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ΤΟ CYMI ΙOCΙON ΤΟΥ I(AF ΑΝΟΥ 

ί πλείστοι των Έλλήνων και Ιδίq. τ&ν Μακεδόνων 
{}α άγνοουν την γαστρονομικην δεινότη τα καΙ η1ν 
μυ&ώδη γενναιοδωρίαν του άρχαίου Μακεδόνος Καρά-
νου, την οποίαν διδάσκει η παρα τφ μεταγενεστέρφ 

/' συγγραφεί Ά{}ηναίφ σφζομένη περιγραφη πολυτελε-
στάτου συμποσίου, γενομένου μεταξυ του 322 καΙ του 

280 π. Χ. περίπου. Έκ τών αναφερομένων εν ήj διηγήσει 
προσώπων φαίνεται σΗ ο ομώνυμος προς τον γfAινάρχην των 
Μακεδόνων <Ηρακλειδών Κάρανον πλούσιος και μεγαλο
πρεπης Μακεδων ηκμασε κατα το πρότερον ημισυ τοϋ τρί
του π. Χ. αιισνος. <Η διήγησις δεν άναφέρει που έ'ζη ο 
Κάρανος, άλλ' άπλως όνομάζει αύτον Μακεδόνα . Δεν εΙναι 
άπίθ-ανον ση τόπος του συμποσίου εΙναι η τότε πρωτεύουσα 
της Μακεδονίας Πέλλα, η διαδεχθείσα άπο του Άρχελάου 
την πρώτην πρωτεύουσαν 'Έδεσσαν, την άκόμη καΙ σ11μερον 
γραφικωτάτην πόλιν τών καταρρακτών, οπου εφύοντο τα 
περίφημα αυτόματα ρόδα τα εχοντα, κατα τον <Ηρόδοτον, 
έ~ήΚO,ντα φύλλα και υπερτερούντα τών αλλων κατα την 
ευωδιαν. 

Βεβαίως 'i πολυ τελης διασκέδασις, την οποίαν άναφέρει 
δ Ά{},lναιος, δεν ητο μία των συνή{}ων διασκεδάσεων της 
οικογενείας, άλλ' ητο εκτακτος εορτι1, την οποίαν παρείχεν 
ο Κάρανος εις τους φίλους επι τοίς γάμοις αυτού. Δεν εΙναι 
δε και αλλως εϋλογον να υπο&έσωμεν οη ησαν πολυ συχναι 
αί τοιαύτης μυ{}ώδους πολυτε.λείας ιδιωτικαι εστιάσεις, διότι 
{}α κα&ίστων πολυ ταχέως άμφίβολον την άν{}ηρότητα και 
του πλουσιωτάτου ιδιω~ικoϋ {}ησαυροϋ. 
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Ό ' Α&ήναιος παρατηρεί, συμφώνως προς την πληροφο
ρίαν τού <Ιππολόχου, παρα τού όποίου παραλαμβάνει την 
περιγραφήν, στι το Μακεδονικον τούτο δείπνον ύπερέβαλε 
κατα την πολυτέλειαν «τα πάντα πανταχού γενόμενα» δεί
πν α. Παρ' σλην δε την επιφυλακτικότητα, μετα της όποίας 
πρέπει να γίν1) δεκτη 11 ενδεχομένη ύπερβολη της περιγρα
φης, πάλιν συγκρατεί αυτην είς τα δυνατα αυτης δρια ή 
σκέψις στι προκειμένου π"ρι γαμηλίου συμποσίου βαfhι
πλούτου Μακεδόνος συγχωρείται και ποιά τις ασωτία εχουσα 
επι τέλους και την αποστολην να κρατήση όπωσδήποτε 
ύψηλα το γόητρον της περιουσίας τού γαμβρού . 'Έπειτα δεν 
πρέπει να λησμονωμεν στι ό γράφων την επιστολην προς 
τον Λυγκέα, εκ της όποίας αποσπάσματα παραλαμ βάνει ό 
Ά&ήναιος, είναι ό Μακεδων 'Ιππόλοχος, ό όποίος ώ; φιλό
πατρις ανηρ γράφων προς ξένον φίλον, προσεπά-θησε να 
μεταδώση προς εκείνον σλας τας λεπτομερείας, τας όποίας 
&πεκόμισεν εκ τού περιψήμου συμποσίου' φιλοτιμούμενος 
δε 'ίσως να καταπλήξη και αυτος τον ξένον φίλον δια της 
χλιδης τού συμπολίτου αύτού, δεν φαίνεται απί{)ανον στι 
διήν-&ισεν οπωσδήποτε τας αναμηΙσεις του. <ο Ά-θήναιος 
αποδίδει, ώς φαίνετα ι, πιστώς και αυτολεξει τον <Ιππόλοχον. 

<ο <Ιππόλοχος ό Μακεδο)ν ητο σύγχρονος τών Σαμίων 
Λυγκέως και Δούριδος (περι το 280 π. Χ.), τών μα-θητών 
του Έρεσίου Θεοφράστου (t 287) του γνωστου φιλοσόφου 
και μα{}ητου τού Άριστοτέλους. υΟπως διηγείται ό 'Αθήναιος 
ό Ίππόλοχος εΙχε μετα τού φίλου αύτού Λυγκέως συνάψει 
,ην συμφων ίαν, σπως εκάτερος ανακοινοί είς τον αλλον 
δι' επιστολης περιγραφην παντος εκτάκτου πολυτελείας καΙ. 
λαμπρότητος δείπνου, σπερ llι'tελε τυχον περιέλ{}ει είς γνώ
σιν αυτού. ΕΙς την δειπνητικην ταύτην κα-&' δλου αλληλο
γραφίαν δφείλομεν και την γνώσιν επισήμων τινών αρχαίων 
δείπνων, τα όποία διέσωσεν μετ' αλ~ων ό εν πλείστοις 
πολυτιμότατος 'Αθ'lναιος. 

<Η περιγράφουσα τσυς γάμους τού Μακεδόνος Καράνου 
επιστολη τού <Ιππολόχου ητο σπανία, κατα τσυς χρόνους 
τού' Α {}ηναίου (170 - 230 μ. Χ.) δια τουτο δε ό συγγραφευς 
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παρέχει μακρα αυτης αποσπάσματα αναφερόμενα εις το 
γαμήλιον δείπνον. 

0'1 προσκεκλημένοι εις το δείπνον ανδρες ησαν ε'ίκοσι .. 
Γυναίκες δεν συνέτρωγον, διότι το αρχαίον ε{}ος εκράτει 
αύτας μακραν τών τοιούτων ανδρικών συγκεντρώσεων είς 
χωριστην διασκέδασιν. 

Προτοϋ είσέλθωσιν οι προσκεκλημένοι εις την α'ί{)-ουσαν 
τού δεtπνου ό εστιών τους φίλους είχε στεφανώσει εκα
στον δια χρυσης « στλεγγίδος ι , ητις ητο εΙδος τιαροειδοϋς 
πανηγυρικού και εορτασίμου καλύμματος της κεφαλης. Αι 
στλεγγίδες αΟται τού Καράνου είχον εκάστη αξίαν πέντε 
χρυσών δηλ. πέντε λιρών τών τότε χρόνων 'ίσων περίπου 
προς τριάκοντα σημερινάς. 
Άλλα τούτο ητο μόνον 1; αρχη της μεγαλοδωρίας τού 

Καράνου, διότι μόλις είσηλθον οι φί.λοι και εξηπλώ~ησαν 
εις τας κλίνας τού συμποσίου ελαβον νέον δώρον αργυράν 
φιάλην, ητοι τάσι, δια να πίωσιν οίνον. ~Hτo αϋτη η πρό
ποσις 1; σρεκτικη ή αλλω; λεγομένη και πρόπομα. Άφού 
εξεκένωσαν τα « ποτήρια » , εδ68η είς εκαστον εντος χαλκού 
δισκοειδούς πινακίου, Koριν~ιακης κατασκευής, αρτος εχων 
το αύτο μέγεθος με το πινάκιον και κόττες και πάππιες και 
φασιανοι και χήνα και αλλα πουλερικα εν αψ8ον ί«(, εκαστος 
δε εκ των συνδαιτυμόνων λαβων δι' εαυτον οσα η~ελε διε
μοίραζε τα ύπόλοιπα εις τους οπισ{}εν ισταμένους ύπηρέτας. 
Περιεφέροντο δε αλλα πολλα καΙ διάφορα φαγητά. 

'Έπειτα ερχεται αλλος δίσκος αργυρούς μετ' αλλου πάλιν 
μεγάλου αρτου και χηνες και λαγοι και ερίφια και αλλοι 
αρτοι και περιστέρια καΙ τρυγόνια. και πέρδικες καΙ οσον 
πλη~oς ϋ.λλων πτηνών ύπηρχε .• τα εχαρίσαμεν και αύτα εις 
τους δούλους » λέγει ό 'Ιππόλοχος «καί, αφού εχορτάσαμεν, 
έπλύναμεν τας χείράς μας » . 'Έπειτα εκoμίσ~σαν πολλοι 
στέφανοι παντοδαπών αν~έων καΙ εν τέλει χρυσαί στλεγγίδες 
εχουσαι το αύτο βάρος προς τον πρώτον στέφανον δια να 
στεφανω~ώσιν οΈ διασκεδάζοντες κατα το αρχαίον εθιμον. 
Ό 'Ιππόλοχος επειτα διηγείται ΟΤΙ εις το συμπόσιον παρί

στατο καΙ Πρωτέας τις, απόγονος τού παλαιού εκείνου Πρω-
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τέου, τού υιού της Λανίκης, ή όποία εΙχε χρηματίσει τροφος 
τού Μ. 'Αλεξάνδρου. Ό νεώτερος ούτος Πρωτέας ήτο τόσον 
φοβερος οίνοπότης, σπως αλλως τε ητο και ό όμώνυμος 
πάππος του, ό φίλος και νικητης εν τούτφ τού Άλεξάνδρου, 
ωστε επιεν είς υγείαν σλων. ΤΟ προπίνειν υπερ των συνε
στιωμένων είναι σήμερον εκδήλωσις φιλικής εύγενείας και 
άβρότητος, ή όποία λόγφ της μικρας συνή-&ως χωρητικό τητος 
των ποτηρίων, δεν δύναται να λάβη και επικίνδυνον μορφ11ν. 
Άλλ' ·εαν λάβητις υπ' όψιν ση εν τφ συμποσίφ τού Καράνου 
επινον βκ μεγάλων κυλίκων 11 και « σκύφων χοαίων», το δε 
κυριώτερον δη ό προπίνων, r"a μη παραβΏ τον bon tOI1 

της συναναστροφης, ('όφειλε να εκκενώση το ποτήριον, να 
εκπ ί1] , δπως ελεγον εκείνοι-τότε άνηλαμβάνεται δτι δεν ήτο 
κοινον και άσήμαντον το κατόρ&ωμα τού Πρωτέου. "Οη δε 
και αλλω; 0'1. Μακεδόνες ήσαν όνομαστοι πόται διηγείται ό 
Ά &ήναιος (ΠΙ 91 σελ. 120). « Μακεδόνες δΊ ως φησιν 
'Έφιππος δ Όλύνο.ιος, tv τφ περι 'Αλεξάνδρου και 
Ήφαισιίωνος ταφής, ουκ ήπΙσταντο πίνειν ευιακιως, 
άΗ' ευ{}έως έχρώντο μεΥάλαις προπ6σεσι, ωστε με{}ύ 
ειν i!tt παρακειμένων τών πρώτων τραπεζών κα ι μη 
δύνασ{}αι τώ" σιτίων άπολαύειν". 
Άφού ό οίνος και οι στέφανοι και τα αl'&η εξήγειραν 

όλίγον η1ν διά-&εσιν καΙ άπεδίωξαν την δυσάρεστον σοβα
ρόcητα 11 δπως χαρ ιέντως λέγει ό άρχαίος «ηδη δε ήμών 
ήδέω ς άπηλ.λοτριcoμένων του σωφρονείν » είσορμωσιν 
είς την α'ί{}ουσαν τα σμήνη τoiί ελαφρού κόσμου, αύλητρί
δες και μουσουργοι και Ψοδιαί τινες παίζουσαι σαμβύκην, 
« γυμναι δε σπω; εφάνη, προσ,'}έτει ό Ίππόλοχος, αν και 
μερικοι ελεγον ση είχον χιτωνας». 'Εκ του χαριτολογήματος 
δύναται κανεις να φαντασ&ίj την εκτασιν τού διαφανονς 
~ων χιτώνων. 

Κατόπιν είσέρχονται αλλαι γυναίκες φέρουσαι έκάστη δύο 
ληκύ&ους μύρου, μίαν άργυραν και μίαν χρυσην, χωρητικό
τητος μιας κοτύλης ητοι 80 περίπου δραμ., αί όποία ι ήσαν 
συνδεδεμέναι δια χρυσης κορδέλλας, και εδωκαν είς εκαστον 
εκ των συνδαιτυμόνων, ίνα άλειφ&ίj και εύ&υμήσ-Ώ εκ της 
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ευωδίας του πολυτίμου μύρου. Ήσαν ολα προϋπολελογι
σμένα, ως παρατηρεί ό άναγνώστης, μετ ' άλη{}ους επιστη
μονικης γνώσεως τών τοιούτων λεπτομερειών της εύζωιας 
και της περι τα συμποσιακα ζητήματα γαστρονομικης εύαι
σ&ησίας ως και τής άριστοτεχνικής οντως δεξιότητος προς 
παράτασιν της ευωχίας δια της άποφυγής τοϋ κόρου, ωστε 
να ώχριιί προ αυτών ή περιβόητος γ..αστρονομικη δεινότης 
του νεωτέρου Γάλλου αρεοπαγίτου Brillat - Savarin, του 
γράψαντος την Physiologie du got1t (1765 - 1826). 

ΔΕν ε'ίμε-θα δε άκόμη εις την δύσιν της διασκεδάσεως, διότι 
'νέος εισφέρεται τεράστιος άργυροϋς μετα παχείας επιχρυ
σώσεως δίσκος, σΧ11ματος τών μεγάλων τουρκικών απλωτών 
ταψίων, μία περιουσία, ως {}α ελέγομεν σήμερον κατα Τ11ν 
εκφρασιν του Ίππολόχου « πλούτος άντι δείπνου » . 'Εν.Ος 
του κολοσσιαίου τούτου δίσκου ητο τοπο{}ετημένος όλόκλη
ρος μέγας ψ11τος χοίρος ϋπτιος, δεικνύων ανω τΊ1ν κοιλίαν 
του γεμάτην με χίλια καλά' διότι ήσαν εντος αυτου ψημέ
ναι τσίχλαι μετα του χοίρου και μήτραι και συκαλλίδες (οί 
σημερινοι συκοφαγαδες) εν απείρφ άφ{}oνί~ και κροκοι 
αυγών επ' αυτών και στρείδια και κτένια --θαλασσινά. Φαν
τάζεται πας τις άποτέλεσμα του δαιμονίου ηντως αυτου 
συνδυασμου τών γεύσf;ων, την νοστιμάδαν του γεύματος 
και t11" εκ ταύτης προκλη-θείσαν μακαριότητα τών περιφ11-
μων αυτών κοιλιοδούλων, οί όποίοι μετ α ταυτα ελαβον 
και ψωμι άπο κα{}αρον σιτάρι εντος πινακίου, το όποίον, 
εννοείται, έχαρίσ{}η εις τΟ'υς φιλοξενουμένους. 

Μετα εν πότήριον ο'ίνου, προσετέθη προ τών συνδαιτυ
μόνων ζεστον κατσικάκι επι αλλου πάλιν όμοίου πινακίου 
μετ α χρυσών κοχλιαρίων. Τότε ό Κάρανος, βλέπων οτι είχον 
παρ α πολλα μέχρι στενοχωρίας συσσωρευ{}fj προ τών ξένων 
του, διατάσσει να δο{}ώσιν εις αυτους σπυρίδες (ζεμπίλια) 
και άρτοφόρα σακκούλια πεπλεγμένα δια λωρίδων ελεφαντο
κολλήτων, οί δε ξένοι εν--θουσιασμένοι έχειροκρότησαν την 
γενναιοδωρίαν του γαμβρου, χαίροντες βεβαίως, διότι οϋτω 
περιέσφζον και τα έως τότε δοθέντα εις αυτούς. Άλλ' ή 
κολακευθείσα έλευ-θεριότης του Καράνου νέους προσ{}έτει 
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στεφάνους και νέον διπλούν ληκύftιον μύρου χρυσουν καΙ 
άργυρουν 'ίσου βάρους προς τα πρώτα. Και γίνεται νέα 
εισβολη ελαφροκόσμου αρρενος και -&ήλεος, γυναίκες -&αυμα
τοποιοι γυμναι κυβιστώσαι επι ξιφών και εκβάλλουσαι πυρ 
εκ τού στόματος. 

Μετα το πέρας καΙ της « πράξεως » ταύτης τού συμποσίου, 
οί. συνδαιτυμόνες τρέπονται μετα ζωηροτέρου ζήλου καΙ 
-&ερμότητος προς το ποτόν, δοκιμάζοντες σλα τα ε'ίδη τών 
περιφήμων τότε ο'ίνων της Θάσου καΙ της Λέσβου και της 
Μένδης, της εν Τ'Ϊi Xαλκιδικ'Ϊi σημερινής Καλλάντρας, κομι
σftέντων είς εκαστον εντος χρυσών άγγείων σεβαστου μεγέ
{}ους! Μετα τον πότον παρουσιάζεται ί'άλινος δίσκος έντος 
άργυρας {}ήκης, διαμέτρου δύο πήχεων περίπου, γεματος 
ψητα ψάρια δλων τών είδών και δίδεται είς εκαστον άρτο
φόριαν περιέχον αρτους της Καππαδοκίας δηλ. κατεσκευα
σμένους κατα τον Καππαδόκιον τρόπον, σπως -&α ελέγομεν 
σ11μερον ψωμΙ γαλλικον η γερμανικόν κ.τ.λ. Έκ τούτων αλλα 
εφαγον καΙ αλλα εδωκαν εις τους ύπηρέτας. 'Έπειτα νίπτου
σιν εκ νέου τας χείρας και στεφανουνται πάλιν και λαμβά
νουσι νέας χρυσας στλεγγίδας διπλασίου μεγέ{}ους τών 
προτέρων και αλλα δύο ληκύθια μύρου οί άκούραστοι και 
άχόρταστοι συνδαιτυμόνες. 

''Οτε δε επι τέλους εγένετο 11συχία αναπηδ11σας εκ της 
κλίνη; ό Πρωτέας ζητεί ενα ~ σκύφoν χοαίον » 11 σπως {}ι'ι 
ελέγομεν σή μερον, εαν ε'ίχομεν, ΠΟτΊ1ρι « χιλιάρικον » (1 χους 
= 3,283 γραμμάρια) καΙ άφου τό εγέμισε κρασι της Θάσου 
και εσταξε και ολίγον νερον μέσα δια τον τύπον το ίΙπιεν 
ολον και εΙπεν-
Ό πλεϊστα πlνων πλεϊστα κ' εύφραν{}ήσεται. 
Τότε ό Κάρανος είπε: Άφου πρώτος επιες, κράτησε πρώ

τος καΙ το ποτήριον δώρον· αύτο δε {}α εΙναι το βραβείον 
και τών αλλων, σσοι -&α πίωσΙ b . Μόλις ηκουσαν ταύτα επε
τάχ-&ησαν ολοι καιηρπασαν, οπως επρόφftασαν, τα ποτήρια. 
ΕΙς δμως των συνδαιτυμόνων μας μη δυνάμενος δ δυστυ
χης vC( πίη άνεκά{}ισεν είς την κλίνην καΙ εκλαιεν, επειδη 
εμεινεν ασκυφος δηλ . χωρις ποτήρι. Ό Κάρανος τότε κατα 
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χάριν τοϋ δίδει κενον το ποτήριον! "Εν εΙδος πολεμικοϋ 
μεταλλίου ανευ διεμβολων! ~ 

"Επειτα νέα πάλιν διάν{}ισις της διασκεδάσεως. Χορος 
έκατονταμελης είσέρχεται και ψάλλει τον γαμήλιον υ μνον 
άρμονικώτατα. Μετα ταϋτα δε {}ωπεύει τους δφ{}αλμους 
νέα εμφάνισις δρχηστρίδων, αί όποίαι παριστάνουσι Νύμφας 
καΙ ΝηρηΙδας. Μετα και αυτην την απόλαυσιν οί συμποσιά
ζοντες εξακολου{}οϋσι καρτερικώτατα την διασκέδασιν . 
'Επειδι1 δε iιρχισε να σκοτιν ιάζτι, ανοίγεται ό οΙκος αφαιρου
μένων των λευκων παραπετασμάτων, τα όποία περ ιελάμ
βανον τα πάντα γύρω και ανεφάνησαν δ~δες λειτουργοϋσαι 
δια μηχανημάτων καΙ 'Έρωτες και <Ερμαί και Άρτέμιδες 
και Πάνες ως αγαλμάτια φωτίζοντα με αργυροϋς λαμπτηρας . 
«'Εν Φ δε ήμείς ε{}αυμάζομεν τα μηχανικα αύτα κατορ{}ώ
ματα . λέγει ό <Ιππόλοχος, • περιεφέροντο εΙς εκαστον σου
βλισμένοι με αργυρας Μακεδονικας {}ηρευτικας λόγχας, τας 
καλουμένας σιβύνας, εντος δίσκων αργυρων τετραγώνων με 
χρυσας ταινίας αγριόχοιροι, ομοιοι προς εκείνους τφ οντ ι 
τους μυ{}ικους Έρυμαν{}ίους! 

Και το {}αϋμα εΙναι οτι, εν Φ ι\με&α κατάκοποι Εντελως 
καΙ ζαλισμένοι απο την μέ{}ην, όσάκις εβλέπομεν οτι εφέ
ρετο τίπο τε, ολοι εσηκωνόμε&α είς τα πόδια και συνηρχό
με&α εκ της μέ{}ης ~ . Βεβαίως αξίζει να &αυμάστι καν εις τους 
φίλους τοϋ Καράνου με&' ολην την δόσιν της χαριτολόγου 
υπερ βολης, την όποίαν εχει ό 'Ιππόλοχος. Πρέπει δε και να 
τΟ'υς ζηλεύστι, διότι Εν τφ μεταξυ όλα τα πολυτελη σκεύη 
της τραπέζης περιήρχοντο εις την κυρ ιότητά των και εστοι
βάζοντο εΙς τα ζεμπίλια και τους σάκκους, περ~ των όποίων 
εΙχε πάλιν ό πλούσιος Άμφιτρύων φροντίσει, ως ε'ίδο μεν, 
ωσεΙ φιλοτιμούμενος, όπως οί ξένοι του ξεσηκώσουν σχεδΟν 
το σπίτι του. 'Επι τέλους κατα Μακεδονικον ε&ος επι
κρατοϋν είς τας πολυαν&ρώπους διασκεδάσεις δίδεται δια 
σάλπιγγος το σύν{}ημα τοϋ τελευταίου δείπνου. <ο Κάρανος 
διατάσσει τους ύπηρέτας να περιφέρωνται με μικρα ΠΟΤ11 ρια 
και οϋτω επινον κατ α μικρας δόσεις ως αντίδοτον κατα της 
προηγη{}είσης ακρατοποσίας. 



Ί! ,'}αυμασία προτομ;] δνου έκ:της κλίνης της Πέ1.λης. 



ΕΡΟΛΟΙΊΟΝ 

,ωτι-;ον εν παρόδφ στι εν τοίς ύστέροις χρόνοις οί 
_-,ιοι τών <Ελλήνων dρχ6μεvοι μεν tv μικροίς επινον, 

πλησ{Jέvτες δε tv μεΥάλοις » , οπως, δικαίως -θαυμάζων 
δια το άντίστροφον τού πράγματος, αναφέρει ό αρχαίος 
Άνάχαρσις παρ α τφ Διογένει τφ Λαερτίφ. 

αΕπειτα είσέρχεται ό γελωτσποιος Μανδρογένης, απόγονος 
τού περιφήμου εκείνου Στράτωνος τού Ά&ηναίου, και 
προκαλεί τους γέλωτας ολων χορεύων μάλιστα και μετα της 
ύπερογδοηκονταετούς γυναικός του. Μετα την όρεκτικην 
αύτην ανάπαυλαν εΙσέρχονται τα επιδόρπια καΙ προσφέρον
ται είς εκαστον εvτoς πλεκτών ελεφαντσκολλήτων σάκκων 
τραγήματα 11ΤΟΙ διάφοροι ξηροΙ καρποΙ και διάφορα ε'ίδη 
γλυκυσμάτων Κρητικών και Σαμιακών καΙ 'Αθηνα'ίκών 
μετα τών -θηκών αυτών . Άφού ετελείωσε και η διατύπωσις 
αϋτη οί συνδαιτυμόνες απέρχονται τέλος πάντων εκ της 
οΙκίας τού Καράνου, ή δε μέριμνα και ό φόβος δια τη" 
περιουσίαν, την όποίαν συναπεκόμιζον εκ τού γάμου, είχε 
τόσον διεγείρει τα νεϋρά των, ωστε ουδεμίαν ησ&άνοντο 
πλέον μέ-θην. « Σύ δε μόνoν ~ γράφει κλείων την προς τον 
Λυγκέα επιστολην δ <Ιππόλοχος « εν Ά{}ήναις μένων μακα
ρίζεις τον εαυτόν σου, διότι ακούεις τας φιλοσοφικας -&έσεις 
τού Θεοφράστου, τρώγων -θυμάρια και ευζωμα (ρόκαν) και 
τοιις ωραίους σtρεπτούς και -&εώμενος τας εορτας τών 
Ληναίων και τών Χύτρων. <Ημείς δέ, διασκεδάσαντες και 
φιιγόντες πλούτον αντι μερίδων, απήλ,'tομε,/ εκ '(ού δείπνου 
του Καράνου ζητούντες να αγοράσω μεν (Ίλλοι μεν οΙκίας, 
ι'ίλλ.οι δε αγρους καΙ άλλοι δούλους:>. 

ΓΕQΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 


