όλτομαρίσσιος 
και τά έξης· σνίδε φίλε, εϊσοι ταντα συ
στηματικότητας όζει, ΐνα μηεϊπωμενδο'ξο- 
σοφίας, λέγε, είβονλει, τά άναμεξύτών 
ορίων καί Του Ολτον κείμενα* εν τοϊς με- 
τα'ξά τον Ολτον καί τον Μαρίσσον ή δείνα 
κεϊται πόλις, κωμυπολις, μεταλλείου, πο
ταμός καί τά έξης. Οπωσονν άν έζαγγεί- 
λαις τά  νοούμενα, εν προσδιορίζω» τά 
λεγάμενα, ήμϊν πάντη αδιάφορα πραξ- 
ειας.

Εν τω 1 7 6 8  ήρι£μήνησαν εν Αρδελ 
κώμια, κώμαι, κωμοπόλεις, αόί^ις, καί ενί 
λόγω, σννοικίαι ή κοινότητες, 2551 , ων at 
μεν 1 6 0 2  άνηκονσι τοϊς άρδελικοϊς μοαγ- 
γυόροις, αί δε 4ι5, τοϊς Τζέκλερ, αί δε 2 6 υ, 
τοϊς σάξοις, αί δέ ηΰ,τω βασιλικοί £ησανρω.

Πόλεις <Γ άκονων έν Λρδελ, μη οϊον
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WS Μπουκονρέϋτ καί Ες, πολυάνθρωπους 
είναι τινάς τούτων, πολλοί) γε δει. Εν  
Μπρασσδβ τνγχάνονσιν ήμϊν ελεγον οι 
εκεί δτι αύτη εϊη ή πολυαν&ρωποτέρα των 
εν Λρδελ πόλεων · είχε δε και αυτή κατοί
κους ουδέ τό ημιον των τού Ες. ώστε κιν- 
δννεύουσιν at δεύτεροι πόλεις της Μολ- 
δυβης και τού Ρουμουνικον αγρού , πολύ- 
ανδρωπύτεραι είναι των πρώτων τού Λρ- 
όέλ.

Τ Ε Λ Ο Σ ,



Ε π ι λ ε γ ό μ ε ν α .

Β  μεν ονν αν περιττόν ϊσως πάντη προ- 
λέγειν τ ι  εισαγωγικόν τάχα, ώς εϊ&ισται, 
(ς την άνάγνωσιν τής Ρονμουνίας, ξένον 
πάντως και ξένως τοίς όρώσι και άκονουσιν 
νπαντώμενον οϋσης όνομα, Ικανών περί 
τούτου έν τω βιβλίο; σποράδην ειρημένων, 
mi των προλεγομένων άλλως περιττών όν- 
των τοϊςτά  λεγάμενα άναγινώσκονσι· πε
ριττών δ* ϊτ ι  πάντη πάντως και τοϊς μή  
άναγινώσκονσιν, ών ήμϊν φροντίς έατιν 
ότι ήκιστα. JftX  επειδή εΐδισται ήδη, 
ακμήν και τρόπον τινά, νενύμισται υράν 
τι προ τών λεγομένων, και κολοβόν πως 
τό σώμα δοκεϊ, ταυτησι τής περιττής πε- 
ριττότητος άνεν, φαινόμενον, έπειρήσ^ω 
και ήμϊν τα τω νω ήδη παριστάμενα, ονχ 
ώς προλεγόμενα, άλΧ ώς επιλεγόμενα.

Ρ
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Ειπωμέν τι προς τά άναγνωσ&έντα άνα- 
φερόμενον; αλλά περιττολογειν καί βατ- 
τολογεϊν έστιν αντικρνς, και όχλος είναι 
τοΐς νοννεχέσι και φίλοις άναγνώσταις, ων 
ημϊν φροντίς έστιν οτι μάλιστα, ον βον~ 
λησόμε&α. Ειπωμεν και περί του ξένον 
παντάπασι δόξαντος είναι τισι ψιλονσι 
μάλλον τά παλαιά, όποια ποτ άν η, μό
νον εί παλαιά εϊεν, και παλαιό μανίαν ού
τως απλώς νοσονσι, δέον τον όρ&όν λόγον 
προ πάντων σέβεσ&αι, και τούτο? μόνον 
πάντα στα&μεύειν και αντζ) επεσδαι, οτι 

' δηλαδή διά τ ί Λαντζλάνδ, καί ον Γερμα
νίαν εϊπομεν, καϊΠόλσκαν, άλΧ ον Ιίο- 
Ιωνίαν, και Μοαγγνορίαν, άλλ9 ον Παιο- 
νίαν, ή Ουγγαρίαν, και τ; Παλλιλογία 
ήδη προφανής καί αηδία κανταν^α άπο- 
κρίνασ^αι, πολλά σποράδην έν τω βιβλίο) 
περί τούτον ειρηχυτας, κρίνοντας κάνταν· 
$α άναγκαΐον, διά τούς έκτεξάντας λό
γους, άπιέναιμεν τηνπαλαιάν, ερχεσSat 
δε την νέαν Μούσαν, ως περ οί παλαιοί 
έλεγον. Ει δέ μη καθόλου τά νέα των πα



λαιών, xeu τά Επιχώρια των άλλοτρίων, ώς 
εδει, είλόμε&ά* άγνοια το πράγμα, άλλ* 
ονκ άστατονσα τον δό’ξαντος ϋπόληψις, 
ουδέ μην ταλαντευόμενη άπύφανσις.

Ειπωμέν τ ι άρορών την τον πόνημα-  
τος γλωσσικψ σύν&εσιν, ηγουν διά τ ί  κα
τά την λεγομένην παλαιάν έλληνικην γλώσ
σαν, άλλ* ονχί κατά την κοινώς νυν εν 
χρήσει, συντέ&ειται; Τούτο ου σκο-> 
sioi) άτερ ήμϊν εγένετο * και έκ&εϊναι τον 
λόγον έντανδα, μακρολογίαν μάλιστα απο
φεύγονται, ουδέ καιρός, ουδέ προαίρεσις, 
ουδ* ολως δέλησις* οι τε νουν εχοντες εετει- 
τα, συνιέναι τούτου, και μηδέν ημών λε
βάντων, άρ* εαυτών εχουσι, και οχληροί 
δοκονντες τοντοις, οϊς μόνοις άρέσκειν 
έριέμε&α, ονκ ακόλουθα έαντοις πρά'ξο- 
μεν. Είδε τινες σνντι&έναι κατά την πα- 
λαιάν άδννατονντες, καί έπομένως άγνο- 
ονντες πως ταύτην, ην εξηκριβωκέναι φαν
τάζονται, ές το περιττόν τάχα καί μάταιου 
ταύτην γράφειν κοινολογεϊν καταρεύγουσι * 
γράρειν τε καί την ονχ ηττον δυσχερή, την

Ρ  a
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νυν εν χρήϋει μή δννάμενοι * (ον λεγομεν 
νέαν * και γάρ καί αυτή άδοξοσόφως, ο 
έστι φιλοσοφικών, ήγονν άπροκαταλήπτιοζ 
καί νοννεχώς θεωρούμενη καί συν λόγω 
εξεταζόμενη, έτεροίόν τ ι είναι δόξει πάν
τως η κοινώς φαίνεται, και οΐ βάρβαρον 
ταυτήν όνομάζοντες, μα την ίεράν αλή
θειαν, ήκιστα πέπνννται καί σκιαίτω όντι 
εΐσ'ιν άίσσονσαι ·) γρμφειν όμως αναγκαζό
μενοι, άτυπο ις και γελοίοις παραλογι- 
σμοΐς, καί γελοιοτέραις ένέδωκαν κρίσεσι, 
τον σνλλογίζεσθαι όρθώς καί του κρίνειν 
παρεκτραπέντες παντάπασι, τον τ ί έστι 
γλώσσα ξένας πύ.ντη καί άλλοκότονς έν
νοιας εχοντες' καί την νυν εν χρ?)σει, δέον 
ακριβώς καί ενλαβώς πως, ώς εχει φύσεως, 
παρατηρείν, καί ευλαβέστερου ταντην σέ- 
βεσθαι, την κοινήν γε δνσωπονμένους συ
νήθειαν, την των εμπειρικών γλωσσών κα
νόνα μόνην τνγχάνουσαν, αυτοκρατορίαη 
πως εξουσία, ήν άνοια μόνον ή κερδαλεό- 
φρων δολιότης δίδωσι, συγχωρούσα αντοίς 
καί συμφάσκουσα, μετακινεϊν καί παρα-
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φθείραν εγνωσαν, ίδικδν καί εμπορώ καί 
καν ποιος, και την λοιπήν ναυτίαν δνσόσ- 
μως πάντη άπερενγόμενοι, ρροντίς ήμΐν 
ονόε μικρά τούτων ον μενουν ον δε των 
ανόητων η δολίων των άνοήτως μύ.λα η do
lt ως εκ&ειαζύντων και μιμούμενων, ως περ 
γελοίοι πίθηκοι, τά ασυλλόγιστα καί γε- 
Ιοιότερα εκείνων παραλαλήματα. Μελετώ 
τούτων τοίς τοντοις σνμμωραίνονσι, καί 
αναιδώς τά τούτων διά. χνδαϊκήν καί αηδή 
καί άκαριαίαν όχλικήν ϋπόληιριν εκ&ειά- 
ζονσι.

Ειπωμέν τι προς τά κομπορφημόνως 
καί περπέρως καί χυδαίως μάλα δρυλλον- 
μενα σχολαστήρια άποβλέποντες ; Αλλα 
καί τούτο η δη αηδία αυτόχρημα γέγονε, 
διά τάς καταχρήσεις ήωποδιδασκάλων τι-  
νών, οιπερ ταϊς μακραϊς, μα ία  μακρό&εν, 
καί όργνιαίαις καί σταδιαίαις αυτών συμ- 
βονίαΐς καί προτροπαϊς, πλήρεσιν άΐ}δίας, 
μεσταϊς ναυτίας, άποπεπνενκνίαις πάντη, 
ώς τάχα μόνων όντων τής Ελλάδος ψωτι- 
στικός λύχνος υπόλοιπος, (άθλιοι πολέας
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ϋμέων ?) Ελλάς εχει κάρρωνας), καί είμη 
τάχα αυτοί ευμενείς ες την Ελλάδα επιβλέ- 
ιpetal’ εκ τον ρανταστον αυτών θρόνον, 
οίχήσεται και άποί^ΐται τά της Ελλάδος· 
και ει μη at μονσαι at veto Παρνασσόν 
σου η Ελικώνα κείμεναι, ταϊς στεντορίαις 
αυτών ρωναϊς καί γεγωνήσεσιν άνασταίη- 
σαν, ουδέ ποτ άν άνασταϊεν, καί άμου
σος ήμϊν ή Ελλάς καταμενεϊ' τουτοις λέγο) 
καί τούτο γελοίον άποκα^έσταται, ώς πέρ 
ποτέ καί νόμος Α^ήνησι παρώπται πάντη 
καί εγκαταλέ)*ειπται διά παρομοίαν κατά- 
χρησιν. Πανσααίζε, ώ γεννάδαι, τηλό&εν 
πάνυ εισηγήσεις καί παρορμήσεις, μήλα 
άηδώς καί αδιακρίτως επιδαψίλευα μενοι, 
καί προδιδόναι οντω την Ελλάδα γνώτε βον- 
λόμενοι, καί ότι τάς άκαίρους ταντας καί 
αδιάκριτους προτροπάς μόνοι οΐ επίβου
λοι τής Ελλάδος ερυγγάνονσι. Πανσασ&ε 
χνδαϊκήν καί άνύητον νπόληψιν καί όνομα 
~ηρΰ.σ£αι πειρώμενοι. Ου λόγων χρήζει ή 
Ε λ ά ς , άλκ έργων. Ταυτησί τής αλη
τείας συνήκαν μόνοι οι αοίδιμοι Μακά-
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q io i  καί Μπαλάνοι καί Μελέτιοι, καί 
όσοι τούτων μιμητοί έγένοντο, και το έπ 
αντοΐς άνέστησαν αί μοϋσαι εν τη Ελλάδι · 
τούς τε ελληνας σωφρονοϋντας, τούτους 
μόνον καί τούς μιμητάς τούτων, ώς υπέρ 
της πατρίδας πολλά πονήσαντας, καί δο'ξο- 
Ζηρικης κομπορφημοσύνης ελομένους εργφ 
προτρέπειν, καματηράς διδασκαλίας τη 
Ελλάδι άναδεχομένους καί άνέχοντας · τού
τους μόνον δει έκ&ειάζειν καί τους μιμη
τός τούτων, καί μετά σέβατος μνείαν ποι- 
εϊσ&αι, προτρέχοντας καί έτέρους των τω 
οντι της Ελλάδος ευεργετών ές μίμησιν. 
Σωφρονοΰσι γοϋν, νη την ίεράν αλήθειαν, 
πάνυ ολίγον, μάλλον δέ, ούδ’ δλίγιστόν, 
οσοι άλλοις, δίκην πελαργών, περιπλανώ- 
αένοις έν άλλοτρίοις, η εκεί που διά βίου 
καταμένειν προειλομένοις, τού σφίσι μό
νον καί μόνου συμφέροντος φροντίζονοι, 
τους της φιλογενείας επαίνους έπιδαψιλευό- 
μενοι, οΐ περ μόνοις κατά πρώτον καί 
έσχατον λόγον οφείλονται τοϊς την της ελ
ληνικής νεολαίας διδασκαλίαν έν έπιγνώσει
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καί είλικρινώς αναδβ'ξαμένοις, δ έοιιν, ol 
δια χρηματίσουν, ον δια δοζοθηρίαν χυ~
δαΐκαϊς και παραλόγοις προλί/ψεσι καί νπο-

\

λήψεσιν έπομένοις,. άλλα προ έαντών πρω~ 
τενόντως καί νοννεχώς και φρονίμων και 
γενναίως σκοπού μεν ον την ές τα κρείττω 
πρόοδον και έπίδοσιν των ό^ιογενών ϊγου- 
σι και μηδόλος σκαρδαμνττονσι. διδα
σκάλων ειλικρινών και άκαμάντων χρηζει 
νυν ή Ελλάς, ων ή έπίδοσις των νέων μό
νον σκοπούμενον, άλΧ ον κροτοθορνβων, 
ές oiig κεχήνασιν ot φωποδιδασκαλικαΐς 
προτροπαϊς έπτοημένοι, και τούς <5ωποδι- 
δασκάλονς εμετικήν όξνρεγμίαν πνέοντας 
εκθειάζοντας.

Ειπωμνν και ημείς πώς δει διδάσκειν;
♦

ζίεϊ Μακάριον και Μπαλάνον καί κω
φόν Ιωάννην μιμεισθαι. Ιδού τό παν 
είρηται δι ολίγου παντάπασι, και περιττά> 
άκμην και μάλλον τι πζριττοτητος τά 
επίλοιπα. Ειπωμεν οτι δεϊοίκοδομούντας, 
μη από της στέγης άρχεσθαι, ώς πανταχό- 
θεν τάχα ραινομένης, καί ταϊς τον πολλοί)



ανθρώπου όψεσιν άντικρυς προσβαλλού- 
σης, ώς ήμϊν οι χρνσοδο'ξο^ηραι φωπομα- 
$ηταί ποιονσι, βάσεως πάντη δι άνοιαν 
η δολιότητα, άφροντιστονντες καί σπεί- 
ροντες κατ άνηρότον γης, τού ευ είδέναι 
στερούμενοι, η δόλιό καί απάτη κινούμενοι; 
Πολλοί και τούτο εν τη Έλλάδι καταδι- 
κάζονσι * και λέγοντές τι περί γε τούτον, 
άνδρί οιηματία πράξειν υμοια δόξο/ιεν. 
Ειπωμέν τι καί περί, των οσοι ραδίως 
άγαν hτι την μετάρρασιν, η , το χείρον, 
επί την σνν^εσιν καί συγγραφήν άττουσι 
καί φνσώσιν, άμ  εξεργόμενοι των σχο
λείων; Σνγγνωστέοι μεν οι τοιούτοι δι 
ασθένειαν νοός καί στέρησιν λογικής, την 
ενδομνχούσαν καί λάβρως βράζονσαν δοξο- 
$ηρίαν, ζήλον δημωψελείας παρεκλαμ- 
βάνοντες · καταδικαστέοι <Γ άλλως, ώς 
τούς μα&ητάς ούτω τοϊς συγκεχυμένοι? 
αυτών συνδέμασι διαφ^είροντες καί έςάπο- 
στροφψ μα£ήσεως διεγείροντες, ή απελ
π ίζεσα ι ποιούντες, εκθετικήν σύγχνσιν, 
άφνίαν έαντών ές μάδησιν ανταπατ?]-

9 — '
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λώζ εκλαμβάνοντας * εδειγάρ αυτούς, πο) 
λάκις έτέρους διδάξαι, ά αυτοί δεδιδό 
γάτο, εϊτ ευλαβως in i την σύνδεση 
μάλλον δε επί την φμω καί ευαντιληπτο 
τέραν των διδασκόμενων έκ^εσιν καί eta 
ράστασιν άποδνεσ&αι, πολνχρονΐω πείρι 
μεμα$ηκότας πρότερον καί γάρκαίγραμ 
ματικην πότ* άντις σνντ&είη κρέισσι 
καί λνσιτελεστέραν τοΐς νέοις; πάντως, 
ουχ άμα πεπαν μένος γραμματικά μαν 
&άνειν, άλ)α χρόνοι ύστερον δεδιδαχώ 
ταντα τοΐς άλλοις πρότερον, καί πείρε 
ηδη μεμα&ηκως διαγινώσκειν καί γινώσ- 
κειν το βέλτιον. Ισασι καί τούτο έν τ{ 
Ελλάδι καί οί άκροις χεί)*εσι, το του λό
γου, λόγων γευσάμενοι.

Ειπωμέν τι καί περί των τα πάντα 
έπίστασδαι νποληφ^ηναι κονφως μάλα 
η δολίως βονλομενών, καί παντοίο) εϊδει 
συγγραφής, και το χείρον, άμα πανόντων 
μανθάνει ν, αι&αδως μάλα έγχειρονντων, 
καί μηδ'ε μεταφράζειν αξιοίντων, ώς τάχα 
κρεϊτόν τι η μετάφρασιν ποιεϊν δυναμέ-
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vioVy καί υπέρτεροι τινες ή μεταρρασταί 
είναι δοκείν θελυντων; Οικτρόί καί υύ- 
τον, άγνούντες παντάπασι το ποιητέον, 
καί άναγνωναι, καν άπαξ, τον νπερ τής 
πύλης του ναόν τον Απόλλωνος, βραχντα- 
τον μεν, ώς τετρασύλλαβον, μέγαν δε 
καί stολυνονστατον λόγον, μηδέποτε έθε- 
λήσαντες, άλλ9 από επιστήμης ές επιστή
μην, ώσπερ σκιαί άΐσσονσαι, κονφως παν- 
τάπασιν μεταπηδώντες, βάρος oiW όλί- 
γιστόν ϊχοντες, καί νυν μεν φυσικήν, νυν 
δέ μεταφυσικήν, άλλοτε δέ μαθηματικά, 
Ιστορίαν, γεωγραφίαν καίτ. 'ξνγγράφειν 
είσί προχειρότατοι, καίπερ μηδενί των 
$ύγγραφησομένων ιδιαιτέρα καί οικεία 
ενασχολήσει καί μελέτη καί έπιστάσει 
καί παραδόσει έμμεμενηκότες πρύτερον, 
σοφισταί κομπορ^ή μονές τνγχάνοντες· 
Οικτροί καί ουτοι την τετρασύλλαβον εν
τολήν μή μαθύντες, καί τοι περί πολλά 
έσπονδακέναι λέ}θντες, καί πολλά ξνγρά- 
φειν έπαγγελλόμενοι, ής άτερ καί πολλά 
είδώς τις, ονδέν έπίσταται, καί όλεθρος
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τνγχάνεν σοφέσταια. Ηδη γουν και οντο 
καταδικάζονταν εν τη Ελλάδι καν κομπορ 
ζνημονούντες ελέγχονταν. Ειπωμέν τν κα 
περί του τε)*ειοτέρον λεξικού, ον στερον 
με.^α, δτν δηίκννότν τονοντο Οξικόν, πρίι 
λεξικόν της έν χρήσεν νυν γλώττης, τη, 
αδελφής η δια)*έκτον της έτέρας, ακριβά 
οσον οϊύντε, γενέσδαι καν άδοξόαοφον_ 
άλλως ή φιλομαθής έλληννκη νεολαία, και 
πώλοι έτερογενενς σοφοί ονχ εξονσν' 
πολλαί γάρ λέξεις γνωσταί τοϊς πολλοΐς έν- 
τισν μέρεσν, λαι^άνονσν τούς λεξικοποιούί 
άν& έτέρων παρ εκλαμβανόμενοι, καν τοι- 
αντας παρεξηγήσεις ασύγγνωστους παντά- 
πασιν, εΐδομεν· καν οτν από των γνωστώϊ 
επί τα άγνωστα προβαίνενν ανάγκη πάσα, 
είτε δίδασκά μενόν τννα, είτε διδάσκοντα, 
μηδέν λέγοντα, ές ο ο μαθητής άνετοι- 
μαστός; Ονδασν κάλλνον ημών καί τούτο 
έν τή Ελλάδι, καν παρ' ημών των πόρρω 
διατριβόντιον μα^τεϊν ον δέονταν · καί δοξο 
£ηραν άνοήτως έστν σνμβονλενειν παρα 
πλησια.
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Ειπωμέν τι και περί των εκδοδέντων 
καί εκ διδόμενων βιβλίων, των δωρεάν μεν 
τνπονσ&αι τη ελληνική νεολαία λεγομέ
νων, ήνπαρως δέ μάλα και παλιγκαπη- 
Ιικώς, τόδή λεγόμενον, πιπρασκομενών ; 
Ηδη πολλών πεπυσμεδα προσανακλαιο- 
μένων καί καταμεμψομενών τοϊς εκδονσι 
μεν, μή σννιεϊσι δέ παντάπασιν ων χρή- 
ζει ή ελληνική νεολαία, τνφλώς, το τον 
λόγον, προς τον σκοπόν βάλλονσιν, άλΧ 
άντ άλλων δι ενή&ειαν καί άσννεσίαν 
πράττονσι. Λνσένρετα μεν καί παιδευ
τικά λιβλία, ά κοινά έδει εν τή Ελλάδι 
είναι, καί υπό των όμογενών εκδιδόμενα, 
νποληψεως καί τιμής εκ των αλλογενών 
τω ε&νει πρόξενο, εϊησαν, παραβλέπονσι, 
καί τον άίδιμον Μελέτιον βα,λόντα μάλα\ 
προς σκοπόν, μιμεϊα^αι οί γεννάδαι, ώς 
τάχα συνετότεροι αυτοί, εκ παντελούς 
ά'ξννεσίας ονκ ήβουλήδησαν, καί βάλλον- 
τες τυφλός, ήστόχησαν καί ήμαρτον δη
μοσίως, καί πολυν παρά τοϊς νοννεχέσι 
καί γνώμοσι διεγείρονσι γέ)Μτα, ή άγα-
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νάκτησιν' ενένρετα δε καί μή παιδευτικά 
ίτολλού λόγου καί πολλής σπουδής ύει 
αυτών διαγνωστικού παντάπάσι εσ τεμ 
μένων , άξιούνται. Ου μενουν y ονδ* αυ
τοί, ου δέ πρό αυτών ετεροι προς τον 
σκοπόν εβαλον, πόρφωθεν άγαν βάλλον- 
τες, ους έδει εϊτι φιλογενείας αύτοϊς ένήν, 
μιμούμενους Μακάριον καί Μπαλάνων 
εν τή Ελλάδι που καταμένειν, την διδασ
καλίαν τής έλληνικής νεολαίας προ παν
τός τιθέμενους' άλλα μή χαίρειν λέγειν 
ταύτη, την πατρίδα καταλιμπάνοντας. 
Τούτους καί τούς τοιούτους τους άγανα- 
κτήσεως καί αποστροφής αγίους, σωφρο
νούσα ή Ελλάς ουκ αν ποτέ λόγου καί 
μνείας άξιώσειε, σχολή γε αν καί εκθει
άσει ε , προδόντας τρόπον τινά αυτήν καί 
κακίστους πολίτας γενομένους. Ε τι λατι
νικού λεξικού στερόμεθα, καί ή Βυζαν- 
τίς ήμϊν σπανιωτάτη, ήν έδει γε υπό τού
των, καί προ πολλού ύφ* έτερων, τούς 
πονησαντας πολίτας αυτών δυσωπθυμέ
νων, έκδοθήναι, εϊτις λόγος τών λόγων



10 —ιν *> fαντοις ετυγχανεν} ώστε κοινήν είναι και 
κοινή τοϊζ σχολείο ις και ιδία τοΐς φιλο- 
λόγοις. AVka τί λέγω; καί δ προχθές 
άκμάσας πολύγλωττος και πεπαιδευμένος 
Βατάτζης, δ πολλών άστεα καί νόον γνούς, . 
μάλιστα κατά την Ασίαν, εν σκύτει που 
ϊτι κείμενος, ανάξίως καί μισολύγως ϋπ 
αυτών παραβλέπεται· καί προ πολλοϋ εκ- 
δίδοσθαι άξιος, ϊτι μένει ανέκδοτος. Εώ 
Χέγειν Ευκλείδην, Απολλώνιον, Αρχιμήδη, 
Στράβωνα, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Πτο
λεμαίον, Ιπποκράτη, Θεύφραστον καί τούς 
λοιπούς πρωτοδιδασκάλονς τού ανθρωπί
νου γένους. Ω Ελλάς! πότε σοι, ενμε- 
νώς τού θείου έπιβλέχραντος, Νιλεϊς γε- 
νήσονται; Εξεις τηνικαύτα καί σοφάς 
Ιτερείας, οΐας σοι δ καιρός επιτρέπει, καί 
τάς αναγκαίας τοϊς σχολείοις βιβλιοθήκας, 
καί at μούσαι τοϊς σκηχρίοις σκηπτόμεναι, 
άναστήσονται καί λάμχρονσι πάλιν εν τη 
παλαια αυτών καί φίλη πατρίδι. Ε , ε. 
φίλοι, συν λόγω καί μάλο. δικαίως προσα- 
νακλαιόμενοι, ονδείς σκηψιος, δωη το θεϊ-
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ον! είησαν οτι τάχιστα! νυν γάρ κομ- 
πορρημοσύνης καί καταδικαστέας αφρον
τισιάς πλέον ούδέν.

·*

Είδε και καταβάντες, έπιτρέχοντες τον 
τής ιστορίας χρόνον, από του Σεζώστρεως 
(.ιέχρι των πρώτων χρόνων των άπότε του 
παρολτίου Φονγγαράς καί τον παρατισ- 
σίον Μαραμός, διά κατακτησεως ές τα 
μεσημβρινώτερα της Ρουμουνίας, μετατε- 
$εισών και καταστα&εισών άρχηγεμονιών, 
ένταυδαϊστημεν, τον καιρόν πολλά πα&οϋ- 
σιν ήμϊν μη έπιτρέψαντος, στηναι και μη 
βουλόμενοι κατηναγκάσ&ημεν, νη δία, καΧ 
άλλως, δι εαυτών έργάζεσ&αι, μηδεμίαν 
άλλο^εν, δι υπερβολήν ψνχρότητος και 
αναλγησίας καί ολως άπα&είας, σνναντί- 
ληχριν υρώντες, παντάπασιν άπηυδησαμεν. 
Αι αυτά ταντα, καί πλείω, μάλλον δε, 
τά  πάντα, όσον ένην, τά τό γεωγραφικόν 
της χώρας άφορώντα είπειν γλιχύμενοι, 
τοΐς όλίγοις, ολίγων αυτύπται ’ γενόμενοι, 
άπειρηκότες πάντη, ηρκέσ&ημεν. Λρκέ- 
σ&ητι τοίννν καί αυτός9 φίλε άναγνωστα,
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y,ai τα ολίγα δι απορίαν είρημένα, ώς 
κέντρο ν οίονεί εκλάμβανε, καί ές το είπεϊν 
ετέρους πλείω διεγερτηριον. Ειρηκόσι 
ταυτα, άγανακτονσι μάλα και ποτνιωμέ- 
νοις *αί σχετλιάζονσιν, ονδέν έτι μένει 
Χέγειν, άλλ* η συγγνώμην τούς πολίτας 
αίτεϊν, το δφειλόμενον χρέος τη πατριόι 
μη άποδόντας, περιστάσεσιν άπροσδοκή- 
τοις καί αδιαφορία τινών και πλείονι τινι 
αδιαφορίας, Μακάριον καί Μπαλό,νον 
καί κωφόν Ιωάννην κωλυ&έντας μιμήσα- 
ο~αι.

Εοψωσδε φίλοι άναγνώοται.

Ό  Φ ιλιππίδης.



Τά μ ν η μ ο ν ε υ ό μ ε ν α  τ η ς  ηδη προ  
έ π τ ά  έν ια υ τώ ν  άναγνω σ& είσης  
ή μ ίν  Ι σ τ ο ρ ία ς  το υ  σ ια χ  Ν α δ ί ρ ,  

σ υν τε& ε ίσ η ς  π α ρ ά  το υ  Β α -  
τ ά τ ζ η  β υ ζα ν τ  ίου .

Ε ν κώμη τινί του μεγάλου καί καλλί- 
στου νομού της Περσίας Χορασάν, της 
πάλαι Βακτριανής, οπού το θέρετρου 
των βασιλέων της Περσίας έτυγχανεν, ην 
τις άποχειροβίωτος κάτοικος, μικρά πάντη 
πράττων, καίλιτώςκάί πενιχρώς τά προς 
το ζην αϋτώ τε καί τη πατριοί αυτόν π  ορι
ζόμενος · σισυροποιος γάρ τοϊς συγκωμη- 
ταις αϋτοΰ έτύγχανε. Τουτου γουν του 
μικρά παντάπασι πράττοντος κωμήτου 
νίός ην ο τά μέγιστα πρόζας ύστερον σιάχ 
Ναδίρ. Λ π  ο δονών ουν ο σισνροποιός,

Q a



κατέλιπε την πάτριάν αϊτού πτωχενονσι 
πάντη καί πάντων έν απορία · ονδενί γί 
άλλω η όναρίω τινί ή ουσία τον πτωχέ 
σισνροποιον σννίστατο, ω χρωμένη 
χήρα ή μήτηρ του κουλή Ναδίρ, ήγοι 
παιδός Ναδίρ · τούτο γάρ τηνικαύτα ή 
τω σιάχ Ναδίρ όνομα · φρύγανα καί ξι 
)Αρια ες την πλησιόχωρου κωμόπολιν 
πόλιν έκομίζετο · μόνου γάρ πόρου δι 
έσχάτην πενίαν αυτή υπολοίπου τούτο 
τνγχάνοντος, πορίζεσ&αι άλλως τον λιτό 
βίου ίαυτή καί τοϊς άνήλι'ξι τεκνίοις αύτή 
ήπόρει παντάπασι. . Κομιζομένη δε τ\ 
πτωχή κωμήτιδι εις πράσιν το εντελέστα- 
τον φορτίου, συνώδευεν αυτή καί όπαϊ\ 
Ναδίρ, πάντως ρακένδυτης, γυμνόπονς 
γνμνοκέφαλος, ό μετά ταυ τα τοσούτοι 
όλβον, τοσούτων χρυσίων, τοσοντων πολυ
τίμων λί&ων εγκρατής γενύμενος, όσα 
ούδείς των πώποτε κατακτητύρων εν τοϊς 
^ησανροϊς αυτόν έναποτεταμίεντο.

[Ουδ* όσα ye λάϊνος ουδός Ινχός εερξε
Φοίβου ΛπόΙλωνος ΙΙνδο ϊ ivl πετρηέσση.)



Τηνικαντα Ονσμπεκοι Τάταροι εκ 
τής Μπουχαρίας τής πάλαι Σογδιανής, 
ές το Χορασάν έχ&ρικώς έσέβαλον, την 
χώραν λεηλατιβοντες, καί ο παις Ναδίρ 
λαφυραγοίγημα τούτοις καϊ αυτός γίνεται, 
καί άπάγεται vcr αυτών όποι και όπως 
αυτοί έβονλοντο, πάντως παρα τά σφέτερα. 
Χρόνω δε πολλω μετά ταύτα, νεανίας 
ήδη τνγχάνων έφηβος, καταλιπών τά των 
ονσμπέκων, λελη^ότως πάντως, ές την 
οίκείαν άφίκετο. Συνών δε καί συμπερι- 
φερό μένος τοϊς ουσμπέκοις, τον ληστρι
κόν μετιούσι βίον, καί αυτός ήδη κατά 
μικρόν εϊδιστο τοϊς εκείνων, καί ό ληστρι
κός βίος ελα&εν αυτόν έξις κατ ολίγον 
γενόμενος αυτώ δυσαπόβλητος* οϊς γάρ 
όσημεράί συναναστρεφύμε&α, λανδάνο- 
μεν, ως τά πολλά, όμοιοι κατά μικρόν 
εκείνοις γινόμενοι. Επανακαμιρας ονν 
ες τήν ενεγκαμένην, τον βίον των ονσ
μπέκων , ονς καταλελοίπει, εγνω μετέρ^ 
χεσ&αι· καί δι ευφυΐαν καί σύνεσιν, ου 
τρίτα, ον δεύτερα, αλλά πρώτα επραττεν,
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vstοληστάς η σνλληστάς άνακτησάμενος 
τάχιστα, και ευτυχών ληϊζόμενος, έκ μ ι- 
κρά το πρώτον πράττοντος άνδρός, ές τι) 
μεγάλα πράττειν άφίκετο, πολλούς κατά 
μικρόν νψ έαυτόν ϋπαγαγόμενος.

Εν εκείνοις τοϊς χρόνοις των ανγανών, 
έθνους έωον τής ΙΙερσίας τά δεξιά άνω 
παρίνδια νεμομένον, και ομοθρήσκου 
μεν τοϊς τνρκοις, όμογλώττου δέ τοϊς γε- 
οιργοις, άποστατησάντων διά την βλαχίαν 
και άδράνειαιν των της Περσίας αρχόντων, 
και επ' αυτούς δυνάμει ελθόντων νπ* 
αρχηγόν Μ αχμούτ, και Ισπαχάν μεγά~ 
λην πόλιν, όπου τά βασίλεια ήν τού 
Χουσσειν τού τότε Περσίας βασιλεως, 
πολιορκησάντων, Ταχμαζ 6 πρεσβντερος 
νιος τον Χονσσείν, γνώμη αυτού τε και 
των αρχόντων, ες τούς βορείους νομούς 
κρυφά άποστέλλεται· τούτο μεν, αρωγήν 
έκεϊθεν τή πολιορκουμενη πόλει διαπρα- 
ξόμένος' τούτο diy εΐτι και ετερον άντί- 
ξονν σνμβαίη, έκεϊσε πη διασωθησύμένος,
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ϊΐν* 6 βασιλικός τών σοριδων οίκος μη  
έκλειψη παντάπασιν.

Akk οΐ μεν ανγανοϊ, ελλείψει των 
ιτρός τό ζην και πεινανάγκη, τάχιστα με- 
γάλην πόλιν εξεπολιύρκησαν, και ό σι- 
βαρίτης Χονσσείν αναγκαστείς εξέρχεται 
προς τον Μ αχμοντ, και γνωρίζει αυτόν 
βασιλέα Περσίας, και τό διάλιδον έτε 
ρόν, τό ισοδνναμονν έν Λσία τω στέ- 
ράνω των ενρωπαίων, έξελοιν έκ τον αντω 
κεραλοπεριδήματος, τω τον των ανργα-
νων άρ/ασοστάτον ενέβαλε, καί όντως

f  *
αυτός δι εαυτόν Περσίας βασιλέα Μαχ- 
uovt τον αποστάτην, άνανδρότατα καί 
αϊσχιστα πράττων, άνηγύρενσεν. Ο δέ 
Ταχμάζ ονδ* άρχην αντω τά της ές τά 
παρακάσπια αποστολής (ώρα ακίνδυνα, 
εκάστου των μικρών νομαρχών τον 5άνα-- 
τον αντοϋ οδόν ψεωγυϊαν προς την ανε
ξάρτητον ηγεμονίαν όρώντος, ονχ όπως 
και διαπραξασ&άι τι σωτήριον τώ πατρί 
ΐσχυσε. Τούτον γουν τον χονσσεϊνίδην 
Ταχμάζ ρεμβόμενον οντω και περιπλα-
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νώμενον, καί ηδη ταϊς άρκνσι καί ένέδραις 
των άπίοτων καί δολίων πατρικών ν τ ρ έ 
των έμπεσεϊν κινδννενοντα, όρά 6 πα
νούργος, εϊπερ τις άλλος, αρχιληστής παϊς 
Ναδίρ,καίωδίνωνπάντως μεγάλα, καί όλου 
όρος, το λεγόμενον, υποκρίνεται σωτη-
ρος κομμάτιον, καί ηκει προς αυτόν, ως

/

διακαής ζι/λωτης τάχα του χονσσεϊνικον 
οϊκον καί της περσικής θρησκείας, κατα- 
πατονμένης ηδη υπό των ασεβών καί άρ- 
πάγων όμαριτών των ανγανών, καί προ- 
σκννεϊτόν Ταχμαζ, καί βασιλέα της Περ
σίας γνωρίζει, καί πάντα ποιησειν αυτω 
ές άναλαβην τον πατρικού θρόνου, ακμήν 
καί, ην δέη, ϊδύσειν καί την ζωήν αυτόν 
αυτω, διακαώς επαγγέλλεται.

Ύαντα ό χονσσεϊνίδης πνεόμενος, 
ό φάσγανον καί δολοφονικόν εγχειρίδιου 
άπηωρημένον υπέρ τον αυχένα, όναρ καί 
νπαρ τώ φόβω όρων, άγκάλαις ηνεωγμέ- 
ναις περί πτύσσεται καί καταριλεϊ τον 
παϊδα Ναδίρ, καί άλλον αυτόν Ταχμαζ 
ονομάζει. Εκ τούτον ό παΐς Ναδίρ, Ταχ-
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μάζ παϊς Ναδίρ εκαλείτο, καί στρατη
γόν εαυτόν τον βασιλεέως άνεκήρνξε* καί 
συντίθενται αμφω, και 6 μεν χουσσεϊνί- 
δης γνωρίζειν ώμολογησε τον παϊδα Na
di ρ, ηδη Ταχμάζπαϊδα Ναδίρ, πρέσβνν 
αντοκράτορα, στρατηγόν ανεξάρτητον 
πάντη καί αυτοκίνητον, νπερετην αυτε
ξούσιον, αυτόνομον καί αύτοκέφαλον, 
καί πραγματευτην εν (τάσι αυτυγνωμον · 
οδέ Ταχμάζ παϊς Ναδίρ ώς αρχηγέμόνα 
καί βασιλέα νόμιμον τον χουσσεϊνίδην 
Ταχμάζ έγνώρισε, των πρωτείων παντα- 
χου καί των βασιλικών παρασήμων αυτά 
έξιστάμενος.

Ταύτα όρων καί πνεόμενος ό Περ
σικός λαός, οίκτείρων τον χουσσεϊνίδην 
Ταχμάζ, καί^αυμάζων τον Ταχμάζ παϊδαt
Ναδίρ, εκείνο) μεν άνά?*αβεΐν την βασι
λείαν καί κα^ίσαι επί του πατρικού θρό
νου, τούτω δε των αποστατών καί αρπα
γών περιγενέσ&αι ηυχετο, ευτυχούντα εν 
δπλοις πάντοτε. Οντω μεν ούν ή στρατιά
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τού Ταχμαζ παιδός Ναδίρ ήνζετο, καί 
ήδη ό γενναίας ζηλωτίις και εν teg μυς 
υπέρ μάγος τής περσικής βασιλείας και 
θρησκείας, και έν παρατάξει μεγάλη ικα
νός ήν τούς εχθρούς τον βασιλέως κατα- 
; (ονίζεσ^αι, καί επί τον σατράπην τού 
Χορασάν "έρχεται, καί μάχη τούτον κα
τά κράτος νικήσας, εγκρατής τον νομού 
νπερ τον χονσσεΐνίδον Ταχμάζ γίνεται. 
Επειτα όέ ορμή σας δυνάμει έντεν&εν, 
επί τον αδελφόν τον Μ αχμοντ· ήδη γάρ 
οντος το ζήν κατεστρόφει* έρχεται, καί 
νικήσας όλοσχερώς τούς ανγανονς, ές το 
Ισπαχάν Ζτριαμβενων ελαύνει, καί δ δίρ~ 
παξ διασω^ήναι ές την Ανγανίαν βονλό-> 
μένος, κα&° οδόν επιβουλεύεται νπ° άλ
λων άρπάγων καί φονεύεται. Ταχμαζ 
παϊς Ναδίρ μεταπέμπετοπ μετά ταύτα 
τον βασιλέα εκ Χορασάν, καί επί τού 
πατρικού έγκαδίζει θρόνον,+καί την Περ
σίαν πάσαν αντίο ϋποτάττει, τοΐς τε τνρ- 
κοις πολεμεΐ καί τόπους τούτους άφαιρεϊ, 
καί φοβερός έστιυ αυτοΐς, καί την είρή-
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νψ πολλάκις νπηγύρενεν αυτούς όπως
ίβούλετο. *·*

Πολέμου ποτέ όντας προς τούς τιρ- 
xovs τοΐς πέρσαις, ό Ταχμαζ παΐς Να 
δίρ, αυτουργός αεί πολέμων καί μαχών, 
w , διέτριβεν Ιν τοΐς όρίοις, καί βαρύς 
μάλα καί δλιπτικός καί πνικτικός, ούτως 
είπεΐν, τοΐς τνρκοις έτνγχανεν · οΐ δε μη 
δννάμενοι δι αυτού τον πόλεμον κατα- 
Ιΰσασ$αι, επί μεγάλοις μόνον καταλνσει 
πολέμου συναινούντος, ip* ετερα τρέ
πονται, καί πρέσβεις αύτοκράτορας, αγνό- 
ουντος τού Ταχμαζ παιδός Ναδίρ, προς 
τον 1Ταχμαζ Χουσσεϊνίδην άπέστειλαν, 
ϊξαιτονμενοι παρ' αυτού ώς βασιλέως 
την ειρήνην · καί oi περί αυτόν, φθονούν- 
τες τώ Ταχμαζ παιδί Ναδίρ, ακίνδυ
νου καί σωτήριον τόπον θεατών άνοια 
καταλιπόντες, τραγικών υποκριτών όλε- 
~ρίως υποκρίνονται πρόσωπα· παροτρύ- 
ναντες γάρ τον Χουσσεϊνίδην, συνέπραξαν 
τοΐς τύρκοις τήνόλε&ρίαν σρίσιν ειρήνην, 
καί ό Χουσσεϊνίδης ύπέγραιρε ταυτήν, έπι-
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λανσανόμένος ή περιφροιών, ων μετά 
τον αλλοιι αυτόν Ταχμάζ πεποιήκει σνγ- 
κειμένων. Πυσόμενος δε ταυτην ό παϊς 
Ναδίρ, ήχσέσση μέν ταύτη καί έχαλέ- 
πηνε, δήλα δε τά δόξαντά οί ουδενί έποίψ 
σεν, άλλ* αρέσκειαν προσποιήσεις, ές 
Ισπαχάν επανήλθε, γνωρίσας τάχα, ά δ 
βασιΜς,ώς άρχηγεμών της Περσίας έποίη- 
σε. Μ ετά δε ον πολλάς ή μέρας, έστιά- 
σαι τάχα τον βασιλέα και τους περί αυ
τόν έκτος τον Ισπαχάν έν τοις αυτοί) αρ
χείο ις βουλήσεις, και έορτάσαι οντω την 
ειρήνην, εκείνους μεν κατασφαγψαι πάν- 
τας έκέί^υσε, τον δε ήλίσιον Χουσσεϊνί- 
δην, άπέπεμψε μεν ές τά βασίλεια, πο
λιτευόμενος τον λαόν, διαπρα’ξάμενος δέ 
αυτώ οίνοφλνγίας καί αισχρών έρώτων 
δημοσίαν υπόληψιν, μισητέον καί βδελυ- 
κτέον τοίς πέρσαις άποκατέστησε, καί τέ
λος τής βασιλείας εξέωσεν, καί ές το Χο- 
ρασάν έπεμψεν, εκεί που εν τινι φρού
ριο) κεκλεισμένον βιώσοντα τον φανλόβιον 
αλλά κασ* οδόν ό Ταχμάζ άπέσανε.
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Μετά δε τον θάνατον αντον, παιδ9 
αντώ καταλειρ&έντα κομιδή ανήλικα, βα
σιλέα τής Περσίας ό Ταχμάζ παίς Ναδίρ 
άνηγόρενσεν vp° εαυτόν τής βασιλείας επί
τροπον καί ποτέ διατρίβοντος αντον έν 
τοϊς παρακνρίοις έν Αλαν ία βέρους, ώσπερ 
συχνά ποιεϊν ειώδει, τή ώραιότητι του τό
που έλκόμένος, συνέβη τάχα τό παιδίον 
τεδνάναι. Τηνικαύτα ό ύπουλος καί κρν- 
ψίνονς Ναδίρ, τής αγγελίας τού θανάτου 
ψούσης, κατήφειαν πολλήν, καί λύπην 
βαϊτεϊαν προσποιούμενος , περί τού ποιη- 
τέου ήπόρει, καί το τ ί  ποιήσωμεν, πώς 
δια&ώμεν το μέλλον, σνχνώς καί μετά βα
ρέων αναστεναγμών επελέγετο. Τον βα
σιλικού οικου πάντη έκλείχραντος, άπορα- 
μύδητος ό Ταχμάζ Ναδίρ έραίνετο. Τη- 
νικαυτα των περί αυτόν τις λογιών άνίστα- 
ται,καί άρχόμένος οϋτω τον λόγου ,,γενεαί 
έρχονται, γενεαί παρελεύσονται" δημη
γορεί, παραμυ&εϊται άπαντας y καί αυτόν 
τον Ταχμάζ παϊδα Ναδίρ Βασιλέα Περ
σίας, ώς διά τάς μεγάλος καί πασίδηλους



άρετάς, κρείττονα πάντων καί βασιλικών 
απογόνων τυγχάνοντα, προβάλλεται. Ανα~ 
γορενονσι γουν όμοδνμαδόν αυτόν άπαν- 
τεζ, δ, τε στρατός και οι στρατάρχαι, βα
σιλέα Περσίας, και αντί τον Ταχμάζ κου
λή Ναδίρ, ώς πρύτερον εκαλείτο, σιαχ 
Ναδίρ (βασιλέα Ναδίρ) μετωνόμασαν, πε- 
τηκονταετή που τυγχάνοντα.

Μ ετά ταντα ό σιαχ Ναδίρ ϋποτάξαι 
πως καί λεηλατήσαι την πολύολβον Ινδίαν 
βουλό μένος, δπον τηνικαντα ό σιαχ Αλέμ, 
άλλος ουτος Σαρδανάπαλος, έβασίλευεν, 
αποστασίαν πλάττει καί κοινολογεί, έν 
τοϊς έωοις τής Περσίας έν Ανγανία, ου 
πόρήω του Ινδόν ποταμού, καί ές τό Καν- 
δαχάρ μητρόπολιν τής χώρας άφίκετο, λό
γω μεν, αποστασίαν μελετώμένην καί τυ- 
ρευομένην καί νποκαίουσαν καί ήδη έκρα- 
γήσεσδαι μελλουσαν, άπείρξων έν καιρω 
προλαμβάνων, τό δ* αλήτες, λησόμένος 
τον σιαχ Αλέμ, πρά'ξαι, ά έβούλετο κατ 
αυτού, παρασκευαζόμενος. Οντωμένουν 
διατρίιρας χρόνον τινά έν τω Κανδαχάρ ον
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πάνυτοι πορήω τού Ινδού, καί παρασκευα
στείς, άπαίρει αίφν ιδίως επί τής Ινδίας, 
και τον Ινδόν περαιονται μετά έπτά μυ
ριάδων γεγνμνασμένων καί λογάδων άν- 
δρών μαχίμων, καί βαρείας πνροβολίας, 
καί ecSv Τελχίτ μεγάλης πόλεώς, όπου τά  
βασίλεια ήν του σιάχ Λ & μ ελαύνει. J ia -  
πορούντων δε των Ινδών καί καταπληττο- 
μενών τω πράγματι, καί προς άντίστασιν 
τρεπόμενων, άλλα τίνος ενεκα ταυτα, 6 
ϋπονλος καί κρνιρίνους σιάχ Ναδίρ, άτα- 
ράχως μάλα καί ήπίως, Ιλεγεν, ονχ ώς 
έχδρός, ονχ ώς πολέμιος έρχομαι, άλλ* 
ώς φίλοι έπ&νμων, τον έμδν αδελφόν σιάχ 
Λλεμ έπισκειρασ&αι καί άσπάσασδαι, καί 
ειρήνης καί φιλίας παρούσης, περιττά πάν* 
τη τά ές άμυναν, καί βιασάμενοί με άμν- 
νεσ&αι, ϋμεϊς οί τον κακόν αίτιοι, ένοχοι 
έ'σεσ$ε. Ο δέ σιάχ Λλεμ άδροίσας μέγαν 
στρατόν, περί πον τάς πεντήκοντα μυριά
δας, σώματα μαλακά ψνχάς καί καρδίας 
μαλακώτερα ϊχοντα, καί άντιταξασ^αι 
ταυτα %ελήσας εν ησκημενοις παλαιοΐς καί



ευψυχοις στρατιώταις, ονδεν έποίησε, και 
αντάραν έγθράν χεϊρα κατά ξένου έλόμέ
νος, νπ ενοχήν έγένετο, καν άτι τάχιστα 
έαυτόν καν την μεγάλην πάλιν καν πάσαν 
την εντός του Γάγγη Ινδίαν τω του σισν- 
ροποιου υίω αιχμαλώτους γενομένους έώ- 

' ρακεν.
Ο δε νιος του σισνροποιον έσελάσας 

θριαμβευτική πομπή  ές τα βασίλεια τον 
ί'ελχιτ, σείν σιάχ, ο έστι βασιλέα βασύΐων 
έαντδν άνηγόρενσεν. (Ου σοι δοκεϊ, φίλε, 
θέατρου άτεχνώς ό κόσμος, και κωμική 
σκηνή τάάκουόμένα,οπού τραγικά κομμά- 
τια  άποθρηνονντάι, η τραγική σκηνή, οπού 
κωμωδίαν παντοδαπών κωμικών καταχλενα- 
ζομένων κο μ  μ α τ ίων παρίστανται;). Ο όε 
σιάχ Λ ί ΐμ  εν τοϊς βασιλείοιςήν και αυτός, 
ώς θεατής εν θεάτρω όρων τά  γινόμενα. 
Ο σιάχ Ναιδιρ τον στρατόν πολλά πεπο- 
νηκότα βουλόμένος μεν ώφεληθήναι, έπι- 
τρέπειν δε αναφανδόν διαρπαγήν τής πό- 
λεως μή θέλων, διαπράττεταί που τής πό- 
λεως αποστασίαν και έπιβουλήν, και όντως



νπ* ευλογώ αίτια τάχα, την Si αρπαγήν της 
πόλεως τοϊς στρατέ ύμασιν αυτοί) έπέτρε- 
ψεν, έαντω δε ο era εν τοϊς βασίλειο ις ήν 
έφυλαζεν. Εγένετο όε λεία τω νιω του σι- 
ονροποιού, προς άλλοις παμπόλ)*οις, καί 
σκηνή μεγάλη χρνσόπαστός καί διαμάργα- 
ρος, θεραπείαν μεγάλην, οϊα ήν ή του 
χλονσιωτάτον βασιλεως της Ινδίας, ικανή 
ολην χωρήσαι ·  καί ο πολυ^ρΰλλητος θρό
νος, ούπερ το παραρφάχιον εν σχήματι 
ταω ουράς έκπεπόνητο καί έπεξείργαστο, 
διαφόροις πολυτίμους λί^οις, τά διάφορα 
χρώματα τής ταωουράς παρ ιστών *  ετι δε 
καί δύο μεγάλσ,ι ολόχρυσοι καί διάλι&οι 
λυχνίαν i f  έκάτερα τού θρόνον ίστάμεναι .  

Εκαστα ταύτα πολλών χιλιονίων όλ)Μνδι
κών χρυσών ετιμώντο. Η ν  < Γ  ετι καί ή 
χρυσοδιάλι&ος ζώνη τής βασιλίσσης, ήν ό 
σιάχ Ναδίρ τη αύτοκρατορίσση τής Ρουσ- 
σίας δώρον έπέμψατο. Η  τιμή των ρη- 
«Μέντων προσδιώρισται υπό τον Βατάτζη ,  

εξκαίδεκα χιλιόνια ή τού θρόνον χρυσών^ 
οααγε καί ημάς μεμνήσ^αι νυνεστι, δυο-

II



καίδεκα ή τής σκηνές, και οκτώ ή των λυ
χνιών. (Ην δε ό θρόνος ως άλλοθι που άνέ- 
γνωμεν, έργον του νπονλοτάτον καί άσκ?Γ 
τικωτάτου καί ευτυχέστατου των πώποτε 
μνημονευόμενων βασιλέων, τον άποχειρο- 
βιώτου, λέγω, Αονρεγγ Ζ έπ , δς περ νπέρ- 
γηρος μεν, έρ ρω μένος δε καί ψυχή καί σώ- 
ματι έτελεύτησε’ καί ό νιος αυτόν δ δια- 
δεξάμενος αυτόν, άναβάςέςτόν πατρικόν 
θρόνον, ήδη προβεβηκώς ήν μύ,λατή ηλι
κία καί άναβεβηκώς καί νπερβεβηκώς προ 
πολλον ϊσως έτη τά  έβδομήκοντα).

Αιαρπάσας δε ό σιάχ Ναδίρ τα βασί
λεια καί φορολογήσας την Ινδίαν έπιεικώ; 
καί πολλοίς χιλιονίοις χρυσών, ενθρονί
ζει πάλιν Λ ί.εμ , τώ δοκονντι μεν αύτο- 
κράτορα της Ινδίας, τώ δντι δε σκιάν τινα 
αυτοκρατορικής εξουσίας έχοντα, θεατρι
κόν πως τνγχάνοντα αυτοκράτορα  *  διατε- 
θείκει γάρ όντως καί διατετάχει τά τής Ιν
δίας ό πανούργος νιος τον σισυρορόροι, 
ώστε αυτόν καί πόρδρω όντα πλείω εχειτ 
τον Αλέ.ιι εν Ινδία εξουσίαν. Αλλά γάρ



τής τοιαΰτης διαταγής ( έτεροι τηλεγενέες 
νησιώται άπώναντο, ώσπερ ή άλώπηξ του 
μν£ου) ονδεν απώνατο ♦  έφ&η γάρ εκ μέ
σου του θεάτρου άρσεις, έμπλήσας την 
οικουμένην του έαυτω ονόματος, Χαί ποιή-  

σας δανμάζειν των κομματική* ένεκα, άπερ 
ενφνώςμάλα και ευτυχώς νπεκρίνατο. Ανέ- 
στρειρεν ες Περσίαν, ύποπτος δε πέραν 
τον δέοντος γεν ο μένος, και αυστηρότερου 
διοικών, τοιςπερί έ λειτουργοΐς και στρα- 
τηγοΐς έπεχείρησε, και οντω πολλοί όρών- 
τβς άπερ έτεροι έπaSov, τα αυτά καί ου- 
τοι πα&εϊν ϋποπτενοντες, τό , τε αυ&έ- 
καστον αυτόν καί στρυφνόν καί ύποπτον 
μηκέτι φέροντες, συνωμοσία,ν φονικήν 
κατ αυτόν τνρενονσιν, ϊνα τοιοντον βα
σιλέας άπαλλαγώσιν.

Ην στρατιά τώ σιάχ Να.δ/ρ σωματο- 
φυλακονσα, εκ τεσσάρων καί είκοσι 'χι
λιαρχιών συγκείμενη, καί έκάστην νύκτα 
χιλιαρχία μία εν τοΐς βασιλείοις φυλακής 
ένεκα διενυκτέρευε. Μιας τούτων των χι
λιαρχιών τους τα'ξισρχας διαφδείρονσιν
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oi σννωμύταν, εξ ων καν άδελφιδοϊ του 
σιάχ Ναδίρ ετνγχάνον, καί πεί^ονσι κτεΧ~ 
ναι τον Ναδίρ, κα&* ον καιρόν ννκτδς, 
ώς αυτός αεί είώ^εν, έ'ξήρχετο καί έσ κο
πεί εί oi φύλακες τον αφετέρου έργου μη 
άμελοϊεν. Οντως έ'ξελ&όντα ννκτδς, της 
διαφ^αρείσης χιλιαρχίας φυ)*αττονσης, καί 
τοϊς φνλαξι πρόσπελάσαντα, καί κατά 
τδ ειω^ός oi, προσφο)νήσαντα, κατακτεί- 
νονσιν αντδν ούτον ξίφεαι. Αιαπνστου 
δε τον πράγματος γενομένον, βοη&ονσιν 
αί λοιποί ταξιαρχίαν ές τά βασίλεια, καν 
την δόλιον καί άπιστον χιλιαρχίαν κατα- 
κόπτονσιν άπασαν, α/Χ  ον σννωμόταν 
καί ένοχον έφ^άκεσαν σταδμοΐς άποδε- 
δρακύτες, καν ές Χορασάν διεσώ^ησαν, 
οπον καί ή πάτριά ην τον σιάχ Ναδίρ, 
καί ον θησαυροί, ώς έν ασφαλέστερο) τόποι, 
έναπέκενντο * έκεϊγάρπον, ώς δ Βατύ,τζης 
φησίν, ό σιάχ Ναδίρ ώχνρωμένον £αυ- 
μασίως νπδ φνσεως χωρίον προσλαβών, 
τάτης τέχνης προσεχή οχυρώματα. Κα- 
τακτείνεταν δε νπδ των συνωμοτών καί η
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πάτριά τον σιάχ ναδίρ, καί ό ναδιρικός 
οίκος ούκ εφθΐ] φύεις καί εκλείπει παντά- 
πασιν. (Οομς φίλε, oL· τά  τύχης δωρή
ματα' μηδένα τοίννν προ τον τέλους μα
κάριζε, είδώς επί ευκίνητο τάτης σφαίρας 
βεβηκνίας την Τύχην.)

διατριβών ποτέ ο Ναδίρ παρά τον 
Τίγριν περί την περιώνυμον πόλιν Μπαη- 
δάτ, ές ναόν τινα των μωαμεθανών, δπου 
τάφος ην τίνος παρά τοίς μωαμεθανοίς 
περίφημου άγιου, άργυρο) πολλω καί χρν- 
σω κεκοσμη μένος, έσήλθεν άποδώσων τά
χα τω κείμενοι άγιοι το όφειλόμενόν oi 
σέβας καί χρέος * Ιδών δέ τον πολνν όλβον, 
προσβλέψας ες τον τάφον έ’φησε, κύριε, 
ταντά σοι τά χρυσώματα καί άργνρώ- 
ματα, έν τη μακαρία νυνί λήξει διατρί- 
βοντι, περιττά πάντα τυγχάνει και άχρη
στα* οί γάρ μακάριοι των εντελών καί γήι
νων αγαθών εκ πολλον τον περιόντος ον- 
τες ϋπερτεροι, άνεπιδεεϊς πάντη εισί. Επι
τρέψεις γονν πάντως έμοϊ λαβεΐν ταύτα, 
το) την τροφήν καί την ενδνσιν πολλών
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χιλιάδων άνδρών άναδεδεχμένω, καί εκέ- 
λενσε τοΐς περί εαυτόν τοΐ) περιττόν 
άγβονς τον μακάριον άπαλλάξαι.

Φίλος ην τοΐς (ίονοσοις 6 σιάχ Ναδίρ, 
ονχ ώς μη βουλόμενος έπιχειρήσαι τ ί ποτέ 
κατά τούτων, άλλα φρόνιμος ών, την διά 
την εν τη μεγάλη πνροβολία έπιδε'ξιύτητα 
υπεροχήν εκείνων έγνώριζε, καί τούς πέρ- 
σας ον πω Ικανούς άντιπαραταχ^ήναι εκεί- 
νοις ήδει. Καί ποτέ ανέρωτων τινα των 
τά §ονσσων είδότων, καί πνεόμενος ότι 
συντεταγμένος τυγχάνων ό ρουσσων στρα
τός, όντως επιτήδειας καί ταχέως τή πυ- 
ροβολία χρωτο, ώστε άδιαλείπτως εκ του 
στρατού, ώς εκ κλυδωνικον νέφους, φλόγες 
καί καπνοί καί βρονταί έκρήγννσ^αι· αλλά 
νή J ia  γε, υπομειδιάν άπεκρίνατο 6 Ν α
δίρ, βουλοίμην άν κάγώ, ώς γνήσιος πέρ- 
σης, {την πυρολατρείαν των πάλαι περ- 
σών υπαινιττόμένος), εν μέσω τοιουτω 
καί τηλικούτω πυρί άποληφ&είς, ούτω τον 
βίον τελεντήσαι. Φιλικως διεπράξατο παρά
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των ρούσσων την άπόδοσιν τοΐς πέρσαις 
των προς το νότιον τού Αέρβεντ τόπων»

Λδααμίαν ενιαυτόν άφηχε ποτέ τοΐς 
πέρσαις, καί επί τοντω οίκτειρμών έπω- 
νομάσ^η.

Πνεόμενος μεμφόμενόν οί τον vtov 
y.ai διάδοχον επί ταΐς σννεχέσι στρατό- 
λογίαις, καί οτι ονδένα ήρεμεΐν έωη, άπε- 
τνφλώϋατο, τοιουτον διάδοχον άπολιπεϊν 
μη βονλυ μένος.

Επιατρέφων εκ της Ινδίας ηλ£τεν ες 
Μπονχαρίαν, καί φιλίως τοΐς κατοίκοις 
εχρήσατο.

ΙΙερί πολλον ό Ναδίρ έποιεϊτο την 
τακτικήν των ενρωπαίων εισαγοηεΐν τοΐς 
εαυτόν στρατενμασι, καί τον φοβερού 
όπλου της πνροβολιας εφρόντιζε, καί στά
νών κατασκευής επί της Κασπίας καί τον 
περσικόν κόλπον, έφ9 η καί άγγλον έμ
πειρον μετεπέμψατο, καί μυριάδα χρυσών 
κατ έτος αυτοί έχορηγει.

Πολιορκίαν ποτέ φρουριον έν τοΐς όρί- 
οις της Τνρκίας, καί τον παρ9 αυτόν 
πρέσβεως ρονσσον εκταραχ$έντος διά την
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πλησίον αντοϊς πεσον σαν πυροβολικήν 
σφαίραν, ~άρ§ει έ'φη αυτός τω ρονσσιο 
άταράχως μάλα καί κα^εστηκότως, ου- 
δεις ετι κίνδυνος.

Αυτή έστϊν, ω φίλε, εν συτόμωή Ιστο
ρία τον σιάχ Ναδίρ, όσον γε ήν ήμϊν με- 
μνήσ^αι ταντης, έπτά η δη ενιαυτούς ανε- 
γνωκότας. Π ροσέ^μεν  δε τη Ιστορίες της 
Ρουμουνί ας τα μνημονευόμενα, ϊνα, ην 
τι σνμβαίη, άπόλοιτο, λέγω, τό χειρό
γραφον, σώζοιτό γε τούτοι' τό ταντης 
απόσπασμα · ό γάρ κεκτημένος τούτο, ονκ 
οϊδα εϊ ποτέ ές φώς εξελδεϊν τον πολίτην 
αυτού Βατάτζην διά τον τύπον έπιτρέψειε, 
βυζαντιδικήν μούσαν μη δυσωπονμενος. 
Βατάτ&μ ην έκ Βυζάντιον. Ηδει την 
ελληνικήν γλώσσαν, εις ην καί τήν Ιστο
ρίαν τού σιάχ Ναδίρ σννέγραψε, τήν λα
τινικήν, αραβικήν, περσικήν, τνρκικήν, και 
άλλας ευρωπαϊκός γλώσσας. Περιήλ&ε τής 
Ευρώπης πολλά μέρη. Αιέτριχρε πολύν χρό
νον έντή Περσία. Απεστάλη ώς πρέσβυς 
ές τήν Ρουσσίαν παρά τον σιάχ Ναδίρ.



τον κερδαλεόφρονα καί φιλοψευδή καί άμουσον 

και ολως άλογον Ερμήν εκδιδόντας, τούς τά πάντα είδό- 
χας και μηδέν επισταμένους , τά πίτνρα καί τά σκύβα

λα της ελληνικής φιλολογίας, ηδη καί πριν η άναγνώ- 
ναί γε {γνώνιχι γάρ t l  ικανοί ούκ οϊδα) την Ρονμοννίαν, 
καΰνλακτεϊν ταντης άρ/ομενους ακούω' άλλ’ αδαείς ελ

ληνικής παιδείας όντες, αδαείς 'ιστορίας, ναι δη καί 
της παχιίας ακρισίας καί της άκρατούς προπέτειας καί 
της τηλικαντης κακόηχε ίας αυτών 'ένεκα , λεπιδόπτέρα, 
ον μην δί καί άκακα, ψνχάρια άτεχνώς οΐ ά&λιοι τνγ- 
χάνοντες, περιφρονήσεως πολλής, αποκρίσεως δί ονδε- 

μίάς εισιν άξιοι * τι γάρ άν τιςαϋτοΐς τοιοντοις ούσι καί 
όνοματομανίας η κερδομανίας νοοω τό πάν &νειν φι- 

Ιοναιν άποκρίναιτυ; Αεγέτωσαν ο, τ άν βούλονται, 
φλναρείτωσαν οσον άν δϋνωνται, νλακτείτωσαν 'όσον άν 

χωρώσιν αί κεφαλ,αί αυτών ·  μικρά παντάπαοι φροντίς 
Ίπποκλείδρ, η παροιμία φησί.
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