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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

(Ο ΛΙΓΑ TIN A  ΔΙΑ  ΤΟΝ ΣΥΓΓΡ Α Φ Ε Α )

«Οί νεκροί άναζοϋν»

«01 άποθνήσκοντες μεταβάλλονται είς άθανάτους δταν Εγκα
ταλείπουν πνευματικήν Εργασίαν».

'Ο αείμνηστος Γεώργιος Γιαννακάκης, ό άριστος διδάσκαλος καί παι
δαγωγός, άφοϋ έπί ολόκληρον πεντηκονταετίαν έδίδαξε και έμόρφωσεν Ελ- 
ληνόπαιδας με τάς ύγιεϊζ άρχάς τήζ προσηλώσεως και αγάπης πρός την 
Θρησκείαν και την Πατρίδα οχι μόνον δεν έκονράσθη, άλλ3 ακαταπόνητος 
έρευνητής και Ιστοριοδίφης, μετά τό πέρας τής διδασκαλικής τον θητείας, 
ένεκλείσθη εις τάς βιβλιοθήκας καί με στοργήν καί αγάπην διά τήν Θρά
κην ήρεύνησε, έσταχνολόγησε καί άπεταμίενσεν δσα ήδύναντο να κορέαουν 
τήν δίψαν μαθήσεως περί τής Ιστορίας τής πολύπαθους καί άλησμονήτου 
πατρίδας μας από των άρχαιοτάτων της χρόνων.

Οί καρποί τήζ τοιαντης πολυμόχθου καί έθνικωτάτης εργασίας άπετέ- 
λεσαν συγγράμματα καί πραγματείας, άτινα τό «θρακικόν Κέντρον» με εν
θουσιασμόν καί υπερηφάνειαν περιέλαβεν είς τους 20ον, 30ον, 34ον καί 
35ον τόμους των «Θρακικών». Ύπελείπετο, έν τούτοις, καί άλλη άνέκδο- 
τος εργασία: « 'Η  Θράκη ως προμάχων τοϋ Βυζαντίου.—Αί έπιδρομαί των 
βαρβάρων 330—1463 μ. X.». Τήν περισπονδαστον καί άξιέπαινον ταύτην 
εργασίαν εξ νπερτριακοσίων σελίδων άνέλαβε φιλοτίμως καί κοπιωδώς νά 
περισυλλέξη, ταξινόμηση, δακτυλογράφηση, διόρθωση καί με ελαχίστας 
προσθήκας νά μας παραδώση πρός δημοσίευσιν, ό πατρώζων υιός κ. 3Αντώ
νιος Γεώργ. Γιαννακάκης, μέλος τοϋ Δ. Συμβουλίου μας καί έκ των πολυ
τίμων συνεργατών τοϋ «Θρακικοϋ Κέντρου».

Κατ αυτόν τον τρόπον τό πρεσβυγενές Θρακικόν Σωματειον μας άνέ
λαβε νά εκπλήρωσή έν όφειλόμενον καθήκον είς μνήμην διαπρεποϋς συμπα
τριώτου, σοφοϋ δέ καί άκουράστου των γραμμάτων λειτουργοϋ. Ή  Πολι
τεία, παρέλειψε νά τίμηση, ώς είχε καθήκον, ένα έξόχως πνευματικόν άνδρα, 
άναλώσαντα εαυτόν μέχρι τής υπέρ ΟΟετοϋς ζωής του είς τά γράμματα καί 
είς τήν ερευνάν τής ιστορίας τής 'Ελληνο-θρακικής μας πατρίδος.

'Ο Γεώργιος Γιαννακάκης, σεμνός καί ανιδιοτελής, έτερμάτισε τήν
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πλονσίαν πνευματικήν εργασίαν τον με την ελπίδα δτι κάποτε ή συμβολή 
του αυτή είς τήν νπόθεσιν τής Θράκης, θέλει τνχει τής δεούσηζ άναγνωρί- 
σεως. Τό «Θρακικόν Κέντρον» μέ τήν τριακονταετή σταδιοδρομίαν του, έν 
τω μέτριο των δυνάμεων του, αισθάνεται υπερηφάνειαν καί χαράν, δταν 
κατορθώνη νά τιμά καί νά διακρίνη τού; αφανείς τής γραφίδος ήρωας. 
Μεταξύ αυτών έξέχουσαν θέσιν κατέχει 6 αλησμόνητος έκ Θράκης διδάσκα
λός μας Γεώργιος Γιαννακάκης, είς ίεράν μνήμην τον οποίον άφιεροννται 
εύλαβώς at ως ανω γραμμαί. Φ. Μ .

Έ ν Άθήναις τή 19 Ιουνίου 196.2

Άξιότιμον Κύριον Φίλιππον Μανουηλίδην 
'Πρόεδρον Θρακικού Κέντρου Ένταΰθα

Σεβαστέ μοι Κύριε Πρόεδρε,

’Απείρους ευχαριστώ διά τα οσα συγκινητικά λέγετε, προλογίζοντες τό 
πόνημα τού μακαρίτου πατρός μου «Ή  Θράκη ώς Προμάχων τού Βυζαν
τίου», καθώς καί δια τους.επαίνους ούς απευθύνετε, είς εμέ προσωπικώς, έπί 
τη ευκαιρία. Ώστόσον, ή ίδιική ιμου συμβολή, υπήρξε αυμπτωματική καί έν 
πολλοΐς ασήμαντος,, καθ’.δσον τάς έλαχίστας προσθήκας καί διορθώσεις τάς 
οποίας αναφέρετε, ήρΰσθην από ,μή δημοσιευθέν ,ακόμη παλαιύτερον καί λίαν 
ογκώδες χειρόγραφον τού μεταστάντας, κατόπιν άδειας τού ίδιου οτε εύρί- 
•σκετο ακόμη έν ζωή, δεδομένου μάλιστα δτι τό υπό έκτύπωσιν σύγγραμμα 
αποτελεί ,εύρείαν. απλώς περίληψιν τούτου·

. Ό  αείμνηστος ήτο· υπερήφανος ιδι’ 'Τμάς, Εξέφραζε τον 'θαυμασμόν 
του επαναλαμβάνουν συχνά τήν φράσιν: «'Ο. μαθητής υπερέβαλε τον διδά
σκαλον»· Έπίστευε καί ιύπεστήριζεν δτι είσθε ό κατ’ εξοχήν φορεύς τών 
έλληνσθρακικών ιδεωδών. Καί δικαίους, διότι τό έργον 'Υμών είναι άσύγκρι- 
τον. Εκείνο. δμως, τό όποιον δύνατάι νά θεουρηθή ώς επιστέγασμα δλων τών 
άλλων υψηλών τίτλων τιμής, ούς 'Υμείς, διά τάς πρός τό έθνος έν γένει υπη
ρεσίας.· σας} τόσον, επαξίους άπεκτήσατε, είναι ή έκδοσις. τών «Θρακικών». 
Αδιάψευστον δέ περί τούτου τεκμήριον 'αποτελεί, τό περιεχσμενον τών ύπερ- 

τριάκοντα πέντε έν κυκλοφορία τόμων αυτών, μεταξύ τών όποιων δλως έξέ- 
:·.χουσαν Οέσιν κατέχει ή πε,ρί «Ραιδεστού» ύμετέρα πραγματεία· Ή  άόκνως 
-ίυπό τού Θρακικού Κέντρου συνεχιζόμενη προσπάθεια αυτή, κάμνει δλους 
- ημάς νά σεμνυνώμεθα διά τον Πρόεδρόν μας.

Μετά πάσης τιμής
Υη· -, ... · „ · Τ ΑΝΤ· Γ., ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ



ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

Επειδή ή παρούσα ιάφήγησις τής ιστορίας τής Θράκης ώς Βυζαντινής 
Επαρχίας, ιάναφέρεται είς τήν Θρακικήν Γην τήν κειμένην πρός άνατολάς 
του Νέστου ποταμού 'μέχρι τής Μαύρης θαλάσσης, ,καί από Νότου από τού 
Αιγαίου καί τής Προποντίδος |μέχρ.ι τού Αίμου, έκρίναμεν ορθόν, νά προ- 
τάξωμεν σύντομον επισκόπησιν καί τών συμβάντων εις ολόκληρον τον χώ
ρον, τον όποϊον κατελάμβανεν ή προϊστορική Θράκη, προ τής ιέμφανίσεως 
τών Μακεδόνων, έπί τής πολιτικής σκηνής τού τότε κόσμου, καθώς επίσης 
καί τους λόγους διά τους οποίους, :μέ τήν πάροδον τών αιώνων, ή Θράκη 
περιωρίσθη είς τήν ώς άνω έκτασιν, κατά τον Μεσαίωνα

Ή  Προϊστορική Θράκη.— Ή  Προϊστορική Θράκη άπετέλει έν μέγα 
’Ορθογώνιον τετράπλευρον κάπως άνώμαλον είς τήν Βόρειον, Νότιον καί 
’Ανατολικήν πλευράν. Καί ώρίιζετο πρός Βορράν μεν ιαπό τού ποταμού ’Ίστρου 
(Δουνάβεως) (ή βόρειος αυτη γραμμή έξικνεΐτο από του σημείου εκ
βάλλει ό Σαύος ποταμός είς τον Δουναβιν μέχρι τών ιέκβολών τούτου είς 
Μαύρην θάλασσαν)· Πρός άνατολάς από τού Βοσπόρου μέχρι τών έκβολών 
του Δουνάβεως, πρός νότον από τής Προποντίδος θαλάσσης, ^Ελλησπόντου, 
Αιγαίου πελάγους, Θερμαϊκού Κόλπου καί του ορούς ’Όλυμπου, Καί πρός 
δυσμάς από τά όρη Πίνδου - Σκόρδου καί τής ανατολικής πλευράς τής ’Αρ
χαίας ’Ιλλυρίας.

Είς τήν νότιον πλευράν έχει δύο προεξοχάς γής ιείσχωρούσας είς' τό 
Αίγαΐαν, τήν Χαλκιδικήν Χερσόνησον κ.αί τήν Θρακικήν. Επομένως είς τό 
μέγα αυτό ’Ορθογώνιον συμπεριλαμβάνονται σήμηρόν ή ’Ανατολική καί ή 
Δυτική Θράκη, ολόκληρος ή σημερινή Βουλγαρία, ολόκληρος ή Μακεδονία 
καί ή πρός νότον τού Δουνάβεως, Νότιος Γιουγκοσλαβία (Παλαιά ιΣερβίά). 
'Ως Θράκη δε εθεωρεϊτο καί τό σύμπλεγμα τών νήσων Θάσου, ’Ίμβρου, 
Σαμοθράκης, καί Λήμνου. Είς τό μέγα ’Ορθογώνιον τετράπλευρον κατώ- 
κουν 45 περίπου Θρακικά Γένη, τινά τών οποίων κατά τούς'προϊστορικούς 
εκείνους χρόνους εΐχον διαπεραιωθή είς τήν έναντι Μ. Άσίαν καί άπετέλε- 
σαν τούς Φρύγας (Βρύγους έν Θράκη), τούς Βιθυνούς (Θυνούς έν Θράκη), 
τούς Μυσούς καί τούς Τρώας (οί Τρώες ειχον άναμιγεϊ καί μέ άλλα ’Ασια
τικά γένη). Ούτως είχον τά πράγματα τών Θρακών μέχρι τής έμφανίσεως

1. Βλ. «Θρακικά» τ. 30ός.
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των Μακεδόνων, ή Μακεδνών. ( ’ ) ΙΙερι, τά 800 π.Χ. ό (έξ ’Άργους από
γονος τοϋ 'ΗρακλείδουΤημένου Περδίκκας παραλαβών εκατοντάδας τινάς 
Άργείους ήλθεν είς Θεσσαλίαν, παρέλαβε καί τούς επί τών όρέων διαβιούν- 
τας Μακεδόνας καί εισέβαλεν είς τήν πρός βορράν τού Όλυμπου Θράκην 
καί έγκατεστάΟη είς τήν μεταξύ τού Άλιάκμονος καί ’Αξιού χώραν. Ό  
Περδίκκας τον όποιον οί Μακεδόνες άπεκάλεσαν Κάραναν (Κάρανος (από 
τού κάρα - αρχηγός - βασιλεύς), υπέταξε καί συνεχώνευσε τά Θρακικά γένη 
Πιερρίους, Έορδαίους, Βοττιαίους καί Άλμωπούς. Ούτω συνεπηχιθη τό 'Μι
κρόν Μακεδονικόν Κράτος μέ έδραν τάς Αίγάς ή ’Έδεσσαν (Μακεδονιστί 
Βέιδυσσαν) καί βασιλέα τον Περδίκκαν. Οι δε μετά ταύτα διάδοχοι τού Πεο- 
δίκκου από τού 800 έτος 500 π.Χ., έξήπλωσαν βαθμηδόν τήν εξουσίαν των 
πρός δυσμάς καί βορράν ύποτάξαντας τά Θρακικά Γένη, Έλυμιώτας, Όρέ- 
στας, Λυγγιστάς καί Πελαγόνας συγχωνεύσαντες συνάμα καί τούς Θράκας 
τούτους με τούς Μακεδόνας. Καί ταύτα μέν μέχρι τών Περσικών πολέμων, 
δτε έβασίλευε τής τότε Μακεδονίας ’Αλέξανδρος δ Α ', ό υπό τών νοτίων 
'Ελλήνων άποκληθείς Φιλέλλην (Φιλογενής θά ίελέ γομεν σήμερον) ενεκα τών 
πολλών μυστικών του υπηρεσιών, πού προσέφερε τότε είς τον αγώνα τών 
Ελλήνων κατά τού Ξέρξου καί Μαρδονίου. Ό  Αλέξανδρος λοιπόν ούτος, 
απαλλαγείς τών Περσών μετά τήν εν Πλαταιαις Μάχην 470 π·Χ. υπέταξε 
καί τά πρός άνατολάς τού ’Αξιού μέρη μέχρι τού Σ[ϋρυμόνος, ,συγχωνεύ- 
σας τά Θρακικά γένη Μύγδονας, Κρήστωνας, Βυσάλτας, Σύντιας καί μέρος 
τών πρός βορράν Παιάνων Θρακών. Ό τ ε  δέ μετά €να περίπου αιώνα περί 
τό 356 π·Χ. άνήλθεν είς τον θρόνον τής Μακεδονίας Φίλιππος ό Άμύντου, 
πατήρ τού Μεγάλου Αλεξάνδρου, τό Μακεδονικόν Κράτος ώς ανατολικόν 
δριον είχε τον Στρυμόνα, πρός βορράν δέ τον πλόκαμον τού ’Αξιού Έρυ-

1. 01 Μακεδνοι ήσαν λαός Δωρικός. Κατά τούς άρχαίοτάτους χρόνους (1600 π . 
X .)  κατώκονν έπί τών όρέων τής Φθιωτιδοφωκ-δος. "Εζων κατά Πάτριάς άνεξάρτητοι 
μέ  τά πολυπληθή ποίμνιά των. 7Επειδή δέ έπί αιώνας έζων έπί υψηλών όρέων, εϊχον 
απόκτηση ανάστημα υψηλόν, διά τοϋτο τούς ώνόμαζον Μακεδνούς έκ τής λέξεως 
μάκος—( 7 ίωνιστί μήκος).

"Ο τε δέ κατά τήν εποχήν τών Τρωικών οί Καδμείοι τής Βοιωτίας έξήπλωσαν τήν 
έξουσίαν των επί τής Φθιωτιδοφωκίδος, οί Μακεδνοι διά νά φυλάξουν τήν ανεξαρτησίαν 
των, παρέλαβον τά  ποίμνιά των καί άπήλθον πρός βορράν. 7 Εγκατεστάθησαν έπί τών 
όρέων "Ορθρυος, Πίνδου, "Οασης καί "Ολυμπον, τών περιβαλλόντων τήν Θεσσαλίαν, τήν 
όποιαν κατώκονν οί Α ίολεϊς. 7Επειδή δέ έκ ε ί έπιστεύετο ό μύθος, δτι τά  τέσσερα γέ~ 
ντη. Δωριείς, Αίολεϊς, ’Ίω νες καί 7Αχαιοί κατήγοντο έκ τοϋ *Ελληνος υίοϋ τοϋ Δ ευκα 
λίωνος, τοϋ διασωθέντος έκ  τοϋ κατακλυσμού τής Θεσσαλίας, έπλασαν τον μύθον δτι ό 
Δευκαλίων πλήν τών δύο υιών τον 7Αμφικτίωνος καί "Ελληνος, εϊχε καί τρίτον υιόν 
τον Μακεδνόν, έκ τοϋ όποιου κατήγοντο οϋτοι.

Παρέμειναν δέ έν Θεσααλίρ. περί τούς τέσσαρας αιώνας περίπου.
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γών.α. Ό  Φίλιππος ί (356 - 335) π.Χ. ιέξήπλωσε τό Μακεδονικόν Κράτος 
πρός άπασαν τήν λοιπήν Θράκην, άλλα ,μέ τήν Μακεδονίαν συνήνωσε και 
άνεκήρυξεν ώς Μακεδονικήν Γήν τήν μεταξύ Στρυμόνος και Νέστου χώ
ραν, συγχωνεύσας μέ τούς Μακεδόνας τά Θρακικά γένη Ήδωνούς, Όδομάν- 
τους, Δερσαίους, Πανναίους, Ά γριανας καί Παίονας. Έ νεκα τής γενικής 
στρατολογίας πού έφήρμοσε ό Φίλιππος, τά Θρακικά ταύτα γένη, μέχρι τού 
Νέστου καί τής Ροδόπης, εκγυμναζόμενα είς Ελληνικήν γλώσσαν, έξεμα- 
κεδονΐσθησαν ή μάλλον έξελληνίσθησαν καί έπολιτογραφοϋντο πλέον ώς Μα
κεδόνες. Ούτω πώς ή Θράκη έθεωρεΐτο πλέον ή πρός άνατολάς τού Νέστου 
χώρα μέχρι τής Μαύρης Θαλάσσης μέ τά επίλοιπα Θρακικά γένη, τά όποια 
ήσαν τά εξής: Κίκονες, Βίστοάνες, Κορπύλοι, Τραυσοί, Βέσσοι, Σαππαίοι, 
Όδρυσσοί, Άψίνθιοι, Παΐτοι, Κα'ίνοι, "Άρτάκοι, Θυνοί, Τιρανίψαι, Μελαν- 
δύται, Σκυρμίδαι, Νιψαΐοι, Κροβυζοί/ Δανθηλίται, Τρήρες, Τριβαλλοί. Οί 
δέ Γέται οι κατοικούντες τήν μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως πεδινήν περιοχήν, 
έξεδιώχθησαν υπό τών ληστρικών Τριβαλλών κατά τό 376 π.Χ. είς τήν πέραν 
τού Δουνάβεως χώραν, όπου συνεχωνεύθησαν μετά Σκυθικών Γενών καί 
άπετέλεσαν τούς μετά ταύτα Δάκας. Οί Σκορδίσκοι άορ’ ετέρου, οί κατοικούν- 
τες τήν 'βορειοδυτικήν γωνίαν τού ’Ορθογωνίου τετράπλευρου, ήσαν μίγμα 
Θρακών, ’Ιλλυριών, καί Γαλατών, διότι είς εκείνο τό σημεΐον συνηντώνιο 
αί τρείς αύται ’Εθνότητες. Ή  Θράκη κατά τούς χρόνους τής Ελληνιστικής 
περιόδου είχε τελείως έξελληνισθή τόσον διά τής προγενεστέρας έπιδρά- 
σεως τών Ελληνικών αποικιών επ’ αυτής όσον καί διά τής κατακτήσεώς της 
υπό τών Μακεδόνων μετέπειτα. Βραδύτερον επί Ρωμαιοκρατίας, έκχριστια- 
νισθείσα διά τής διαδόσεως τής νέας πίστεως υπό τού Αποστόλου Άνδρέου 
τού Πρωτοκλήτου, ίδρυτού τής εκκλησίας τής Ήρακλείας (αρχαίας Περίν- 
θου), περιωρίσθη είς τό τμήμα τό πρός άνατολάς τού Νέστου μέχρι τής 
Μαύρης θαλάσσης καί από Νότου από τού Αιγαίου καί Προποντίδος μέχρι 
τού Αίμου(1). Έ π ί Αύιτοκράτορος τού Βυζαντίου Κωνσταντίνου τού Πω- 
γωνάτου (668 - 685 μ.Χ.) νέα έθνότης, οί Βούλγαροι τού Άσπαρούχ, κατ- 
ελθόντες, κατέλαβον τήν σχεδόν ιέρημωθεΐσαν υπό τών βαρβαρικών επιδρο
μών άλλοτε Θρακικήν χώραν, τήν μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως, άποκλη- 
Οεΐσαν έκτοτε Βουλγαρίαν. Καί ούτως, ώς Θράκη, παρέμεινε όριστικώς τό 
πρός νότον τού Αίμου τμήμα περί τού οποίου καί όμιλούμεν εν τώ παρόντι 
συγγράμματι(2) .

Έ ν Άθήναις τή 30η Αύγουστου 1956 
Ο Γ Ρ Α Ψ Α Σ

1. Τό μεταξύ Α ίμον και Δουνάβεως τμήμα  τής Θράκης οί Ρωμαίοι ωνόμασαν 
Κάτω Μοισίαν.

2. Β λ. (Θρακικά» τ .  30ος ο. 233.
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Θράκη - Κ ω νσταντινούπολή .— ’Επειδή έπί Θρακικού εδάφους έπί 
τής αρχαίας τών Μεγαρέων αποικίας του Βυζαντίου, ίδρύθη υπό του Με
γάλου Κων)νου, ή πόλις τών Πόλεων, ή Κωνσταντινούπολις, ήτις ύπήρξεν 
και ή έίδρα τών Αύτοκρατόρων, ή Ιστορική σταδίοδροιμία της συνεδέθη άνα- 
ποσπάστως μέ τήν ιστορίαν τής Θράκης, είς τάς άγκάλας τής οποίας καί 
εύρίσκετο καθ’ όλον τό διάστημα τών 11 αιώνων, ώς πρωτεύουσα του Ελλη
νοχριστιανικού εκείνου Κόσμου. Διότι, παν γεγονός, τό όποιον έλάμβανε χώ
ραν είς τήν έξωθεν τών τειχών τής πρωτευούσης έκτεταμένην Θράκην, (τό 
προγεφύρωμα τούτο τής Κωνσταντινουπόλεως) έπέδρα καί έπί τής πρωτευ- 
ούσης ταύτης. Καί επειδή, παν τό γιγνόμενον έν Κωνσταντινουπόλει, έπέδρα 
κατά πρώτιστον λόγον καί έπί τής Θράκης, διά τούτο ένόμισα έμαυτόν ύπο- 
χρεωμένον νά παραθέσω, έν συντόμορ, καί τά περί τής βασιλείας έκάστου 
αύτοκράτορος. 'Όθεν, από τού Μεγάλου Κωνσταντίνου, ίδρυτού τής Ελλη
νοχριστιανικής Αυτοκρατορίας τού Βυζαντίου 330 μ.Χ., θά παρελάσουν πάν- 
τες ούτοι, μέχρι πού τελευταίου μάρτυρος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1453 
μ·Χ. ’Εξετάζεται δέ, έν όλίγοις, ή πολιτεία έκάστου, από Θρακικής πάντοτε 
σκοπιάς καί έπηρείας της, ευεργετικής ή έπιβλαβούς, έπί τής Θρακικής 
χώρας. Ο Γ Ρ Α Ψ Α Σ

Μ ελέτη.— Άναφερομένη είς τάς έπιδρομάς κατά τής Θράκης, ώς 
χώρας τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τού Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι 
τής υπό τών ’Οθωμανών άλώσεως τής Κωνσταντινουπόλεως, ιέπί τή βάσει 
πηγών καί βοηθημάτων.

’Επειδή 'ή εισβολή'τό πρώτον έγένετο υπό Γαλατών τού Ίουλιανού, διά 
τούτο παραθέτομεν κεφάλαιον περί Γαλατών.

Γαλάται (*)—Ούτω άπεκαλούντο τήν εποχήν έκείνη οί μεταξύ ’Ατλαν
τικού, Μάγχης, Ρήνου, Άλπεων, Μεσογείου καί Πυρηναίων Ευρώπης, κά
τοικοι, ή Κέλται λεγόμενοι.

Ό  ’Αρχαίος "Ελλην Εύξενος ιέκ Φωκαίας τής Μ. Άσίας, ναύκληρος, 
έκτισε αποικίαν Ελληνικήν τών Φακαέων (600 π.Χ·) είς Αακυδώνα, λιμέ- 
να  ̂ είς τά παράλια τής Γαλατίας έν Μεσογείω, νυμφευθείς τήν Γυπτίδα (2) 
θυγατέρα τού Νάνυ, αρχοντος τού τόπου. Ή  αποικία αύτη, δνομασθεΐσα 
Μασσαλία, θεωρείται καί σήμερον ώς 6 σπουδαιότερος εμπορικός λιμήν τής

1. *Από τό λατινικόν «9° Hus» — αλέκτωρ. Ο ί Γαλάται διεσκέδαζον όργανώνον- 
τες  συχνάκις αλεκτορομαχίας. Π ερί Γαλατών βλ. καί «Θρακικά» τ. 30ός, σ. 1 8 2 - 187 
καί 189 - 195.

2. Κ α τ’ άλλους Ά ρ ισ το ξένψ  ή Π έτταν.
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Μεσογείου. Οί αρχαίοι Θράκες, Γιαλάιτας ώνόμαζσν ένα πολυπληθή λαόν, 
δστις κατώκει πρός βορράν τής χώρας των πέραν του Δουνάβεως καί Σαύ- 
ου. "Αν οί Γαλάται ούτοι ήσαν όμαίμονες καί ομόγλωσσοι μέ τους Γαλάτας, 
πού κατώκουν κατά τήν αρχαιότητα τήν βόρειον Ιταλίαν (Γκάλλια Τσιζαλ- 
πίνα δηλ. έντεϋθεν των ’Άλπεων Γαλατία) καί τήν ύπεράλπειον Γαλατίαν 
(Γκάλλια Τρανσαλπίνα) είναι άγνωστον( 1). ’Αλέξανδρος ό Μέγας, προ τής 
εκστρατείας είς Άσίαν, διά νά προφύλαξη τήν είς τό Βασίλειον τής Μακε
δονίας ύπαταγεΐσαν Θράκην ιάπό είσβολάς τών πέραν του Δουνάβεως οίκούν- 
των βαρβάρων, έπεχείρησεν εκστρατείαν κατά τών Γετών.

Οί Γέται ώς έλέχΟη ήσαν Θράκες καί κατώκουν πρότερον τήν μεταξύ 
Αίμου καί Δουνάβεως χώραν (σημερινήν κυρίως Βουλγαρίαν). Άλλ’ ολίγα 
ετη προ του Φιλίππου, περί τό 375 π.Χ., εΐχον ούτοι εκδιωχθή ,έκεϊΟεν υπό 
τών Τριβαλλών Θρακών, καί διαβάντες τον Δούναβιν κατώκησαν επί τής 
σημερινής Ρουμανίας. 'Τποτάξας τούς Γέτας, (Γριβαλλούς), έπροχώρησεν 
είς τά έσωτερικά τής χώρας. Έκεΐ έδέχθη τήν περίφημον πρεσβείαν τών 
Γαλατών, τών διατελούντων τότε είς νηπιώδη καί ήμιαγρίαν κατάστασιν. 
Ούτοι έρωτηθέντες σχετικά υπό τοΰ Αλεξάνδρου, έδήλωσαν, δτι άνήκουσι 
είς τό άνδρειότατον έθνος τών Γαλατών, τό όποιον κανένα άλλον δεν φοβείται, 
αλλά μόνον τον Ουρανόν, καί τούτο μήπως πέση καί τούς καταπλακώση, έκεΐ 
επάνω είς τά υψηλά όρη δπου διεβίων. Επειδή δέ έκτοτε ήλθον είς επαφήν 
μέ τούς 'Έλληνας καί Θράκας καί έγνώρισαν τά καλά τοϋ Πολιτισμού, ήρ- 
χισαν αργότερα, επί Ελληνιστικής εποχής καί έπιδρομάς κατά τής Θρά
κης ( 1). Καί έν δσω μέν έζη ό Λυσίμαχος, βασιλεύς τής Θράκης μετά τον 
θάνατον τού ’Αλεξάνδρου, συνεκράτει οϋτος τούς πέραν τού Δουνάβεως βαρ
βάρους. ’Αλλά μετά τον θάνατόν του, βασιλεύοντος έπί Μακεδονίας καί 
Θράκης Πτολεμαίου τού Κεραυνού, περί τό 286 π.Χ·, μοίρα Γαλατών είσβα- 
λούσα, ένΐκησε τόν Κεραυνόν, «λεηλάτησε τήν Μακεδονίαν καί είσέβαλεν είς 
Ελλάδα, πρός αρπαγήν τού θησαυρού τοϋ Μαντείου τών Δελφών. Οί εισβο
λείς όμως προσβληιθέντες καθ'’ οδόν υπό τών Αίτυλών, Φωκέων, Φθιωτών, 
καί άλλων Ελλήνων κατεστράφησαν κατά τό πλεΐστον δ δέ αρχηγός των 
Βρέννος ηύτοκτόνησεν. (Βρέννος δηλ. άρχων Βασιλεύς). Άποδεκατιζύμενοι, 
κατά τήν φυγήν των, μόλις δέκα χιλιάδες έξ αυτών διεσώ'θησαν καί έγκα- 
τεστάθησαν είς τήν Θρακικήν Χερσόνησον, παρά τόν ‘Ελλήσποντον, στή- 
σαντες τάς καλύβας των παρά τούς Αίγός ποταμούς, δπου τό χωρίον καί 
ώνομάσθη έκτοτε Γαλατάς. ’Επειδή έλήστευον ούτοι τούς περί τόν Έλλή-

1. Κ ατά τόν Στράβωνα ήσαν «ομόγλωσσοι και κ α τ’ ονδέν έξηλλαγμένοι» ( X I I 567).

2 . 'Ελληνιστική έποχή : 321 - π. X . — 45 μ . X . άνεκηρύχθη και ή Θράκη Ρω
μαϊκή έπαρχία.
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σποντον οικισμούς ό Βασιλεύς τής Μακεδονίας Φίλιππος δ Ε ' έξεδίωξεν 
αυτούς έκεΐθεν. Φεύγοντες δέ διά του Ιερού ορούς τής Θράκης, ιάπέζευσαν 
έξωΟι τού Βυζαντίου, είς θέσιν ήτις μέχρι σήμερον καλείται Γ αλ α τ ά ρ ι α· 
Έκεΐθεν έκαμψαν τόν μυχόν τού Κερατίου Κόλπου και κατώκησαν μονίμως 
είς τήν έναντι τού Χρυσού Κέρατος παραλίαν, ήτις έκτοτε φέρει τό όνομα 
Γ α λ α τ ά ς ( ’) ’Αλλά περί τό 275 τό πλεΐστον τούτων παρέλαβεν ώς μισθο
φόρους 6 Βασιλεύς τής Βιθυνίας Νικομήδης (ο κτίσας τήν Νικομήδειαν). 
Ά λλ’ ούτοι, έν Μ. Άσία, παρεξετράπησαν είς δείνας λεηλασίας καθ’ όλων 
τών Ελληνιστικών εκείνων κρατών, Βιθυνίας, Περγάμου, Πόντου κα'ι Καπ
παδοκίας. Τότε οί ηγεμόνες τούτων συνεμμάχησαν κατ’ αυτών. Τούς προσ- 
έβαλον πανταχόθεν και τούς ήνάγκασαν νά συνοικισθώσι μονίμως είς τά 
βόρεια τής Μεγάλης Φρυγίας, δπου έκτοτε, ή χώρα εκείνη άπεκλήθη Γαλα
τία (230 π.Χ.) Έ ξ  αυτών οί μέν Τελεσβόλιοι έγκατεστάθησαν είς Πεσοι- 
νούντα, οί Τεκτοσάλιοι είς Τάβιον, οί δέ Τέκμοι είς Ά γκ υ ρ α ν(2). Έκεΐ, σύν 
τώ χρόνω έξελληνίσθησαν- Βραδύτερον, διά τού Χριστιανισμού, έξεχριστια- 
νίσθησαν. (Ίδ έ  επιστολήν τού Αποστόλου Παύλου πρός Γαλάτας). Συγ- 
χωνευΟέντες δέ μέ τά εγχώρια εξελληνισμένα στοιχεία, ύπέστησαν καί ούτοι 
βραδύτερον τήν τύχην τού δλου Μικρασιατικού Ελληνισμού, τού οποίου οί 
απόγονοι έξισλαμΐσθησαν καί έξετουρκίσθησαν.

Τό επί τή ς  Θράκης Γαλατικόν Κράτος τής Τ ύ λ εω ς2 8 0  - 220 π . X. 
Μετά τήν καταστροφήν τών είσβαλόντων είς τήν Ελλάδα Γαλατών τού Βρέν- 
νου, άλλη πολυπληθής μοίρα Γαλατών, υπό αρχηγόν τόν Κομοντόριον είσέ- 
βαλεν είς Θράκην, διέβη τόν Αίμον, ύπέταξεν άπασαν τήν χώραν καί ίδρυ
σε τό Κράτος τής Τύλεως, (273 π.Χ.) τό όποιον καί έκυριάρχησεν έπ’ αυτής 
έπί 60 ολόκληρα έτη, μή έξαιρουμένων ουδέ τών παραλιακών ελληνικών πό
λεων, συμπεριλαμβανομένου καί αυτού τού Βυζαντίου ακόμη. Αί πόλεις αύται 
κατέστησαν φόρου υποτελείς είς τούς Γαλάτας. Ή  πρωτεύουσά των Τύλις 
είχε κτισθή είς τά βορειοδυτικά τής Όρεστιάδος (νύν Άδριανουπόλεως), 
πρός βορράν τού Έβρου ποταμού, έν τώ μέσω τής σημερινής νοτίου Βουλ
γαρίας, ή βορείου Θράκης (Ανατολικής Ρωμυλίας). Κατά τό 220 δμο>ς 
π.Χ., οί Θράκες, έπαναστατήσαντες, έξεδίωξαν τούς Γαλάτας καί ίδρυσαν 
διαφόρους ήγεμονίας, αΐτινες σύν τώ χρόνω, μετά τήν υποταγήν τής Μακεδο-

1. Κ ατά τόν αείμνηστον βυζαντινολόγον Τζανήν Παπαδοπούλαν, τό όνομα έδόθη 
άπό τούς Φράγκους, |<<goletas» που σημαίνει κάτεργον. Κ ατ’ άλλους από τό γ ε _ 
νοβέζικο «galata» διά τις  Καραβόσκαλες, πού ήσαν εκεί. Ή  ιδία ονομασία έδόθη 
διατηρούμενη ακόμη, και είς άλλας άκτάς,, οπως π. χ. είς τήν έναντι τοϋ Πόρον πα  
ραλίαν.

2. Περί «Ά γκύρας»  βλ. «Θρακικά», τ .  30ός ( ' Ιστορία τής Θράκης— Αρχαίοι Χ ρό
νοι) σ. 192.
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νιας είς τούς Ρωμαίους, ύπετάγησαν καί αύται είς τούτους. Οί Ρωμαίοι, 
έν Θράκη, παρεχώρησαν σκιάν τινα ελευθερίας, ίνα μή δελεασθώσιν οί λαοί 
της καί συμπράξωσι μέ τούς Μακεδόνας κατά τής ίδικής των κυριαρχίας.

ίίαρατηοήσεις επί τής καταστάσεως τοΰ έ ν  Ευρώπη ‘Ελληνισμού 
μετά τήν οριστικήν διαίρεσιν τοΰ Κράτους τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου.

Μετά τόν θάνατον ’Αλεξάνδρου τοϋ Μεγάλου, 321 π.Χ. δ τοποτηρητής τοϋ 
βασιλείου Περδίκκας διένειμε τάς επαρχίας είς τούς διαφόρους στρατηγούς. 
Αλλά, δυστυχώς, ,ήρχισεν επίμονος πάλη μεταξύ τών ήγεμόνων τούτων, 
καθ’ ήν πολλοί τούτων έπεσαν μαχόμενοι κατ’ άλλήλων. Μετά δέ τήν έν Ίψ ώ  
τής Φρυγίας ,μεγάλην μάχην 301 π·Χ.οί νικηταί Σέλευκος ό Νικάτωρ, Πτο
λεμαίος, Κάσσανδρος καί Λυσίμαχος διένειμαν ιδλας τάς χώρας μεταξύ των 
καί έσχημάτισαν τά τέσσαρα μεγάλα κράτη, λαβόντες έκαστος καί τόν τίτλον 
τού Βασιλέως. 'Καί δ μέν Σέλευκος δ Νικάτωρ έλαβεν δλας σχεδόν τάς 
Άσιατικάς χώρας, Συρίαν, Μεσοποταμίαν, Περσίαν καί Ινδίας. Ό  Πτο
λεμαίος δ Λάγου τάς εν ’Αφρικής χώρας, ό Κάσσανδρος, υιός τού ’Αντι
πάτρου, τήν 'Μακεδονίαν καί Ελλάδα καί δ Λυσίμαχος τήν Θράκην, μέχ^ρι τού 
Δουνάβεως. Αλλά παρατηρούμεν, δτι τά έν Ευρώπη ταύτα δύο βασίλεια, 
Μακεδονίας καί Θράκης, σύν τώ χρόνω περιέπεσαν είς μεγάλην αδυναμίαν, 
από άπόψεως στρατιωτικής. Διότι, ούτε ή Μακεδονία, ούτε ή Θράκη ήδυνή- 
Οησαν να άποκρούσωσι τούς μετ’ ολίγα έτη επιθετικούς πολέμους τών πέραν 
τοϋ Δουνάβεως οίκούντων Γαλατικών γενεών. Καί τούτο, ένεκα τής μεγάλης 
λειψανδρίας. Ή  νεολαία, τών έν Ευρώπη Ελληνικών χωρών καί τών έξελ- 
ληνισθέντων Θρακών, άπεδήμει πρός τάς άπεράντους Άσιατικάς καί Ά φρι- 
κανικάς χώρας, δπου εϋρισκε στάδιον ένεργείας, λαμπρόν, έφ’ ασον οί κυβερ- 
νώντες τάς Άσιατικάς χώρας καί τάς Άφρικανικάς ήγωνίζοντο συγχρόνως 
νά έξελληνίσωσι τούς λαούς τών χωρών έκείνων. Πρός έπίτευξιν τού σκοπού 
των είχαν ανάγκην Ελλήνων διά νά επανδρώσουν τάς ποικίλας υπηρεσίας 
των- Καί έστρατολόγουν μέν καί τά έγχώρια στοιχεία, άλλ’ οί πυρήνες τού 
στρατού έπρεπε ν’ άποτελώνται έξ’ Έλληνογλώσσων. ’Επίσης, αί διοικητικά!, 
ύπηρεσίαι, αί οικονομικοί, αί έκπαιδευτικαί κλπ. ειχον ανάγκην Ελληνο
φώνων. ’Άλλοι πάλιν άπεδήμουν έκεΐ διά νά έμπαρεύωνται. Διά τούτο είτε, 
εγγράμματοι, είτε αγράμματοι ήσαν ούτοι, πάντες εϋρισκον ευκαιρίας πρός 
πλουτισμόν καί επιτυχή σταδιοδρομίαν.

Ή  διηνεκής αϋτη διαρροή τής Ελληνικής νεολαίας, ήτις διήρκεσεν έπί 
τρεις περίπου αιώνας, ήραΐωσε τόν Ελληνικόν πληθυσμόν τών έν Ευρώπη 
Ελληνικών χωρών. Καί ώφελήθησαν μέν αί κατακτηθεΐσαι χώραι τής Άσίας 
καί Αφρικής, διότι νέαι πόλεις Έλληνικαί, μέ Έλληνικάς όνομασίας ίδρύ- 
θησαν, από τάς άκτάς τής Μεσογείου μέχρι τών ’Ινδιών, χάρις είς τάς όποιας 
ήνθησεν δ Ελληνικός πολιτισμός καί ή Ελληνική γλώσσα κατέστη ή έπίση-
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μος γλώσσα 'όλων τών εθνών τής εποχής εκείνης. Τούτο παρεσκεύασε τό έδαφος 
και διά τήν μετέπειτα διάδοσιν τοϋ Χριστιανισμού είς τά έθνη εκείνα. Άλλ’ 
6 Ελληνισμός τής Ελληνικής χερσονήσου, από τοϋ Δουνάβεως μέχρι τοΰ 
Μαλέα καί Ταινάρου, είχεν έλαττωθή έπί τοσοϋτον, ώστε δεν ήδυνήιθη νά 
άντιτάξη ίκανάς δυνάμεις κατά τών έξ ’Ιταλίας Ρωμαίων, οϊτινες, κατά τάς 
άρχάς τοϋ τελευταίου π·Χ. αίώνος ήρχισαν νά στρέφωσι τήν προσοχήν καί 
νά κατευθύνουν τήν σκέψιν τισν, πρός τήν κατάκτησιν καί τών Ελληνικών 
τούτων χωρών, τών διατελουσών έν αδυναμία, από στρατιωτικής άπόψεως, 
δπερ τελικώς καί κατώρθωσαν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Ι ο ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ  Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Τ (337 - 361 μ.Χ.)

’Επιδρομή Ίουλιανοΰ μέ τούς Γαλάτας—. Μετά τόν θάνατον τού 
Μεγάλου Κωνσταντίνου (337 μ.Χ·) τού άνακηρύξαντος τό Βυζάντιον ώς 
πρωτεύουσαν τής παγκοσμίου Ρωμαϊκής Αύτοκρατο.ρίας καί τήν διανομήν 
αυτής μεταξύ τών τριών υιών του, ήτοι Κωνσταντίου, Κώνσταντος καί Κων
σταντίνου, έβασίλευσεν εν !Κων)πόλει, ώς αύτοκράτωρ τής Ανατολής, 6 πρε- 
σβύτερος τών τριών αδελφών, Κωνστάντιος (337 - 361 μ.Χ.), είς τόν όποιον, 
κατά τύπους, ύπήγοντο καί οί λοιποί δύο, Κώνστας βασιλεύουν έν Ρώμη καί 
Κωνσταντίνος έν βορείω Αφρική καί ’Ισπανία. Ώ ς διοικητήν δέ τής πέραν 
τών Άλπεων Γαλατίας( 1) , είχε στείλει ό Κωνστάντιος τόν έξάδελφόν των 
Ίουλιανόν, διά νά πολεμή τούς Γερμανούς, οι όποιοι συχνά έκαμνον είσβολάς 
καί λεηλασίας είς τήν Γαλατίαν, απ’ ανατολών. Ό  Ίουλιανός, έχων μεγάλην 
μόρφωσιν καί ένθερμος ών θαυμαστής τού Αρχαίου 'Ελληνικού πολιτισμού, 
άφιχθείς είς τήν κακώς διοικουμένην έως τότε Γαλατικήν χώραν, περί τό 
355 μ.Χ·, όχι μόνον κοινοονικώς οόργάνωσε τούς κατοίκους τής χώρας ταύτης, 
αλλά, μετά σπανίας δραστηριότητος έξεγύμνασε στρατιωτικούς καί τήν νεο
λαίαν της είς τρόπον ώστε εντός πέντε έτών, όχι μόνον τούς ιέπιδραμύντας 
Γερμανούς πολλάκις νά νικήση αλλά καί είς τήν χύτραν αυτών νά είσβάλη 
καί πολυειδώς νά ταπεινώση τούτους. Ή  ανθρωπιστική δέ αυτού συμπεριφορά, 
πρός τόν στρατόν καί τόν λαόν έν γένει, έσ,χεν ούς αποτέλεσμα νά άφοσιοοθή 
ό λαός καί δ στρατός εκείνος πρός αυτόν. Ό  καχύποπτος ομως Κωνστάντιος 
πληροφορούμενος ταύτα, άπεφάσισε νά τόν άπομακρύνη έκεΐθεν, εύσχήμως. 
Διά τούτο, έστειλε διαταγήν πρός τόν Ίουλιανόν νά παραλάβη οϋτος μέρος 
τού εμπειροπολέμου στρατού του καί νά έλθη είς τήν Ανατολήν διά νά πολε-

1. Μέ έδραν τους «Παρισίονς» (Λ α τιν ισ τ ί  «Lutefia parisiorum » Γαλλιστί δέ 

«Luf0ce».
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μήση έν ’Ασία τόν Βασιλέα τών Περσιών Σαπώρ, δστις ήνώχλει έκ τής 
Μεσοποταμίας τάς άσιατικάς τοϋ Ρωμαϊκού1 Κράτους χώρας. Είς άπάντησιν 
ό Γαλατικός στρατός, διά καταλλήλων ένεργειών τοϋ Ίουλιανοϋ, ιάνεκήρυ'ξεν 
αυτόν αύτοκράτορα. Ό  Ίουλιανός τότε, δεχθείς τό αξίωμα, προέτεινε συμβι
βασμόν πρός τόν Κωνστάντιον. Πλήν οιμως δ Κωνστάντιος άπέρριψε περι- 
φρονητικώς τάς προτάσεις του. Κατόπιν τούτου, ό Ίουλιανός έξεκίνησε μέ τούς 
Γαλάτας του, έλαύνων πρός τήν Κων)πολιν. ’Αλλά καί ·ό Κωνστάντιος δέν ιε'μει- 
νεν αδρανής- Ό τ ε  δέ δ Ίουλιανός έφθασεν είς Ναϊσσόν (Νύσσαν), τής άνω 
Μοισίας έξεστράτευσε καί δ Κωνστάντιος έξ Εδέσσης. Καθ’ οδόν δμως 
άπέθανεν δ τελευταίος (Νοέμβριος 361 μ·Χ.) ό δέ Ίουλιανός, συνεχίσας τήν 
πορείαν του διμαλώς, είσήλθεν είς Κωνσταντινούπολιν καί κατέλαβε τόν 
θρόνον, άναγνιορισθείς ώς νόμιμος κληρονόμος αύτοϋ (361). Ή  διά μέσου 
τής Θράκης πορεία του έγένετο είρηνικώς, διότι δ στρατός τοϋ Ίουλιανοϋ, 
έκ Γαλατών καί ’Αλανών άποτελουμενος, ήτο πειθαρχικός.

Ά λ α ν ο ί . — Οί Άλανοί ήσαν λαός Σαρματικός. Κατιόκουν παρά τήν 
Κασπίαν καί βορείως τοϋ Καυκάσου, διεκρίνοντο ώς έξοχοι ιππείς καί τοξό- 
ται. Κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους, είχον κάμει πολλάς έπιδρομάς είς τάς 
χώρας τοϋ Ρωμαϊκού Κράτους. ’Αλλά καί πολλοί τούτων ύπηρέτουν ώς μισθο
φόροι. Διά τούτο, βλέπομεν δτι δ Ίουλιανός, μέ τούς Γαλάτας, εφερε μαζί 
του καί Άλανούς. Οί δέ Βυζαντινοί συχνά τούς .μετεχειρίζοντο ώς μισθοφό
ρους κατά διαφόρων (εχθρών. Μετά τήν πτώσιν τής Βυζαντινής Αυτοκρα
τορίας, τούς άνευρίσκομεν έν Βασσαραβία. ’Απόγονοι τούτων 'θεωρούνται οί 

..σημερινοί Ούσσέται. Τούς εχθρούς των συνελάμβανον διά βρόχων έκ σχοι
νιών, τούς όποιους μέ έπιτηδειότητα έξεσφενδόνιζον από τούς ίππους των,ζ1) 
καθ’ δν χρόνον .κατεδίωκον αυτούς. 'Ως δπλον μετεχειρίζοντο τό ίδιον καί 
οί Βούλγαροι τού Άσπαρούχ. Ό  Κων)νος ό Πορφυρογέννητος, αύτοκρά
τωρ τού Βυζαντίου (913 - 959), τούς έμισθοδότει, διά νά έμποδίζωσι τούς 

. πλησίον τιον εγκατεστημένους Χαζά ρους από τού νά ενοχλώσι τήν Βυζαντινήν 
, τότε Χερσόνησον τής Κριμαίας. Κατά τό ολίγον δέ διάστημα πού είχε παρα- 
μείνει έν Κων).πόλει, δ κατά τά άλα αξιόλογος οϋτος άνήρ, διέπραξε μέγα 
λάθος, Οελήσας ν’ άνορθώση τήν άρχαίαν μέν, άλλ’ έν μεγίστη τότε παρα
κμή ευρισκομένην Ελληνικήν πολυθε'ίαν, είς βάρος τοϋ.Χριστιανισμού, δστις 
ήτο ήδη έξηπλωμένος, είς δλας τάς χώρας τής Ανατολής, πλήν έλαχίστων 
έξαιρέσεοον. Καί ίσως,, τό τοιοϋτον τού Ίουλιανοϋ εγχείρημα θά παρήγε μεγά- 
λην αναταραχήν είς τάς άνατολικάς ιδία χώρας, άν έν τώ μεταξύ, εξωτερικά 

. γεγονότα δέν προεκάλουν τόν θάνατόν του προύΐμότατα ώς έκ θείας προνοίας- Είς

1. ’Ακριβώς όπως καί οί σημερινοί «κάου - μπόνς» συλλαμβάνουν τους ίππους μέ  
τό «λάσσο», . *   r . * ·. .
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to ενεργητικόν τού Ίουλιανοϋ, άντιθέτως, δύναται νά προστεθή τό γεγονός 
ότι, πρός έξασφάλισίν της, ήγειρεν οΰτος έν Θράκη αξιόλογα δχυρώματα.

Βασιλεία Ίουλιανοϋ ^361 - 363,).—‘Η αρχή τοΰ τέλους 
Ίουλιανοϋ τοΰ Παραβάτου ή ("Αποστάτου^.

Ό  Σαπώρ, βασιλεύς τών νέων Περσών ΣΙασσανιδών (οιτινες καταλύ- 
σαντες τό έν τη χώρα των κράτος τών Πάρθων, και άπαβάντες κύριοι τών 
τυχών των, έθεταν κατά νοϋν νά έπανιδρύσωσι τήν άρχαίαν Περσικήν Μοναρ
χίαν επί τών χωρών τής ’Ασιατικής ’Ηπείρου), έπεχείρει συχνάς έπιδρομάς κα
τά τής Μεσοποταμίας καί Συρίας, άνηκούσας τότε είς τό Ρωμαϊκόν Κράτος. 
Ό  Ίουλιανός, λοιπόν, μόλις ήδραιώθη έν Κων)πόλει καί έξέδωκε διάφορα 
διατάγματα πρός παλινόρθωσιν τής είδωλολατρείας, έξεστράτευσε κατά τοϋ 
Σαπώρ τό 362. Καί αφού έπορεύθη είς ’Αντιόχειαν, είσήλασεν είς Μεσο
ποταμίαν. Άλλ’ ούδαμοϋ συνήντα τόν εχθρόν, οστις ύπεχώρει πρός Ά να
τολάς, διά νά παρασύρη τούς Ρωμαίους είς τά έσωτερικά, μακράν τών βάσεών 
των. Ό  Ίουλιανός, έννοήσας τόν δόλιον σκοπόν τού έχθροϋ, μετά πολλάς 
περιπλανήσεις είς τάς έκεΐθεν τού Εύφράτου εκτάσεις, άπεφάσισε νά έπι- 
στρέψη. ’Αλλά, κατά τήν δπισθοχώρησίν του, διηνεκώς προσεβάλλετο υπό 
τών Περσών, οιτινες έστηνον συχνάκις ένέδρας είς αυτόν. Είς μίαν δέ σύγ- 
κρουσίν του πρός εχθρικά αποσπάσματα, έπληγώθη θανασίμως συνεπεία τού 
οποίου άπέθανεν τήν 26ην Ιουνίου τού έτους 363 μ·Χ·, έν Μεσοποταμίρ. Κα
τόπιν τούτου, δ στρατός, ανεκήρυξεν αύτοκράτορα τόν στρατηγόν Ίοβιανόν, 
(363 - 364) οστις όμως άπέθανε καί αυτός κατά τήν επιστροφήν, προτού 
φθάση εις τήν πρωτεύουσαν Ό  Ίοβιανός άνήρεσε τά διατάγματα τοϋ Ιο υ 
λίαν ού περί έπαναφοιράς τής αρχαίας "θρησκείας ουτωι δέ έξέλιπε πασα 
ροπή, πρός άναβίωσιν, αυτής. Μέτρα κατά τής πολυθε'ίας άπέφυγε νά λάβη 
διότι ήτο ανεξίθρησκος. Ώσπόσον, άπηγόρευσεν τήν μαγγανείαν καί τήν 
γοητείαν, τάς όποιας μετήρχσντο οί εθνικοί. Έ κ τών Γαλατών, όσοι διεσώ- 
θησαν. παρέμειναν έν τφ Κράτει ώς καί έν Κων)πόλει, τινές τών όποιων μάλι
στα σύν τώ χρόνω, είχον άνέλθει καί είς ύπατα αξιώματα.

'Ως τοιοϋτος άναφέρεται δ Ρουφΐνος Γαλάτης, δστις, μετά τόν θάνατον 
Θεοδοσίου τού Μεγάλου (395) διωρίσθη υπό τού Αύτοκράτορος Άρκαδίου, 
υιού τού Θεοδοσίου* πρώτος Σύμβουλος καί άνέλαβε τήν διαχείρισιν άπάσης 
τής Βασιλικής έξουσίας. Άλλ’ άπέβη επιβλαβής. Διότι έθετο κατά νούν νά 
νυμφεύση τόν ανίκανον Άρκάδιον μέν τήν κόρην του, ΐνα καταστήση αυτόν 
τυφλόν οργανον τών θελήσεών του. Άλλ’ έτερος αύλικός, δ πονηρός ευνού
χος Εύτρόπιος, έπωφεληθείς εκ τίνος απουσίας τού Ρουφίνου έκ Κων)πόλεως, 
έπεισε τόν Άρκάδιον νά νυμφευθή άλλην ώραιοτάτην νέαν, τήν Ευδοξίαν 
(θυγατέρα Γαλάτου έπίσης άξιωματούχου)· 'Ο Ρουφΐνος τότε χυλωθείς, 
ύπεκίνησεν εισβολήν τών θύννων είς Μ. Άσίαν μέ θλιβερά αποτελέσματα.
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Έτερος, ύπήρξεν δ 5Άσπαρ, καταγόμενος αυτός εξ ’Αλανών, οιτινες εΐχον 
κατέλθει όμοΰ .μέ τους Γαλάτας τοΰ Ίουλιανοϋ. Περί τής επιβλαβούς έπιδρά- 
■σεως καί τούτου θά δμιλήσωμεν δταν έλθωιμεν εις τάς Έπιδρομάς τών Γότθων.

Συμπέρασμα.— Οί διάφοροι αυτοί βάρβαροι, οί άναλαβόντες, κατά 
χρονικά διαστήματα, αψηλά αξιώματα, έν τε τή στρατιωτική, πολιτική καί 
οικονομική υπηρεσία τοΰ Βυζαντινού Κράτους καί άποβλέψαντες είς ατο
μικά των μόνον υλικά συμφέροντα ή είς έκπλήρωσιν φιλοδοξιών τιον, έγέ- 
νοντο πολλαχώς καί πολυτρόπους λίαν επιζήμιοι είς τόν ’Οργανισμόν τοΰ 
Έλληνοχριστιανικοΰ Κράτους τοΰ Βυζαντίου. Διότι, όχι μόνον άπέβαιν,ον 
προδόται, αλλά καί διέφθειρον τά ήθη τών έν τή ’Ανατολή; λαών καί δή τής 
Βυζαντινής Αυλής, είσάγοντες όλας τάς βαρβάρους συνήθειας των. Αί συχναί 
τυφλώοεις, αί ρινατομήσεις, αί μετά βασανιστηρίων θανατώσεις καί άλλαι 
ακρωτηριάσεις, τάς οποίας βλέπομεν συχνά έν τή ίστορίρ τών Βυζαντινών 
Αύτοκρατόρων, ήσαν συνήθειαι, είσαχθεϊσαι υπό τών βαρβάρων, αυτών τών 
λαβόντων αξιώματα έν τή Βυζαντινή Αυλή, κατά τους πέντε πρώτους αιώνας, 
μετά τόν Μέγαν Κωνσταντίνον. Καί ή Βυζαντινή Αυλή, αντί νά έ,μπνέη 
αυτή εις τούτους τό έκπολιτιστικόν καί ανθρωπιστικόν πνεύμα τοΰ Έλληνο- 
χριστιανισμοΰ, τουναντίον, ύφίσταιο ή ιδία τήν όλεθρίαν αυτών επιρροήν. 
Αυτά έν ολίγους υπήρξαν τά αποτελέσματα τής εισόδου τών Γαλατών τοΰ 
Ίουλιανοϋ έν Θράκη αν καί ή πορεία των διά μέσου τής χώρας ταύτης έγέ- 
νετο είρηνικώς, άνευ καταστροφών.

»

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  2 ο ν

ΓΟΤΘΟΙ

Κατά τούς χρόνους καθ’ οΰς ή Δύσις μέ τήν ’Ανατολήν ήσαν ήνωμέ- 
ναι ώς μία μεγάλη παγκόσμιος Αυτοκρατορία Ρωμαϊκή, ήτοι από τοΰ Μεγά
λου Κωνσταντίνου, Μονοκράτορος, μέχρι τής άναρρήσεως εις τόν θρόνον 
τής ’Ανατολής τού Αρκαδίου, υίοΰ τοΰ Μεγάλου Θεοδοσίου, ήτοι από τοΰ 
326 - 398, δτε ή παγκόσμιος Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχωρίσθη έντελώς είς 
’Ανατολικήν μέ Αύτοκράτορα τόν ’Αρκάδιον καί μέ έδρα τήν Κων)πολιν καί 
Δικικήν μέ έδραν τήν Ρώμην καί αύτοκράτορα τόν νεώτερον υιόν Θεοδο
σίου, τόν Όνώριον, οί Γότθοι φαίνονται οϊκοΰντες από τοΰ Δουνάβεως άπάσας 
τάς πρός Άνατολάς στεππώδεις χώρας μέχρι"* τοΰ Τανάϊδος. Καί διηροΰντο 
είς δύο, ήτοι είς Βησιγότθους (δυτικοί Γότθοι) ( ’ ) καί Όστρογότθους (Α να
τολικοί Γότθοι) (2)· "Ησαν Γερμανικοί Λαοί, οιτινες είς προγενεστέρους

1. ’ Αρχηγοί έκ τον οίκον τών Βάλτων ,
2. Α ρ χ η γ ο ί έκ τον οίκον τών Ά μ ά λω ν .
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χρόνους εΐχον κατέλθει από τάς βορειοτέρας Σκανδιναυικάς χώρας, υπα- 
τάξαντες καθ’ οδόν τους Σαρματικούς, Σλαβικούς και άλλους λαούς Βαν
δάλους, Άλανοΰς, Γεπίδας, Έρούλους, Βένδους. Οί λαοί ούτοι, Βάνδαλοι 
Άλανοί, Γεπίδαι, Έροΰλοι καί Βένδοι, κατά τόν δεύτερον καί τρίτον αιώνα 
μετά Χριστόν, ύποταγέντες υπό τών Μαρκομάνων, είχον άποτελέσει τήν λε- 
γομένην Μεγάλην Μαρκομανικήν συμμαχίαν- Οί Μαρκαμάνοι ούτοι θεωρούν
ται ώς οί πρόγονοι τών σημερινών Βαυαρών. ’Αλλά, κατά τόν Δ ' αιώνα 
μ.Χ., δέν αναφαίνονται- Ώ ς εικάζεται, έξεδιώχθησαν ούτοι υπό τών Γότθων, 
οιτινες καί έκυριάρχησαν έπί τών προαναφερθέντων λαών.

Γεπίδαι ή Γήπαιδες,— Ούτοι ήσαν λαός Γερμανικός, συγγενείς τών 
Γότθων. Μετέσχον είς τάς έπιδρομάς τού ’Αττίλα καί κατέλαβαν τήν Δακίαν. 
Μέρος [αυτών ήκολούθησε τόν Θεοδώριχρν είς Ιταλίαν ̂  ,01 Βυζαντινοί 
άντέταξαν κατά τών Γεπιδών τούς Λογγοβάρδους, οιτινες τούς υπέταξαν καί 
εκτοτε έξηφανίσθησαν. Έγκατεστάθησαν λοιπόν, άλλοι μέν Γότθοι, μεταξύ 
Δουνάβεως καί Βορυσθένους (Δνεΐπερ) Δυτικοί Γότθοι (Βησιγότθοι), οί 
δέ άλλοι από Βορισθένους μέχρι Ταναΐδος, ’Ανατολικοί Γότθοι (Όστρογότ- 
θο ι).

Ή  αρχή τής Μεγάλης τώ ν  Ε θ ν ώ ν  μεταναστεύσεως.
Διά νά έννοήσωμεν τά αίτια τής άρξαμένης κινήσεως τών Γερμανικών τού
των Λαών Βισιγότθων καί Όστρογότθων καί τών άλλων καί τάς έπιδρομάς 
των είς τε τήν ’Ανατολικήν Αυτοκρατορίαν τού Βυζαντίου καί είς τήν Δυτι
κήν, τής οποίας έπήνεγκον τήν κατάλυσιν κατά τό 476 μ.Χ. υπό τού Όδο- 
άκρου, ’Αρχηγού τών Έρούλων είναι ανάγκη νά άναδράμωμεν είς άπωτέ- 
ρους χρόνους καί νά ρίψωμεν έν βλέμμα έπί τής αγνώστου ακόμη τότε 
Σιβηρίας, Μαντζουρίας καί Κίνας- Διότι έκεΐθεν έδόθη ή πρώτη ώθησις πρός 
δυσμάς,, ήτις εθεσεν είς κίνησιν πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην, πάντας τούς 
εν τε τή Άσία καί τή Ευρώπη οίκούντας λαούς. Διά τούτο, θά ίδωμεν δρμα- 
θόν ολόκληρον ’Εθνών ποικίλων,^ ευρωπαϊκών τε καί ’Ασιατικών, έπί μίαν 
περίπου χιλιετηρίδα, κατά κύματα έπερχομένων, πρός τε τάς Βυζαντινάς 
χώρας καί συνεπώς πρός τήν Θράκην, ώς καί πρός τάς λοιπάς τής Δύσεως 
χώρας. Ή  πρώτη εισβολή είς τήν Θράκην, ένεκα τής αιτίας πού άνεφ-έρα- 
μεν, ήρχισεν μέ τούς Βησιγότθους έπί τού Αύτοκράτορος Ούάλεντος (365 - 
378 μ·Χ.) ’Επί μίαν χιλιετηρίδα, τό δυστυχές Ελληνοχριστιανικόν Κράτος, 
άπεξεδύετο είς αγώνας κατά τών ποικιλωνύμονν ώς θά ίδωμεν βαρβάρων, 
μέχρις δτου, ή τελευταία έξ" Άσίας έπιδρομή τών Όγούζων Τουρκομάνων, 
έ'θηκε τέρμα είς τό κατεξαντληθέν Κράτος τής Κωνσταντινουπόλεως, 1453.

Τό μέγα Σινικόν τ ε ί χ ο ς .— Ό. αρχαιότατος Λαός τών Σ|ινών ή Κινέ
ζων, κατά τήν δευτέρων π·Χ. χιλιετηρίδα, έπασχε συχνά από τάς έπιδρομάς
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τών Βορειότερων Λαών, Μογγόλων, Μαντσοτρών, Τατάρων κα! άλλων. Ό  
ειρηνικός καί απόλεμος Λαός τών Κινέζων τότε, διά νά προφύλαξη τήν 'χώραν 
του καί νά έπιδίδηται ήσυχος είς τά ειρηνικά του έργα, έκτισε τό μέγα Σ ινι
κόν λεγόμενον τείχος τό όποιον περιέλαβε πάσαν τήν βορείαν πλευράν τής 
τότε Κίνας, κατά τό 1.»200 π·Χ. :Α,λλ! οί βορειότεροι εκείνοι ληστρικοί λαοί 
τής Μογγολίας, Μαντζουρίας καί Σιβηρίας, υπερέβαινον κατά χρονικά δια
στήματα τό τείχος καί έπεδίδοντο εις λεηλασίας καί άρπαγάς εν τή ειρηνική 
Κίνα. Οι Κινέζοι τότε, βλέποντες ταυτα, ώπλίσθησαν, διέβησαν τό τείχος 
των καί ήνάγκασαν άλλους μέν έξ αυτών νά άπέλθουν έκεΐθεν πρός βορράν 
καί δυσμάς τους δέ έναπομείναντας νά ύποτάξωσι. Οΰτω βλέπομεν κατά τόν 
πρώτον μ.Χ. αιώνα τόν Λαόν τών Χίεν Γιοϋν (θύννων, Θούνων ή Χούνων) 
νά έγκαταλείπη τάς εστίας του καί υπό τήν αρχηγίαν τοΰ Τανζοΰ νά 
διασχίζη τήν Σιβηρίαν μέ ίππους καί άμαξας κατευΟυνόμενος .πρός δυσμάς, 
ΰποτάσσων καί λεηλατών τάς χοόρας έκ τών οποίων διήρχετο. Έγκατεστάθη 
δέ δ λαός αυτός, κατά τόν Β ' μ-Χ. αιώνα, παρά τόν Βόλγαν ποταμόν καί 
έσχημάτισε κράτος μεταξύ Κασπίας, Μαύρης θαλάσσης καί Ούραλίων όρέων. 
’Αλλά, κατά τόν Δ ' μ.Χ. αιώνα, ωθούμενος από άλλους Άσιάτας, τους Κιδα- 
ρίτας, 3Αβαρούς καί άλλους Οΰννικούς λαούς, οί όποιοι ήκολούθησαν τά ΐχνη 
τών προηγηθέντοον κατά τής Ευρώπης, έγκατέλει/ψε τήν κα,τακτηθεΐσαν χώραν 
καί προχώρησε δυτικώτερον. Κατέστρεψε τούς Άλανούς καί έφ'θασε είς τόν 
Τάναϊν ποταμόν. Τούτον διαβάντες, οί θύννοι έπέπεσαν κατά τών Όστρο- 
γότθων, οιτινες έτράπησαν πρός δυσμάς καί νότον- Οί πρός νότον καί δυσμάς 
έπελαύνοντες Όστρογότθοι εξώθησαν τούς Βησιγότθους, έπί τής Βασιλείας 
τοΰ Ούάλεντος έν Κων)πόλει (364- 378 μ.Χ.) Οί Βησιγότθοιζ1), τρομοκρα- 
τηθέντες, έπλησίασαν πρός τόν κάτω Δοΰναβιν, 376, ζητοΰντες από τάς Βυζαν
τινός φρουράς νά τούς επιτροπή νά διαβώσι τόν Δοΰναβιν καί νά γίνουν 
δεκτοί είς τά εδάφη τοΰ Βυζαντίου ώς σύμμαχοι (ένσπονδοι, φοιδεράτοι) (2) . 
Ό  αύτοκράτωρ Ούάλης, λαβών γνώσιν τών διατρεχόντων καί άναλογιζό- 
μενος δτι, ούτως ή ,άλλως, ούτοι θά διέβαινον εκρι/νε συμφερώτερον νά δεχθή 
αυτούς έν τώ Κράτει φιλικώς, υπό τόν ορον νά παραδώσωσι τά δπλα των είς 
τήν έπί τούτα) σταλεΐσαν έπιτροπήν καί νά μή παρεκτραπώσιν, είς άρπαγάς, 
αλλά νά προμηθεύωνται τά τρόφιμά των έπί πληρωμή δπερ καί έγένετο 
δεκτόν ύπ’ αυτών.

Τά μετά τήν διάβασιν τών Γότθων από τοΰ Δουνάβεως 
είς τήν ’Ανατολικήν Αύτοκρατορίαν.

Κατά τήν έπίβλεψιν τών υπό τής 'Βυζαντινής Κυβερνήσεως σταλέντονν άντι-

1. (200.000) ιρνχαΐ περίπου.
2, Φ οιδεράτοι: Στρατός άτακτων άποτελονμένος συνήθως έκ βαρβάρων.

«Θ ΡΑ Κ ΙΚ Α » 2
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προσώπων άπεδείχθη ή διαφθορά τών Ρωμαίων τούτων. Διότι ούτοι δωρο
δοκούμενοι, όχι μόνον επέτρεψαν τήν διάβασιν τών Γότθων ιμέ τά δπλα των, 
αλλά και πολλάς ωραίας ξανθάς θυγατέρας αυτών έσφετερίζοντο· Αφού δέ 
διέβησαν οι Βισιγότθοι, μετ’ ού πολύ, προσήλθεν και εν μέρος τών Όστρο- 
γότθων, οιτινες, παρά τάς άρχικάς αντιρρήσεις τών Βυζαντινών, έποχρελη- 
θέντες τής έξαντλήσεως τών συνόρων λόγω μετατοπίσεως τών Βισιγότθων είς 
τό εσωτερικόν τής επικράτειας, επίσης διέβησαν. Καί συνωκίσθησαν οί μέν 
Βησιγότθοι είς τήν 5/Ανω Μοισίαν(1), οί δέ Όστρογότθοι είς τήν Κάτω Μοι- 
σίαν(2). Καί έπί τινα καιρόν παρέμειναν ήσυχοι καί ήγόραζον τά άναγκαι- 
οΰντα είς αυτούς από τούς κατοίκους τών μερών εκείνων. Ά λλ’ επειδή ή 
μεγάλη ζήτησις έπέφερε τήν ΰψωσιν τής τιμής τών τροφίμων καί τών άλλων 
χρειωδών, δέν έβράδυναν οί νέοι ούτοι κάτοικοι νά εξαντληθώσι οίκονομικώς· 
Καί τότε αφήνιασαν. Έσχημάτιζον μικράς ομάδας, επετίθεντο κατά τών χοχ 
ρίων καί έλεηλάτουν. Ένώ συνέβαινον ταΰτα, ό αύτοκράτωρ ευρίσκετο ακόμη 
έν Άσία, πολέμων πρός τοΰ Πέρσας. Πληροφορηθείς οΰτος τά γεγονότα, 
εκλεισεν αμέσως ειρήνην πρός τούς Πέρσας καί έσπευσεν είς Κων)πολιν.
Ειδεν δτι ή κατάστασις ήτο σοβαρά. ’Έστειλε κατ’ αυτών άποσπάσματά τινα
στρατού, αλλά ταΰτα ήτ,τώντο καί έντρομα έτρέποντο είς φυγήν(3). Τότε άπε- 
φάσισεν δ Ούάλης νά έκστρατεύση δ ίδιος μέ ικανήν δύναμιν κατά τών 
άφηνιασάντων τούτων βαρβάρων, οιτινες έν τώ μεταξύ συνενωθέντες είσέ- 
βαλον είς τήν Θράκην, θύοντες καί άπολύοντες. Ά λλ’ είς μεγάλην μάχην
έξωθεν τής Άδριανουπόλεως (378) ήττήθη καί μέ όλίγας τινάς δυνάμεις
διασιοθείσας κατέφυγεν εις τι χωρίον. Τοΰτο έκυκλώθη ύπό τών Γότθων, 
έπυρπολήθη καί έκάη δ Ούάλης μέ τούς σύν αύτώ καί τούς κατοίκους τοΰ 
χωρίου. Οί δέ Γότθοι τών δποίων αί σψοδραί επιθέσεις κατά τής Άδρια- 
νουπόλεως άπεκρούσθησαν διασπαρέντες άνά τήν Θράκην, έπλήρο^σαν ταύτην 
σφαγών, λεηλασιών καί εμπρησμών, όδεύοντες πρός τήν Κων)πολιν. Ή  
έκτασις τής προκληθείσης έρημώσειος ήτο τοιαύτη, έόστε πατήρ τις τής Ε κ 
κλησίας, Γρηγόριος δ Νύσσης, νά λέγη σχετικώς δτι εις τινας περιοχάς 
«δέν έμεινε εί μή μόνον δ ούρανός καί ή Γή». Κατά τήν έπιδρομήν ταύτην 
τών Βησιγότθιον είς τήν Θράκην έβοήθησαν αυτούς οί δούλοι τής Θράκης, 
οί όποιοι τούς έθεώρησαν έλευθερωτάς των. Οί μεταλλωρύχοι καί άλλοι 
δούλοι τής υπαίθρου έγένοντο οδηγοί των ύποδεικνύοντες τούς τόπους, δπου 
ήσαν κρυμμένα τά τρόφιμα καί όδηγοΰντες αύτούς είς τά καταστήματα τών 
πλουσίων. Ταΰτα συνέβησαν διότι παρ’ δλον τόν έκχριστιανισμόν τής Θρά

1. Σημερινήν Σερβίαν.
2. Σημερινήν κυρίως Βουλγαρίαν.
3. Παρά τήν Μαρκιανούπολιν,
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κης, έξηκολούθει νά ύπάρχη ακόμη ό θεσμός τής δουλείας λείψανον τής 
είδωλολατρικής Ρωμαιοκρατίας και τής Α ρχαίας 'Ελληνικής και Ελληνι
στικής περιόδου. Διότι, δέν έπεκράτει είσέτι τό πνεύμα του αληθούς Χριστια
νισμού, αλλά μόνον οί. τύποι· ’Έσωσε δέ τότε τήν Κων) πολιν ή άμυνα τών 
κατοικίαν της μετά τής έκ Σαρακηνών φρουράς υπό τήν ηγεσίαν τής χήρας 
τοΰ Ούάλεντος Δομινίκης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  3 ο ν

Π ΙΟ Τ Α 1Ή  ΤΩΝ ΓΟΤΘΩΝ ΤΠΟ ΘΕΟΔΟΣ ΙΟ Τ

Έκλιπόντος τοΰ Ούάλεντος, ό Αύγουστος τής Δΰσεως Γρατιανός άνέθηκε 
τήν είρήνευσιν καί διακυβέρνησιν τοΰ Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους είς 
τόν έξ Ισπανίας στρατηγόν Θεοδόσιον, οστις έβασίλευσε από τοΰ 379 -395. 
Ό  Θεοδόσιος, άναλαβών τήν αρχήν έν Κων)πόλει, έπεδόθη άνενδότως είς 
τήν έκγύμνασιν στρατού. Καί διά νά έν-θαρρύνη τόν καταπεπτωκός φρόνημα 
τών εμφόβων στρατιωτών ένεκα τών π,ροηγηθεισών αποτυχιών, άπέφυγε νά 
κατέλθη είς αποφασιστικήν μάχην πρός τούς αγέρωχους εχθρούς. 5Αλλά, 
περιιορίίξετο είς μικροσυμπλοκάς καί προσεπάθει μάλλον διά πολιτικών μέσων 
Λ»ά εΐρηνεύση αυτούς. Έπωφεληθείς έκ τοΰ θανάτου τοΰ ’Αρχηγού τών 
Γότθων Φριτιγέρνου καί τών άναφυεισών ένεκα τούτου διχονοίων μεταξύ 
διαφόρων άξιωματικών των, άλλους μέν, διά πλουσίων δώρων είλκυσεν πρός 
εαυτόν, άλλους δέ ΰπεκίνει κατά τών αντιθέτων. Επειδή δέ καί οί 
συμμαχοΰντες μετά τών Γότθων Άλανοί καί θύννοι έγκατέλιπον τήν συμμα- 
χίαν καί διετέθησαν έχθρικώς πρός τούς Γότθους, προσεχώρησαν βαθμηδόν 
όλοι σχεδόν οί όμαδάρχαι τών Γότθων, μισθωθέντες υπό τής Βυζαντινής 
Κυβερνήσεως μέ Ικανοποιητικούς -μισθούς, ώστε νά μένωσι περισσότερον ευχα
ριστημένοι. έν τή υπηρεσία τοΰ Κράτους ή πρότερον- Εντός τριών έτών, 
379 - 382, άπεσο-βήθη ό υπό ιτιών Γότθων έπικρεμασθείς κίνδυνος, άν καί ή 
Θράκη είχεν ύποστή φ-ρικτάς καταστροφάς. Τόν δέ έπίλοιπον λαόν τών Γότ
θων συνώκησεν, έν Μοισία καί Θράκη μέν τούς Βησιγό,τθους, έν Λυδία δέ 
καί Φρυγία τής Μ. Άσίας τούς Όστρογότθους. Παρεχώρησε δέ πρός 'αυτούς 
γαίας καί έπεδόθησαν -είς τήν καλλιέργειαν, ύποχρεωθέντες νά παρέχωσι είς 
τό Κράτος 40 χιλ- στρατού, έν καιρώ πολέμου, μέ ίδικούς των άρχοντας, 
χωρίς νά άναμιγνύωνται μέ τά άλλα στρατεύματα τοΰ Βυζαντίου. Προσέτι, 
παρεχώρησεν είς αυτούς καί προνόμιά τινα ήμιαυτονομίας. Διά νά διαθέση 
δέ εύνοϊκώτερον τούς Βησιγύτθους πρός τόν πληθυσμόν τοΰ Κράτους καί 
πρός τήν εξουσίαν, παρεχώρησεν εις τινας αρχηγούς ανώτατα αξιώματα έν 
τή Βυζαντινή Αυλή έν τώ στρατώ καί τή διοικήσει τών χωρών. Καί ούτως 
έφάνη, ότι άπεσοβήθη διά τό Κράτος δ έκ τών Γότθων κίνδυνος. Άλλ’ ή 
άποσόβησις αύτη διήρκησεν έν οσω έζησεν δ Θεοδόσιος (395), ώς θά Ιδωμεν
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κατωτέρω. Κατά τούς χρόνους τούτους έπεσκέφθη, την Κων)πολιν ό Άθανά- 
ρτχος( 1) , αρχηγός τών πέραν τοϋ Δουνάβεως άπομεινάντων Γότθων. Ούτος, 
έπί τη θέα τού κάλλους τής πρωτευούσης τής ’Ανατολικής Αυτοκρατορίας, 
•έμεινεν έκθαμβος έν δέ τή έκστάσει του εΐπεν: <<Βλεπω την λαμ
πρότητα τής πόλεως ταύτης, τής οποίας ήκουον, χωρίς νά πιστεύω, να εξυ
μνούν τό θαυμάσιον θέαμα. Άναμφιβόλως ό Αύτοκράτωρ είναι είς γη’ϊνος 
Θεός. Καί οστις εγείρει τήν χεΐρα εναντίον του, γίνεται άξιος τής ιδίας απώ
λειας εαυτού».

Θεοδόσιος ό Μ ονοκράτωρ.— Καί τό 388, ό Θεοδόσιος ήναγ- 
κάσθη νά έκστρατεύση είς τήν Δύσιν, άγων μέγα μέρος τοϋ έν Ανατολή 
στρατού του», συγκειμένου έκ Γότθων καί άλλων. Διότι ό Γρατιανός είχε 
φονευθή υπό τού Μαξίμου τού σφετερισθέντος τόν θρόνον τής Ρώμης. Τού
τον αφού ένίκησε καί καθήρεσε, δέν διώρισε άλλον. Επειδή, τό 394, Ευγέ
νιός τις έν Γαλατεία άνεκήρυξεν εαυτόν άρχοντα τής Δύσεως, ό Θεοδόσιος 
έπήλθε καί κατ’ αυτού, τόν ένίκησε καί τόν έφόνευσε. Τότε ήνωσε καί τήν 
Δύσιν μέ τήν ’Ανατολήν, καί άνεκηρύχθη Μονοκράτοορ. Ό  Θεοδόσιος, καθ’ 
δλον τόν χρόνον τής βασιλείας του, ύπήρξεν ένθερμος θιασώτης τής Χριστια
νικής θρησκείας, καί δέν παρεξετράπη μέν είς διωγμούς κατά τών είδοολο- 
λατρών, πολλαχώς όμως έθηκε περιοριστικά μέτρα είς τήν έξάσκησιν τών 
τελετών, διατάξας σύν τοϊς άλλοις, τήν άπαγόρευσιν τής τελέσως τών Όλυ- 
πιακών καί τών λοιπών αγώνων, ώς είδωλολατρικών εθίμων, τό κλείσιμον 
τού Μαντείου τών Δελφών καί τήν άπαγόρευσιν έν γένει εορτών τής αρχαίας 
είδωλολατρείας. Ό  Θεοδόσιος, κατά τήν παραμονήν του έν τή Δύσει, διέτρι- 
βεν είς τά Μεδιόλανα τής βορείου ’Ιταλίας, ένθα ήλέγθη, υπό τού Πατρός τής 
Εκκλησίας Ιερού ’Αμβροσίου, ’Επισκόπου Μεδιολάνων διά τάς σφαγάς τών 
Θεσσαλονικέων. Συγκεκριμένως, προσελθών νά μεταλάβη από τάς χεϊρας τού 
’Αμβροσίου, άπεπέμφύη ύπ’ αυτού μέ τήν παρατήρησιν, ότι αί χεΤρές του ήσαν 
μοιλυσμέναι έκ τού αίματος τών αθώων,καί ήναγκάσθη γονυπετής νά ζητήση άφε- 
σιν τών αμαρτιών του. Μετ’ ολίγον δέ καιρόν άπέθανεν έκεΐ καί έτάφη έν 
Μεδιολάνοις, 395 μ·Χ.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  4 ο ν

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΘΕΔΟ ΣΙΟΤ

Τήν ενωσιν τής Δύσεως μετά τής ’Ανατολής, τήν όποιαν έπεδίωξεν ό

1. Ό  Άθανάριχος έτνχεν εξαιρετικών τιμών είς Κων)πολιν δπου καί άπέθανεν τώ  
381. Ή  μεγαλοπρέπεια τής κηδείας τον ενθουσίασε τόν Στρατόν αύτον, ωστβ νά συν
τέλεση τοντο είς ιό νά ενταχθονν όριατικώς αί 40 ,0θ0τώ ν άνδρώντου είς τόν στρατόν 
τον Θεοδοσίου,
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Θεοδόσιος και έπέτυχεν, δ ίδιος, ολίγον τερο τοΰ θανάτου του, έματαίωσεν. 
Διότι, άποθνήσκων, διένειμε τήν Αυτοκρατορίαν μεταξύ τών υιών του Άρκα- 
δίου καί Όνιυρίου. Καί είς μέν τόν πρεσβύτερον ’Αρκάδιον 18ετή οντα, άφήκε 
τήν ανατολήν, μέ έδραν τή Κων)πολιν, είς δέ τόν Όνώ'ριον, ΙΙέτή  όντα, 
ΐεδωκε τήν Δύσιν, μέ έδραν τήν Ρώμην. Άλλ’ επειδή άμφότεροι ήσαν αδαείς, 
ώς έκ τής ηλικίας των, είς μέν τόν Όνώριον άφήκε επίτροπον τόν Βανδή- 
λον Στηλίχωνα, αρχιστράτηγον τοΰ έν τή Δύσει Ρωμαϊκού Στρατού είς 
δέ τόν Άρκάδιον τόν Γαλάτην Ρουφίνον, άνδ.ρα πονηρόν καί πολυμήχανον. 
Οί δυο ούτοι άνδρες ένεκα τής άντιθέσεώς των συνετέλεσαν, ώστε έκαστον 
τμήμα νά άκολουθήση, είς τό εξής ίδικόν του δρόμον είς τήν διακυβέρνησιν 
τών ποικιλωνύμων λαών, τούς οποίους περιέκλειεν. Άλλ’ επειδή περί Θράκης 
είναι δ λόγος, έπανερχόμεθα είς τό Ανατολικόν τμήμα, τό έπονομασθέν Βυ
ζαντινή Αυτοκρατορία.

Βασιλεία Ά ρκαδίου .— (395 - 408) Τό δυστύχημα τής Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας καί δή τής Θράκης, τής αυλής ταύτης τής Κων)πόλεως, υπήρ
ξε κατά τήν κινδυνώδη ταύτην εποχήν ή κλασική άνικανότης καί αβουλία 
τού βασιλεύοντος Άρκαδίου. Ούτος κατέστη παίγνιον τών 'ασυνειδήτων επι
τρόπων του, κατ’ άρχάς μέν τού Γαλάτου Ρουφίνου, έπειτα δέ τοΰ ευνούχου 
Εύτροπίου, τοΰ Γαϊνά καί άλλων, οιτινες ξένοι όντες, ώς άνήκοντες εις βάρ
βαρα έθνη ,ούδέν άλλο έπεδίωκον, εί μή τήν άποταμίευσιν πλούτου δι’ εαυ
τούς, ή τήν έκπλήρωσιν τών φιλοδοξιών των διά παντοίων μέσων, είς βάρος 
τοΰ λαού εκείνης τής εποχής, δι’ αδικιών, αρπαγών καί σφετερισμών τών 
περιουσιών διαφόρων πολιτών. Ή  μοχθηρία τοΰ Ρουφίνου, είς τόν οποίον, 
δ βασιλεύων άβουλος Άρκάδιος, είχεν αναθέσει δλην σχεδόν τήν ιέξουσίαν, 
εκδικούμενος τό Κράτος, διά τήν αποτυχίαν τοΰ συνοικεσίου τής θυγατρός μέ 
τόν Άρκάδιον, ύπεκίνησεν είς έπανάστασιν τόν αρχηγόν τών έν Θράκη 
Φοιδεράτων (Βησιγότθων) Άλάριχον. Ούτος είχε δυσαρεστηθή! κατά τοΰ 
Άρκαδίου, διότι δέν είχεν αναθέσει είς αυτόν δ Αύτοκράτωρ τήν αρχηγίαν 
τοΰ στρατού τοΰ όλου Κράτους ( 1). Ό  Άλάριχος, λοιπόν μέ τά φιλά.ρπαγα 
πλήθη τών Βησιγότθων, άφοΰ έλεηλάτησε δεινώς, απ’ άκρου είς άκρον, τήν 
Θράκην (2), έφθασε μέχρι τών πυλών τής Κων)πόλεως. Τότε, δ Ρουφΐνος, 
©ξήλθεν είς τόν στρατόπεδον τοΰ Άλαρίχου καί έλαβε συνέντευξιν πρός τόν 
επιδρομέα. Έπιστρέψας δέ είς τά ανάκτορα, έκαυχήθη πρός τόν μωρόπιστον

1. 'Ω ς έκ τούτον οί άνδρες του, χολωθέντες και αυτοί, άνεκήρυξαν τούτον βασι
λέαν «ϊνα—όπως γράψει ο Ιστορικός τών Γότθων ’Ιορδάνης—υποτάξουν διά πολέμου νέα 
βασίλεια, αντί νά είναι οί Ιδιοι υποτεταγμένοι υπό τήν εξουσίαν τών άλλων».

2. 'Η  αρχαία Θρακική πόλις Βεργούλη, καταστραφείσα υπό Ά λαρίχου, άνεκαινί- 
σθη καί ώχυρώθη υπό Ά ρκαδίου , μετωνομασθεϊσα Ά ρκαδιούπολις ( τό σημερινόν 
Λουλέ Μ πουργκάς), βλ. «Θρακικά» τ .  30ός α. 210.
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εκείνον ηγεμόνα, ότι, δήθεν κατέπεισε τον Άλάριχον να άπόσχη τής Πρω- 
τευούσης. Άλλα είς τήν πραγματικότητα επεισεν αυτόν να έπιδράμη κατά 
τών νοτίων Ελληνικών χωριών, οπού υπήρχε πλούτος πολύς. Κατά τήν άπο- 
χωρησίν .των, οί Γότθοι τοΰ Άλαρίχου διελάσαντες διά τής Θράκης, εισέ
βαλαν είς τήν Μακεδονίαν και εφθασαν μέχρι Θεσσαλίας τώ 396. Ταΰτα πλη- 
ροφορηθείς ό αρχιστράτηγος τής Δύσεως Στηλίχων, παρέλαβεν έξ ’Ιταλίας 
τόν στρατόν του πού είχεν άγάγει έκεΐ ό Θεοδόσιος έξ Ανατολής καί έ'φθα- 
σεν είς Θεσσαλονίκην, πρός άπόκρουσιν του Άλαρίχου. Ά λλ’ ό δολοπλόκος 
Ρουφΐνος, οστις είχεν ύποσχεθή είς τόν Άλάριχον, οτι ήθελε διευκολύνει 
τούτον είς τήν κατά τής Ελλάδος επιδρομήν του, έπεισε τόν Άρκάδιον νά 
διατάξη τόν Στηλίχοονα νά μή προχωρήση περαιτέρω· Ό  Στηλίχων ύπή- 
κουσε καί άπήλθεν είς τήν Δύσιν, αφού όμως άνεθηκε τήν αρχηγίαν τοΰ 
στρατού του είς τόν Γότθον Γα'ινάν μέ τήν εντολήν vex τιμωρήση τόν μηχα- 
νορράφον Ρουφίνον. Ό  Γαϊνάς τότε συνεκάλεσε συμβούλων τών 'άξκυματικών 
του καί άνέφερε πρός αυτούς, οτι σκοπός του ήτο νά έπέλθη κατά τής Κων) 
πόλεως διά νά τιμωρήση τόν δόλιον Ρουφίνον. Ούτοι εΰρέθησαν σύμφωνοι. 
Καί έτσι έξεκίνησαν διά Μακεδονίας καί Θράκης λεηλατοΰντες καθ’ οδόν, 
πρός τήν πρωτεύουσαν. 'Ό,τε δέ μετά πορείαν πολλών ημερών 
«πλησίασαν, έιξήλθον είς προϋπάντησιν ό Αύτοκράτωρ μετά τοΰ 
Ρουφίνου. Καί καθ’ δν χρόνον ό Γαϊνάς ιέ};στρέτα τόν Αύτοκράτορα αξιω
ματικοί τινές τοΰ Γαϊνά έπέπεσαν κατά τοΰ Ρουφίνου καί κατεκρεούργησαν 
αύτόν. Κατάπληκτος ό Άρκάδιος, προ τής τοιαύτης απεχθούς σκηνής, αλλά 
μή δυνάμενος ούδέν νά πράξη έδέχθη τό γεγονός ώς τετελεσμένον καί ύπε- 
δέχθη τόν Γαΐνάν καί τόν στρατόν του ώς φίλους του πλέον. Τότε, συντελοΰν- 
τος καί τοΰ Γαϊ,νά, παρεδόθη πλέον ό Αύτοκράτωρ ψυχή τε καί σώματι πρός 
τόν Ευνούχον Εύτρόπιον, δστις αντικατέστησε τόν Ρουφίνον είς τήν διακυ- 
■βέρνησιν τοΰ Κράτους. Ένώ συνέβαι.νον ταΰτα, είς τήν πρωτεύουσαν δ 
Άλάριχος άφεθείς ανενόχλητος έξηκολούθησε τήν πορείαν του πρός τάς 
νοτίους χώρας τής Ελλάδος. Αί δέ φρουραί τοΰ Κράτους, κατά προηγου- 
μένην παραγγελίαν τοΰ Ρουφίνου, άφινον τάς διόδους τών χωρών έλευθέρας 
είς τόν εισβολέα, δστις ακολουθούμενος καί υπό πλήθους φανατικών μοναχών, 
έφαίνετο δτι έξεπλήρου μέγα θρησκευτικόν καθήκον υπέρ τοΰ Χριστιανι
σμού. Διότι έπέτρεπεν εις τούς αμαθείς καί θρησκολήπτους έκείνους καλο- 
γήρους νά περιφέιρωνται εις τήν ύπαιθρον εντός τών δασών, τών δρυμών καί 
χωρίων καί νά καταστρέφωσι, παν δ,τι έθεώρουν ότι άνήκεν είς τήν Άρχαίαν 
Ελληνικήν λατρείαν, ήτοι ναούς, βωμούς, αγάλματα κλπ· Ό  έν Άθήναις ζών 
καί διδάσκων φιλόσοφος Λιιβάνιος, είς επιστολήν του πρός τόν Αύτοκρά
τορα, διεκτραγωδών τήν καταστροφήν τών καλλιτεχνημάτων υπό τών μονα
χών, έγραφεν έπίλέξει: «Οί. δέ μελανειμονοΰντες ούτοι ό>ς λύκοι περιφερόμενοι
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έν τοϊς δρυμοΐς και άπάση τή ύπαίθρω ούδενός τών ιερών αντικειμένων φεί
δονται»· Αί πόλεις τής νοτίου Ελλάδος, οπού πολλοί τών κατοίκων ένέμενον 
είς τό άρχαΐον θρήσκευμα έξ άφοσιώσεως πρός τό περίλαμπρον παρελθόν 
του άλλοτε Ελληνισμού, έλεηλατούντο και έγυμνούντο τών προγονικών καλ
λιτεχνημάτων. Ό  έν Έλευσΐνι ναός τής θεάς Δήμητρας, δπου έτελούντο τά 
Έλευσίνια μυστήρια, κατεστράφη έκ θεμελίων ώς και ή πόλις. Είσήλθεν έπειτα 
ό Άλάριχος είς τάς κλεινάς Αθήνας. 'Η  γνώμη τών συγχιρόνοον διχάζεται ώς 
πρός τήν συμπεριφοράν τοΰ Άλαρίχου πρός τούς Αθηναίους. ’Άλλοι μέν ώς 
ό Ζώσιμος(1), λέγουσιν οτι έσεβάσθη τά πάντα, φιλοξενηθείς μεγαλοπρεπέ
στατα υπό τών ’Αθηναίων, άλλοι δμως, ώς ό Συνέσιος, αναφέρουν δτι πολλάς 
καταστροφάς έπροξένησεν. ’Από τής Α ττικής είσέβαλεν είς τήν Πελοπόν
νησον, δπου τάς ιδίας καταστροφάς έπήνεγκεν. Άλλ’ ευτυχώς ό Στηλίχων, έκ 
Δύσεοος, έδραμεν είς Πελοπόννησον μετά Ρωμαϊκού μισθοφορικού έκ βαρβά
ρων στρατού καί τόν ήνάγκασε νά όπισθοχωρήση πρός βορράν. Διαπεραιω- 
θ*είς δέ διά τού Κορινθιακού κόλπου είς Αιτωλίαν καί λεηλατών, έφθασεν 
είς τήν ’Ιλλυρίαν, δπου όχυροΌείς έφορολόγει δεινώς τάς δυτικάς χώρας 
τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Στερεάν Ελλάδα, ’Ήπειρον καί ’Ιλλυρίαν. 
Έ π ί 3 έτη, από τού 395 μέχρι τού 398, ύπέφεραν πολλάς δηώσεις, λεηλα
σίας, άρπαγάς καί φορολογίας από τόν άκοοταγώνιστόν τούτον αρχηγόν τών 
Βησιγότθων αί χώ·ραι τού Ανατολικού Κράτους καί προ παντός ή Θράκη, 
ή Μακεδονία καί αί πρός νότον τού Όλυμπου Έλληνικαί χώραι καί τέλος 
ή Ή πειρος καί ή ’Ιλλυρία. Ή  δέ Βυζαντινή Αυλή διά ν’ απαλλαγή τού 
σκληρού τούτου δυνάστου, άνεγνώρισεν αυτόν ώς στρατηγόν τής ’Ιλλυρίας 
καί τόν παρώτρυνε νά ιέκστρατεύση κοιτά τής ’Ιταλίας. Ούτος, δεχθείς μετά 
χαράς τό τιμητικόν δι’ ένα βάρβαρον αξίωμα τής Βυζαντινής Αυλής, παρέ
λαβε τόν στρατόν τών Βησιγότθων καί έφώρμησε κατά τής Δύσεως· Καί 
έτσι, άπηλλάγη τό ’Ανατολικόν Κράτος τής ανεμοζάλης εκείνης, πού λέγε
ται επιδρομή τών Βηαιγότθων, τό 398.

Άλλ’ ένω αί χώραι πού προείπομεν, άπηλλάγησαν, ή Αυλή δμως τής 
Κων)πόλεως ύφίστατο τήν καταστρεπτικήν επιρροήν τού απαίσιου ευνούχου 
Εύτροπίου, δστις, από πλεονεξίαν πρός συσσώρευσιν πλούτου, υπερέβαλε καί 
αυτόν τόν άλλοτε αντίπαλόν του Ρουφίνον είς έκνόμους .πράξεις. Άλλ’ ή ώρα 
καί αυτού έπλησίαζε.

Έ ξέγερσ ις τώ ν  έν Λυδία καί. Φ ρυγία Ό σ τρογότθω ν.— Ό  ήγε- 
μών τών έν Μ. Άσία Όστρογότθο.)ν Τριβίγιλδος, φ-θονήσας τά τρόπαια τού 
Άλαρίχου, έστασίασε καί έπεδόθη είς τήν λεηλασίαν τών παρακειμένων

1. Π ερί οπτασίας, καθ' ήν είδε τήν Ά Θ ψ ά  καί Ά χ ιλλ έα  κινουμένους έπί τών 
τειχώ ν.
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χωρών· Οί εγχώριοι, πληθυσμοί ήναγκάσθησαν τότε νά έπιτεθώσι κατά τών 
Όστρογότθων καί νά φέρωσι τούς λεηλατούντας είς δύσκολον θέσιν. Διά 
μηνυμάτων δέ πρός τήν Κεντρικήν Κυβέρνησιν οί κάτοικοι έξέφραζον τά 
παράπονά των διά τήν συμπεριφοράν τών Όστρογότθων. Κατόπιν τούτου 
άπεστάλη δ Γαϊνάς μέ δύναμιν διά νά έπαναφέρη τόν Τριβίγιλδον είς τήν 
ευθείαν οδόν. Άλλ’ δ Γότθος Γαϊνάς δέν ’έδειξε προθυμίαν νά συγκρουσΟή 
ιμέ τούς ομοφύλους του. Καί αντί νά έπέλθη καί σωφρονίση τούς Όστρογότ- 
θους, συνεννοείται μέ τόν Τριβίγιλδον καί διμοΰ άμφότεροι στέλλουσι μήνυμα 
πρός τόν άβουλον εκείνον αύτοκράτορα Άρκάδιον καί απαιτούν παρ’ αυτού 
νά καθαίρεση τόν Εύτρύπιον, δστις ώς «βραχνάς» έπίεζε τήν καρδίαν τού 
Γαΐνά. ’Έτσι, δ Εύτρόπιος καθαιρεΐται, καί καταφεύγει είς τόν ναόν τής 
Α γίας Σοφίας, ώς είς άσυλον. Έκεΐ εύρε προστασίαν υπό Ίωάννου Χρυσο
στόμου, δστις έκφωνήσας τόν σωζόμενον άμίμητον λόγον του «ΙΤερί Μαται- 
ότητος, τών Ανθρωπίνων πραγμάτων» καί κινήσας τό έλεος υπέρ τού τέιος 
πανίσχυρου άρχοντος, επέτυχε τήν άπελευθέρωσίν του προσωρινώς, έφ’ δσον 
ούτος μετ’ όλίγας ημέρας, συνελήφθη έκ νέου καί έξωρίσθη είς Κύπρον. 
Έκεΐθεν μετεκομίσθη είς Χαλκηδόνα (Καδήκιοι, έναντι τής Κων)πόλεως) 
καί άπεκεφαλίσθη υπό τού Γαϊνά, τώ δ 99 ιμ·Χ. Είρήσθω έν παρόδω δτι δ 
πονηρός ευνούχος Εύτρόπιος, δτε ήτο έν τή δόξη του, έκράτει είς εξορίαν 
τόν ένδοξον Έλληνα στρατηγόν Τιμάσιον, δστις είχε διατρέφει είς τούς κατά 
τών Γότθων πολέμους τού Ούάλεντος (86 4 -3 7 8 ) καί Θεοδοσίου τού Α ' 
(379 - 395). Τούτο διότι, δ εύνούχος έκεΐνος, δέν ήνείχετο κανένα άλλον, 
δυνάμενον νά τόν άντιπυλιτευθή.

Μετά ταύτα οί δύο αρχηγοί τών Γύτθων, Γαϊνας καί Τριβίγιλδος, εισέρ
χονται, μέ τό στράτευμά τιον, είς Κων)πάλιν δπου καί αναγορεύεται, δ 
Γαϊ,νάς, αρχιστράτηγος τών στρατευμάτων τού δλου Κράτους.

Τό τέ^ο ς τοΰ Γ α ΐυ α .— Επειδή, έν Κων)πόλει, δλοι. οί ναοί, οπού έτε
λούντο αί. Ορησκευτικαί λειτουργίαι, ήσαν ’Ορθόδοξοι από τής εποχής
ήδη, πού είχε πατριαρχεόσει Γρηγόοιος 6 Θεολόγος καί είτα Ιωάννης 
ό Χρυσόστομος, οί Γότθοι, οί όποιοι έπρέσβευον τήν αιρεσιν τού Άρείου, 
έζήτησαν νά παιραδοθή είς αυτούς ένας ναός, διά νά έκκλησιάζωνται. Άλλ’ 
λ λαος τής Κων)πόλεως, οοή., μέ δυσαρέσκειαν πολλήν έβλεπε τήν επιρροήν 
τών παρεισάκτων τούτων ξένων καί βαρβάρων, έξηγέρθη σύσσωμος έπί τή 
αναγγελία ταύτη, κατήλθεν είς τάς οδούς καί έπετέθη κατά τών Γότθων, 
δπου τούς συνήντα, καί έφθειρεν επτά χιλιάδας έξ αύτών. Ή  αύλή, στενο- 
χωρηθεΐσα, δυόρισε στρατηγόν έτερον Γότθον, τόν Φραουΐτιον, οστις, μέ 
τήν βοήθειαν τού λαού, έξ εδιωξε'· τόν Γαΐνάν, άναγκάσας αυτόν νά φύγη 
μέ τούς πιστούς του πέραν τού Δουνάβεως. Έκεΐ, ούτος συνεκρούσθη πρός 
μοίραν θύννων κατερχομένων, ήττήθη, συνελήφθη καί άπεκεφαλίσθη. Ή  δέ
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κεφαλή του εστάλη υπό τών θύννων εις Κων)πολιιν. Τότε τήν βασιλικήν 
εξουσίαν περιεβλήθη ή σύζυγος τοΰ Άρκαδίου, Ευδοξία, καί έκράτησε ταύ- 
την μέχρι τοΰ θανάτου της, έπισυμβάντος ολίγον προ τοΰ θανάτου τοΰ 
Άρκαδίου 408 μ.Χ·

Κ ρ ίσ ε ις ,— Ή  βασιλεία Θεοδοσίου τοΰ Α ' τοΰ έπονομασΟέντος Μεγάλου, 
διότι ήνωαε διά τελευταίαν φοράν τήν Ανατολήν μέ τήν Δύσιν υπό τό σκήπ- 
τρόν του, καί. τοΰ ανικάνου υίοΰ του Άρκαδίου (395 - 408) έχει τοΰτο τό 
χαρακτηριστικόν, οτι τό Βυιζαντινόν Κράτος ©κείνης τής εποχής, άφ’ δτου 
ό Θεοδόσιος κατώρΟωσε νά προσεταιρισθή τους 'αρχηγούς τών έπιδραμόν,των 
Γότθων, (384 - 408) έπί έν τέταρτον τοΰ αιώνος έ στρατοκρατείτο υπό ξένων 
επιδρομέων αρχηγών, ώς ήσαν δ Γαλάτης Ρουφΐνος, δ εΰνοΰχος Εύτρόπιος, 
καί οί Γότθοι Άλάριχος, Γαϊνάς, Τριβίγιλδος, Φ.ραοΰιτσιος καί. άλλοι, οιτινες 
εχοντες εις χεΐρας των τήν αρχηγίαν τών Γοτθικών ταγμάτων, τά όποια 
έθεωροΰντο ώς τά μαχιμώτερα στοιχεία εκείνης τής εποχής, υπήρξαν έν 
πολλοίς επιβλαβέστατοι είς εκείνο τό Κράτος· Διότι, έψρόντιζον μόνον, πώς 
θά ένθυλακώσωσιν άπειρον χρήμα, διά παντοίων έκνόμων μέσων, είς βάρος 
τοΰ δεινώς φορολογούμενου εγχωρίου λαοΰ, δ όποιος κακώς χειραγωγού
μενος (περιφρονητικώς έκάλουν τούς τότε Γραικούς Γραΐκύλους - ουτιδανούς 
παλιογραικούς) περιεφρονείτο υπό τούτων ώς απόλεμος καί δ έκ τών εγχω
ρίων άποτελοΰμενος στρατός, έτάσσετο είς δευτέ,ρα,ν πάντοτε μοίραν, έναντι 
τών βαρβαρικών ταγμάτων. Ώστόσον ή έξέγερσις τοΰ περιφρονημένου εκεί
νου λαοΰ τής Μ. Άσίας κατά των Όστρογότθων τοΰ Τριβίγιλδου, ώς καί 
ή έξέγερσις τοΰ λαοΰ τής -Καιν)πόλεως, κατά τών Βησιγότθων τοΰ Γαϊνά, 
καθ’ ήν έξοντώθησαν επτά χιλιάδες! έξ" αυτών, άποδεικνύουν οτι, έν τώ 
Ελληνοχριστιανικά) έκείνφ κόισιμω ουδέποτε είχεν εκλείψει τό πολεμικόν μένος 
τών προγόνων του, οσάκις δ κόσμος αυτός εύρίσκετο είς τήν ανάγκην νά 
υπεράσπιση τά ιερά καί τά Οσια τής προγονικής του κληρονομιάς. Άλλ’ άφ’ 
ενός ή αδιαφορία τής τότε θεωρούμενης Ρωμαϊκής καί όχι Ελληνικής Α ρχής, 
aqv ετέρου, ή παρεξήγησις τοΰ μοναχισμού, δστις έπρέσβευε καί έδίδα- 
σκεν οτι σκοπός τής επιγείου ζωής ήτο ή προπαρασκευή διά τήν άλλην, τήν 
ουράνιον ζωήν, κατήντησαν τόν λαόν είς τό νά περιφρονή τά εγκόσμια καί 
νά τρέχη είς τά πολυπληθή Μοναστήρια, δπου, μόνον διά προσευχών, ένό* 
μιζεν ούτος δτι έξησφάλιζε τήν σωτηρίαν του· Καί επειδή πολλά, μονα
στήρια ήσαν μικτά — άνδρών καί γυναικών —  δέν διεκρίνοντο ταΰτα 
έπί άγνότητι καί άγιωσύνη.

Έκ τής τοιαύτης. 'θρήσκο λήπτου ροπής τοΰ λαοΰ επωφελούμενοι ιοί 
βάρβαροι εκείνοι άρχοντες, πού ήσαν καί αιρετικοί, ώς άρειανίζοντες, ού 
μόνον τόν περιεφρόνουν, άλλα καί τούς τυχόν έξοχους άνδρας τούς άναδει- 
κνυαμένους μεταξύ τοΰ ’Ορθοδόξου κόσμου, είτε έν τώ στρατώ είτε τή πολιτεία
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έκ φόβου τυχόν αντιδράσεων των προσεπάθουν παντί τρόπω, νά έκβάλωσιν 
από τό μέσον, εξ ορίζοντες ή θανατώνοντες αυτούς, ίνα, έν τή| αδυναμία τής 
νομίμου Αύτοκρατορικής Κυβε,ρνήσεως, άρχωσιν ανενόχλητοι.

Ε ις  παραλληλ ισμός.— Ή  κατάστασις τού ’Ανατολικού Κράτους τής 
Κων)πόλεως, έπί τής εποχής εκείνης τών Γότθων, ήτο απαράλλακτος μέ τήν 
κατάστασιν τού συγχρόνου Τουρκικού κράτους έπί βασιλείας Ρεσάτ (1914- 
18), δτε κατήλθον είς Κων)πολιν οί Γερμανοί τού Κάϊζερ Γουλιέλμου τοΰ 
Β ' καί άνέλαβον αυτοί τήν στρατιωτικήν ηγεσίαν. Καί αυτοί μέν, κατασχόν- 
τες τά πάντα, άπέστελλον ταύτα είς Γερμανίαν καί έτρέφοντο πλουσιοπάρο
χους ό δέ Τουρκικός στρατός, έσιτίζετο τοσούτον γλίσχ.ρως, είς τρόπον ώστε, 
οί άνδρες του, νά έχουν καταντήσει κυριολεκτικώς πραγματικαί σκιαί· "Οσοι 
υπάρχουν έκ τών ενταύθα καταφυγόντων 'Ελλήνων, πού έζων τότε είς Κων) 
πολιν, δύνανται νά μαρτυρήσωαι περί τής αλήθειας ιών λεγομένων.

Γοτθογρα ικο ί .— Μετά τήν απαλλαγήν τών έπί τής Χερσονήσου τού 
Αίμου Ελληνικών χωρών από τούς Βησιγότθους τού Άλαρίχου, τό 398, καί 
τό θλιβερόν τέλος τού Εύτροπίου καί τού Γαϊνά, καί οί έν ανατολή Όστρο- 
γότθοι τού Τριγιβίλδου κατέθεσαν τά δπλα, έπειθάρχησαν πρός τό Κράτοα 
καί έπεδόθησαν είς τά ειρηνικά των έργα, έν Λυδία καί Φρυγία, δπου ήσαν 
έγκατεστημένοι. Ούτοι δέ ώς καί οί έν Θράκη παραμείναντες Βησιγότθοι 
συνεμίγησαν, σύν τώ χρόνω μέ τούς κατοίκους τών χωρών τούτο»ν. Έ κ  τής 
έπιμιξίας ταύτης, Ελλήνων καί Γότθων, προήλθεν μία νέα έθνότης, ήτις 
καί ελαβε τήν έπωνυμίαν «ΓΟΤΘΟΓΡΑΙΚΟΙ». ’Αλλά, μετά τήν β' καί γ ' 
γενεάν, έπειδή ούτοι άπετέλουν μειονότητα έναντι τού εγχωρίου πληθυσμού, 
άπερροφήθησαν έντελώς, άφωιμοιώθησαν καί έλησμονήθησαν. Ούτως, εληξεν, 
έν Θράκη ή δραματική εισβολή τών Βησιγότθων, ήτις έπρ.οξένησεν είς αυτήν 
άπεριγράπτους συμφοράς.

‘Η δραματική έξόρμησις τ ώ ν  θ ύ ν ν ω ν .—Οί Θύννοι, τούς οποίους 
εϊχομεν αφήσει είς τήν έντεύθεν τού Τανάϊδος χώραν τών Όστρογότθου> 
(375),ήλθον είς σύγ,κρουσιν πρός τούς Άμάλας,βασιλείς αυτών, Έρμανρΐχον 
καί Ούϊθήμερον. Οί δύο ούτοι βασιλείς τών Όστρογότθων έπολέμησαν μέν, 
άλλ’ υπό τού πλήθους τών αγρίων θύννων ήττήθησαν, ύπετάγησαν καί έγκατε- 
στάθησαν πρός βοιρ,ράν τού Δουνάβεως- ΙΤερί ,τό 400, ό αρχηγός τών θύννου» 
Ρούας ή Ρουγίλας, έπροχώρησε δυτικώτερον καί έγκατεστάθη είς τήν Παν- 
νονοίαν (σημερινήν, Ουγγαρίαν), χοόραν πεδινήν καί προμηθεύουσαν τά 
άναγκαιούντα τρόφιμα εις τε τόν λαόν καί τούς πολυπληθείς ίππους του- "Ιδρυ
σε τήν προκεύουσαν Βούδαν καί άπέθανε τώ 434- Τούτον διεδέχθησαν οί δύο 
ανεψιοί του, Βλέδας καί Αττίλας, υιοί τού Μαντζούκ. Ό  Αττίλας δμως, 
ένωρίς απαλλαγείς από τού αδερφού του, διά δολοφονίας, έμεινε μόνος άρχουν 
τού κράτους του.
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Έπεώή δέ μοίρα τών θύννων, είχε διέλθει τόν Δοΰναβιν, εν καιρώ 
ειρήνης και, έλεηλάτησαν μερικούς οικισμούς παρά τόν ποταμόν αυτόν, ο 
Θεοδόσιος ό Β ' έστειλε πρεσβείαν, ήτις συνήψε πρός τόν Αττίλαν τήν 
συνθήκην τού Μάργου (πόλεως ρωμαϊκής, τής ’Άνω Μοισίας, παρά τήν 
εκβολήν Μοράβου καί Δουνάβεως) διά τής οποίας ύπεχρεώθη τό Βυζάντιον 
νά πληρώση εφάπαξ μέν είς αυτόν 6.000, έτησίως δέ 2 χιλ. λύτρας χ,ρυσού(1). 
Τούτο άπετέλεσε μόνιμον πρόσχημα διά τόν ’Αττίλα νά απειλή εισβολήν, 
οσάκις δέν έπληρώνετο·

Κ Ε Φ Α Δ Α Ι Ο Ν  4 ο ν

Θ ΕΟ Δ Ο ΣΙΟ Σ Ο Β ' ( Ή  Μ ΙΚ Ρ Ο Σ ) ΚΑΙ Η  ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΤ
ΠΟΤΛ ΧΕΡΙΑ

Ή  Βασιλεία Θεδοσίου τού Μικρού, δστις, ένεκα τής άνικανότητός του 
περί τό άρχειν, έπετροπεύθη κατ’ άρχάς υπό τού έξοχου υπουργού του 
’Ανθεμίου, 408 - 414, έπειτα δέ υπό τής ενάρετου καί πραγματικής χριστια- 
νής αδελφής του Πουλχερίας, 414’- 450, υπήρξε δραματική, συνεπεία τού 
φάσματος τών θύννων τού ’Αττίλα.. Διότι, ώς έλέχθη, διά τής συνθήκης τού 
Μάργου, είχε καταστή φόρου υποτελής είς τόν άδυσώπητον βασιλέα τών 
τρομερών θύννων. Καί έως μέν τό 434, αυνεκρατούντο οί θύννοι διά τής 
πληρωμής τού φόρου· Ά λλ’ ό άπληστος θύννος, δστις είχεν άπακληθή καί 
«Μάστιξ τού θεού»(2) υπό τών Χριστιανών τής εποχής εκείνης, έπρόβαλε 
όλονέν καί μεγαλυτέρας απαιτήσεις, έν έπιγνώσει τής αδυναμίας τών καθημέ- 
νων έπί τού Βυζαντινού θρόνου. ’Επειδή δέ ή Βυζαντινή Αυλή, μέχρι τού 44 L 
ιένέδιδεν είς τάς αξιώσεις του, ούτος ηύξησε τάς απαιτήσεις του. Ή  Βυζαν
τινή Αυλή ήρνήθη, νά συμμορφωθή καί οί θύννου τού Α ττίλα έπεχείρησαν 
φαβεράς έπιδρομάς κατά τού Κράτους. Μοίρα τούτων όρμωμένων έκ τής 
άνω Μοισίας, έπέδραμε κατά τής Μακεδονίας, άλλη δέ καπά τής Θράκης. Οί 
κατά τής Θράκης είσβαλόντες, διηρέθησαν είς δύο' καί μέρος μέν έπαρεύε- 
το πρός τήν Κο.)ν)πόλιν, τό δέ έτερον πρός τήν θρακικήν Χερσόνησον. Κατέ
λαβαν τήν Φιλιπποΰπολιν τήν Άρκαδιούπολιν καθώς καί τό παρά τήν Κων) 
πολιν φρούριον τού Άθύρα (Τσεκμετζέ). Κατέστρεψαν, τό δλον έβδομή-

1. 2.000 λίτραι X  72 χρνσά^Ι'*·* .000 χρυσά X  15 — 2.160.000 χρυσαί δραχμαί.
2. Χαρακτηρισμός διδόμενος από τόν Ίορδάνην, συγγραφέα τοΰ 6<·υ μ . X . αΐώνος, 

δστις ήντλησεν τάς πληροφορίας του από τό πλήρες κείμενον τών άναμνήσεων τοΰΠ ρ ί-  
σκου περί Ά τ τ ίλ λ α . 'Ο  Πρίσκος,ήτο ιστορικός καί σοφιστής,γεννηθείς έν Πανίω (Πάνιδον) 
τής Θράκης. Ά π εσ τά λη , υπό Θεοδοσίου τοϋ Β ' εις πρεσβείαν πρός τόν Α ττ ίλ α ν , τοϋ  
όποιου τήν Αυλήν περιέγρα-γιε λεπτομερώς. ’Εκ τών αναμνήσεων του έσώθησαν μόνον 
άποσπάσματά τινα. Β λ. Γ . Μύλλερ «’Α ποσπάσματα 'Ελλήνων 'Ιστορικώ ν».



28 ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. Π ΑΝ Ν Α Κ λΚ Η

κοντά πόλεις, μι,κράς καί μεγάλος. Οί πρός τήν Χερσόνησον έπελαύνοντες 
άπεκρούσθησαν -υπό τοΰ Στρατηγού Θεοδώρου, δστις ώχυρώσας τό τείχος 
τοΰ ’Αρχαίου Μιλτιάδου, τό όποιον έξετείνετο από τοΰ Μελανός Κόλπου 
μέχρι τής Προποντίδος, άντε στη έρρωμένως. ’Εκ τής τοπικής ταΰτης επι
τυχίας τοΰ Στρατηγού Θεοδώρου είς τό τείχος τής Θρακικής χερσονήσου 
,έπωφεληθεΐσα ή Βυίζαντινή Αυλή, έιπρόιτεινεν είς τόν ’Αττίλαν, πρός κατά- 
παυσι.ν τών καταστροφών, τήν σύναψιν συνθήκης. Διά τής συνθήκης ταΰτης 
ύπεχρεώθη τό Βυζάντιον νά καταβολή έφ’ άπαξ ιμέν 6 χιλ. λίτρας χρυσοΰ, 
κατ’ έτος δέ νά πληρώνη είς τό εξής 23 00 λίτρας.

Σ η μ ε ίω σ ις .— Μία λίτρα χρυσοΰ ίσοδυνάμει πρός 72 χρυσά φλωρία 
Βυζαντινά. 'Έν δέ χρυσοΰν, πρός 15 χρυσάς δραχμάς, ήτοι 6.480.000 χρ. 
φράγκα. Καί αφοΰ κατεβλήθη τό κολοσσιαίον τοΰτο διά τήν εποχήν εκείνην 
ποσόν, άπεσύρθησαν οί θύννοι είς τάς πέραν τοΰ Δουνάβεως χώρας. Ή  δέ 
Βυζαντινή Αυλή προσεπάθει, κατά τό δυνατόν, νά έπουλώση τάς διανοιγεϊ- 
σας πληγάς- Εις τό χωρίον Πλαγιάριον, (Μεσαιωνική πόλις Βολερός) ro 
όποιον εύρίσκεται είς τόν στενόν λαιμόν τής Χερσονήσου, έσωθεν τοΰ τείχους 
τοΰ Μιλτιάδου. δέκα (10) περίπου χιλιόμετρα νοτίοος τής Λυσιμαχίας (Έξα- 
μίλιον), υπήρχε μία μαρμάρινη πλάξ, έντετειχισμένη είς τόν τοίχον μιας 
Ελληνικής οικίας, μέ τήν εξής επιγραφήν: «ΑΝΑΘΗΜΑ Σ Ο Ι ΤΟΔΕ
ΘΕΟΔΩΡΕ» Ώ ς φαίνεται ή πλάξ αΰτη ιάνήκεν εις τι μνημεΐον τοΰ στρα- 
τηγοΰ Θεοδώρου, τοΰ άγωνισθέντος κατά τών θύννων-

Σ-ομείωσις.— Οί διάφοροι ιστορικοί λέγουν δτι, πόλεις τινές τής Θράκης 
ώς ή Άδριανούπολις, ή Σηλύβρια, ή Ηράκλεια (Πέρινθος), ιδέν παρεδό- 
θησαν είς τούς θύννους. Οί δέ κάτοικοι τής Θρακικής πόλεως Άσημοΰντος, 
μαχιμώτατοι άναδειχ.θέντες, τοσοΰτον έτρομοκράτησαν τάς δρδάς τών Ούν- 
νων όόστε έπετίθεντο κατ’ αυτών καί άφήρουν τήν λείαν καί τούς αιχμαλώτους 
από τάς χείρας τών ιέπιδρομέων, οί οποίοι, μόλις «βλεπον δτι Άσημούντιοι 
επέρχονται έγκατέλειπον καί λάφυρα καί αιχμαλώτους καί ετρέποντο προτρο- 
πάδην είς φυγήν. 'Όσους δέ θύννους οί ΆσημοΰντιΟΊ ήχμαλώτιζον, ιέξολό- 
θρευον αυτούς άνευ οίκτου.

Ά σ ς μ ο ΰ ς .— Οί ιστορικοί άγνοοΰν ποΰ έκειτο ή πόλις αύτη, ή τόσον 
ηρωική άναδειχθεΐσα· Τινές, τοποθετούν ταύτην, είς τά μέρη τής ’Άνω 
Μοισίας (σημερινής νοτίου Γιουγκοσλαβίας, ή παλαιάς Σερβίας, νοτίως τοΰ 
Δουνάβεως), άλλ’ ούδεμίαν βεβαιότητα ή άπόδειξιν παρέχουν. Διά τοΰτο, 
εχων ύπ’ οψιν τάς όνοιμασίας πλείστων πόλεων καί χωρίων τής Θράκης καί 
άλλων Ελληνικών χωρών, τάς οποίας μετέτρεψαν οί Τούρκοι ούτω πως, 
ιοστε νά προσαρμόζονται είς τήν γλώσσαν τον, τολμώ νά εκφέρω ατομικήν 
μου γνώμην, όρμώμενος έκ τοΰ γεγονότος, δτι οί Τούρκοι, κατακτώντες φρού
ρια Βυζαντινά, πόλεις κατωκημένας καί χωρία τής υπαίθρου, μετέτρεπον
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τάς Έλλη νικάς ονομασίας .έπί τό Τουρκικοότερον, κατά διάφορους βαθμούς 
καί τρόπους. Ούτω, άλλας .μέν Έλληνικάς ονομασίας τας μετεφραζον κατά 
λέξιν είς τήν Τουρκικήν, ώς Κρήνη = Τσεσμέ, Μακρα γέφυρα =  Ουζουν 
Κιοπρού, Λιμνίσκη =  Κιολτίζούκ, Καλόδενδρον =  Έϊαγάτς, Νεάπολις =  
Γενί σεχίρ, Νεοχώριον ; Γενίκιοτ κλπ. β) ’Άλλας, άφιναν όπως ήσαν, άλλα 
μετέτρεπον έπί τό Τουρκικιότερον τήν προφοράν, μέ μικραν συνήθως παραλ
λαγήν είς τό τέλος ή τήν αρχήν, ώς, Σηλύβρια = Σηλΰβρι, Χαριούπολις =  
Χάριαπσλ, Καστάμπολις — Κίσταμπολ, Γάνος =  Γάνοζ, Μυριόφυτον =  
Μυριέφτε κλπ. γ) άλλας μετέτρεπον, ώστε νά φαίνωνται μέν Τουρκικαί, ενώ 
ύποκρύπτεται ή Ελληνική ονομασία ώς, ΙΙαλαιοκαισάρεια = Παλί Κεσέρ, 
καί βαθμηδόν Μπαλικεσέρ, ’Αφροδισίας = Έ φ ρ ις  καί επειδή εγινεν έδρα 
Καδή (Δικαστοο) ώναμάσθη ’Έφρις Καδήκιοϊ καί ΰτερα Ίμβραΐζή Κα- 
δήκιο'ϊ, Βολερός ή Μπολερύς =  Μπουλαΐρ. Διά την τελευταίαν μάλιστα, έπλα
σαν μΰθον ολόκληρον διά νά δικαιολογήσωσι τήν δήθεν Τουρκικήν προέλευ- 
σιν τής ονομασίας, ώς θά έξηγήσωμεν, όταν ορθάσωμεν είς τόν Γαζή Συυ- 
λεϊμάν, οστις δρμηθείς έκ τής Τσίμπης (Τσαρδάκι), έν τή Ασιατική παρα
λία τού Ελλησπόντου κατέλαβεν τήν Βολερόν, πρώτην κτήσι.ν τών Τούρκων 
έπί τής Ευρώπης τώ 1857. ’Άλλας πάλιν τάς μετέφρασαν, ολως άντιθέτως 
πρός κακοφημισμόν τοον δ) 'Ιερόν όρος =  Τεκφουρδάγ (άνίερον όρος) 
Ά γ  γελοχώριον=Σ εϊτάνκιοί, (Διαβολοχώριον). Τέλος, άλλας αλλοίωναν άρδην 
ώστε νά φαίνωνται Τουρκικαί, ώς ε) Μεγάλη αγορά ή Μεγαλαγορά =  Μάλ- 
γαρα, Άδριανούπολις — Έδίρνε, Ηράκλεια - Έρέγλι, Τυρολόη = Τσόρ- 
λου κλπ. Έάν λοιπόν λάβωμεν τήν πρώτην περίπτωσιν καθ’ ήν μετεφράσθη- 
σαν πιστώς αί όνομασίαι έκ τής Ελληνικής είς τήν Τουρκικήν, τήν πόλιν 
Ά σ η  μ ο υ ν τ ά  δυνάμεθα νά τήν τοποθετήσωμεν είς τό σημερινόν Τουρ
κικόν χωρίον Ά  κ τ σ έ κ ι ο ΐ, κείμενον έν Θράκη είς τήν περιφέρειαν 
μεταξύ Τυρολόης, Άρκαδιουπόλειος (Λουλέ Μπουργάζ) καί Βιζύης. Διότι, 
οί ιστορικοί, άφ’ ενός μέν λέγουσιν οτι ήτο Θρακική πόλις, άφ’ ετέρου δέ 
υποπτεύονται ότι εύρίσκετο είς τά μέρη τής Σ ερβ ία ς^)· Άλλά τά μέρη 
εκείνα, είς τούς Ρωμαϊκούς καί πρώτους Βυζαντινούς αιώνας, έλέγοντο ’Άνω 
Μοισία,(έν άντιθέσει πρός τήν Κάτω Μοισίαν,μεταξύ Αΐμου καί Δουνάβεως)· 
Καί διότι, ή Άσημους, ώς οχυρά, κατωκήθη υπό Τούρκων, γνωστού οντος ότι οί 
έξ Άσίας έν Θράκη έγκατασταθέντες Τούρκοι, κατώκησαν τά οχυρά μέρη, τά 
κάστρα, όπο^ς έλέγοντο τότε, διά νά είναι ασφαλείς έν μέσω χριστιανικού πλη
θυσμού. Ά φ ’ ετέρου «Άκτσέ», Τουρκιστί σημαίνει αργυρούς παράς, επο
μένως άργυρος. ’Άργυρος, άσημος, τό δέ έπίθετον άσημος έλαβε τήν θέσιν 
τού ουσιαστικού άργυρος. Είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν πολλάικις τό έπίθετον

1, Πλησίον τήζ Ίλλνρίδοζ. Έ λέγετο  και «ΖΑνασαμονς»,
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κατέλαβε θέσιν τοΰ ουσιαστικού, παρασιωπουμένου, ώς, εχεις "ψιλά; δηλ. 
χρήματα, έ'χει πολλά μετρητά δηλ. χρήματα κλπ. Τό δέ άσημος έ γίνει1 υποκο
ριστικόν άσήιμιον καί κατ’ αποκοπήν, ώς συνηθίζεται, Ασήμι =  Άκτσέ. Καί 
δέν έτόλμων μέν οί θύννοι νά πλησιάσουν τήν Άσηιμοΰντα, διά τοΰτο καί 
δέν έπέμειναν καί είς τήν έκπόρθησιν τής Άδριανουπόλεως, Ήΐρακλείας καί 
Σηλυβρίας, διότι ή Άσημοΰς, τό φόβητρον εκείνο τών Οΰννων, εΰρίσκετυ 
εις τό μέσον τής περιοχής Άδριανουπόλεως καί Σηλυβρίας, επομένως έφο- 
βοΰντο έπίθεσιν τών Άσημουντίων. Καί τοΰτο είναι άλλη άπόδειξις δτι ή 
Άσημοΰς έκειτο έκεΐ, όπως άνέφερα, δηλ. είς τήν θέσιν Άκτσέκιοϊ· Άλλά, 
τό μεγαλυιτερον δυστύχημα διά τό Κράτος τοΰ Βυζαντίου καί δή τήν Θράκην 
προήρχετο έκ τοΰ γεγονότος, ότι,, έπί τοΰ Βυζαντινοΰ θρόνου έκάθητο γυνή, 
ή Πουλχερία, ήτις, είχε μέν σύνεσιν καί δεξιότητα, έστερεΐτο δμως τοΰ άπαυ- 
τουμένου σθένους καί άποφασιστικότητος διά τοιοΰτον αγώνα.

Εύεργετικαί πράξεις τής Π ουλχερίας.—Ή  Ουγάτηρ αΰτη τοΰ Ά ρ 
καδίου, ένεκα τής μεγάλης της άφοσκόσεως πρός τήν Χριστιανικήν θρησκείαν, 
είχεν αποφασίσει νά μείνη αγνή είς δλην τήν ζωήν της. Διά τόν ανάξιον 
όμως αδελφόν της Θεοδόσιον τόν μικρόν έφρόντισε νά τόν νυμφεύση μέ κόρην 
εύπαίδευτον καί εύφυά, τήν κόρην τοΰ Αθηναίου Φιλοσόφου Λεοντίου Άθη- 
ναίδα, ήτις είχεν έλθει απ’ Αθηνών είς Κων)πολιν καί παρουσιάσθη ένώ- 
πιον τής Πουλχερίας δΓ ατομικήν της ύπόθεσιν περί κληρονομιάς. Ή  Πουλ
χερία άντιληφθεΐσα τά περικοσμοΰντα ταύτην πλεονεκτήματα, τήν έκράτησε 
παρ’ έαυτή τήν κατήχησεν είς τόν Χριστιανισμόν, τήν έβάπτισε καί ώνόμασε 
ταύτην Ευδοκίαν, καί έπειτα τήν ΰπάνδρευσε. Διά τής συνυπάρξεως τών δύο 
εύπαιδεύτων τούτων γυναικών έν τοΐς άνακτόροις, ή Βυζαντινή Αυλή έκαμε 
τό πρώτον βήμα πρός τόν έξ ελληνισμόν. Αί. δύο αύται γυναίκες συνετέλεσαν 
επίσης είς τήν ιΐδρυσιν έν Κων)πόλει τοΰ περιωνύμου Πανδιδακτηρίου (425), 
(Πανεπιστημίου ώς θά έλέγαμεν ήιμεΐς σήμερον). Έ ν αύτώ έδίδασκον τριά
κοντα καί πλέον κα'θηγηιταί, άλλοι 15 μέν τήν Ελληνικήν φιλολογίαν καί 
Φιλοσοφίαν άλλοι, δέ τήν Λατινικήν. ’Άλλοι, μαθηματικά, αστρονομίαν καί 
άλλοι τά νομικά. Τό δέ 439 έθεσπίσθη τό «Ελληνιστί διατίθεσθαι», ήτοι 
είσήχθη ή Ελληνική γλώσσα είς τάς δημοσίας υπηρεσίας αντί τής Λατινι
κής. Μετ’ ολίγα δμως έτη ή Πουλχερία ήλθεν είς προστριβάς μέ τήν Ευδο
κίαν, τήν όποιαν άπε.μάκρυνεν είς 'Ιεροσόλυμα καί άνέλαβε μόνη της τά ηνία 
τοΰ Κράτους. Καί ό μέν Θεοδόσιος, δστις είς δλην του τήν ζωήν κατεγίνετο 
μέ τήν ιππασίαν καί τά κυνήγια άπέθανε τό 450. ’Έμεινε δέ είς τόν θρόνον 
ή Πουλχερία ώς νόμιμος κληρονόμος.

Π ουλχερ  α καί Μαρκιανός 450—45Γ — Επειδή ή Βυζαντινή Αυλή 
δέν είχεν απαλλαγή είσέτι τής επιρροής ισχυρών στρατιωτικών βαρβάρους 
οί όποιοι διηύθυναν μεγάλος μονάδας τοΰ ξενικού μισθοφορικού στρατού,
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άφ’ ετέρου δέ ο Α ττίλας από την Ούννίαν σημερινήν Ουγγαρίαν ηύξανε 
-κατ’ έτος τάς απαιτήσεις του, αισθανόμενος δτι κόρη έκάθητο έπί του θρόνου 
τής Κων)πόλεως, και τά Ταμεία του Κράτους δέν ειχον την ευχέρειαν διά την 
πληρωμήν των ογκωδών ποσών διά τά διάφορα έξοδα/ ή Πουλχερία ευ,ρέθη 
εις δυσκολωτάτην θέσιν, διότι δεν έτόλμα νά έμπιστευθή τήν δλην διαχεί- 
ρισιν τών υποθέσεων του Κράτους εις ούδένα αύλικόν ή στρατιωτικόν, εφό
σον εξ’ δλων τούτων, βαρβάρων καί μή, ούδείς ένέπνεεν εις αυτήν εμπιστοσύ
νην, ώς πολλά δοκιμάσασαν κατ’ εκείνους τούς δύσκολους χρόνους· Ένεθυμήθη, 
ότι μεταξύ τών Συγκλητικών ευρίσκετο άνήρ τις, έκ τής υπαίθρου Θράκης 
καταγόμενος, ό Μαρκιανός του οποίου τάς άρετάς έξετίμα πολύ ή βασίλισσα. 
Τούτον εκάλεσεν ιδιαιτέρως εις τά ανάκτορα, διά νά τον συμβουλευθή, 
έκθέτουσα εις αυτόν όλα τά περιστατικά, τά όποια τήν έβασάνιζον· θύτου, 
αφού τά ήκουσεν όλα είπεν, δτι οι εχθροί διά νά μή δεικνύουν τόσην προ
πέτειαν καί εγείρουν ύπερβολικάς απαιτήσεις, είτε εσωτερικοί, είτε εξωτερικοί 
είναι ούτοι, πρέπει νά διαισθανθούν οτι έπί τού θρόνου εύρίσκεται άνήρ 
αποφασιστικός καί άφοβος, ούχί υπό τήν ιδιότητα ενός απλού τοποτηρητού 
άλλα πραγματικού κατόχου τού θρόνου καί νομίμως περιβεβλημένου τήν 
πορφύραν με όλους τούς τύπους· ·Πρός τον σκοπόν αυτόν θά έπρεπε ή 
βασίλισσα νά λάβη ώς σύζυγον άνδρα, δστις νά δείξη σθένος, ενεργητικό
τητα καί αποφασιστικότητα· Ή  Αύτοκράτειρα, σταθμίσασα καλώς τά λεγά
μενα τού Μαρκιανού, άπεφάσισε νά ύπανδρευθή τούτον, άλλ’ υπό ένα άπα- 
ράβατον όρον, τον όποιον παρεδέχθη ό Μαρκιανός, διά τήν σωτηρίαν τού 
Κράτους. Ενόρκως ύπεχρεοόθη ό Μαρκιανός νά σεβασθή τήν αγνότητα τής 
Πουλχερίας μέχρι τού θανάτου της· Κατόπιν τούτου, έπισήμως μέν έζων 
ό)ς σύζυγοι, άφανώς δμως ώς αδελφοί, εις χωριστούς κοιτώνας. Ευθύς ώς 
ό Οράξ Μαρκιανός, περιεβλήθη τό Αύτοκρατοιρικόν ’Αξίωμα, επεδόθη άνεν- 
δοιάστως εις τήν δημιουργίαν ικανού στρατού, στρατολογήσας ούκ’ ολίγους 
καί άπό τά εγχώρια στοιχεία. ’Έστειλεν έπειτα προς τον ’Αττίλαν πρεσβείαν 
με χρηματικόν ποσόν. Ή  πρεσβεία αύτη έκκινήσασα έκ Κων)νπόλεως έφιπ
πος, διήλθε διά μέσου τής Θράκης, διέβη τάς δυτικάς υπώρειας τού Αίμου, 
καί (όδευε διά μέσου τής ’Ά νω Μοισίας προς τήν Ούννίαν. Ως διηγούντο 
δέ τά ιμέλη τής πρεσβείας αυτής μετά τήν επιστροφήν των έκεΐθεν, έπί δέκα 
ημέρας όδεύοντες δέν εΐχον συναντήσει ψυχήν ζώσαν, άλλά μόνον λευκούς 
σκελετούς ανθρώπων, καθ’ δλην τήν έκτασιν. Εις τοιαύτην έρήμωσιν είχον 
περιαγάγει οι θύννοι τάς χώρας έκείνας. ’Έτσι εξηγείται καί τό διατί οί 
Βυζαντινοί έδέχΟησαν ώς κατοίκους τών χωρών εκείνων τάς μετά ταύτα δύο 
φυλάς τών Σλαΰων, τούς Σέρβους καί Χρωβάτους (Κροάτας).

Επειδή δέ ό ’Αττίλας δοκιμαστικώς, ηύξησε πάλιν τάς άπαιτήσεις του, 
ό Μαρκιανός διεμήνυσε προς αυτόν τά εξής: «Έάν μέν κάθησαι εις τήν χώραν



32 ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

σου ήσυχος, δύναμαι νά στέλλω προς σέ δώρα τι.νά ώς προς φίλον, εί δέ μη 0ά 
εκστρατεύσω κατά σοΰ πανστρατιά διότι διά τούς φίλους μου έχω χρυσόν, 
άλλα διά τούς εχθρούς μου εχω σίδηρον». Ό  ’Αττίλας, άναλογισθείς δτι από 
το Ανατολικόν ίΚράτος δεν έχει πλέον νά καρπωΟή πολλά πράγματα παρέλαβε 
τούς θύννους καί άλλους ύποτεταγμένους λαούς Όστρογότθους, Άλανούς, 
Γεπίδας, Σλαύους κλπ. καί ωδευσε προς την Αύσιν (451). Άλλ’ εις την 
μεγάλην μάχην των Καταλαυ νικών πεδίων, εις τά βόρειο - δυτικά τής Γαλλίας 
( Κομπανία) ήτις ών,ομάσθη καί «Μάχη των Εθνών», δ στρατηγός τής 
Αύσεως Άέτιος με Ρωμαίους, Βησι.γότΟους, υπό τον Θεοδό,ριχον, Φράγκους 
καί άλλους, μετά αγωνιώδη σύρραξιν εξώντωσε 300 χιλ. του Αττίλα, εκ τών 
700 χιλ- άναγκάσας τούτον νά καταφυγή εις τό εύρύτατον οχύρωμα των 
αμαξών του. Έκεϊθεν δέ ύποχωρών, έπανήλθεν εις τήν χώραν του, δπου τό 
453 έδολοφονήθη(1:) υπό τής Γερτρουδης (Ίδιλκώ ), κόρης Γερμανού πατρι
κίου την όποταν είχε σφετερισθή, ιάφοΰ πρότερον έφόνευσε τον πατέρα της. 
Μετά τον θάνατον τού Αττίλα (453), διελύθη καί τό Κράτος του. Διότι·, οι 
πολυάριθμοι υιοί του (50 τον αριθμόν), εκ διαφόρων γυναικών τών υποδού
λων λαών, έπεδόθησαν πάραυτα εις εξοντωτικούς αγώνας μεταξύ των. Τά 
δέ υπόδουλα έθνη, Γότθοι, Γεπίδαι, Έρούλοι, Άλανοί, Σαρμάται Σουέβοι 
κλπ. 'επαναστάτησαν καί κατέλυσαν τήν κυριαρχίαν τών θύννων.· ^Έτσι 
άπηλλάγη ή άνθρωπότης τού τερατώδους εκείνου δυνάστου. Τό δέ 454 άπέ- 
θανε καί ή Αύτοκράτειρα 'Πουλχερία. Έκυβέρνησε τότε μόνος δ Μαρκιανός, 
μέχρι τού 457, οτε άπέθανε καί αυτός, άνευ διαδόχου. Διά τού θανάτου τού 
Μαρκιανού έξειλήφθη καί ή Βασιλική Δυναστεία Θεοδοσίου τού Μεγάλου·

Κ ρίσεις.—· Τό μεγαλύτερου ατύχημα τού Βυζαντινού Κράτους, κατά 
τήν εποχήν ,ταύτην, από τού θανάτου τού Θεοδοσίου τού Α ' (395) μέχρι τού 
θανάτου τού Μαρκιανού (457), υπήρξε τό γεγονός δτι καί δ υιός του Ά ρ- 
κάδιος καί δ υιός τούτου Θεοδόσιος Β ' ήσαν δλως ανίκανοι διά τό μέγα αξίω
μα τού ’Άρχοντας τής ’Ανατολικής Αυτοκρατορίας. Επίσης ατυχές γεγονός 
διά τον τότε Κόσμον ύπήρξεν ή επί Ούάλεντος έμφάνισις, εν ταΐς Άνατο- 
λικαίς χ.ώραις τού Βυζαντίου, τών Βησιγότθων καί Όστρογότθων καί έν 
συνεχεία τών θύννων, συνέπεια τών οποίων ύπήρξεν ή άδίρητος άνάγκη νά 
είσέλθουν εις τήν πολιτικήν καί στρατιωτικήν υπηρεσίαν τού Βυζαντίου 
διάφοροι αρχηγοί τών επί Μεγάλου Κωνσταντίνου έκχριστιανισθέντων Γότ
θων, αλλά πρευσβευόντων τά αιρετικά δόγματα τού Άρείου. Διά τούτο καίτοι 
τά αξιώματα των ήσαν υψηλά, ούτοι παρέμειναν δχι μόνον ψυχροί καί 
αδιάφοροι διά τον πολυειδώς πάσχοντα λαόν, αλλά καί εις μεγάλας καταχρή

1. Κ α τ’ άλλους, άπέΟανεν αίψνιδίως άπο αιμορραγίαν τής ρινός, άφοΰ πρότερον ε- 
ψαγεν καί επιε κατά κόρον διαρκοϋντος τοϋ γαμήλιου γεύματος.
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σεις πραέβαινον, λόγιο τών αξιωμάτων των, χάριν .πλουτισμού των. Και είναι 
αληθές οτι ή Πουλχερία είχε πλήρη συνείδησιν τοΰ μεγάλου 'αξιώματος της 
καί τών μεγάλων ευθυνών της απέναντι τοΰ λαοΰ της Αυτοκρατορίας, ό δέ 
Μαρκιανός διέ,πρεπεν έπί εύσταιθία χαρακτήρος, δικαιοσύνη καί εύλαίβεία, 
άλλ’ άμφότεροι ήγωνίζοντα άεννάως, δπως περισώσωσιν, 6,τ ι ήτο δυνατόν 
έκ τής ακόρεστου πλεονεξίας καί φιλοδοξίας τών βαρβάρων άξιωματούχων, 
οιτινες μέ τήν άμετρον σκληρότητα ήτις διέκιρινεν αυτούς, προέβαινον είς 
έξόντωσιν άλλήλων. Οΰτω, βλέπομεν τόν ιΣτηλίχωνα ,πολεμοΰμενον υπό τοΰ 
Ρουιφίνου, τοΰτον πάλιν κατακρεουργούμενον υπό τοΰ Γαϊνα, τόν Εΰτρόπιον 
έξοντούμενον υπό τοΰ ίδίου, τόν δέ Γαϊνάν έκδιωκόιμενον ΰπό τοΰ Φραουϊ- 
τίου· Οί δέ βασιλείς, έκτος τών ’θηριωδιών αυτών ών παρίσταντο μάρτυρες, 
είχον νά αντιμετωπίσουν καί 'εσωτερικά ζητήματα καί προ πάντων θρησκευ
τικά, τά οποία, έπί αιώνας, έκράτουν τους λαούς τών διαφόρων χωρών δ τη
ρημένους, συνεπεία τών ποικίλων αιρετικών δογμάτων, ένεκα τών οποίων διε- 
πληκτίζετο ό κλήρος, δστις καί κατήρχετο είς άφορισμούς τών ιάντιθέτων. 
Τοΰτο, ώς ήτο φυσικόν διά τήν επικρατούσαν ’θεοκρατικήν αντίληψιν τής 
εποχής εκείνης, συνετέλει είς τήν διαιώνισιν τής αναταραχής. Άλλ’ ή έξέ- 
τασις τοΰ θέματος αύτοΰ δέν 'ενδιαφέρει τήν παρούσαν συγγραφήν.

Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν  6 ο ν

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  ΛΕΟΝΤΟΣ TOT A ', ΤΟΤ Θ ΡΑΚΟΣ) (457 -474)

Επειδή μέ τόν 'θάνατον τοΰ Θρακός Μαρκιανοΰ ιέξέλιπεν ή οικογένεια 
Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου, ή έκλογή νέου Αΰτοκράτορος ιέμεινεν είς τούς στρα
τιωτικούς άξιωματούχους. Έ πί Μαρκιανοΰ 'έτι αρχηγός τοΰ στρατού ήτο δ 
έξ ’Αλανών προερχόμενος Ά σπαρ, τοΰ οποίου ή οικογένεια Ιαπό τής καθό
δου τοΰ Ίουλιανοϋ, έπί ένα αιώνα, είχε καταλάβει σπουδαιότατα άξκύματα. 
Καί είχεν μέν δ "Άσπαρ τήν ίσχύν καί τά μέσα νά καθήση αυτός έπί τοΰ 
Βυζαντινού θρόνου, ή νά προσφέρη τοΰτον είς ένα ιέκ τών υίών του, άλλά δέν 
έτόλμησεν, αισθανόμενος, δτι οί εύγενεΐς έν τή χώρα δέν θά ήθελαν μέ κανένα 
τρόπον νά ΰπατάσσωνται είς τόν ’Άσπαρ καί τους Γότθους, οίτινες ήσαν καί 
αιρετικοί. Διά τοΰτο προσέφερε τό στέμμα είς τόν Λέοντα τόν Θρακα, 
άνδρα συνδεόμενον μέ τόν ’Άσπαρ καί προστατευόμενον υπό τοΰ πανίσχυρου 
τούτου βαρβάρου. Διότι, ήλπιζεν, δτι ενόσω σ Λέων θά βασιλεύη, ή οικο
γένεια τοΰ ξένου τούτου θά νέμηται τά άνώτατα αξιώματα έν τή Αυλή καί 
δτι δ Λέων θά ιάφίση ώς διάδοχον τοΰ θρόνου ένα ιέκ τών υίών τής οικογέ
νειας τοΰ Ά σπαρ. Άλλ’ ό Λέων, άμα ώς άνέβη είς τόν θρόνον, άνελαγίσθη 
τά μεγάλα του απέναντι τοΰ Κράτους καθήκοντα καί τήν μεγάλην του εΰθύ- 
«ΘΡΑΚ1ΚΑ» $
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νην προς τούς λαούς τής αυτοκρατορίας του. Άντελήφθη δτι, διά νά έκφύγη 
από τήν βαρεΐαν επιρροήν τών παρεισάκτων τούτων βαρβάρων εις τάς στρα- 
τιωτικάς υποθέσεις του Κράτους, έπρεπε νά στηριχθή εις τήν δύναμιν τού 
στρατού ·έξ αυτοχθόνων, διά νά ελάττωση συν τφ  χρόνιο τήν ίσχύν τών 
βαρβαρικών Άεγεώνων (και μάλιστα Ιαίρετικών. Διά τούτο- άπεφάσισε νά 
στρατολογήσω τούς τραχείς Ίσαύρους τής Μ· ’Ασίας, οΐτινες από άπόψεως 
πολιτισμού δέν ήσαν και πολύ ανώτεροι τών βαρβάρων, άλλ’ ειχον πολεμικά·; 
άρετάς, ώς έκ τού ληστρικού -βίου, τον όποιον διήγον, αλλά κα'ι έ θεωρούν το 
υπήκοοι τού '.Κράτους και μέχρι 'βαθμού τινός εξελληνισμένοι από τής Ελλη
νιστικής ακόμη εποχής. Στρατολογήσας μέρος αυτών, ώριγάνωσεν έν Μ. 
Άσία μονάδας τινάς, προσέτι συνεκρότησεν έξ αυτών σώμα εντός τών ανα
κτόρων, ώς προσωπικήν του φρουράν, προσέλαβε καί ένα αρχηγόν τών Ίσαύ- 
ρων, τον Τρασκαλισσαΐον, -τον όποιον καί έτίμησε μέ τό αξίωμα τού 'Τπάτου, 
μετονομάσας αυτόν «Ζήνωνα»· Επειδή δέ, μία εκστρατεία τού Βυζαντινού 
στρατού καί στόλου κατά τών Βανδάλων τού Γιζερίχου «εις τήν βόρειον 
Αφρικήν, υπό τήν αρχηγίαν τού αδελφού τού Λέοντος, Βασιλίσκου, άπέ- 
τυχεν οίκτρώς, ή δέ αποτυχία άπεδόθη υπό τού Λέοντος είς τάς μηχανορα- 
φίας τού ’Άσπαρ ( ’ ), ο Λέων τότε άπεφάσισε, άπαξ διά παντός, νά απαλλαγή 
τών οχληρών τούτων άξιωματούχων, βασιζόμενος είς τήν έκ τών Ίσαύρα)ν 
φρουράν του. Κρατήσας μυστικήν τήν κατά τού ’Άσπαρ δυσαρέσκειαν του, 
έκάλεσε τούτον νά προσέλθη είς τά ’Ανάκτορα μέ τούς δύο υιούς του· Προσ- 
ήλθον ούτοι βλως ανύποπτοι. ’Αλλά, κατά προηγουμένην παραγγελίαν τού 
Αύτοκράτορος προς τήν φρουράν του, μόλις είσήλθον «ούτοι έδολοφονήθη ο 
’Άσπαρ καί ό μεγαλύτερος υιός του Άρδαβούριος, δστις καί προωρίζετο υπό 
τού πατρός του ώς διάδοχος τού Λέοντος. Έπηκολούθησε φονική συμπλοκή 
μεταξύ τών Γοτθικών καί Ίσαυρικών στοιχείων τής φρουράς τού Παλατιού, 
τελικώς δμως ύπερίσχυσαν οί ’Ίσαυροι καί άπήλλαξαν ούτω τήν Κων)πολιν 
από τον κίνδυνον τών Γότθων.

1. 'Ο Λέων εΐχεν οργανώσει τήν εκστρατείαν ταντην διά νά υποστήριξή τό δυτικόν 
Κράτος. Δ ιότι οί Βάνδαλοι έλευθερωθέντες, μετά  τον θάνατον τοϋ Α τ τ ίλ α  (4 >3), έπε- 
χείρησαν επιδρομής κατά τής  ’Ιταλίας, καταστρέφοντ ες μανιωδώς τά κειμήλεια τής Τέ
χνης (Β ανδαλισμοί). Λεηλατοΰντες δέ και καταστρέφοντες (5'ά τής νοτίου Γαλατίας, δι- 
έβησαν τά Πυρηναία και έξεχνΟησαν είς τήν  ΓΙσπανίαν. Ά λ λ '  εκεί. εύρον τους Β ηΠίν οτ~ 
θονς, οϊτινες είχον έγκατασταθή πρότερον, δτε έφυγαν έκ τής ’Ιλλυρίας, μέ τον Ά λα ρ ι-  
χον. Διά τοϋτο, οί Βάνδαλοι, διέβησαν τό Γιβραλτάρ καί κατέλαβαν τήν Βόρειον Α φ ρ ι
κήν (Α λ γερ ία ν  καί Μαρόκον). ήτις  άπετέλει μέρος τής Δ υ τ ικ ή ς  Αυτοκρατορίας και 
έΟεωρεϊτο ο σιτοβολών τοϋ Ρωμαϊκόν Κράτους. cΥπώ πτευε δέ ό Λέων δτι ο ’Ά σ π α ρ  
εΐχεν ύποσχεθή είς τον Βασιλίσκον νά τον άναβιβάση είς τον Θρόνον τοϋ Βυζάντιου, 
εάν έματαίωνε τον σκοπόν τής εκστρατείας κατά τον άοειανίζοντος Γιζερίχου τών Βαν
δάλων,
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Τά μετά τόν θάνατον του "Ασπαρ έν Θράκη.-— Οι Όστρογότθοι, 
μετά τόν θάνατον τοϋ ’Αττίλα .καί τήν διάλυσιν τής κυριαρχίας τών .Οϋννων 
ανέκτησαν τήν ανεξαρτησίαν των καί έγκατεστάθησαν είς ίΠανονίαν ιμέ τήν 
άδειαν τοϋ τότε Αυτοκράτορος Μαρκιανοΰ. Μέρος δέ αυτών μέ άπο,μεινάρια 
τών άλλων φυλών, που είχαν επαναστατήσει κατά τών Οϋννων, διέβησαν τόν 
Δοΰναβιν καί έγκατεστάθησαν είς τήν δεξιάν όχθην τοϋ ποταμοϋ άποτελέ- 
σαντες ανεξάρτητον ομάδα 'Φοιδεράτων ( 1) τής Αυτοκρατορίας. ’Αρχηγός 
τούτων ήτο ό Θεοδώριχος, υιός τοϋ Τριαριού, που συνεδέετο πρός τόν Ά σπαρ 
μέ συγγενικούς δεσμούς. Ό  Θεοδώριχος οϋτος, έζήτησε τό 473 νά τώ δαθή 
ή κληρονομιά τοϋ ’Άσπαρ καί ό τίτλος τοϋ αρχηγού τοϋ στρατού. Ό  Λέων 
άπέρριψε τήν Ιταμήν ταύτην άπαίτησιν τοϋ βαρβάρου. Ό  τελευταίος όμως, 
χολο.)θείς έκ τής ιάρνήσεως τοϋ Αυτοκράτορος, έλεηλάτησε τήν ταλαίπωρον 
Θράκην καί έγένετο κύριος τής Άρκαδιουπόλεως (Αουλέ Μπουργάζ), έξ 
εφόδου- Ό  Λέων, μή εχων επαρκείς είσέτι δυνάμεις έξ αυτοχθόνων, διά 
νά τόν συντρύψη ήναγκάσθη νά άπονε ίμ.η είς τόν Θεοδώριχον τόν άνώτερον 
στρατιωτικόν βαθμόν τής Αυτοκρατορίας, νά πληρώση σοβαράν άποζημέωσιν 
καί νά παραχώρηση εδάφη είς τήν φυλήν του πιρός έγκατάστασιν έν Θράκη. Τό 
δέ 474 ό Λέων άπέθανεν, άναθέσας τήν διαδοχήν τοϋ θρόνου είς τόν γαμ
βρόν του, Ζήνωνα τόν ’Ίσαυρον.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  7 ο  ν

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  ΖΗΝΩΝΟΣ ΤΟΤ ΙΣ Α Τ Ρ Ο Τ  (474- 491)

Μέ τήν άνοδον τού Ζήνωνος εις τόν Αύτοκρατορικόν θρόνον πολλοί ’Τσαυ- 
ροι έλαβον διάφορα άξιώματα καί έμπιστευτικάς θέσεις τού κράτους. Ό  
σπουδαιότερος μεταξύ αυτών ήτο ό ’Ίλλος, οστις υπήρξε καί ή δεξιά χειρ τοΰ 
συμπατριώτου του Αυτοκράτορος. Ό  Ζήνων, ώς πρός τά στρατιωτικά, ήκο- 
λούθησε καί αυτός τήν χαραχθεϊσαν υπό τών προκατόχων του γραμμήν. Προσ- 
επάθει νά φέρη εις τόν στρατόν όσο τό δυνατόν πλειότερα ιθαγενή στοι
χεία, ΐνα οϋτω βαθμηδόν δυνηθή νά έλαττώση ή έκτοπίση τά ξένα τοιαϋτα. 
Έσχημάτισε τήν αύτοκρατορικήν φρουράν τού Παλατιού )έξ δλοκλήρου άπό 
Ίσαύρους, ένέταξεν είς τό στράτευμα όσον τό δυνατόν περισσοτέρους ιθα
γενείς συμπεριλαβών πρός τούτο καί τήν Άρμενικήν φυλήν, τής οποίας τά 
μέλη ήσαν ύπήκοα τής Αυτοκρατορίας· Διά τής εφαρμογής τών ώς άνω μέ

1. Φοιδεράται ήσαν μισθοφόροι,τούς οποίους οί Βυζαντινοί κατέτασσαν εις τόν στρα
τόν, άφοϋ πρότερον έγκαθίστων αύτούς εις τά σύνορα τής Αυτοκρατορίας. Τοϋτ* αύτό 
αυνέβαινε βραδύτερον καί μ έ  τούς Α κ ρ ίτα ς .
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τρων, άνετράπησαν αιΐ άναλογίαι υπέρ τών αυτοχθόνων έκτστε δέ σημειούται 
σταθερά αΰξησις τούτων εις βάρος τών ξένων, θύννων και Γότθων, τών οποίων 
ό αριθμός ήλαττούτο συνεχώς. Ή  βασιλεία του Ζήνωνος ύπήρξεν άγιον ιώδης 
ως έκ τής .παρουσίας τών Γότθων εις τε τό στράτευμα καί εντός τών χωρών 
τής Βαλκανικής Χερσονήσου. Καί ενώ είχε ούτος νά μεριμνήση διά πολλαπλά 
οικονομικά, κοινωνικά, θρησκευτικά καί ταξικά ζητήματα, τά όποια έτάρα,σσον 
πολλάκις, εις διαφόρους περιοχάς τάς σχέσεις τών υπηκόων του, ήτο υποχρεω
μένος νά τηρή καί άγρυπνον τήν προσοχήν του προς δύο έξαδέλφους, αρχη
γούς τών Όστρογότθων, Θεοδώριχον, υιόν τού Θευδεμίρου καί Θεοδώριχον, 
υιόν τού Τριαριού, οι όποιοι ΐσταντο ως Δαμόκλειος Σπάθη, έτοιμοι νά έπι- 
πέσουν κατά τής Θράκης από βορράν καί κατ’ αυτής ταύτης τής Κων)πόλεως. 
Καί προσεπάθησε μέν ή Βυζαντινή Αυλή νά τούς φέρη εις διάστασιν καί 
νά έξωθήση τον ένα κατά τού ετέρου, άλλ’ ήστόχησε τελικώς κατόπιν έφη- 
μέρων επιτυχιών. Διότι οΰτοι, ©ννοήσαντες τον σκοπόν τής Βυζαντινής Αυλής, 
.έδωκαν αμοιβαίους όρκους καί έκύρυξαν πόλεμον' κατά τού Βυζαντίου· Ό  
Ζήνων άπεφάσισε νά ,έκστράτευση κατ’ αυτών, διά ν’ απαλλαγή εκ τών συχνών 
επιδρομών των εν Θράκη. Ά λλ’ ό στρατός τον όποιον ώδήγει άπετελεΐτο εν 
μέρει μέν έκ τών έγχωρίως 'στρατολογηθέντων, κυρίως όμως έκ Γότθων καί 
θύννων μισθοφόρων, οΐτινες δέν ένέπνεον εμπιστοσύνην εις αυτόν καί μάλι
στα ήσαν έτοιμοι νά στασιάσουν. Ώ ς έκ τούτου, μη δυνάμενος νά πράξη άλλως, 
ήναγκάσθη νά όπισθοχωρήση, άφήσας τούς δύο 'αρχηγούς τών Όστρογότθο)ν 
νά λεηλατούν τήν Θράκην άνενοχλήτως καί μάλιστα δύο φοράς νά αποπειρα
θούν νά κυριεύσουν τήν Κων)πολιν, άνεπιτυχώς. Επίσης άπέτυχε καί από
πειρα τού Θεοδωρίχου τού Τριαριού νά διαπεράση μέ τό στράτευμά του εις 
τήν .απέναντι Μ. Άσίαν. Έπιφοβώτερος μεταξύ τών δύο τούτων ύπήρξεν ό 
Θεοδώριχος, υιός τού Θευδεμίρου. Ούτος καίτοι έκ μικράς ηλικίας εστάλη 
ειίς Κων)πολιν, ώς όμηρος ,ύπό τού πατρός του, επί τής Βασιλείας τού Λέον- 
τος καί άνετράφη έκεϊ όπου ειχεν έκμάθει τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί ειχε 
λάβει καί μόρφωσιν, κατά τήν ψυχήν παρέμεινεν τέλειος Γότθος. Σκληρός, 
βάρβαρος, πλεονέκτης, επίορκος καί άγνώμοον. Έπωψεληθείς έκ τής στρα
τιωτικής αδυναμίας τού Βυζαντίου, είσέβαλεν εις τήν Θράκην καί έλεηλάτησε 
δεινώς τήν περιοχήν τής Ροδόπης. ’Έπειτα, έστρεψε προς δυσμάς, κατέλαβε 
τά Σκόπια τής Δαρδανίας, είσήλθεν εις τήν "Ηπειρον, έκυρίευσε τό Δυρρά- 
χιον, κατήλθεν εις Θεσσαλίαν καί έλεηλάτησε τήν πόλιν Λάρισσαν. Έκεϊθεν 
άπήλθεν, άγων προς βορράν, μέ πολλά λάφυρα. Ευτυχώς διά τό Βυζάντιον 
άπέθανε ό Θεοδώριχος τού Τριαριού τό 481 καί ό Ζήνων εύρε τήν ευκαιρίαν 
νά κλείση συμφωνίαν μέ τον Θεοδώριχον τού Θευδεμίρου, τον όποιον καί 
άποκατέστησεν εις τον βαθμόν τού Α ρχηγού τού στρατού. Ώνόμασε τούτον 
'Ύπατον (αν καί ό τίτλος ούτος ήτο πλέον μόνον τιμητικός) καί παρεχοόρησεν
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εις τούς Όστρογότθους ζώνας τινάς προς έγκατάστασιν εις τήν Κάτω Μοισίαν 
(σημερινήν Βουλγαρίαν, μεταξύ Αίμου· καί Δουνάβεως) καθώς καί είς τήν 
Δακίαν (Νότιον Ρουμανίαν). Μολαταύτα τό 487, ό επίορκος ούτος βάρβα
ρος έκαμε καί τελευταίαν απόπειραν προς άλωσιν τής Κων)πόλεως, άπέτυχεν 
όμως οίκτρώς. Επειδή δέ αί περιοχαί τής Κάτω Μοίσιας καί Δακίας, ύστερα 
ιάπό τύσας λεηλασίας καί καταστροφάς 'δέν ήσαν πλέον ίκανιαί νά διαθρέψουν 
Όστρογότθους, ό Ζήνων είσηγήθη είς αυτόν καταλλήλως, νά είσβάλη είς 
τήν Ιταλίαν, υπό τήν ιδιότητα τού αρχηγού τού στρατού τής ’Ανατολικής 
Αυτοκρατορίας καί νά καθαίρεση τον αρχηγόν τών Έρούλων Όδόακρον, 
δστις προ τινων 'ετών (476) είχε καταλύσει τό Δυτικόν Ρωιμαΐκόν Κράτος, 
δτε θανατώσας τον τελευταΐον Ρωμαΐον Αύτοκράτορα Ρωμύλον Αύγουστύ- 
λσν, έκήρυξεν εαυτόν 'βασιλέα τής ’Ιταλίας. Έ πί 2 έτη ήτοίμαζεν ό Θεοδώ- 
ριχος τάς άμάξας του καί δλα τά μεταγωγικά μέσα τής εποχής διά τήν πανοικεί 
ταύτην μετοικεσίαν τού λαού του· Τό φθινόπωρον τού 488 έξεκίνησεν ούτος 
καί διά τής ’Ιλλυρίας εισήλθεν είς τό Ιταλικόν έδαφος, ώς βασιλεύς τού 
Όστρογοτθικού στρατού καί λαού καί ώς αρχηγός τού ’Ανατολικού Ρωμαϊκού 
στρατού τού Βυζαντίου. Μετά πολλάς δέ συγκρούσεις καί φονικάς μάχας 
έξωθεν τής Ραβέννης, έδρας τού Όδοάκρου, ύπερίσχυσαν οί Όστρογότθοι 
καί 'έγκατεστάθησαν είς ’Ιταλίαν. Ό  δέ Θεωδόριχος κατέλαβε τήν θέσιν τού 
Όδοάκρου, ώς βασιλέως τής Ιταλίας, τυπικώς μόνον υποκείμενος είς τήν 
’Ανατολικήν Αυτοκρατορίαν τής οποίας ή εξουσία έπί τής ’Ιταλίας ήτο 
σκιώδης.

Τοιουτοτρόπως ή ’Ανατολική Αυτοκρατορία άπήλλαξε τάς χώρας τής 
Βαλκανικής Χερσονήσου από τήν πολυχρόνιον αυτήν περιπέτειαν τών Βησκ 
γότθων, θύννων καί τέλος τών Όστρογότθων.

Κ ρ ίσ εις .— ΤΙ ίάγωνιώδης πάλη τού ’Ανατολικού .Κράτους, ,πρός τάς 
βαρβάρους καί ημιάγριους όρδάς τών Βησιγότθων, θύννων καί Όστρογότθων, 
εΐχεν αρχίσει έπί Ούάλέντος (376) καί έληξε μόλις μετά 112 ετη τό (488). 
Κατά τό διάστημα τούτο πολλάς ζημίας ύπέστη βεβαίως ολόκληρος ή Βαλκα
νική μέχρι τών Νοτίων άκρων τής 'Πελοπόννησου- 5 Αλλά, τάς φοβερωτέρας 
καταστροφάς, έξ' όλων τών χωρών τούτων ύπέστη ή Θράκη τόσον από άπό- 
αρεοος ανθρωπίνων θυμάτων καί νοθείας τού πληθυσμού της δσον καί από άπό- 
ψεως υλικών ζημιών. Διότι ή Θράκη στερείται απροσίτων όρέων, έπί τών 
οποίων καταφεύγουν συνήθως οί κάτοικοι μιας χατρας, πού ύφίσταται εχθρι
κός έπιδρομάς. ’Εθνολογικούς καί εκείνους τούς χρόνους, παρουσίαζε τήν μεγα- 
λυτέραν ομοιογένειαν, οΰσα πυκνώς κατωκημένη από ελληνικά καί εξελλη
νισμένα στοιχεία. Διότι ή Θράκη ήτο ή πλουσιωτέρα είς υλικά αγαθά εξ ολων 
τών έν Ευρώπη χωρών τού Βυζαντινού Κράτους, ώς έκ τού γεγονότος δτι 
περιέκλειεν είς τάς άγκάλας της τήν μεγαλυτέραν, τήν πλουσιωτέραν καί τήν
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ώραιοτέραν πάλιν τοϋ τότε Κόσμου. Τά προϊόντα της, γεωργικά, κτηνοτρο- 
φικά, καί βιοτεχνικά μετεκομίζοντο εύχερώς καί μέ μικρά έ'ξοδα μεταφοράς 
εις Κων)πολιν, όπου καί έπωλούντο εις τιμάς συμφερουσας, πράγμα τό όποιον 
συνετέλει τά μέγιστα εις την ευημερίαν τών Θρακών- Πλήν όμως, όλα τά 
πλεονεκτήματα ταύτα τά έπλήρωσεν ή Θράκη πολύ ακριβά κατά τάς έπιδρο- 
μάς τών ξένων. Αι όριδαί έκεΐναι τών βαρβάρων, είτε από βορρά εΐτε έκ 
δυσμών, ιμέ στόχον τήν ονειρώδη πρωτεύουσαν, διά Θράκης διερχόμεναι, 
έπλήρουν αυτήν σφαγών, αρπαγών, λεηλασιών καί εμπρησμών.

Παρατηρήσεις.— Σημειωτέσν ότι έκτος τών (ανωτέρω λεχθέντων περί 
τών παθημάτων τής Θράκης κατά τήν υπό κρίσιν εκατονταετηρίδα, καί ή 
Βυζαντινή Αυλή, κατά τό ίδιον χρονικόν διάστημα (Ε ' αιών) υπέστη καί 
αύτή τήν όλεθρίαν έπίδρασιν τών βαρβάρων επιδρομέων. Παρά τήν θέλησίν 
της ευρέθη πολλάκις εις τήν ΐάδήριτον ανάγκην νά παρέχη προς τους αρχη
γούς τών ορδών τούτων, ανώτατα αξιώματα, παχυλούς μισθούς, ποικίλας δω
ρεάς, νά παραχωρή ολόκληρα τμήματα του Κράτους προς έγκατάστασιν τών 
λαών των καί νά κλείη τούς οφθαλμούς εις τάς χονδροειδείς παρεκτροπάς 
των ( 1). Διά τούτο, ό έκ Θράκης αύτοκ,ράτωρ Λέων ό Α ' ό όποιος ήσθάνετο 
τόσον πολύ τήν βαρεϊαν χεΐρα τής οικογένειας τών ’Άσπαρ, ώστε νά όμοιάζη 
μέ ναυαγόν, πού κατά τό κοινώς λεγόμενον, «ζώνεται καί τά φίδια ακόμη», 
διά νά σωβή άντέταξε κατ’ αυτών τήν ήιμιβάρβαρον, ήμιειξελληνισμένην καί 
ήμιχριστιανικήν φυλήν τών Ίσαύρων, ή οποία ένεκα τού ληστρικού βίου 
της, κατείχε μέν πολεμικάς άρετάς, αλλά δεν διέφερε καί πολύ από τούς 
επιδρομείς βαρβάρους ούτε κατά τά ήθη, ούτε κατά τό φιλάρπάγον πνεύμα, 
ούτε κατά τά μέσα καί τούς τρόπους τού πλουτισμού της εις βάρος τού επί
λοιπου λαού τής Αυτοκρατορίας. Καί είναι μέν αληθές δ η  οι στρατιωτικοί 
αυτών σχηματισμοί υπήρξαν οί πρώτοι πυρήνες άξιομάχου έξ αυτοχθόνων 
στρατού, τον όποιον ήρχισαν νά υπολογίζουν όπωσούν τά έκ τών έπιδρομέων 
βαρβάρων στίφη, αλλά, ταύτα πάντα, ιέπετεύχΟησαν έναντι πολλών ανταλ
λαγμάτων προς τούς Ίσαύρους, ώς 'θά ίδωμεν κατωτέρω.

Μετά τήν απαλλαγήν τού Βυζαντινού Κράτους από τούς 
Ό στρογότθους.—Οί ’Τσαυροι κατά τούς χρόνους τού Λέοντος (457 - 474) 
καί τού Ζήνωνος Ίσαύρου (474 - 491), επί 34 ετη, είχον καταλάβει ιέξέ- 
χουσαν θέσιν έντός τού Κράτους, εφόσον έπί τής στρατιοοτικής άροιγής τού 
Ίσαυρικού γένους έστηρίζετο ή άντίστασις τής Αυλής κατά τών ιταμών 
απαιτήσεων τών βαρβάρων. Καί διά τών Τσαύρων προσεπάθ,ει ή Αυλή νά 
φέρη κατ’ άρχάς μέν μίαν ισορροπίαν τού ιθαγενούς στρατού προς τά ξένα 
μισθοφορικά, σύν τώ χρόνο) δέ, διά στρατολογίας περισσοτέρων αύτοχθόνιυν

1.  Περί όλων αύτών άφηγοϋνται λεπτομερώ ς οί Βυζαντινοί χρονογράφοι Θεοφάνης, 
Προκόπιος και άλλοι.
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καταλλήλως έξασκουμένων, νά καταστήση περιττήν τήν προσφυγήν εις τάς 
υπηρεσίας τών ξένων έν γένει. Πρός έπίτευξιν του έπιδιο:>κομένου σκοπού 
αύτοΰ είχε δώσει έν τφ μεταξύ πολλά προνόμια εις τήν χώραν τών Ίσαύρων· 
Έκτος τοΰ δτι οί αρχηγοί των έσχημάτίζον μεγάλας περιουσίας είς βάρος 
τοΰ Κράτους, παρείχε τοΰτο, κατ’ έτος καί 1500 λίτρας χρυσοΰ είς τήν 
Ίσαυρίαν. Ά φοΰ δμως τό Κράτος άπηλλάγη από τούς Όστρογότθους, αί 
επίλοιποι έπαρχίαι έκριναν πλέον ώς ,περιττάς διά τό δημόσιον θησαυροφυ- 
λάκιον τάς πρός τούς Ίσαυρους παροχάς, διότι έθεωρούν έαυτάς τιθεμένας έν 
μειονεκτική θέσει έναντι τής Ίσαυρίας. Ά φ ’ ετέρου, ή αριστοκρατία τής 
Συγκλήτου, (ώς καταγόμενοι τό πλεΐστον έκ Ρωμαίων) καί πολλαί άλλαι 
τάξεις, βαρέως έφερον τήν ύποδούλωσίν των είς τούς Ίσαυρους. 'Ως έκ τούτου, 
είς .πολλάς περιοχάς, έξεδηλοΰντο στάσεις, συνοομοσίαι καί εμφύλιοι σπαρα
γμοί. Ό  δέ Ζήνων, έκτος τών αντιξοοτήτων τούτων, ειχε νά φροντίση καί 
διά τά δογματικά τοΰ Χριστιανισμού ζήτηματα ,τά όποΐα έγίνοντο αφορμή νά 
διαταράσσηται συχνά ή ήσυχία εντός τοΰ Κράτους, ϊΐδίως ένεκα τής αίρέ- 
σεως τών Μονοφυσιτών, οιτινες ήσαν πολυπληθείς είς τάς χώρας τής Συρίας, 
Μεσοποταμίας καί Αίγυπτου. Ό  Ζήνοον, Τνα συμβιβάση τά διεστώτα, έξέ- 
δωκε τό λεγόμενον «Ένωτικόν» διάταγμα, διά τοΰ οποίου προσεπάθησε να 
κατευνάση τάς διαφοράς μεταξύ ’Ορθοδοξίας καί Μονοφυσιτών, κλήρου, 
μοναχών καί λαοΰ. Προσέτι, έξέδωσε καί Ν ε α ρ  ά ν, ήτοι συλλογήν νόμων, 
ρυθμίξουσαν τάς σχέσεις μεταξύ τών μεγάλο.)ν γαιοκτημόνων καί κολλήγων, 
άνηκόντων είς τά κτήματα τών πρώτων πρός τόν σκοπόν νά αναχαίτιση τήν 
τάσιν τών κολλήγων, οί οποίοι έγκατέλειπον τάς καλλιέργειας καί άπήρχοντο 
είς τά πολυπληθή μοναστήρια, δπου άργοσχολοΰντες, ώς δήθεν προσευχό
μενοι καί έγκρατευόμενοι, έζήτουν νά επιτύχουν τήν 'σωτηρίαν των έν τώ 
Ούρανώ μετά τόν θάνατόν των. Άλλά, δυστυχώς, ή αμάθεια τοΰ λαοΰ ήτο 
τοσαύτη, ώστε τά αποτελέσματα τοΰ μέτρου νά είναι πενιχρά. "Οσον δέ 
αφορά τήν Θράκην, δπου είχον λάβει χοτραν δλαι αί κατά τής Keen')πόλεως 
επιχειρήσεις τών Όστρογότθων, μετά τήν φυγήν αυτών, παρουσίαζεν αΰτη 
άξιοθρήνητον θέαμα. Ό  πληθυσμός της κατέστη άραιός, ένεκα τών πολυ
χρονίων σφαγών. Αί πόλεις καί τά χωρία ήσαν λεηλατημένα, τά δέ πλεΐστα 
τά>ν οικημάτων τής υπαίθρου κατεστραμένα, έκ τοΰ πυρός. Ό  λαός της κατεί- 
χετο ·άπό φόβον καί ήτο πτωχός καί ρακένδυτος, πολλαί δέ γαΐαι, ώς έκ τής 
εγκαταλείψεως των, παρέμενον ακαλλιέργητοι· Είκών θλιβερά καί αποτρό
παιος. Σημειωτέον, δέ δτι οί κάτοικοι τής Θράκης καί ’Ιλλυρίας δέν είχον 
άναθαρρήσει ακόμη έκ τοΰ φόβου τών εισβολών από βορρά. Διότι, ιάπομει-· 
νάρια τών φυλών, θύννοι, ’Αλβανοί, Έροΰλοι καί άλλοι είχον έν τώ μεταξύ 
διαβή τόν Δοΰναβιν καί έγκατεστάθησαν είς τήν νοτίαν όχθην τοΰ ποταμού-, 
ώς ψοιδεράτοι τοΰ Κράτους. Ούτοι ήσαν πάντοτε ύποπτοι, ώς άλλοτστε άπεδείχθη
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μετά τόν θάνατον τοΰ Ζήνωνος, τον έπισυμβάντα κατά τό ιέτος 491 καί τήν 
άνάρρησιν εις τήν βασιλείαν του εξ Έπιδάμνου (Δυρράχιον) ’Αναστασίου 
τοΰ Δικόρρου.

Κ Ε Φ Α  Λ Α Ι Ο Ν  8 ο ν

Β Α ΣΙΛ ΕΙΑ  Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΟ Υ  ΤΟΤ ΔΙΚΟΡΡΟΥ (4 9 1 -5 1 8 )

Μετά τον θάνατον τοϋ Ζήνωνος Ίσαύρου, οί άριστοκράται τής Σ υγ
κλήτου, οι έκ Ρωμαίων καταγόμενοι, πού ήσαν δυσηρεστημένοι κατά τών 
Ίσαύρων, άνεβιβασαν εις τον θρόνον τον έκ Δυρραχίου ’Αναστάσιον τόν 
Δίκορρον (Δίκορρος Ιέλέγετο διότι ή μία κόρη τών οφθαλμών του ήταν 
μελανή ή δέ έτέρα ιλευκή), άνδρα Ρωμαΐον τήν καταγωγήν (απόγονον δήθεν 
τοΰ Ρωμαίου Πομπηΐου). Οΰτος άναρριχόμενος είς τόν θρόνον, έδήλωσεν, 
δτι σκοπός του ήτο νά άπαλλάξη τούς Ρωμαίους από τάς πιέσεις τών βαρ
βάρων καί τών ξένων-

Προς τοΰτο, ή Κυβέρνησις τοΰ ’Αναστασίου έθεώρησεν έπιβεβλημένον 
νά αφαίρεση ολα τά χαριστικά πλεονεκτήματα τών Ίσαύρων, καταργήσασα 
τάς έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείου παροχάς καί νά άπομακρύνη έκ τής Κων)πό- 
λεως, όλους ανεξαιρέτως τούς Ίσαύρους, άξιωματούχους καί μή. Άλλά, τά 
μέτρα ταΰτα, έξήγειραν είς έπανάστασιν τούς κατοίκους τής Ίσσυρίας χώρας. 
Έ πί κεφαλής τής ιέπαναστάσεως αυτής, έτέθησαν ό Διοικητής τής έπαρχίας 
Αογγινος, 6 Επίσκοπος Άπαμείας Κόνων καί άλλοι άξιωματοΰχοι έκ τών 
Ίσαύρων. Έ πί ολόκληρα 0 έτη άπησχολήθη τό Βυζάντιον, διά νά ειρή
νευσή τήν χώραν. Καί διά νά ι&ξαρθρώση τά διάφορα στελέχη τής έπαναστάσεως 
μετέφερε μέρος πληθυσμού τής Ίσαυρίας είς τήν Θράκην. Οΰτω πως, ή Θράκη, 
έκτος τών άπομειναρίων τών Γότθων, έδέχθη καί νέους κατοίκους έκ τής εν 
Άσία Ίσαυρίας, προς πλήριοσιν μερικήν τών μεγάλων κενών, τά όποια ειχον 
αφήσει αι έπιόρομαί τών Βησιγότθων, τών θύννων καί τών Όστρογότθων.

’Ά λλαι προσπάθειαι τοΰ Δύτοκράτορος Α ναστασίου '— Ό  
Αναστάσιος διείδε τήν κακήν οικονομικήν κατάστασιν τοΰ Κράτους, ύστερον 
από τόσας μεγάλας καταχρήσεις, καί άντ&μετώπισεν αυτήν έπιτυχώς. Κατά 
μαρτυρίαν Ίωάννου τοΰ Λυδοΰ, έφήρμοσεν αυστηρόν έλεγχον τών δημοσίων 
εσόδων καί επέτυχε τό ίσοζύγιον είς τά έσοδα καί έξοδα- Ή λλαξε τόν τρό
πον είσπράξεως τών εγγείων φόρο.)ν. Διότι, αντί τής πληρωμής τιον εις εΐδος, 
ώρισε νά πληρώνωνται ο' φόροι ούτοι είς χρήμα, μέ βάσιν τόν χρυσόν. 
Προσέτι μετέβαλε καί τόν τρόπον είσπράξεως τών φόρων, τούς όποιους επλή- 
ρωναν οί κάτοικοι τών πόλεων, έλαφρύνας συνάμα τούς μικροϊδιοκτήτας καί 
γαιοκτήμονας από τά πολλά βάρη. ΙΊαραλλήλως έθέσπισε νομισματικήν μεταρ-
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ρύθμισιν καί έξε καθάρισε τήν διοίκησιν από αχρήστους υπαλλήλους. Χάρις 
είς τά ώς άνω μέτρα τά δημόσια έσοδα ηΰξήθησαν σημαντικώς, είς βαθμόν 
ώστε δτε άπέθανεν ό ’Αναστάσιος μετά 27 ετών βασιλείαν, άφήκε τό Ταμείον 
του Κράτους μέ απόθεμα 32 χιλ. λίτρων χρυσοΰ (,17.280-000 χρυσά είκο- 
σάφραγκα). Κ,ατήργησε τό σύστημα, κατά τό όποιο-v αί διοικητικά! θέσεις 
έδίδοντο είς τους πλειοδοτοόντας. Ό  δέ πλειδοτών καί έπιτυγχάνων νά λάβη 
τήν διοικητικήν θέσιν μιας χώ,ρας είσέπραττε πολύ περισσότερα είς βάρος 
τοΰ λαοΰ τής διοικητικής του περιφερείας. Διά νά περιόρίση δέ τήν τάσιν, 
που είχαν οι κολλήγοι νά εγκαταλείπουν τάς γαίας καί νά άπ&ρχωνται είς τά 
Μοναστήρια, έξέδωκε διάταγμα, κατά τό όποιον, έχαναν ούτοι τό δικαίωμα 
νά έγκαταλείψουν ένα μίσθωμα, τό όποιον έκαλλιέργουν έπί 30 έτη. Τοιου
τοτρόπως ήναγκάζοντο νά μένουν προσκεκολλημένοι είς τήν γήν. -Πλήν όμως 
δέν έφρόντισε ταυτοχρόνως νά ελάττωση καί τά ποσά, που έπλήρωναν ούτοι 
είς τούς μεγαλογαιοκτήμονας διά νά έλαφρΰνη τά βάρη των.

Π ολιτ ική  τού ’Αναστασίου erci τοΰ δογματικού  ζητήματος  τού 
τότε  Χρισ η  νανισμού.— Ό  Αύτοκράτωρ ούτος είς τό ζήτημα τοΰ δόγματος 
ήκολούθει κατ’ αρχήν τό Ένωτικόν τοΰ προκατόχου του Ζήνωνος. Είς τήν 
πράιξιν όμως ηύνόει τόν Μονοφυσιτισμόν- Τοΰτο διότι, αί άσιατυκαί χώραι 
τοΰ τότε Βυζαντινού Κράτους, ήσαν αί πλουσιώτεραι καί α ί βιομηχανικώτεραι 
καί άπε,τελούν τόν κέντρον τής βαρΰτητος είς τόν οικονομικόν τομέα, ώς ή 
Συρία, ή Μεσοποταμία καί ή Αίγυπτος, οπού οί Μονοφυσίτα.ι άπετέλουν μεγά- 
λην πλειοψηφίαν. Αί εύρωπαϊκαί χώραι, α ί πρός νότον τοΰ Δουνάβεως, ιός 
•έκ τών πολυχρονίων έρημώσεων, πού είχον ύποστή από τάς ,έπιδρομάς, πού 
άνεφέ,ραμεν, είχον περιέλθ,ει είς πλήρη αθλιότητα. Κ αί δυνάμεθα νά είπω- 
μεν ότι μάλλον έκ πολιτικών εσωτερικών λόγων όρμώμενος ό ’Αναστάσιος 
έκλινε πρός τούς Μονοφυσίτας- Ό  φανατικός όμως κλήρος τής Κων)πό·λεως 
καί οί πολυπληθείς καλόγη,ροι βερέως φέροντες τοΰτο παρέσυ,ρον τούς δήμους 
τής Κων)πόλεως καί τούς αρχηγούς τοΰ στρατού τών Φοιδ&ράτων, πού έφύ- 
λαττον τά παρά τόν Δούναβιν σύνορα, είς τό μίσος των έναντι τοΰ ’Αναστα
σίου, τόν όποιον έχαρακτήριζον ώς αιρετικόν. Ό  λαός τής Κων)πόλεως ιδίως 
διετέθη έχθ,ρικώς πρός τόν ’Αναστάσιον, διότι έξεθρόνισεν ούτος τόν Πατρι
άρχην Εύφήμιον ώς καί τόν διάδοχον αύτοΰ Μακεδόνιον, έπειδή δέν εστερξαν 
άμφότεροι νά επικρίνουν τήν Σύνοδον τής Χαλκηδόνος (Δ ' Οικουμενική), πού 
είχε καταδικάσει τόν Μονοφυσιτισμόν- Τά πάθη μεταξύ βασιλεύοντος καί 
λαοΰ είχον ιέξαφθή τοισοΰτον ώστε, τό 493, κατά τήν τέλεσιν τών άρμιατοδρο- 
μιών έν τώ Ίπποδρομίω οί δήμοι, εξηγέρθησαν, έλιθοβόλησαν τό θεωρεΐυν 
τοΰ Αυτοκράτορος, έσυραν είς τούς δρόμους τούς κατά τόπους ανδριάντας 
αύτοΰ καί έλεηλάτησαν τους οίκους τών άξίωματόύχων τής Αυλής. Τό 512, 
κατά συμβουλήν, ώς φαίνεται, παρεσύρθη υπό κληρικών τοΰ Μονοφυσιτισμού
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καί έστερξε -νά προστεθή ,μία φράσις ©ίς άντικατάστασιν τής έξαλειφθείσης 
ώς εξής: «Ά γιος δ Θεός, "Αγιος ισχυρός, "Αγιος ’Αθάνατος, ό Σ τ α υ 
ρ α ν θ ε ί ς  5 Γ  η μ ά ς »  (αντί του έλέηισον ήμάς). Άλλ’ ή μεταβολή αύτη 
έξήγειρε θύελλαν κατά του Αναστασίου. Κατόπιν τούτου ήναγκάσθη ούτος 
νά παρουσιασθή αύτοπροσώπως εις τον Ιππόδρομον, χωρίς στέμμα καί πορ- 
φύραν καί νά ζητήση συγγνώμην διά τό λάθος, πού είχε κάμει, από τον 
λαόν. Έ ν συνεχεία παρεκάλεσε τούς υπηκόους του νά παυσουν τον αλληλοσπα
ραγμόν των, καί έδήλωσεν δτι, χάριν τής όμονοίας καί σύμπνοιας τού λαού, 
είναι δ ίδιος έτοιμος νά παραιτηθή τού θρόνου, έν ανάγκη. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπον έπανέφερε τήν γαλήνην έν τή πρωτευούση. Τά τοιαύτα όμως κινή
ματα έν Κων)πόλει άνετάραξαν τούς κατοίκους τής Θράκης καί ’Ιλλυρίας. 
Διότι αί χώραι αύται δεν άνεπαύοντο επί ρόδων. Είχον μέν απαλλαγή <άπό 
τούς Γότθους, άλλ’ ήρχισαν νά διαγράφονται ήδη εις τον ορίζοντα νέαι 
βαρβαρικαί έπιδρυμαί από τού Δουνάβειος. Ούτω, περί τάς άρχάς τού ,στ' 
αϊώνος, έσημειώθησαν αί πρώται έπιδρομαί Βουλγάρων καί Σλαύων. Ό  δέ 
Αναστάσιος έμερίμνα περισσότερον, ώς φαίνεται, διά τάς Άσιατικάς χώρας. 
Επειδή δέ αί ληστρικαί έπιδρομαί τών νεοφανέντων τούτων βαρβάρων έπανε- 
λαμβάνοντο συχνά, οί γεωργοί, πού ήσαν έκτεθειμένοι εις τάς προσβολάς 
αυτών, έγκατέλειπον τούς αγρούς καί κατέφευγον εις τά κέντρα- Συνέπεια 
τής τοιαύτης καταστάσεως ήτο ή έλάττωσις τής παραγιυγής εις βαιθμόν, 
ιυστε νά μή επαρκή ή χώρα εις τήν διατροφήν τών κατοικούν της. Ό  δέ 
Αναστάσιος, διά νά προφυλάξη, τουλάχιστον, τό πλησίον τής Κων)πόλεως 
τμήμα τής Θράκης, έκτισε τό Μακρόν λεγόμενον τείχος, τό όποιον ήρχιζεν 
από τής παραλίας τής Προποντίδος, έξισθεν τής Σηλυβρίας, καί άπέληγεν 
εις τήν ακτήν τής Μαύρης Θαλάσσης, μήκους 50 χιλιομέτρων. Τούτο έθε- 
ωρήθη, υπό τών άντιφρονούντων Θρακών τής εξω τού τείχους χώρας, ώς 
πρόκλησις προς αυτούς έκ μέρους τού βασιλέως, δίδοντος ούτω προς αυτούς 
τήν έντύπωσιν οτι έγκατέλειπε τήν έπίλοιπον Θράκην εις τήν τύχην της. 
’Επειδή δέ καί τά πρύς τούς Φοιδεράτους, τούς παρά τον Λούναβιν, άποστελ- 
λόμενα τρόφιμα ήσαν ανεπαρκή καί, άφ’ ετέρου, ό υπό τής Αυλής σταλείς 
αρχηγός τού έν Θράκη στρατού ανεψιός τού Αύτοκράτορος 'Τπάτιος άπέβη 
αντιδημοτικός, αύφελήθη έκ τούτου δ αρχηγός τών Φοιδεράτων Βιταλιανός. 
Ούτος, προσλαβών μέρος τών Φοιδεράτων καί όλα τά έν Θράκη δυσηρεστη- 
μένα στοιχεία καί πολλούς κολλήγους, έκίνησεν έπανάστασιν κατά τού ’Ανα
στασίου, υποστηρίζόμενος καί υπό τών έν Κων)πύλει δυσηρεστημένων ώς 
καί υπό τού ’Ορθοδόξου κλήρου. Ό  ’Αναστάσιος τό φθινόπωρον τού 
513 έκάλεσεν ιέξ’ ’Ανατολής (σημειωτέον ότι αί έν Ά σία χώραι τού Κρά
τους έλέγοντο Ανατολή αί δέ επί τής Ευρώπης χώραι έλέγοντο Δύσις)
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στρατεύματα τά όποια έστειλε κατά τών έπαναστατησάν,των εν Θράκη, αλλά 
ταΰτα κατεστράφησαν έξ' ολοκλήρου· Ήχμαλωτίσθη δέ και ό Τπάτιος ό 
διοικητής τοϋ Αύτοκρατορικοΰ στρατού. Τοΰτο ήνάγκασε τόν ’Αναστάσιον 
νά συνθηκολογήση προς τόν Βιταλιανόν. Τπεχρεώθη δέ νά πληρώση προς 
αυτόν 5-000 λίβρας χρυσού, νά τώ παραχωρήση τόν βαθμόν τοΰ ’Αρχηγού 
τοΰ στρατού καί νά ύποσχεθή δτι Οά εγκατάλειψη τήν θρησκευτικήν πολιτικήν 
του υπέρ τών Μονοφυσιτών. Καί μόνον έτσι ήδυνήθη ό ’Αναστάσιος ν’ άπο
μακρύνη τόν Βιταλιανόν καί τόν στρατόν του, πού ίσταντο έξωθεν τών τειχών 
τής Κων)πόλεως. ’Αλλά τά ήθη τής εποχής ήσαν τοιαΰτα, ώστε άμφότεροι, 
ευθύς έξ αρχής, έθηκαν κατά νοΰν νά μή τηρήσουν τά συμφωνηθέντα. Διότι, 
μετ’ ολίγον χρόνον, τώ 515 ό ’Αναστάσιος έπαυσε τόν Βιταλιανόν από τήν 
αρχηγίαν τοΰ στρατού. Τότε ούτος έπανέλαβε τήν κατά τής Κων)πόλεως 
έπίθεσιν μέ τούς οπαδούς του, από ξηράς τε καί θαλάσσης. Άλλά, ήττήθη 
τήν φοράν αυτήν καί έχασε πολλούς άνδρας. Πλεΐστοι έκ τών άρχηγών τοΰ 
στρατού του ήχμαλωτίσθησαν καί έτιμωρήθησαν διά θανάτου. Ό  ίδιος κατέ- 
φυγεν εις τήν Δοβρουτσάν, νοτίως τής Δακίας, δπου άπέβη πλέον ακίνδυνος. 
’Έτσι έφάνη, δτι ό ’Αναστάσιος έκέρδισε μεγάλην νίκην έναντι τών έπανα- 
στατών. Άλλ’ αι ζημίαι, πού προεκλήθησαν είς ανθρώπινον υλικόν καί είς 
χρήμα, ώς έκ τοΰ πείσμονος άγώνος, έπέδραοαν άνασταλτικώς έπί τοΰ μένους 
τής ίθυνούσης τάξεως καί πολλοί έξ αυτών ήρχισαν νά παραδέχωνται, δτι 
πρέπει νά συμβιβασθώσι μέ τούς ’Ορθοδόξους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  9 © ν
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ΓΙατρίς τοΰ Ιουστίνου ήτο τό χωρίον Ταυρίσιον τής Δαρδανίας είς τήν 
βόρειον Μακεδονίαν. Καί άλλοι μέν τόν θεο>ροΰν ώς Ίλλυριόν, άλλοι ώς 
Θράκα (Τά μέρη εκείνα ήσαν Θράκη είς προαλεξανδρινούς χρόνους υπό τό 
όνομα ΙΊαιονία Θράκη) καί τινές ώς Σλαΰον- (Οί Σλαΰοι έως έκείνην τήν 
έποχήν ειχον κάμει είσβολάς είς εκείνα τά μέρη, ιάλλά δέν έκαμαν έγκατά- 
στασιν, διότι έξεδιώκοντο πέραν τοΰ Δουνάβεως). Άλλ’ άπεδείχθη δτι ήτο4 
βορειομακεδών. Ή  περιοχή εκείνη είχεν εκλατινισθή έπί Ρωμαιοκρατίας, 
καθότι οί Ρωμαίοι, έκ τής ’Ιλλυρίας καί βορείου Μακεδονίας, έστρατολογούν 
πολλού ςμισθοφόρους διά τάς λεγεώνας των· "Ολως αγράμματος, άλλ’ ανά
στημα μέγα καί ρώμην σωματικήν τεραστίαν εχων, ήλθεν είς Κων)πολιν, μέ 
άλλους δύο ομοχώριους του, καί είς άναζήτησιν τύχης κα,τετάγη είς τόν στρατόν. 
"Ενεκα τοΰ γιγαντιαίου αναστήματος του προσελήφθη είς τήν ανακτορικήν 
φρουράν, ,δπου, σύν τώ χρόνω έδωκε λαμπρά δείγματα τών στρατιωτικών 
αύτοΰ αρετών. ’Εκ παραλλήλου, εΐχεν άποδειχθή χρηστός, αγαθός καί φιλο
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δίκαιος. Ό  αύτοικράτωρ ’Αναστάσιος τον άνέδειξε Συγκλητικόν και Κόμη,τα 
τών Έξκουβιτόρων. Εις τά αξιώματα ταύτα έπέσυρε τήν έκτίμησιν, τήν 
αγάπην και τον σεβασμόν τών σωματοφυλάκων. Διά τούτο, οι σωματοφύλα
κες, μετά τον θάνατον τού Αναστασίου, άνεκήρυξαν αυτόν Αύτοκράτορα. 
Οί δε πολιτικοί άρχοντες δεν έφεραν άντίρρησιν. ’Έδειξε χαρακτήρα στα
θερόν καί σύνεσιν. Οί συγγραφείς τής εποχής εκείνης Μαλάλας, Θεοφάνης 
καί Κεδρηνός, λέγουσι περί αυτού: «Πάσιν άριστον, Θειότατον, μέγα Βασι
λέα Ρωμαίων». Έδείχθη χρηστός καί αγαθός· Έ π ί τής βασιλείας του θεο- 
μηνΐαι μεγάλαι, ώς σεισμοί σφοδραί καί πυρκαϊαί κατέστρεψαν διαφόρους 
περιοχάς έν Μ. ’Ασία· Ή  σπουδαιότερα πόλις έν Μ. ’Ασία, ή ’Αντιόχεια, 
κατεστράφη εντελώς. Ό  βασιλεύς έστειλε πολλά βοηθήματα καί τήν άνεκαί- 
νισεν. Ευτυχώς πόλεμοι ή ε’ισβολαί δεν άναφέρονται έπί τής βασιλείας του. 
Καί μόνον χαλάρωσις τών ειρηνικών σχέσεων προς τούς Πέρσας άνα- 
φέρονται ένεκα τού Τζάθου ήγεμόνος τών Ααζών, παρά τήν ’Ανατολικήν 
πλευράν τής Μαύρης θαλάσσης, ή οποία τότε ύπήγετο εις τό Περσικόν κράτος. 
Ό  Τζάθος, έλθουν εις Κων)πολιν, ήσπάσθη τύν Χριστιανισμόν καί έβαπτίσθη. 
Ό  ’Ιουστίνος τον άνεκήρυξε βασιλέα τής Λαζικής χώρας καί τώ εδωκε 
πολλά δώρα. Διά τούτο, δ Πέρσης βασιλεύς Καβάδης, δυσηρεστήθη μέν, 
άλλά δεν κατήλθε εις πολεμικάς επιχειρήσεις κατά τού Βυζαντινού Κράτους. 
Εις τό θρησκευτικόν ζήτημα ύπεστήριξε τήν ’Ορθοδοξίαν κατά τού Μονο
φυσιτισμού· Διάταγμα, έκδοθέν υπό τού ’Ιουστίνου, άπηγόρευεν εις τούς 
αιρετικούς νά κατέχουν δημοσίας θέσεις ή αξιώματα έν τώ στρατώ· Τούτο 
εύηρέστησε τον Πάπα τής Ρώμης όστις καί έπανέλαβε τάς σχέσεις μέ τήν 
’Ανατολικήν ’Εκκλησίαν, αίτινες είχον διακοπή ένεκα τής ροπής τού ’Ανα
στασίου προς τον Μονοφυσιτισμόν. 'Έτερον συνετόν εργον ευεργετικόν διά τό 
Κράτος, ώς άπεδείχθη βραδύτερον ύπήρξεν ή πρόσκλησις τού ανεψιού του 
’Ιουστινιανού εις Ινων)πολιν, όπου καί ένεπιστεύθη τούτον εις διάσημους 
διδασκάλους τού Πανδιδακτηοίου- Ό  ανεψιός ούτος διεκρίνετο διά τήν ευφυ
ΐαν του, τήν μεγάλην κλίσιν του πρός τήν μάθησιν, τήν επιμονήν καί υπομο
νήν του.. Ώ ς διάδοχος δέ άνεδείχ.θη αντάξιος τών θυσιών τάς οποίας ό θειος 
του έκαμεν υπέρ αυτού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  1 0 ο υ
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V
Ό  ’Ιουστινιανός, έκ νεαρας ήλικίας έκλήθη υπό τού θείου του ’Ιουστί

νου, πού κατεΐχεν, ώς εΐδομεν, σημαίνουσαν θάσιν ίέν τή Αυλή τού ’Ανα
στασίου.

Μέ πατρικήν μέριμναν καί φιλοστοργίαν έκηδεμονεύθη υπό τούτου δστις
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και έφρόντισΐε νά τόν έμπιστευθή είς τούς δ ( ασημότερους διανοουμένους τών 
χρόνων εκείνων. Διά πολυχρονίων δέ σπουδών είς τό μέγα Πανδιδακτήριον 
ό ’Ιουστινιανός, πού τόν έχαρακτήριζε σπανία φιλομάθεια, κατέστη πολυμα
θέστατος είς δλας σχεδόν τάς έπιστήμας τής εποχής του. Τούτο άποδεικνύε- 
ται καί έκ τών μεγάλων έργων, τά όποια είχεν επιχειρήσει είς διαφόρους 
τομείς, τά όποια καί σήμερον ακόμη χαρακτηρίζονται ώς τολμηρά καί ώς 
έργα μεγάλου καί εμπνευσμένου ανθρώπου. Ταύτα είς μίαν εποχήν, κατά 
την οποίαν δ Χριστιανισμός έπάλαιεν ακόμη πρός τά άπομεινάρια τής είδω- 
λολατρείας. 'Καί δή δτε αυτός ούτος ό Χριστιανισμός κατετρυχετο έσωτε- 
ρικώς ένεκα τών πολλαπλών αιρέσεων, αίτινίς είχον έμφανισθή κατά καιρούς 
υπό διαφόρων θεολογούνεων περί δογμάτων, άναφερομένων είς τό πρόσωπον 
τού ’Ιησού, δστις είχε ζήσει έν τώ κόσμω μολονότι ήτο Θεός- Βασιλεύοντος 
δέ ετι τού θείου του Ιουστίνου, ό ’Ιουστινιανός εύρίσκετο καί από άπόψεως 
ηλικίας καί από άπόψεως γνώσεων καί όρθο,φροσύνης είς θέσιν νά άναλάβη 
τήν διεκπεραίωσιν σοβαρών υποθέσεων τής Αυλής τού θείου του, τού οποίου 
καί ύπήρξεν ή δεξιά χειρ. Διά τούτο δ ’Ιουστίνος, αφού είχεν αναβιβάσει αυτόν 
είς διάφορα αξιώματα, έν τέλει τόν έχρισε καί ώς συμβασιλέα. Καί δτε άπέ
θανεν ό γέρων ’Ιουστίνος, παρέμεινεν ό ’Ιουστινιανός ώς φυσικός διάδοχος 
είς τόν θρόνον τού Βυζαντίου, ανευ ούδεμιάς διαταραχής (527). Ό  Ιο υ 
στινιανός, προτού νά γίνη ακόμη αύτοκράτωρ, είχε συνδεθή μέ τήν έκπάγλου 
καλλονής Θεοδώραν, κόρην ταπεινωτάτου καί πτωχού άρκτοτρόφου. Ή  Θεο
δώρα, ασχέτως πρός τήν περιπετειώδη καί μυθιστορηματικήν ζωήν τής νεα
νικής της ηλικίας, διά τήν όποιαν οί έχθροί της πάντοτε τήν κατηγορούν (Ο 
καί παρά τήν ταπεινήν της καταγωγήν, γενομένη βασίλισσα τοΰ λαμπροτέρου 
θρόνου τού τότε κόσμου, άνεδείχθη ή έπι.φανεστέρα καί ή πλέον ένδιαφέρου- 
σα έξ δλων τών προ αυτής καί τών μετ’ αυτήν διάσημων γυναικών τού 
Βυζαντίου (2). Μέ πρωτοβουλίαν τής Θεοδώρας, δ ’Ιουστινιανός άνήγειρε είς 
πολλά μέρη τοΰ Κράτους πολλαπλά φιλανθρωπικά ιδρύματα, ήτοι Ξενώνας, 
Νοσοκομεία, Πτωχοκομεΐα, ’Ορφανοτροφεία καί παντός είδους άσυλα διά 
τούς δυστυχούντας. ’Ακόμη καί διά τήν άνέγερσιν τού περιλάμπρου Ναού τής 
'Αγίας τού Θεού Σοφίας ή Θεοδώρα είχε τήν μερίδα τών ένεργειών της. 
Ό  Ναός ούτος, δ έως σήμερον σωζόμενος αποτελεί θαύμα Ελληνοχριστια
νικής αρχιτεκτονικής τών δύο μεγάλων Μικρασιατών αρχιτεκτόνων ’Ανθε
μίου τού έκ Τράλλεων (’Αϊδίν 'σημερινού) καί τού Μιλησίου ’Ισιδώρου- 
'Άλλως τε, ώς βεβαιώνουν οί τότε ιστορικοί, δ ’Ιουστινιανός είς ούδεμίαν

1. Πολλάς τών είς τό εργον Προκοπίου τοϋ Καισαρέως (Α π ό κ ρ υ φ α  ή ανέκδοτα) 
διατυπουμένων κατά τή ; Θεοδώρας κατηγοριών άνασκευάζει ό Ούσάϊ.

2. Βλ. Καρόλου Ντήλ (Α σ π α σ ία , Κλεοπάτρα, Θεοδώρα). Βικτωριανού Σαρντοΰ 
(Θεοδώρα). Ε . ΚόρνεΡαν (Μ εγάλαι γυναίκες τής αρχαιότητος).Τσοκοπούλον (Θ εοδώρα)·
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πράξιν προέβαινε χωρίς νά συμβαυλευθή τήν Θεοδώραν μέχρι τοΰ θανάτου 
της. Καί κατά τήν στάσιν τοΰ ΝΙΚΑ, πού έξερράγη πέντε μόλις ετη μετά τήν 
«νάρρησιν τοΰ ’Ιουστινιανού είς τόν θρόνον (532), οΰτος είχε τρομοκρατηθή 
τοσοΰτον, ώστε έκλινε νά δεχθή τάς συμβουλάς τών αΰλικών του, οί όποιοι 
συνεβούλευον αυτόν νά άπέλθη έκ Κων)πόλεως διά θαλάσσης είς ΤΙράκλειαν 
τής Θράκης. ΤΙ Θεοδώρα όμως, έματαίωσε τόν σκοπόν τοΰτον, είποΰσα προς 
τόν Ιουστινιανόν «ίΚαλόν έντάφιον δι’ ημάς είναι ή βασιλική πορφύρα». 
Συνεβούλευσε δέ αυτόν νά άναθέση τήν κατάπαυσιν τής στάσεως τοΰ Νίκα 
είς τόν Βελισσάριον, όστις καί μέ τήν βοήθειαν τοΰ Μοΰνδου, προσεβαλον 
τούς άντάρτας έν τώ ίπποδράμω μέ τά έκ Θράκης στρατεύματα καί διέλυ
σαν τούτους μετά φονικωτάτην μάχην καθ’ ήν 30 χιλ· νεκροί έστρώθησαν 
είς τό πεδίον τής μάχης καί είς τάς πέριξ οδούς καί ώς έπί τό πλεϊστοτ' έκ 
τοΰ κόμματος τών Πρασίνων, σίτινες διέκειντο ιέχθρικώς προς τόν ’Ιουστινια
νόν, ώς εύνοοΰντα τό κόμμα τών Βενετών ('Γαλα,ζίων).

Π ολεμικαί Ινεργειαι τοΰ Ιο υ σ τιν ια νού .— Διά νά έξηγήσωμεν τά 
πραγματικά αίτια τών πολεμικών επιχειρήσεων τοΰ Ίουστινιανοΰ, αιτινες 
ήσαν πόλεμοι, επιθετικοί άποβλέποντες είς τήν άνάκτησιν εδαφών, προ πολλοΰ 
κατακτηθέντων υπό ξένων βαρβάριον, είναι ανάγκη νά έξετάσωμεν τήν ψυχο
λογικήν καί τήν διανοητικήν κατάστασιν αύτοΰ. ’Ήτοι, τό πρυτανιεΰον πνεύμα 
έν τή διανοία του. Οΰτος έκ τής καταγωγής του, έθεώρει εαυτόν μάλλον 
λατϊνον. Καίτοι δέ έν Κων)πόλει 'έλαβεν Ελληνικήν μόρφωσιν καί παιδείαν, 
ώς έκ τοΰ περιβάλλοντος, δέν έγεννήθη, έν αΰτώ συνείδησις Ελληνική. ’Ά λ
λως τε, ή λέξις Έλλην έθεωρεΐτο τότε ακόμη προσβλητική, διότι έσήμαινεν 
«ειδωλολάτρης». Καί πάν τό Άρχαΐον Ελληνικόν έθεωρεΐτο λείψανων είδοο- 
λολατρείας. Τοσαύτη άφοσίωσις προς τόν Χριστιανισμόν ΰπήρχεν, ώστε τό 
θρησκευτικόν αίσθημα άπερρόφησε τό ’Εθνικόν., Μέ τήν ψράσιν «είμαι Χρι
στιανός» έτελείώναν όλα. Δέν ήθελε νά γνωρίζη έκ τίνος έθνους προέρχεται, 
οΰτε νά ©ξετάζη. ’Έτσι λοιπόν σκεπτόμενος ό ’Ιουστινιανός, έθεώρησε εαυ
τόν ΰποχρεωμένον νά άγωνισθή διά νά έπαναφέρη τό Κράτος είς τά όρια, πού 
εΐχεν έπί μεγάλου Κωνσταντίνοι’ καί μέχρι τέλους τής βασιλείας Θεοδοσίου 
τοΰ Μεγάλου (3 3 0 -3 9 5 ).

’Ο χυ ρω μ α τικ ά  εργα τοΰ  ’Ιουσ τιν ιανού ,— ’Αλλά. διά νά έπιχει- 
ρήση ταΰτα, έπρεπε νά έξασφαλίση τάς χώρας τοΰ Ανατολικού Κράτους 
καί έν Ευρώπη μέν από έπιδρομάς τών πέραν τοΰ Δουνάβεως καιροφυλακτούν- 
τιον βαρβάρων, καί προς τά Ασιατικά σύνορα τοΰ Εύφράτου από τούς Πέρ- 
σας, οί όποιοι προσεπάθουν, διά τής υποταγής τής Λαζικής καί τής προς 
•νότον τοΰ Καυκάσου χώρας, νά διανοίξουν έλευθέραν οδόν προς τήν Μαύρην 
Θάλασσαν. Διά τοΰτο, έπί έτη, κατεσκευάσθησαν σειραί φρουρίων καθ’ όλον 
τό μ,ήκος τοΰ Δουνάβεως. Νοτιώτερον, άλλην γραμμή, τοΰ Αίμου, από τοΰ
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Ίονίου πέλαγους μέχρι τής Μαύρης θαλάσσης. Επίσης, εις δλας τάς δια
βάσεις τών Όρέων τής Μακεδονίας, Θεσσαλίας Ηπείρου καί Νοτίου Ελλά
δος. 'Ομοίως καί έν ’Ασία καί έτέθησαν έκασταχού αί ανάλογοι φρουραί.

Ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις  κατά  τής Α φ ρ ικ ή ς .— 'Έν έτος μετά τήν στάσιν 
τού Νίκα (583), μέ πολύ στόλον καί στρατόν, δ δαιμόνιος Θ ράξ(1) στρα
τηγός Βελισσάριος, άπεβιβάσθη εις τήν Καρχηδονιακήν χώραν κατά Σεπτέμ
βριον καί έπολιόρκησε τήν Κ αρχή δόνα, τήν όποιαν ύπερήσπιζεν ό Γελίμερος, 
πού ειχεν άρπάσει τον θρόνον άπο τον φίλον καί προστατευόμενον τού ’Ιου
στινιανού Χιλδερίχον. Μετά πολλάς συγκρούσεις καί μάχας κατά τών Βαν
δάλων ύπερίσχυσε ό Βελισσάριος. Ό  δέ Γελίμερος, παραδοθείς, ήχθη είς 
Κων) πόλιν μετά τού βανδαλικού στρατού του- Καί είς τούτον μέν δ ’Ιουστι
νιανός, γενναίως φερόμενος, παρεχώρησεν έν κτήμα παρά τον ’Όλυμπον τής 
Βιθυνίας (ΙΧρούσσαν), οπού καί έτελεύτησεν. Ή  δέ ξανθοβόστρυξ νεολάία 
τών βανδάλων κατετάγη εις τον Βυζαντινόν στρατόν τής Άσίας, οπού, σύν 
τώ χρόνω, έφθάρη είς τούς κατά τών ΙΙερσών πολέμους.

Κ ατάκτησ ις  τή ς  ’Ιταλ ία ς .— ’Επειδή είς τήν ’Ιταλίαν δ Θεσ- 
δοσάτος έφόνευσε τήν Άμαλασύνθαν; 'θυγατέρα, τού Θεοδωιρόχου καί 

έσφετ,ε,ρίσΌη κατ’ αυτόν τον τρόπον τήν Βασιλείαν, δ ’Ιουστινιανός 
έστειλε καί κατ’ αυτού τον στρατηγόν Βελισσάριον μέ στόλον καί στρατόν. 
Τον χειμώνα τού 535, δ Βυζαντινός στρατός, άπεβιβάσθη είς Σικελίαν καί 
εντός 6 μηνών έξεκαθάρισε τήν νήσον από τούς Γότθους. ’Ενώ συγχρόνως 
άλλη στρατιά, Οπό τον Μούνδον κατέκτα τήν Δαλματίαν. Τό 536, ό Βελισ- 
σάριος έκ Σικελίας διεπέρασεν είς ’Ιταλίαν καί κατέλαβε τό νότιον μέρος 
αυτής μέ τήν Νεάπολιν. Έκεϊθεν, μέ 50 χιλ. στρατού, έπετέθη κατά τής 
Ρώμης, τήν οποίαν καί εκυρίευσεν. Οί εν υπαίθριο ’Ιταλία δμως Γότθοι άνε
κήρυξαν τότε βασιλέα των τον ικανόν πολεμιστήν Ούΐτιγιν, οστις συναθροί- 
σας πολύν στρατόν εξ αυτών, προσέβαλε τήν Ρώμην. Έ π ί έν έτος, άπο τήν 
άνοιξιν τού 587 έως τον Μάρτιον τού 538, είς μάτην κατέτ.ριιβε τον καιρόν 
του κατά τάς δυνάμεις του, προσπαθών νά είσέλθη είςτήν Ρώμην, τήν όποιαν 
ύπερήσπιζεν δ Θράξ Βελισσάριος. Επειδή δέ καί έτερος στρατός έκ Βυζαν
τίου, κατά τό 538 άποιιβασθείς είς ’Ιταλίαν, κατελάμβανεν επικαίρους θέσεις 
ώς καί τό Μιλάνον, δ Ούΐτιγις μέ τούς Γότθους του, έγκατέλειψε καί κατέ- 
φυγεν είς Ραβένναν, δπου καί έπολιορκήθη υπό τού Βελισσαρίου. Οί Όστρο- 
γότθοι έκράτησαν τήν άμυναν τής Ραβέννης έπί 6 μήνας. Βλέποντες δμως τό 
μάταιον τής άντιστάσεώς των παρεδόθησαν, θαυμάζοντες τον Βελισσάριον 
(540). Ό  Ούΐτιγις καί οί έξέχοντες Γότθοι ή ' Οησαν είς Κων)πολιν ώς 
αιχμάλωτοι υπό τού άηττήτου Βελισσαρίου. Τό 554, ύστερον άπο εικοσαετείς 
αγώνας, ολόκληρος ή ’Ιταλία, είχε καταληφθή υπό τών στρατηγών Βελισσα-

7.  Έγεννήθη τό 505 μ . X . είς την Δονρδανίαν, μεταξύ Θράκης κ α ί’Ιλλυρίας.
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ρίου και Ναρσή, καταλυθέντος δριστιικώς τοΰ κράτους τών Όστρογότθων· 
’Ακολούθως, κατελήφθησαν εν Ίβηρία, ή Κορδόνη, ή Καρθαγένη καί ή 
Μαλάγα μέ άπώτερον σκοπόν και τήν κατάλυσιν τοΰ κράτους τών Βησιγότθων. 
ΙΤαρά ταΰτα, οί Βυζαντινοί τελικώς δέν έπέτυχον νά πραγματοποιήσουν και 
τοΰτο.

Πόλεμοι κατά  τ ώ ν  Π ερσώ ν.— Ό  βασιλεύς τών Περσών Χοσρόης 
ό Α ', βλέπων τάς επιτυχίας τών Βυζαντινών εν ’Αφρική και έν Ιταλία  και 
επωφελούμενος έκ τοΰ γεγονότος δτι μεγάλαι, δυνάμεις έκ τοΰ έν ’Ασία 
Βυζαντινού στρατού είχον άποσυρθή έκεΐθεν διά τά ώς άνω εκστρατείας, 
άνέλαβεν είσβολάς είς τάς Άσιατικάς χώρας τοΰ Βυζαντίου. Αί παρά τόν 
Ευφράτην Βυζαντιναι δυνάμεις ήσαν όλΐγισται. Τό 540 δ ίδιος δ Χοσρόης 
έξεστράτευσε κατά τής βορείου Συρίας μέ στόχον τήν σπουδαιοτέραν ’Ασια
τικήν πόλιν, τήν Αντιόχειαν. Π αρ’ δλην τήν άντίστασιν τών 6 χιλ. άνδρών 
πού είσήλθον έν αυτή προ τής πολιορκίας και τήν συνδρομήν τών κατοίκων 
της, ή ’Αντιόχεια, προδοθεισα διά δωροδοκίας, επεσεν εις χεΐρας τοΰ Πέρσου. 
'Η  σφαγή υπήρξε γενική, ή δέ καταστροφή πλήρης· 'Όσοι διεσώθησαν, έσύρ- 
Οησαν αιχμάλωτοι είς τήν Περσίαν. Τοΰτο ήνάγκασε τόν ’Ιουστινιανόν νά 
άνακαλέστ) τόν Βελισσάριον με τό σπουδαιότερον μέρος τοΰ στρατού καί νά 
τόν στείλη είς τάς παρά τόν Ευφράτην χώρας. ’Έφερε δέ μαζί του δ Βελισσά- 
ριος καί τούς έκ τής ’Αφρικής Βανδάλους, τούς άλλοτε αιχμαλώτους. Τό
541, δ Χοσρόης προσέβαλε τήν Ααζικήν, παρά τόν Εύξεινον, καί έκυρίευσε 
τό μόλις δχυρωθέν φρούριον τής Πέτρας. Τό 542, ή φήμη τοΰ Βελισσαρίου 
εκαμε τόν Χοσρόην νά εγκατάλειψη τάς χώρας τοΰ Βυζαντίου. Μετά τινα 
καιρόν δμως είσέβαλεν ούτος είς τήν ’Αρμενίαν. Καί επειδή αί δυνάμεις τοΰ 
Κράτους ήσαν άπησχολημέναι είς ’Ιταλίαν, δπου, δ Γότθος Τοιτίλας εΐχε 
καταλάβει τό πλεΐστον τής χώρας αυτής, ήναγκάσθη δ ’Ιουστινιανός νά 
έξαγοράση τήν ειρήνη μέ πολύν χρυσόν, πού έπλήρωσε πρός τόν Χοσρόην.

Θεομηνεΐαι έπ ί τή ς  βασιλείας τοΰ ’Ιουστιν ιανού .— 'Ως νά 
μή ήρκουν ταΰτα, καί άλλα — πού θά ίδωμεν παρακατιόντες — έπί τής 
βασιλείας τοΰ ’Ιουστινιανού, συνέβησαν καί θ 3ομηνίαι. Τόν χειμώνα τοΰ 528 
είχεν ένσκήιμει τόσον δριμύ ψύχος, (άστε ογκοι πάγων, κατερχόμενοι έκ τής 
Μαύρης θαλάσσης, έπηξαν τόν Βόσπορον. Βαθμηδόν ο'ι πάγοι ούτοι έπεξε- 
τάθησαν καί μέχρι τοΰ Ελλησπόντου. Ό  δέ ήλιος, συνεπεία τής συνεχούς 
καί πυκνής νεφώσεως κατά τούς μήνας τής ,άνοίξεως καί τοΰ θέρους, έφαίνετο 
ώς έν στρογγυλόν τεμάχιον λευκού υφάσματος, χωρίς νά έκπέμπη θερμαντικάς 
άκτίνας. Έ ξ  αύτοΰ προέκυψε μεγάλη ελλενψις τροφίμων, δεδομένου οτι οί 
καρποί τής γής μόλις κατά ’Οκτώβριον ήρχιζαν νά ωριμάζουν. Τό αποτέ
λεσμα ήτο καταστροφή μεγάλη είς τήν οικονομίαν τοΰ Βυζαντίου. Τέλος, τό
542. έν έσκυψε θανατηφόρος πανώλης, ήτις έθέρισε κυριολεκτικά μέγα μέρος
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τοΰ πληθυσμού καί έν Ευρώπη καί 'έν ’Ασία. Έν Κων)πόλει· μόνον άπέθνησκον 
έκ ταύτης περί τά 5 χιλ. άτομα ήμερησίως.

®0 ’Ιουστιν ιανός έ π ί  τ ο ΰ  τ ό τ ε  Θρησκευτικού ζητήματος»— Ό  Ι ο υ 

στινιανός έπι τοΰ θρησκευτικού πεδίου ήκολούθησε τόν προκάτοχόν του, τόν 
θειον του ’Ιουστίνον. ‘Τπεστήριξε δηλαδή τήν ’Ορθοδοξίαν κατά τής θεω
ρίας των Μονοφυσιτών, οίτινες εύρίσκοντο ιέν πλειοψηφία εν τε τή Συρία, 
Μεσοποταμία, ’Αρμενία καί Αίγυπτου Οι κάτοικοι τών ώς άνω χωρών από 
τής Ελληνιστικής έποχής ήδη (εποχής ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου) ειχον 
μέν δεχθή τήν έλληνυκήν γλώσσαν, αλλά παραλλήλως έτήρησαν και τά 
ιδιαίτερα γλωσσικά των ιδιώματα, πράγμα τό όποιον συνετέλεσεν είς τό νά 
διατηρήσουν ταυτοχρόνους καί τήν εθνικήν των συνείδησιν ίαναλλοίωτον. 
Επομένως, δέν ειχον συνταυτίσει τήν τύχην των μέ τόν Ελληνικόν κόσμον ή 
τόν εντελώς έξελληνισθέντα λαόν τής Μικράς Ά σίας καί Θράκης, δστις από 
πολλοΰ ήδη είχεν αποκτήσει Ελληνικήν συνείδησιν. Διά τοΰτο καί ασμένως 
ήσπάσθησαν τόν Μονοφυτ ισμόν, μόνον καί μόνον διά νά διαφέρουν από τους 
’Ορθοδόξους, είς τούς οποίους έκυριάρχει ή ιδέα, δτι ήσαν απόγονοι τών 
ενδόξων ’Αρχαίων Ελλήνων. 'Τπό τήν πρόφασιν δέ τής θρησκευτικής των 
διαφοράς, έγεννήθη, συν τώ χρόνω είς τά έθνη ταΰτα καί ή σκέψις ν’ άπο- 
σχυσθώσι καί πολιτικώς, ίνα μή καταπιέζωνται θρησκευτικώς υπό τής ’Ορθο
δόξου έξουσίας τής Κων)π.όλεως. Θά συν έβαινε δέ ασφαλώς καί τοΰτο, έάν 
δέν προελάμβανεν, ό νεοφανείς ’Ισλαμισμός έκ τής ’Αραβικής Χερσονήσου, 
νά τάς κάλυψη καί νά άντικαταστήση έν αΰταίς, κατά τό πλεΐστον, τόν Χρι
στιανισμόν διά τοΰ ’Ισλαμισμού. Είς τήν έξάπλωσιν τοΰ τελευταίου εΐχον 
συντελέσει καί οί ίδιοι, ΰποβοηθήσαντες τήν ’Αραβικήν κατάκτησιν, έκ μίσους 
προς τήν ’Ορθοδοξίαν.

Τό νομοθετικόν εργον τοΰ  ’Ιουστιν ιανού .— Μνημειώδες έργον 
έως σήμερον παραμένει έν τφ πεπολιτισμένο) κόσμφ καί ή νομοθεσία τοΰ 
’Ιουστινιανού. Τοΰτο έπετεύχθη υπό έπιτροπής νομοδιδασκάλων μεταξύ τών 
οποίων οί περιφημότεροι ήσαν ό Τριβωνιανός καί ό Θεόφιλος. Έ π ί ετη ολό
κληρα κατέβαλαν ουτοι άτρύτους κόπους, διά νά φέρουν είς φώς προς χρή- 
σιν τόν Ίουστινιάνειον Κώδικα, (Codex Justinianus) έν τώ όποιοι είχε συμπε- 
ριληφθή ή δλη Ρωμαϊκή Νομοθεσία τών προηγουμένων χρόνων (1). ’Εκτός 
τοΰ κώδικος συνεγράφησαν καί έξεδό'θησαν προς χρήσιν καί άλλα τρία Νομικά 
συγγράμματα. Αί Παύδέκται (Dijesta ή  P a n d ec ta e ) ,  α,ί Εισηγήσεις (Insti tutes) 
καί αί Νεαραί (N ovellae ) .

Ή  ίερότης τ ώ ν  κατά  καιρούς αύτοκρ«τό©ων„_ ’Επειδή από 
προηγούμενα έτη είχεν έθισθή διά θρησκευτικής τελετής καί δι’ ευλογίας

1. «Corpus juris civil is».

«Θ ΡΑΚΙΚΑ» 4
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τής Εκκλησίας νά γίνεται ή άνάρρησις του βασιλέως είς τον θρόνον καί ή 
αναγνώρισες απτού υπό του λαού, έθεσπίσθη καί καθιερώθη ή ιθεωρία έπί 
’Ιουστινιανού ότι: «Ό  Αύτακράτωρ ήτο χρισμένος από τοΰ Θεού». Μέ αυτήν 
τήν καθιέρωσιν ή θρησκεία άπέβη σπουδαΐον "Όργανον είς χεϊρας τοΰ Βασι- 
λέως, εφόσον καί αυτός μετεΐχεν ιερότητας, ως χειροτονούμενος κατά τήν άνάρ- 
ρησίν του έν τώ Νοώ τής 'Αγίας Σοφίας υπό τού κατά καιρούς Πατριάρχου· 

Αί έπί τοΰ ’Ιουστινιανού <£8ιάλειπται έπιδρομαί κατά Θράκης. 
Σκλάβοι ή Σκλαβηνοί ή Σκλαβοΰνοι.— Ό  λαός ούτος, απόγονος τών 
•αρχαίων Σ ώ θώ ν ή Σαρματών, κατώκει τάς στ^ππώδεις χώρας τής αρχαίας 
Σκυθίας ή Σκυθικής, μεταξύ τοΰ Δνεϊστερ καί Ταναΐδος. Κατά τούς χρόνους 
τών πρώτων Ρωμαίων Αύτοκραπόρων τοΰ Β ' καί Γ ' μ·Χ. αιώνων είχεν 
υποταγή είς τήν φυλήν τών Μαρκομάνων Γερμανών, οί όποιοι είχαν κατέλθει 
από βορειότερον κειμένας Γερμανικάς χώρας καί έσχημάτισαν τήν λεγομένην 
έν τή Ίστορίρ «Μεγάλην Μαρκομανικήν συμμαχίαν», είς τήν όποιαν είχαν 
συμπεριληφθή καί άλλοι Γερμανικοί Λαοί. "Ήτοι οί Άλανοί, οί Έροΰλαι, 
οί Σουέβοι, οί Γεπίδαι οί Άνιται κλπ.

’Ά ντα ι. (Σ ημείω σες).— Οί Ά ντα ι ήσαν γένος Σκυθικόν. Κατώκουν 
μετ’ άλλων Σκλαβηνών τήν μεταξύ Δνείστερου καί Δουνάβεωςι(1:) παραλίαν 
τοΰ Εΰξείνου. Μετά τήν κατάλυσιν τοΰ κράτους τών Όστρογότθων διέβησαν 
τον Δούναβιν μετ’ άλλων Σκλαβηνών (527) έπί ’Ιουστινιανού καί έπέδρα.- 
,μον είς Θράκην. Τό δέ 54Q έαέδραμον είς Ελλάδα, άλλ’ άπεκρούσθησαν είς 
τον ’Ισθμόν τής Κορίνθου. Κατά τό 550 είσέβαλον έκ νέου είς Θράκην, 
Μοισίαν (σημερινήν Σερβίαν) καί ’Ήπειρον. Τό 55·1 έπολιόρκηοαν τήν 
Θεσσαλονίκην. Ό  ’Ιουστινιανός καί ό διάδοχός του ’Ιουστίνος ο Β ',  ένεκα 
τών πολλών αγώνων των κατά τών Άντών, έκλήθησαν Ά  ν τ ι κ ο ί. Οί βάρ
βαροι ούτσι τό 602, ήττήθησαν κατά κράτος υπό τοΰ Χαγάνου τών ’Αράβων 
καί έκτοτε δεν άναφέρονται είς τά χρονικά. Σημειωτέων, έν προκειμένω, 
ότι οί νεώτεροι ιστορικοί, έν οίς ό Τσέχος Σάφαρίκ, είναι τής γνώμης ότι έκ 
τών Άντών προήλθον σύν τώ χρόνιο οί μεταγενέστεροι Μεγαλορώσσοι. Βρα- 
δΰτερον κατήλθον οί Γότθοι καί υπέταξαν τάς χώρας ταύτας, οί δέ Μαρκο- 
•μάνοι έγκατεστάθησαν είς τήν σημερινήν Βαυαρίαν, τής όποιας οί κάτοικοι 
θεωρούνται απόγονοί των.

Ά λλ’ οί θύννοι έπελθόντες έκ Σιβηρίας, ώς είδομεν, έξετόπισαν τούς 
Γότθους καί υπέταξαν τούς έναπομείναντες άλλους λαούς. ’Επειδή δέ οί κατα
κτητικοί λαοί, Μαρκομάνοι Γότθοι καί θύννοι μετεχιειρίζσντο τούς απογόνους 
τούτους τών Σκυθών ώς δούλους, τάσσοντες αυτούς έμπροσθέν των ώς πρύ-

1. «Δνείστερου και Δνείπερου» κατά Ίορδάνην. Β λ. τά  («Π ερί τής αρχής και τών 
πράξεων τών Γότθων», κεφάλαιον δον).
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χώμα διά νά πολεμώσι ο'ι ίδιοι κατά τών εχθρών των άκινδύνως, τούς ώνό- 
μαιζαν Σκλάβους· Έξ' ού αί Βυζαντινά! όνομασίαι Σκλαβοϋνοι ή Σκλαβηνοί. 
Άλλ’ δτε οι μέν θύννοι έχασαν τήν επιρροήν των έπ! τών διαφόρων ύποτα- 
γεισών είς αυτούς εθνοτήτων, μετά τόν θάνατον τοϋ Αττίλα, οι δέ Βησι- 
γότθοι και Όστρογότθοι ειχον άποσυρθή πρός τήν Δύσιν, οί Σκλάβοι έμει
ναν ελεύθεροι έν τή χώρα των. Επειδή δέ τό όνομα «Σκλάβοι», πού είχε 
δοθεί είς αυτούς υπό τών άλλων φυλών, τούς έφαίνετο πολύ μειονεκτικόν, 
πρός έξευγενισμόν, άπέβαλον από τήν λέξη' τό γράμμα Κ, κα! ώνόμασαν τό 
‘Έθνος των «Σλάβους» δπερ σημαίνει «ένδοξοι» έκ τού «Σλάβα» Δόξα. Ένού- 
μενοι δέ έκάστοτε μέ άπομεινάριια τών άλλων λαών, κατήρχοντο πρός τόν Δού- 
ναβιν και έκεΐθεν είς τάς Βυζαντινός χώρας, ώς θά ίδωμεν. Τό 534, οί Σ|κλα- 
βηνο! ούτοι, διέβησαν τόν Δούναβιν, καθ’ ον χρόνον ό Βελισσάριος μέ τά 
στρατεύματα εύρίσκετο είς πόλεμον πρός τούς Βανδάλους έν ’Αφρική τά δέ 
παρά τόν Δούναβιν φρούρια έφ.ρούρουν όλίγιστοι άνΙδρες έκ τών Φοιδεράτοον, 
οιτινες δεν’ ήδυνήθησαν ή και ίσως δέν διεκινδύνευσαν τήν ζα)ήν των διά νά 
εμποδίσουν τήν διάβιασιν τών Σκλαβηνών- Τότε οί έπιδρομεΐς έξεχύθη-σαν 
πρός νότον πρός αρπαγήν. Και έπήλθε μέν κατ’ αυτών ό στρατηγός τού έν 
Θράκη αύτοκρατορικοϋ στρατού Γότθος Χιλβούλιος,άλλ’ επεσεν είς τήν μάχην, 
ό δέ ολίγος στρατός του διεσκορπίσθη τήδε κακεΐσε. Οί δέ βάρβαροι έλεη
λάτησαν τήν μεταξύ Δουνάβεως και Αίμου χώραν κα! άπήλθον ανενόχλητοι 
πέραν τού Δουνάβεως, κομίζοντες παντοειδή λάφυρα άλλά κα! αιχμαλώτους 
•άποβλέποντες είς εϊσπραξιν λύτρων άπό τό Κράτος ή άπό τους συγγενείς τών 
αίχμαλωτισθέντων. Τό 538, καθ’ δν χρόνον ό στρατός έμάχετο είς τήν ’Ιτα
λίαν, μοίρα τών Οΰννοον, μέ άλλα άπομεινάρια διαφόρων λαών, είσέβαλον και 
έλεηλάτησαν τήν ’Άνω Μοισίαν, τήν πρός νότον τού Σιαύου καί Δουνάβεως. 
Τό 540, δτε δ Βελισσάριος μέ τόν στρατόν έπολιόρκει τόν Ούΐτιγιν έν 
Ραβέννη πλήθη τών άνωτέρω έπιδρομέων έλεηλάτησαν τήν Θράκην, τήν 
’Ιλλυρίαν κα! τήν Ελλάδα μέχρι τού Κορινθιακού ’Ισθμού- Οί Σκλαβηνοί, 
τό 545 κα! 547, έπαναλαμβάνουν τάς έπιδρομάς των. Λεηλατούντες τήν Θρά
κην κα! πυρπολοϋντας τά πάντα πνίγουν είς τό αίμα τήν ’Ιλλυρίαν μέχρι τού 
Δυρραχίου- Βυζαντινός στρατός έξ Έρούλων έπήλθε τότε κατ’ αυτών, τούς 
έξεδίωξε κα! οϋτω παρημπόδισε τήν έκεΐ έγκατάστασίν των- Τό 55.1, Κουτρη- 
γούροι θύννοι, εχοντες κα! Σλάβους, είσέβαλλον είς τήν Θράκην, άλλ’ άπε- 
κρούσθησαν προ τοϋ Μεγάλου τείχους. Τό 552, Σλάβοι κα! Ά ντα ι, είσέ- 
βιαλον ειίς Θράκην, ένεκα δμως τών προηγηθεισών λεηλασιών δέν ίκανοποιή- 
θησαν κα! έστράφησαν πρός τήν Μακεδονίαν, δπου κα! εφθασαν μέχρι Θεσ
σαλονίκης. Έπέρασαν δέ δλόκληρον τόν χειμώνα έν Μακεδονία χωρίς νά 
ενοχληθούν. Περί τοϋ γεγονότος αυτού δ ιστορικός Προκόπιος αναφέρει έπ! 
λήξει τά εξής: «Έγκατέστησαν έν Μακεδονίρ ώσπερ έν χώρρ οϊ,κείφ δια-
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χειμάσαντες». Τό 558, 01 Κουτρηγούροι θύννοι καί Σλάβοι, υπό τόν Ζαβερ- 
γάν, εύρόντες τόν Δούναβιν παγωμένον ( 1) είσέβαλον έκ νέου είς τήν Θράκην- 
Διελάσαν,τες ταυτην ύπερεπήδησαν τό Μέγα τείχος, τό όποιον ήτο ήμικατε- 
στραμμένον ιέκ τών προηγουμένων προσβολών καί ώδευσαν προς Κων)πολιν. 
Μέγας πανικός είχε καταλάβει τούς εν τή πρωτευούση, διότι ή εντός τών τει
χών αυτής φρουρά ήτο ολίγη, πάντες δέ έν τή άπογνώσει των, έστρεψαν 
τότε τά βλέμματά των προς τόν γέροντα ήδη Βελισσάριον. Τό πολεμικόν μένος 
του γηραιού τούτου στρατηγού, τοϋ έκ Θράκης, άνεζωπυρώθη, προκειμένου 
δέ νά σώση τήν βασιλίδα καί τήν Θράκην, άπετάνθη προς τούς βετεράνους 
συμπολίτας του προς όσους έ'ζων ακόμη έξ αυτών καθώς καί προς τούς νέους 
τής Κων)πόλεως· Έ κ τοϋ προχείρου, ώργανότθη ένας παράδοξος στρατός 
έξ' ύπεργήρων παλαιμάχων καί έκ νεαρωτάτων άγυμνάστων, Μέ τοιαύτην 
καί σχετικώς όλίγην δύναμιν έξήλθε τών τειχών τής πρωτευούσης, καί διά 
διαφόρων στρατηγημάτων καί επιτηδείων ελιγμών παρέσυρε τούς εχθρούς 
είς δασώδη τινά περιοχήν όπου, αφού τούς συνέτριψε, τούς ήνάγκασε ν’ 
άπέλθωσι έκεΐΟεν καταδιωκόμενοι. Ούτως έσώθη ή Κων)πόλις. Ό  ’Ιουστι
νιανός, κατά τούς τελευταίους τής ζωής του χρόνους, προσεπάθει νά συγκρα- 
τή τάς προς τήν Θράκην έπιδρομάς τών από Δουνάβεως βαρβάρων, άλλοτε 
μέν διά πολλού χρυσού καί άλλοτε διά διπλιοματικών ενεργειών καί δώρων 
προς τούς έκάστοτε αρχηγούς των, ύποκινών τήν μίαν φυλήν έναντίον τής 
άλλης. ’Έτσι, ύπεκίνησε τούς Ούτρ ου γαύρους θύννους κατά τών Κουτρηγού- 
ρων θύννων. ’Έπειτα, τήν φυλήν τών ’Αβάριαν κατά τών Ούτρουγούρων 
καί τών Άντών.

Κρίσεις έπί τής έσωτερικής πολιτικής τοΰ ’Ιουστινιανού.— Έξετά- 
ζοντες τάς πράξεις καί τά επιτεύγματα τοΰ ’Ιουστινιανού, υπό τό πρίσμα 
τής έσωτερικής πολιτείας αυτού, εϊμεθα υποχρεωμένοι ν’ άναγνωρίσωμεν ότι 
ό ήγεμών ούτος ώρματο από άγαθάς προθέσεις καί ότι είχε πλήρη συνείδησιν 
τής αποστολής του. Διότι ή άνέγερσις τών φρουρίων καθ’ άπαν τό Κράτος 
καί άλλων κτισμάτοον ώς οδών, γεφυρών, υδραγωγείων, λουτρών, φρεάτων, 
ιάπσθηκών, κρηνών κλπ. είχε διττόν σκοπόν: απόβλεπε όχι μόνον είς τήν 
ασφάλειαν τών χωρών, αλλά καί είς τήν παροχήν έργασίας καί επομένους 
πόρου ζωής είς πολλάς χιλιάδας εργατών καί τεχνητών. Ά φ ’ ετέρου ή ίδρυσις 
διαφόρων ευαγών οίκων ώς ξενώνων, νοσοκομείων, γηροκομείων, πτωχοκο- 
μείων, ορφανοτροφείων, όπου αί κατώτερα ι τάξεις τού λαού εϋρισκον άσυλον 
καί περί Θαλή) ιν έν ώρα ανάγκης προξενεί, κατάπληξ ιν καί μάς κάμει νά 
Θαυμάζωμεν τάς μεγάλας χριστιανικάς άρετάς τού βασιλέως τούτου (2), ώς

1. 5Επέραααν μέ τό ιππικόν των.
2. Προφανώς, διά τόν λόγον αυτόν ό Δάντηζ τόν τοποθετεί είς τόν Παράδεισον

«Cosare fui e son giustiniano». " . .
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καί έκείνας τής βασιλίασης Θεοδώρας, πού ήτο ή Οερμουργός συμπαραστά- 
τις αύτοΰ είς δλα, ύπό αληθώς θρησκευτικόν και ανθρωπιστικόν πνεύμα- 
Όμοίως καί ή άνέγερσις τοΰ ίεροΰ ναοΰ τής 'Αγίας τοΰ Θεοΰ Σοφίας ειχε 
τριπλοΰν σκοπόν, α) Θρησκευτικόν. Διότι δ ευκτήριος οίκος τοΰ Θεοΰ έπρεπε 
νά είναι, οσον τό άνθρωπίνως δυνατόν, ανάλογος πρός τό άφθαστόν τοΰ 
Παντοκράτορος μεγαλεΐον, μέ τόν λαμπρόν διάκοσμον καί τήν έπιβαλλομένην 
μεγαλοπρέπειαν τής έν αύτω λατρείας διά ψαλμαδιών, β) Κοινωνικόν. Διότι 
έπί 6 ετη άπησχαλοΰντο 10 χιλ. ατομα ημερησίους, ποικίλλουν επαγγελμάτων 
άτινα καί έπληρώνοντο. γ) Διά νά συμβιβάση τό πνεΰμα τοΰ Χριστιανισμού 
πρός τό πνεΰμία τοΰ ’Αρχαίου Ελληνισμού, τό οποίον συνεκράτει ακόμη είς τό 
άρχαίον θρήσκευμα πολλούς καί δή φιλοσόφους, καί μάλιστα έν Άθήναις. 
Διότι δ ναός τής τοΰ Θεοΰ Σοφίας ενθυμίζει αναλογίαν πρός τόν Ναόν τής 
θεάς τής Σοφίας έπί τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών, τής ’Αθήνας, ήτις κατά 
τήν μυθολογίαν, είχε γεννηθεί έκ τής κεφαλής τοΰ θεοΰ Διός. 'Έτερον 
κοινωνικόν καί συνάμα οικονομικόν πρόβλημα έλυσεν ό ’Ιουστινιανός μέ τήν 
έπιτυχή εισαγωγήν είς τό Βυζαντινόν Κράτος τής έκτροφής τών μεταξοσκω
λήκων διά τών δύο μοναχών τούς όποιους είχε στείλει έπί τούτω είς ίάνατολικόν 
Τουρκεστάν. Τοΰτο άπέβη έπί μακρόν, μέγα ευεργέτημα διά τήν οικονομίαν 
τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας· Έ πί 6 ολοκλήρους αιώνας τό Βυζάντιον, 
κατείχε τό μονοπώλιον τής μετάξης καί τών μεταξοατών υφασμάτων έν δλη 
τή Ευρώπη άπειρα δέ ποσά είσήρχοντο είς τά ταμεία τοΰ Κράτους έκ τοΰ 
εμπορίου τής μετάξης μετά τών άλλων χωρών.

Κρίσεις έπί τής εξωτερικής πολιτικής τοΰ ’Ιουστινιανού.— 
’Όσον επιτυχείς άπέ'βησαν διά τό Βυζαντινόν κράτος καί τούς υπηκόους του 
αί ένέργειαι τοΰ Ίουστιανιανοΰ είς τούς τομείς, πού άνεφέραμεν, τόσον άτε- 
λεσφόρητοι καί έπιζήμιοι, άπομγενικωτέρας «πάψεως υπήρξαν αί έξωτερικαί 
δραστηριότητες αύτοΰ. Καί είναι μέν αληθές, δτι είχε τήν διορατικότητα νά 
έκλέγη τούς καταλλήλους άνδρας δι’ έκαστον έργον. Διά τούς πολέμους του 
ιδίως, έπί κεφαλής τοΰ στρατού του, είχε τοποθετήσει ικανούς στρατηγούς: 
τόν Βελισσάριον, τόν Μοΰνδον, τόν πραιπόζιτον Ναρσήν (άρχιευνοΰχον) (Τ) 
είναι δέ παράδοξον τό οτι διετηρεΐτο ακόμη ή ιάπαισία αΰτη συνήθεια, τόν 
Σολομώντα καί τόν ανεψιόν του Γερμανόν. ΙΊλήν δμιος, αί κατακτήσεις είς 
τάς οποίας είχον προθή ούτοι, ούτε διαρκείς ήσαν ούτε ωφέλιμοι είς τό Βυζαν
τινόν Κράτος. Ματαιως έσπαταλήθησαν τόσαι δυνάμεις καί τόσον χρήμα. 
Διότι ούτε είς βόρειον ’Αφρικήν, ούτε είς τήν ’Ιταλίαν, άλλ’ ούτε καί είς τήν 
'Ισπανίαν κατώρθωσε νά διατηρηθή, έπί πολύν χρόνον, ή κυριαρχία τοΰ 
Βυζαντίου. Χάριν δέ τής δλιγοχρονίου έπί τών ώς άνω χωρών κυριαρχίας, 
ή οποία άπήτει τήν παρουσίαν έπί τύπου πολυπληθούς καί ισχυρού στρατού,

1. Ό  Ναρσής ήτο αρμένικης καταγωγής.
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άπεψιλώθησαν τά κατασκευασθέντα φρούρια, έν τε τη Βαλκανική καί τη 
Άσίρ· Αυτός ήτο ακριβώς ό λόγος διά τον όποιον, ώς είδομεν, οί πέραν 
τού Δουνάβεως βάρβαροι, καθ’ ολην τήν βασιλείαν τού Ιουστινιανού, έπε- 
χείρουν τάς καταστρεπτικάς έπιδρομάς των άπο τάς οποίας ύπέφε,ρον τά 
πάνδεινα οί κάτοικοι τής Θράκης. Διερχόιμενοι δι’ αυτής οί βάρβαροι καί κατα- 
στρέφοντες τά πάντα ή πει/, ου ν καί αυτήν ταύτην τήν πρωτεύουσαν- Τουτ’ αυτό 
φυσικά συνέβαινε καί έν Ά σία μέ τούς ΙΙέρσας τού Χοσρόου. Φαίνεται- παρά
δοξος, ωστόσο είς τήν μελέτην τής Ιστορίας τού Ιουστινιανού ή αντίθεοις 
αύτη. Χάριν φιλοδοξίαν καί χιμαιρικών ονειροπολήσεων νά σπαταλώνται αί 
ζωτικαί δυνάμεις άφ’ ενός τού Κράτους καί άφ’ ετέρου, αί χώραι καί οί κά
τοικοι επί τών οποίων έστηρίζετο τούτο, νά άφίνωνται είς τήν διάθεσιν τών 
εισβολέων καί μάλιστα τών τότε βαρβάρων. Προς τί λοιπόν έγένοντο τά φρού
ρια καθ’ ά'παν τό Κράτος, εφόσον τά τείχη άνευ άνδρών μαχίμων δεν ήσαν 
ικανά νά προφυλάξουν τήν χώραν και. μάλιστα αυτήν τήν αυλήν τής Κων) 
πόλεως, τήν Θράκην, έκ τής οποίας ή πρωτεύουσα έπορίζετο τά πλεΐστα αγαθά; 
Κατά ποίαν τότε λογικήν συνέβαιναν ταύτα! Διότι τά φρούρια, διά νά συγκρα
τήσουν ή καί νά αποκρούσουν τον εισβολέα έχρειάζοντο άνδριας. Οί άνδρες, 
πάλιν αυτοί διά νά έκτελέσουν τον προορισμόν των, θά έπρεπε νά συνδέωνται 
μέ τήν χώραν, τήν οποίαν ύπερησπίζοντο καί νά έχουν τά ανάλογα μέσα. 
’Αλλά διά τά μέσα τής Άμύνης ή έπιίθεσεως άπητούντο χρήματα, καί δ .ρημα
γμένος από τάς άρπαγάς τών επιδρομέων λαός, έφορολογεϊτο τόσον βαρέως, 
(οστε κατ’ ούδένα τρόπον ήδύινατο ν’ άντεπεξέλΟη. Ά φ ’ ετέρου αί στρατιω- 
τικαί επιχειρήσεις, εΐτε εντός, είτε έκτος τού Κράτους, διεξήγοντο ώς έπί 
τό πλε ιστόν, διά μισθοφόρων στραιτολογουμένων έκ τών βαρβάρων, πού ήσαν 
ξένοι προς τά συμφέροντα τής χώρας. Καί ενώ ή νεολαία τών χωρών τού 
Βυζαντίου έπήρκει διά τον σχηματισμόν τού άπαιτουμένου έξ έγχωρίων στρα
τού, άφιναν τούς νέους νά καταφεύγουν είς τά απειροπληθή μοναστήρια, οπού 
διήγον τήν ζωήν των έν απραξία καί οκνηρία φορολογικούς ασύδοτοι, παραγω- 
γι-κώς στείροι καί εντελώς αδιάφοροι διά τό προς τήν πατρίδα στρατιωτικόν των 
καθήκον-Παρά τούς πολέμους λοιπόν αυτούς δεν επέτυχε ήΚυβέρνησις νά ένώ- 
ση πλήρως τάς δυτικάς χώρας μέ τήν Κων)πολιν. Ώατόσον τά προσωρινά εκείνα 
αποτελέσματα είχον συντελέσει ώστε νά ίκανοποιηθή προσκαίρως ή άμετρος 
φιλοδοξία τού Ιουστινιανού, δστις καί «ξήλωσε δόξαν Μονοκράτορος τού 
Παγκοσμίου Ρωμαϊκού Κράτους. Τό βέβαιον δμως είναι, δτι αί κατακτήσεις 
αΰται έπέφεραν τήν οικονομικήν έξάντλησιν τού ’Ανατολικού Κράτους.

Κ οινωνική, οικονομική, φορολογική καί στρατιωτική κατάστα- 
σις έπί Ίουστιν ιάνοΰ .— Οί πόροι τής Βυζαντινής Κυβερνήσεως κατά τούς 
χρόνους τούτους ήσαν αρκετά σημαντικοί. Καί δμως δεν έπαρκούσα,ν διά νά 
επιτύχουν τά μεγάλα σχέδια τού ’Ιουστινιανού, πού άπέ-βλεπε μεγάλας κατα-
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•κτήσεις, διά τήν συντήρησιν μισθοφορικού στρατού, και μιας Αυλής άφαντά- 
στου μεγαλόπρεπείας, διά τήν διατροφήν καί διατήρησιν εκατοντάδων χιλιά
δα) λ’ καλογήρων τών άμετρήτων μοναστηρίων, καί τήν μισθοδοσίαν παρασίτων 
άξιωιματούχων. Προσέτι μεγάλα ποσά διετίθεντο διά τήν άνέγερσιν λαμπρών 
κτισμάτων, τά περισσότερα τών οποίων ήσαν άχρηστα- ’Έπειτα, τά δώρα καί 
αί παροχαί, μέ τάς όποιας έξηγοράζοντο πολλάκις οί άρχοντες τών βαρβάρων 
επιδρομέων προς αποφυγήν λεηλασιών έκ μέρους των εντός τοΰ Κράτους, ή ή 
διά παροχών ύποκίνησις μιας ξένης φυλής κατ’ άλλης άν καί άπερρόφουν όλους 
τους διαθεσίμους πόρους, δέν έπήρκουν συνήθως προς έπίτευξιν τοΰ επιδίω
κα μέν ου σκοπού. Έπιπροσθέτως, ή όργάνωσις άρματοδρομιών είς τάς μεγά
λος πόλεις τοΰ Κράτους, προς ψυχαγωγίαν τοΰ λαού, έστοίχιζε καί αυτή οΰκ 
ολίγα. Πολλοί βεβαίως σύγχρονοι τοΰ ’Ιουστινιανού, αλλά όρθόφρονες, βλέ- 
ποντες τήν κατάστασιν αυτήν, άπεφαίνοντο ότι «τά χρήματα που ήσαν απα
ραίτητα διά τόν στρατόν, έσπαταλώντο είς τάς πόρνας, είς τους άρματηλάτας 
τοΰ Ίπποδρόμου καί είς ανθρώπους μηδαμινούς, πού ήσαν ικανοί μόνον νά 
προκαλοΰν κοινωνικάς ταραχάς, καί νά εξάπτουν τά πάθη μεταξύ τών φατριών 
τών Πρασίνων, Κυανών, Ερυθρών καί Λευκών». Ταΰτα γράφει ό Άγαθίας. 
Καί άποφαίνεται ότι «Ό  Ιουστινιανός, άν ήθελε νά κόμη οικονομίας, ήμπο- 
ροΰσε νά περιορίση τάς διαπάνας διά τήν ψυχαγωγίαν τής Αυλής, διά τά 
θεάματα τοΰ Ιπποδρόμου, νά μή κτίζη λαμπρά μέν άλλ’ άχρηστα οικοδομήματα, 
καί νά σταματήση τάς παροχάς προς άμετρήτους εκκλησιαστικούς τών μονα
στηρίων, τών οποίων αί περιουσίαι ηύξανον, διά τής συνεχούς προσθήκης 
γαιών είς τά μοναστηριακά κτήματα, τά όποια ήσαν αφορολόγητα υπό τοΰ 
Κράτους». Λιότι ό θρησκόληπτος εκείνης τής εποχής λαός έδιδάσκετο έπιτη- 
δείως από τούς μοναχούς, ότι έκαστος χριστιανός οφείλει νά άφιερώνη μέρος 
τής περιουσίας του είς τό μοναστήριον, όπου οί μοναχοί δέονται τοΰ Θεού διά 
τήν σωτηρίαν τής ψυχής του.

Π αρατηρήσεις.— 'Η  νοοτροπία τοΰ είδους αύτοΰ, πού έπεκράτει καί 
προγενεστέρως, έξηκολούθη,σε νά ύπάρχη καί μετά ταΰτα, συνετέλεσε δέ ώστε 
τό πλεΤ,στον τών γαιών νά ,άποβοΰν μοναστηριακοί. Καί επειδή δέν ύπέκειντο 
εις φορολογίαν, έστερήθη οΰτω τό κράτος ένα σπουδαΐον πόρον έκ τών γαιών 
αυτών, αίτινες ώς έπί τό πλεΐστον έμενον καί ακαλλιέργητοι ή έκαλλιεργούντο 
άτελώς. Έν όλίγοις, ή παραγωγή γεωργικών προϊόντων ήτο ήλαττωμένη καί ή 
άπόδοσις τοΰ εγγείου φόρου πενιχρά- Οί δέ άλλοτε καλλιεργηταί τών ιδίων 
των γαιών, άπέβησαν κολλήγοι τα>ν μοναστηριακών κτημάτων καί μόλις ήδύ- 
ναντο νά άποζώσιν έν άιθλιότητι καί πενία καθ’ δν χρόνον οί μ εγ αλοκτηματίαι 
καί τά μοναστήρια έξέψευγον τής φορολογίας μέ κάθε είδους άπαλλαγάς καί 
προνόμια.

Σ η μ ε ίω σ ις .— Τό άσύδοτον τών Μοναστηριακών κτημάτων είχε καθιε-



ρωθή διά νόμου υπό τοΰ Μεγάλου Κων)νου· Άλλά τότε ΰπήρχον μέσα είς τό 
Κράτος ολίγα .μοναστήρια, σωζόμενα άπό τους χρόνους τών διοϊγμών υπό τών 
Ρωμαίων ειδωλολάτρων Αύτοκρατόροίν,χαθ’οΰς χρόνους χριστιανοί τινές άφι- 
ναν τήν κοινωνίαν και άπεσύροντο είς ερήμους, είς όρη, είς δάση, δπου έκτυζον 
έκ τών ένόντων μίαν κατοικίαν καί έμόναζον, άναγινώσκοντες τήν 'Αγίαν 
Γραφήν καί προσευχόμενοι. Διά τοΰτο καί έλέγοντο ά ν α χ ω ρ η τ α ί ·  Άλλά, 
δεν ήδΰνατο δ Μ, Κων)νος νά φαν.τασθή, δτι δ νόμος εκείνος, δ τόσον ευερ
γετικός διά τά όλίγιστα μοναστήρια, θά άπέβαινε τόσον επιβλαβής, ένεκα κατα- 
χρήσεως είς τήν προσέλευσιν διά τόν μοναστικόν βίον τόσων χιλιάδων νέων 
καί τήν δημιουργίαν άμετρήτων Μοναστηρίων, ώς καί τήν άπορρόφησιν τών 
καλλιεργούμενων γαιών ΰπ’ αυτών καί τό άσΰδοτον αυτών. Έ παθε καί δ 
Κων) νος, δ,τι είχε πάθει καί δ Περικλής είς τάς αρχαίας Αθήνας, πού είχε 
θεσπίσει νά δίνωνται τά θεωρικά είς τόν λαόν διά τήν προσέλκυσίν του είς τό 
θεσπίσει νά δίδωνται τά θεωρικά είς τόν λαόν δια τήν προσέλκυσίν του είς τό 
ό λαός καί μετά τόν Περικλή συνήθισε νά ζητή μόνον άρτον καί θεωρικά, χωρίς 
νά ένδιαφέρεται διά τάς άλλας υποχρεώσεις του πρός τήν Πατρίδα. Βραδύ
τερον τό ίδιον συνέβη και μέ τους Ρωμαίους Αυτοκρατορίας, οί όποιοι διά 
νά άποτ,ρέπουν τήν προσοχήν τού λαοΰ άπό τήν κακήν τών πραγμάτων κατά- 
στασιν είχον συνηθίσει τοΰτον είς ευχάριστα δι’ αυτόν θεάματα, ώστε δ λαός 
εκείνος νά μή ζητή άλλο τι παρά μόνον άρτον καί θεάματα (Pa-nem et circenses). 
Άλλά τό αποτέλεσμα υπήρξε πάντοτε τό αυτό, ήτοι,δ εκφυλισμός καί ή κατα
στροφή τής τών Αθηναίων πολιτείας, ή παρακμή καί ή πτώσις τής Ρώμης, 
καί μέ τήν σειράν του δ όλεθρος καί δ άφανισμός τής Βυζαντινής Αυτοκρα
τορίας. Διά τοΰτο, οί άρχοντες δσάκις αποφασίζουν νά θεσπίσουν ένα νόμον 
ή νά καθιερώσουν εν εθιμον, πρέπει άπαραιτήτως νά προβλέπουν τί είναι 
δυνατόν νά πρόκυψη είς τό μέλλον έκ τούτου, ώστε νά θεσπίζουν καί προ
ληπτικούς περιορισμούς, έν περιπτώσει καταχρήσεων·

Τά φ ορολογικά  μέτρα  τοΰ  ’Ιουστινιανού,.— Ό  ’Ιουστινιανός, 
διά νά προσπορισθή χρήματα, κατέφυγε είς μέσα, πού εΐχε καταδικάσει δ 
ίδιος είς τά πρώτα του διατάγματα. Δηλαδή, είς τόν πλειστηριασμόν τών 
όφφικίων καί είς τήν έπιβολήν νέων φόρων. Μέ τήν τακτικήν όμως αυτήν 
οί άγρόται, πού είχαν άπαθλιωθή, έγκατέλειπον τά κτήματά των καί έφευγον 
είς τάς πόλεις καί τά μοναστήρια· Οί φόροι, πού είσεπράττοντο άπό τήν 
καλλιέργειαν τής γής, δέν απέδιδαν πλέον, εφόσον οί αγροί έμειναν χέρσοι. 
Τότε κατέφυγεν είς καταθλιπτικιότατον μέτρον. Δηλαδή τάς έγκαταλελειμένας 
καί άκαλλιεργήτους γαίας τάς διένειμεν ύποχρεωτικώς είς τούς έναπομείναν- 
τας καλλιεργητάς κατά τοιοΰτον τρόπον, όδστε ούτοι, νά είναι υπεύθυνοι διά 
τήν πληρωμήν τών φόρων. Έ ν προκειμένω δ σύγχρονός του Ιστορικός Προ
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κόπιος(') λέγει δτι ή επιβολή αύτη ίσοδυνάμει μέ πανούκλα, πού προσέβα- 
λεν ξαφνικά τούς καλλιεργητής, καί κατέοτρεφεν αθεράπευτα τάς ελπίδας 
των, δτι, θά ήμπορούσαν ποτέ νά έπιζήσουν. Προσέτι οί καλλιεργηταί, πού 
έπλήρωναν τούς φόρους των είς είδος, ύποχρεούντο νά τό .μεταφέρουν οί ίδιοι 
μέχρι, τών λιμένων, δπου θά έφορτώνετο. 'II  τοιαύτη αγγαρεία, λέγει δ Λυδός, 
έστοίχιζε πολλάκις τήν ζωήν τών άγγαρευομένων, διότι αί, δρόμοι έστρώ- 
νοντο κυριολεκτικά μέ πτώματα γυναικών καί παίδων, πού άπέθνησκον καθ’ 
δδόν από τούς κόπους καί τάς στερήσεις· Καί ενώ ή κυβέρνησις έπώλει τάς δημο
σίας θέσεις είς τούς πλειοδοτούντας, οι όποιοι μετήρχοντο κάθε εκβιασμόν 
είς τόν τόπον τής διοικήσεώς των, άφ’ ενός διά νά είσπράξουν καί εκείνα, 
πού έπλήρωσαν, άφ’ ετέρου δέ νά πλουτίσουν συγχρόνως μέσα εις τό ΙΙαλά- 
τιον έπωλοΰντο οί νόμοι καί ή Δικαιοσύνη. ’Επειδή δέ οί διοικηταί τών επαρ
χιών καθίσταντο υπεύθυνοι διά τήν εΐσπραξιν τών φόρων, ή Κυβέρνησις 
παρέβλεπε τά καταθλιπτικά μέτρα, είς τά όποια κατέφευγον ούτοι, είς βάρος 
τών φορολογούμενοι. Οί σύγχρονοι ιστορικοί τοΰ ’Ιουστινιανού ό,μιλούν μέ 
αποτροπιασμόν δι’ δσα διέπραττον πολλοί άξιωματούχοι, δλιος ιδιαιτέρως δέ 
διά τόν Ίωάννην Καππαδόκην, δστις εΐχεν επινοήσει καί διαφόρους τρόπους 
βασανισμών εντός τών φυλακών, όπου ερρίπτοντο οί καθυστερούντες τούς 
φόρους. ΔοΟέντος έξ άλλου, ότι ή μέν Θράκη καί αί άλλλαι βαλκανικαί χώραι 
ειχον λεηλατηθή έπανειλημμένως υπό τών εισβολέων βαρβάρων, πού άνεφέ- 
ρα,μεν, ή δέ Συρία καί Μεσοποταμία καταστραφή, λόγω τών πολέμων κατά 
τών Περσιών, αί χώραι αύται δέν άπέδιδον καί μεγάλα πράγματα διά τούς 
φόρους. Διά τούτο τό μεγαλείτερον βάρος τής φορολογίας έπεσεν είς τήν 
Μ. "Ασίαν. Τά μέτρα, πού έφηρμόζοντο διά τήν εΐσπραξιν, ήσαν τόσον σκλη
ρά, ώστε οί κάτοικοι νά θεωρούν τήν παρουσίαν τών είσπρακτό,ρων τού δημο
σίου χειροτέραν καί από εχθρικήν εισβολήν, όπως λέγει ’Ιωάννης δ Αυδός. 
’Επειδή δέ, ώς αναφέρει δ Ά γαθίας τό 555, δ πόλεμος έσταμάτησεν είς όλα 
τά μέτιοπα, διά λόγους οικονομίας, ήλαττώθησαν αί στρατιωτικοί δυνάμεις 
δλως άπερισκέπτως. Διότι, ενώ κανονικώς δ στρατός έπρεπε νά φθάνη τόν 
αριθμόν τών 451 χιλ. άνδρών, έμειναν μόνον 150 χιλ. έξ αυτών έσκορπι- 
σμέναι εις τήν Ιταλίαν, Ισπανίαν Αφρικήν, Αίγυπτον, Συρίαν, Μεσοποτα
μίαν καί Βαλκανικήν, γλίσχρως διαιτώμενοι. Τούτο ένεκα τών καταχρήσετυν 
καί τών κλοπών υπό τών διαχει,ριζομένων τά άναγκαιούντα διά τόν επισιτι
σμόν των. 'Ως λέγει δέ δ Ά γαθίας, «οί στρατιώται, πού δέν ειχον ούτε τά 
απαραίτητα διά τήν συντήρησιν των συνεβαινε πολλάκις νά αναγκάζονται νά 
ψωμοζητούν, νά άφίνουν τάς σημαίας των καί νά λιποτακτούν», Τήν κατάστα-

1. Είς τό υπό τόν τίτλον «Μ υστική ' Ιστορία ή Ανέκδοτα)) βιβλίον του δπερ, ση
μειωτέου, άποτελεϊ λίβελλον κατά  τοϋ ’Ιουστινιανόν καί τον περιβάλλοντός τον,
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σιν, πού εύρίσκετο τό κράτος αμέσως μετά τον θάνατον τού ’Ιουστινιανού, 
τήν περιγράφει μία Νεαρά τού διαδόχου του Ιουστίνου τού Β ',  ήτις λέγει 
τά έξης: «Ευρομεν τό δημόσιον θηααυροφυλάκιον γονατισμένον από τά χρέη 
και όλοτελώς κενόν. Τον δέ στρατόν είς τοιούτον σημεϊον άποσυνθέσεως, ώστε 
τό Κράτος νά είναι έκτεθειμένον εις αλλεπαλλήλους έπιδρομάς καί είσβολάς 
τών βαρβάρων».

Σ ημβίω σις. — Είς τά περί τής βασιλείας τού ’Ιουστινιανού κεφάλαια 
ένδιέτριψα πολύ. Διότι μέ τούς κατακτητικούς πολέμους πού .έπεχείρησεν 
ούτος, άπεκαλύφθ η σαν' αί έσωτερικαί πληγαί τής Βιζαντινής Κοινωνίας, αί 
όποΐαι κατέτρωγαν τά σπλάχνα της. Είναι δέ γνωστόν δτι, έν κράτος, διά 
νά διεξαγάγη ιέπιτυχώς κατακτητικούς πολέμους, πρέπει νά βασίζηται πρα)- 
τίστιος έπί υγιούς καί όμόφρονος κοινωνίας τών χωρών πού τό απαρτίζουν, 
έφόσον από τάς χώρας του καί τούς πληθυσμούς των θ’ άντληση ολα τά 
άπαιτούμενα μέσα. Δηλαδή, άνδρας, χρήμα, έφόδια. Άλλ’ όταν τά διάφορα 
στρώματα τού λαού -έχουν μεταξύ των μεγάλας ταξικάς διαφοράς καί άνώτεραι 
τάξεις καταπιέζουν τάς κατωτέρας, από τάς οποίας στραταλογεΐται τό πλεΐ- 
στον τών άνδρών καί καταβάλλεται τό πλεϊστον τών έξόδων, δταν άφ’ ετέρου 
ό λαός διαιρήται θρησκευτικώς καί μάλιστα κατά τούς αιώνας έκείνους, πού 
τά θρησκευτικά δόγματα έΟεωρούντο ώς ό κυριώτερος σκοπός τής ζωής 
πολλώ δέ μάλλον δταν ή δικαιοσύνη δεν άπονέμεται έξ ίσου, αλλά συχνά 
καταπατεΐται υπό τών εύνοουμένων τής άρχούσης τάξεως, ομοφροσύνη δεν 
δύναται νά ύπάρξη. Έ ν τοιιαύτη περιπτώσει είναι μοιραΐον vex γεννηθώσιν 
έσωτερικαί διενέξεις αίτινες καί έπιφέρουν τό ναυάγιον είς τό τέλος, καί 
χάσματα κοινωνικά, θρησκευτικά, οικονομικά κλπ. Αυτός ήτο ό λόγος διά 
τον όποιον, πλήν τής στάσεως τού Ν ίκα(532), καί άλλαι τοιαύται έσημειώ- 
Οησαν επί ’Ιουστινιανού κατά τά έτη 547, 556, 562 καί 564.

Π αρ ααηρήσεις.— Ό  ’Ιουστινιανός θά έλογίζετο ώς Μέγας Αύτοκρά- 
τωρ τού Βυζαντίου, εάν, αντί τών κατακτητικών πολέμων, έστρεφε τήν προ
σοχήν του είς τήν έσωτερικήν όργάνωσιν τών χωρών τής ’Ανατολικής Αυτο
κρατορίας· Διότι είχε καί προθέσεις άγαθάς καί δραστηριότητα ανέπτυξε 
μεγάλην καί άνδρας καταλλήλους έπέλεξε, αλλά καί πόρους δαψιλείς διέθεσε. 
’Αντί νά κατασπαταλά ανθρώπινον υλικόν καί κολοσσιαία ποσά διά υπερπόντι
ους κατακτήσεις έκτος τού Κράτους, τό όποιον εύρεν από τον θειον του, θά 
ήτο φρονιμότερον αν «φρόντιζε νά καταστήση τήν προς νότον τού Δουνάβεως 
χώραν άπροσπέλαστον είς τούς προς βορράν βαρβάρους μεριμνών διά τήν 
κατάλληλον καί επαρκή έπάνδρωσιν τών κατασκευασθέντων φρουρίων. ”Αν 
τάς στρατιωτικάς τότε δυνάμεις, πού διέθετε τάς έκράτει εντός τών ορίων τού 
Κράτους, μέ τούς έξοχους δέ στρατηγούς, πού είχε θέσει έπί κεφαλής αυτών, 
δεν θά έτόλμα ό Χοσρόης τών Περσών νά έπιχειρή καταστρεπτικάς έπιδρο-
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μάς είς την Συρίαν, ’Αρμενίαν, Καύκασον καί Λαίζικήν, μέ σκοπόν νά διά
νοιξη οδόν πρός τήν Μαύρην θάλασσαν. Τέλος κατέβαλλε λελογισμένην προ
σπάθειαν νά γεφυρώση τό χάσμα μεταξύ ’Ορθοδόξων καί αιρετικών, πού 
ήσαν πολυπληθείς είς Συρίαν, Αίγυπτον, Μεσοποταμίαν καί ’Αρμενίαν. Αί 
χώραι. έκείναι, είναι αληθές, δτι. άπό τούς χρόνους τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, 
είχον μέν δεχθή και έκαλλιέργουν τήν Ελληνικήν γλώσσαν έκ παραλλήλου δμως 
διετήρουν καί τά ιδιαίτερα γλωσσικά των ιδιώματα έκάστη- 'Επομένως αί. 
ιδιαίτεροι, τών είρημένων χωρών γλώσσαι, ήτο φυσικόν νά ενθυμίζουν εις τούς 
λαούς των δτι, δέν αποτελούν έν ’Εθνικόν σύνολον μέ τούς έν Μικρά. ’Ασία, 
Θράκη καί λοιπή Βαλκανική διαβιούντας Ελληνόγλωσσους πληθυσμούς. 'Ως 
έκ τούτου μαζί μέ τήν δογματικήν διαφοράν έν τώ χριστιανισμό), έφούντωσεν 
είς αυτούς καί. ιδιαιτέρα Εθνική συνείδησις, ήρχισαν δέ νά δεικνύουν τάσεις 
άποσχίσεως έκ τού ’Ορθοδόξου Κράτους, δπερ καί συνέβη μέ τήν μετ’ ολίγα 
έτη εισβολήν τών έξ ’Αραβίας Μουσουλμάνων, φορέων τής νέας θρησκείας 
τού Μωάμεθ. Ά φ ’ ετέρου αν, αντί νά άφίνη άσυδότους τούς μεγάλους γαιο
κτήμονας καί ελευθέρους νά σφετερίζωνται τάς γαίας τών μικροΐδιοκτητών, 
έπροστάτευε τούς μικροκαλλιεργητάς ή καί τούς κολλήγους (τούς οποίους τότε 
ώνόμαζον (Κ Ο ΛΟ Ν ΟΙ). Ά ν  περί (όριζε τόν αριθμόν τών μοναστηρίων καί 
άφινε μόνο εκείνα, πού είχαν κάποιαν ιστορικήν αξίαν. ’Ά ν άπηγόρευε, διά 
νόμου, τήν άσκησιν τού μοναχικού βίου υπό άνδρών ή γυναικών κάτω τού 
πεντηκοστού έτους τής ηλικίας των, ταυτοχρόνους δέ ήνάγκαιζε τούτους νά 
κατέλθουν είς τήν κοινωνίαν καί νά έργασθούν, αντί νά άργοσχολούν είς 
τά κελλια τών μοναστηρίων, διέθετε δέ ούτω τό κράτος ανθρώπινον υλικόν 
έξ εντοπίων πρός στράτευσιν, αντί νά αναγκάζεται πρός τούτο νά καταφεύγη 
είς ξένους μισθοφόρους, προερχομένους έξ εχθρικών καί ληστρικών φυλών. 
Ά ν  μετέτρεπε τό φορολικόν σύστημα έπί τό δικαιότερον, ούτως ώστε τά 
φορολογικά βάρη νά ήσαν ανάλογα πρός τό εισόδημα ενός έκάστου, καί έκ 
παραλλήλου, ένεπιστεύετο τήν εΐσπραξιν τών φόρων . ούχί είς πλειοδοτούν- 
τας ένοικιάστάς (τελώνας), άλλ’ είς εμμίσθους υπαλλήλους τού Κράτους. 
Τότε, άναντιρρήτως, δ ’Ιουστινιανός θά άπέβαινεν Μέγας Άναμορφαιτής. 
Έν τή μεγάλη του όμως φιλοδοξία νά έπιτύχη Μονοκρατορίαν έπί τού άλλο
τε Παγκοσμίου Ρωμαϊκού Κράτους, έθυσίασε τήν Μικράν Άσίαν, τήν Θρά
κην καί τήν λοιπήν Βαλκανικήν, άφήσας αύτάς άφρουρήτους είς τήν διάθεσιν 
τών επιδρομέων, οί όποιοι καί τάς ήρήμωσαν έπαν ειλημμένους έπί τής βασι
λείας αυτού-

Β ιβ λ ιο γρ α φ ία .— Ιΐροκόπιος ό Καισαρεύς, Ά γαθίας Λυδός, Μένανδρος, 
Μαλάλας, Θεοφάνης, Κεδρηνός κλπ.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  1 1 ο ν

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΤ ΙΟ Τ Σ Τ ΙΝ ΙΑ Ν Ο Τ  Μ ΕΧ ΡΙ ΤΕΛΟΤΣ
ΤΟΤ Σ Τ ' ΑΙΩ ΝΟΣ

’Από τοΰ θανάτου τοΰ ’Ιουστινιανού (565) μέχρι τέλους του στ' αιώ
ν ος έβασίλευσαν είς τό Βυζάντιον ό ανεψιός αύτοΰ ’Ιουστίνος ό Β ' (565 - 578) 
ό Τιβέριος (578 - 582) καί ό γαιαβρός τοΰ Τιβ&ρίου Μαυρίκιος (582 - 602). 
Επειδή κατά τους χρόνους τούτους ή Θράκη καί ή λοιπή Βαλκανική πάσχει 
συχνά από τάς είσβολάς νέας εθνότητας, τών Ά  6 ά ρ ω ν, παραθέτομεν 
ολίγα τινά περί αυτών. Οί ’Άβαροι ήσαν γένος ’Ασιατικόν, συγγενές τών 
προηγηθέντων Ούννικών γενών. Ήκολούθησαν καί ούτοι εξ Άσίας τον 
δρόμον τών θύννων. 'Τπέταξαν έν τή άλλοτε, Σκυθική χώρα τά διάφορα 
Σλαβικά φΰλα καί έξακολουθοΰντες τήν προς δυσμάς πορείαν των, έγκα- 
τεστάθησαν άνατολικώς τής σημερινής Ουγγαρίας, όπόθεν ένεφανίσθησαν εις 
τάς βορείας οχθας τοΰ Δουνάβεως, καταλύσαντες τό κράτος τών Γεπιδών, τών 
οποίων τήν χώραν καί κατέλαβον (παλαιόν Δακίαν). Κατά τά τελευταία 
έτη τοΰ ’Ιουστινιανού, μία πρεσβεία των, έκκινήσασα από τοΰ Δουνάβεως, 
έθεάθη υπό τών καθ’ οδόν κατοίκων τής Θράκης, βαδίζουσα προς τήν Κων) 
πολιν, μέ άλλόκοτον οπλισμόν καί ενδυμασίαν κατά τό σώμα καί τήν κεφαλήν. 
Έ π ι τέλους, εφθασαν είς τήν Κων)πολιν, οπού έμειναν έκπληκτοι πρύ τοΰ 
έξαισίου θεάματος τής άπεράντου πόλεως καί τών μεγαλοπρεπών κτιρίων 
της, καί δπου, άμα τή άφίξει των, έζήτησαν συνέντευξιν προς τον Αΰτοκρά- 
τοιρια- Ό  ’Ιουστινιανός τούς ύπεδέχθη φιλοφρόνως καί τούς ήρώτησε, ποιοι 
είναι, πόθεν έρχονται καί τις δ σκοπός τής παρουσίας των. Ούτοι εΐπον: 
«Εΐμεθα τό άνδρειότερον έθνος τοΰ Κόσμου'. Καμμία φυλή, κανέν έθνος καί 
κανέν κράτος δεν ήμπορεΐ νά άντισταθή προ τής δρμής μας. Καί επειδή έπλη- 
ροφορήθημεν οτι εχετε πολλούς εχθρούς, προτείνομεν νά μάς δεχθής ώς 
συμμάχους καί. ύποσχύμεθα νά ύποτάξωμεν δλους τούς εχθρούς σου καί νά 
μάς άνταμείψης». Ό  ’Ιουστινιανός, άφοΰ τούς έπεριποιήθη καί τούς έδωκε 
πολλά δώρα πολύτιμα καί μεταξωτός ενδυμασίας, έσκέφθη νά τούς χρησι
μοποίηση κατά τών πέραν τοΰ Δουνάβεως έχ'θρών τοΰ Βυζαντίου. Εΐδομεν 
προηγουμένιος, δτι διά χρημάτων είχεν επιτύχει νά κίνηση τούς Ούτουργού- 
ρους θύννους κατά τών Κουτρηγούρων. Άλλ’ άφοΰ έξουδετερώθησαν οί 
Κουτρηγοΰροι, οί νικηταί αύτών Ούτουργοΰροι, ένωθέντες μέ τήν φυλήν τών 
Άντών, κατέστησαν επίσης επίφοβοι διά τό Κράτος. Διά τοΰτο ό ’Ιουστι
νιανός, άφοΰ τούς έφιλοδώρησε μέ πολλά δώρα καί ενδύματα, διά τούς ίδιους 
καί τον αρχηγόν των Χαγάνον, τούς έξαπέστειλε. Πέμψας δέ κατόπιν πρε
σβείαν μέ πολύ χρυσίον, ύπεκίνησε τον Χαγάνον κατά τών Ούτουργούρων 
καί Άντών. Τοιουτοτρόπως έξησφαλίσθη τό Κράτος, προσωρινώς τούλάχι-
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στον, από τοΰ Δουνάβεως. ‘Τπεχρεώθη ώστόσον τό Βυζάντιον νά πληρώνη 
κατ’ έτος, προς τόν Χαγάνον, 100 χιλ. λίτρας χρυσίου (45 χιλ. χ:ρυσάς λίρας 
Α γγλίας)·

Κ Ε Φ Α Δ Α Ι Ο Ν  1 2 ο ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ  ΙΟ Τ Σ Τ ΙΝ Ο Τ  Β ' 565 - 578

Άφοΰ δέ άνέβη είς τόν Βυζαντινόν θρόνον ’Ιουστίνος ό Β ',  ό Χαγάνος 
έστειλε πρεσβείαν καί ©ζήτησε τό ποσόν, πού έδινε κατ’ έτος ό προκάτοχός 
του· ’Αλλά τό ταμεΐον ήτο κενόν καί ό νέος Αΰτοκράτωρ ήλθε μέ πρόγραμμα 
νά περικόψη τάς δαπάνας, άποβλέπων είς τήν εσωτερικήν άνόρθωσιν τοΰ Κρά
τους. Διά τοΰτο, είς τούς απεσταλμένους τοΰ Χαγάνου άπήντησεν: «Θά ήμπο- 
ρώ νά δίδω είς σάς ποσόν τι χρημάτων ώς έρανον δουλείας καί ούχί φόρον 
ύποτελείας». Επίσης, προς τά έν Κων)πόλει κόμματα τών Πρασίνων καί τών 
Γαλαζίων, πού τόν κατηγορούν διότι είχε περικόψει τά ποσά διά τά θεάματα 
τοΰ Ιπποδρομίου, άπήντησεν: «Διά μέν τούς Γαλάζιους ό Ιουστινιανός άπέ- 
Οανε, διά δέ τούς Πρασίνους ό ’Ιουστινιανός ζή». (δηλαδή οΰτε οί Γαλάζιοι 
θά συγχωροΰνται οΰτε οί Πράσινοι θά μένουν ατιμώρητοι διά τάς παρεκτρο- 
πάς των). ΙΙεριπεσιον δέ είς κατάστασιν μελαγχολίας διά τάς απώλειας έν 
’Ιταλία, έλαβεν ώς συνάρχοντα τόν στρατηγόν Τιβέριον, άνδρα ίκανώτατον, 
δστις καί τόν διεδέχθη είς τόν θρόνον.

Βασιλεία Τιβερίου 578 -  582.— Άλλ’ επειδή οί Άβάροι, εχοντες 
καί τούς Σλάβους μαζί των, άπετέλουν κίνδυνον διά τάς χώρας τής Βαλκανι
κής ύπεχρεώθη τό Βυζάντιον, διά νά τούς συγκρατή, νά πληρώνη περισσότε
ρον χρυσόν είς τούς Άβάραυς. Τοΰτο διότι ήτο περιπεπλεγμένον είς πόλεμον 
έν ’Ιταλία, καί έν Περσία. Ά λλ’ τό 577, ενώ οί Άβάροι διετέλουν έν ειρήνη 
έπισήμως μέ τό Βυζάντιον οί Σλάβοι εισέβαλαν είς τήν Θράκην από τοό 
Δουνάβεως. ’Άγοντες 100 χιλ. άνδρας, έπέδραμον καί ερήμωσαν πολλά τμή
ματα τής Θράκης, έλεηλάτησαν τήν Μακεδονίαν καί Θεσσαλίαν, ώς φαίνεται 
δέ έγκατεστάθησαν καί είς διάφορα μέρη· Έν προκξιμένω, συγγραφεΰς τις 
τής εποχής εκείνης, ’Ιωάννης ό Έφέσιος σημειώνει είς μίαν έκθεσίν του, 
πού τήν χρονολογεί τό 580: «’Ενώ ήσαν ώπλισμένοι οί Σλάβοι μόνον μέ δύο 
ή τρία κοντάρια έκαστος, έκυρίευσαν πολλά φρούρια, πού εύρίσκοντο είς τό 
πέρασμά τους. Έγκατεστάθησαν καί ήπλώθησαν είς τάς επαρχίας, πού κατέ
λαβαν καί ήρπαισαν δλα τά κοπάδια τών ζώων καί έπλούτησαν καί έμαθαν 
νά πολεμούν καλλίτερα από τούς Ρωμαίους».

Β ιβλ ιογραφ ία .  Εύάγριος, Θ εοφάνης, Ζωναρας,Κεδρηνόι*.— Έ πί Μαυ
ρίκιου γαμβρού τοΰ Τιβερίου (582 - 602) οί χειρότεροι εχθροί τοΰ Βυζαν
τίου υπήρξαν οί. Άβάροι καί Σλάβοι. Διότι, είς μέν τήν Περσίαν, κατώρ-
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θωσεν ούτος ν’ άναβιβάση έπί του θρόνου φίλον του, τόν Χοσρόην Β ' δστις 
άφήκε τό Βυζάντιον άπερίσπαστον εις τήν Ίβηρίαν χα'ι ’Αρμενίαν, είς δέ 
τήν ’Ιταλίαν έκίνησε τους Φράγχους κατά των Λομβαρδών. Τάς έν ’Ιταλία 
κτήσεις ώς καί τάς έν 'Αφρική τάς άνέθεσεν εις διαικητάς, που ώναμάσΟη- 
σαν ’Έξαρχοι, αί δέ χώραι έκλήθησαν εξαρχάτα. Οί ’Έξαρχοι ήσαν απόλυ
τοι, κυρίαρχοι τών Εξαρχάτων. ( ’Αντιβασιλείς). Μολονότι δέ έξηκολούθει 
νά πληρώνη τό καθιερωμένον χρηματικόν ποσόν πρός τους ’Αβαρούς, έν 
τοντοις, τό 581, έπέιδ,ραμον ούτοι είς τήν Θράκην, όπόθιεν έ'φθασαν καί έγκα- 
τεστάθησαν είς τά περίχωρα τής Θεσσαλονίκης, καί έξεδιώχθησαν μέν εκεί- 
θεν υπό τών στρατηγών Κομεντιόλου καί Κάστου, άλλ’ έκραιτήθησαν είς τά 
περί τόν Δούναβιν φρούρια τοΰ Σύγκιδούνου (Βελιγράδιον) τοΰ Βιμινακίου 
καί άλλων. Τό δέ 587 έκυρίευσαν τήν παραδουνάβειον Μοισίαν. ’Αλλά τό 591., 
Βυζαντινός στρατός, άποβιβασθείς έξ Ά σίας είς Θράκην, υπό τούς στρατη
γούς Δρόκτωνα καί Πέτρον, έπέρχεται κατ’ αυτών, καί τούς αναγκάζει νά 
έγκαταλείψουν τάς χώρας τοΰ Βυζαντίου καί νά άποσυρθοΰν πέραν τοΰ Δου
νάβεως, οστις οΰτω άπέβη καί πάλιν σύνορον τοΰ Βυζαντινόν Κράτους, πρός 
βορράν. ’Επειδή δέ, τό 60.1, έπανέλαβον τάς έπιδρομάς, δ στρατηγός τοΰ 
Βυζαντίου Πρΐσκος, έπελθών κατ’ αυτών τούς ένίκησεν έπανειληιμμένως. Διέ- 
βη κατόπιν τόν Δούναβιν καί τούς κατ·ε συν έτριψε καί έν τή ίδια αυτών χώρα, 
παρά τόν .ποταμόν Τίζαν ή Τισσίαν. Τό δέ 60]2, δ Βυζαντινός στρατός ε;ίσβα
λών είς τήν χώραν τώ'-' Σλάβους έξεδικήθη τούτους.

Τό τέλος τοΰ αυτοκράτορος Μαυρίκιου.— Οί εξαντλητικοί ούτοι 
πόλεμοι κατά τών Άβαροσλάβαης τά ποσά τών χρημάτων, πού εΐχε προσφέρει 
πρός τούς Φράγκους, διά νά συγκρατοΰν τούς Λογγοβάρδους έν Ιταλία  κλπ. 
έ'ξήντλησαν τά Κυβερνητικά ταμεία. Τοΰτο, ήνάγκασε τόν Μαυρίκιον νά 
προβή είς αιματηράς οικονομίας. Περιώρισε τούς μισθούς τών στρατιωτικών, 
κατήργησε τάς δωρεάν διανομάς είς τούς πτωχοτάτους τοΰ Κράτους, διέ
ταξε τήν εΐσπραξιν τών φόρων μέχρι καί τοΰ τελευταίου μικροποσοΰ, μέ 
αυστηρότητα καί περιέκοψε τά. έξοδα τών θεαμάτων. ’Εκ τής προκληθείσης 
δυσαρέσκειας είς πολλάς επαρχίας, έξεδηλώ;θησαν επαναστάσεις καί δή έκ 
μέρους τών ταπεινότερων τάξεων τοΰ λαοΰ· Καί έν Κων)πόλ.ει καί είς τάς 
μεγάλος πόλεις, οί δήμοι, κατηγορούν τοΰτον, διότι τάχα, έκ φιλαργυρίας, 
κατήργησε την δωρεάν άρτοδοσίαν καί τά θεάματα. Έ ξ άλλου, καί ή άγανά- 
κτησις τοΰ στρατοΰ πού εύρίσκετο πέραν τοΰ Δουνάβεως, έκορυφώθη, οτε 
έλαβεν ούτος διαταγήν νά διαχειμάση έν τή εχθρική εκείνη χώρα καί νά 
συντηρήται είς βάρος τών εχθρών.

Σημείω σις.— Ό  αναγνώστης τής παρούσης πραγματείας πρέπει νά 
εχη ύπ’ δψιν του, δτι δ στρατός ούτος τοΰ Κράτους δέν άπετελεΐτο πλέον άπό 
βαρβάρους μισθοφόρους, ώς άλλοτε, αλλά από τά εγχώρια στοιχεία τών
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Βαλκανικών και τών ’Ασιατικών χωρών τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 'Ως 
ήτο δέ φυσικόν, μετά τό τέλος τοΰ πολέμου, οί άνδρες περιέμενον διαταγήν 
νά επιστρέφουν είς τάς εστίας των καί νά έπιδοθή έκαστος είς τό εργον του. 
(Καθώς καί επειδή αί 12 χιλ. αίχμαλωτισιθέντες υπό τών Άβάρων έσφάγη- 
σαν, ένεκα καθυστερήσεως τών λυτρών υπό τοΰ Μαυρίκιου).. Διά τοΰτο, υπό 
τήν αρχηγίαν εκατόνταρχου τινός όνόματι Φωκά, έστασίασαν ούτοι καί άνεκή- 
ρυ'ξαν τούτον αΰτοκράτορα. Έγκατέλειψαν κατόπιν τήν εχθρικήν χώραν καί 
έλαβον τήν πρός τήν Κων)πολιν διά Θράκης άγουσαν. Ή  έπανάστασις, εις 
τήν πρωτεύουσαν, εύρεν ΰποστήριξιν υπό τών Δήμων καί τής τάξεως τών 
πτωχών'. Ό  αΰτοκράτωρ τότε, άφοΰ διεΐδεν δτι. δέν δύναται νά στηριχθή είς 
κανένα, παρέλαβε τήν οικογένειαν του καί διεπεραιώθη, είς Μ· Άσίαν. Ό  
δέ Φωκάς, ευθύς ώς είσήλθεν είς τήν βασιλεύουσαν καί έστέφθη αΰτοκράτωρ, 
υπό τά οματα τής τρομοκρατηθείσης συγκλήτου, έδωκεν εντολήν νά συληφθή 
δ Μαυρίκιος καί νά θανατωθή μεθ’ ολοκλήρου τής πολυμελούς αΰτοΰ οίκογε
νε ίας. Τοιοΰτον υπήρξε τό θλιβερόν τέλος τοΰ κατά πολύ ίκανοΰ τούτου αύτο- 
κράτορ.ος τοΰ Βυζαντίου, δστις καί συγγραφικόν εργον μεγάλης αξίας άφήκε 
«τήν Στρατηγικήν». Ή  «Στρατηγική» πραγματεύεται περί τής συνθέσεως καί 
ό,ργανώσεοτς τοΰ στρατού. Περί οπλισμού καί ενδυμασίας. Περί τακτικής, 
πορείας καί στρατοπεδεύσεως. Περί μάχης, άναγνωρίσεως τών πολιορκιών. 
Προσέτι, περί τοΰ οπλισμού τών τότε λαών, πέριιξ τοΰ Βυζαντινού Κράτους, 
Περσών, Άβάρων, Σλάβων, Τούρκων, Άντών, Φιράγκων, Λογγοβάρδων καί 
τών μεθόδων, πού πρέπει, έκάστοτε νά έφαρμόζωνται κατά τάς μάχας έναν- 
τίον των.

Έ πί τής βασιλείας τοΰ Μαυρίκιου, δ Πατριάρχης Κων)πόλεως, ελαβε, 
τό πρώτον τίτλον «Ο ί κ ο υ μ ε ν  ι κ ό  ς» τόν όποιον φέρουσι καί μέχρι σήμε
ρον οί κατά καιρούς Πατριαρχεύοντες έν Κων)πόλει.

Τό κατωτέρω μελαγχολικόν Έ λ ε γ ε Τ ο ν  εύρίσκετο έπί τοΰ τάφου 
τής συζύγου τοΰ Μαυρίκιου Κωνσταντίνας, θυγατρός τοΰ Τιβερίου, έν τή 
ιερά Μονή τοΰ Άγιου Μάμαντος.

Ά  δ’ εγώ ή τριτάλαινα καί άμφοτέρων βασιλήων 
Τιβερίου θυγάτηρ, Μαυρίκιου τε δάμαρ 
ή πολύπαις βασίλεια καί ή δείξασ’ άλοχείην 
ώς αγαθόν τελεθεί, καί πολυκοιρανίην, 
κείμαι σύν’ τεκέεσι καί ήμετέρω παρακοίτη 
ιδήμου άΐτασθαιλίη καί μανίη στρατιής.
Τής 'Εκάβης ετλην πολύ χείρονα 
τής Ίοκάστης Ναί, καί τής Νιόβης 
•ειμπνοός είμί καί νέκυς-
Εί καί τόν γενέταν, τί μάτην τά νεογνά δ’ εκτειναν
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ανθρώπων κακίης μηδέν έπιστάμενα;
Ήμετέροις πετάλοις κατάσκιος οΰκ έτι Ρώμη,
Ρίζα γαρ έκλάσθη Θρηϊκίοις άνέμοτς».

Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν  1 3 ο ν

Β Α ΣΙΛ ΕΙΑ  ΦΩΚΑ (602 - 610).

Ό  Φωκάς, ό άποκληθείς τύραννος, ένεκα τών σκληροτήτων πού διέ- 
πραξε, δεν ήτο ό άνθρωπος πού άπήτουν αί περιστάσεις. Μέ δσην ευκολίαν 
διά μιας στρατιωτικής έπαναστάσεως από εκατόνταρχος, πού ήτο άνέβη είς 
τον θρόνον τοΰ Βυζαντίου, μέ άλλην τόσην δυσκολίαν άντεμετώπισε τάς εύθό- 
νας καί τά δυσβάστακτα καθήκοντα του, τά όποια έπωμίσθη. Καί είναι μέν 
βέβαιον δτι ό Λαός τής Κων)πόλεο)ς δέν άντέδρασε διόλου είς τήν άνακήρυ- 
ξιν αύτοΰ ώς βασιλέως, ένεκα τής δυσαρέσκειας προς τά οίκονομικά μέτρα 
τοΰ Μαυρίκιου, άλλ’ ό Φωκάς έπέσυρε μετέπειτα τήν άγανάκτησιν τής Συγκλή
του καί τών άνωτέρων τάξεων, διότι ούτοι διειδον, δτι ή έπανάστασις εστρέ- 
ορετο εναντίον των. Διά τοΰτο ,κατόρθωσαν νά εξεγείρουν είς αντεπαναστά
σεις τάς Άσιατικάς χώρας, αρχής γενομένης από τής πατρίδος τοΰ Μαυρί
κιου Κιλικίας, αίτινες έπεξετάθησαν και εις τάς άλλας χώρας τής ’Ανατολής, 
τήν Αίγυπτον καί τήν βόρειον ’Αφρικήν. Ά φ ’ ετέρου ,ό βασιλεύς τών Περσών 
Χοσρόης ό Β ' είσέβαλεν είς τάς Άσιατικάς χώρας, ώς εκδικητής τοΰ θανάτου 
τοΰ προστάτου του Μαυρίκιου (διότι ό Μαυρίκιος ώς είδαμεν είχε συντελέσει 
είς τήν άνάρρησιν τούτου είς τον θρόνον τής Περσίας).! έφερε δέ μαζί του 
καί. κάποιον Θεοδόσιον, ώς πρωτότοκον δήθεν υιόν τοΰ Μαυρίκιου, διασωθέντα, 
διά νά τον ενθρόνιση είς τό Βυζάντιον. Ό  Φωκάς τότε προσεπάθησε μέ σκλη
ρότατα μέτρα καί μέ θανατικάς εκτελέσεις νά ένσπείρη τήν τρομοκρατίαν, 
χωρίς δμως νά δυνηθή νά βελτιώση τήν τύχην τών πτωχών καί τών καταπιε- 
ζομένων υπό τών μεγαλοκτηματιών, ώστε νά προσεταιρισθή τουλάχιστον τού
τους, ή καί απλώς νά έξασφαλίση υπέρ αύτοΰ τήν ανοχήν τής λαϊκής μάζης. 
Κατόπιν τούτου καί οί δήμοι καί ό άλλος πληθυσμός, πού δέν άντέδρασαν εις 
τήν άνοδόν του, άντελήφθησαν δτι αί ελπίδες των απέβησαν μάταιαι. Καί 
ναι μέν τήν Βαλκανικήν έξησφάλισεν ό Φωκάς από τούς Άβάρους, πληρώ- 
νων κατ’ έτος μεγάλα χρηματικά ποσά διά νά δυνηθή ούτω νά συγκέντρωση 
τήν προσοχήν του είς τήν Άσίαν, κατά τών Περσών, άλλ’ ώστόσον, δέν κατώρ- 
0(οσε τελικώς ν’ άποκρούση τούς Πέρσας, τών όποία)ν τό ιππικόν, άφοΰ διέ
σχισε τήν Μ. Άσίαν, εφθασεν μέχρι τής Χαλκηδόνος. 'Η  Σύγκλητος τότε 
έν τή απελπισία της, έστειλε καί παρεκάλεσεν τον ’Έξαρχον τής Αφρικής 
νά σώση τήν Κων)πολιν από τήν τυραννίαν τοΰ Φωκά. Καί πράγματι, δ υιός 
τοΰ Έξάρχου. Ηράκλειος ό Καππαδόκης, έπλευσεν άιμέσως είς Κων)πολιν.
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Ό  Φωκάς, συλληφθείς, παρεδόθη είς τον λαόν καί έθανατώθη οίκτρώς.

Κ Ε Φ Α Δ Α Ι Ο Ν  1 4 ο ν 

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  Η ΡΑ Κ Λ ΕΙΟ Τ 610 - 641.

Ό  Καππαδόκης Ηράκλειος ήτο υιός τοΰ ομωνύμου Έξάρχου τής ’Αφρι
κής· 'Ως άνεφέραμεν προηγουμένως, οί Έ ξαρχοι, είς άμφότερα τά Ε ξαρχά
τα ’Ιταλίας καί ’Αφρικής, τά όποια έθεσπίσθησαν υπό Μαυρίκιου, κατείχαν 
Οέσιν αντιβασιλέας μέ στρατόν καί στόλον ίδικόν των- "Οτε έλαβε τήν παρά- 
κλησιν τής Συγκλήτου ό ’Έξαρχος τής ’Αφρικής, ό υίός του Ηράκλειος, ;μέ 
τον στόλον καί τον στρατόν, εύρίσκετο είς Αίγυπτον βοηθών τήν έπανάστασιν 
τής χώρας ταύτης κατά τοΰ Φθ3κά. Ευθύς δέ ώς Ηράκλειος διετάχιθη υπό 
τού πατρός του νά σπεύση μέ τάς δυνάμεις του πρός τήν πρωτεύουσαν ούτος 
—* κατά τό κοινώς λεγόμενον —  έβαλε πλώρη πρός τά εκεί. Άναβάς είς τον 
θρόνον, άνεδείχθη ένας έκ τών μεγαλειτέρων, γενναιότερων, δραστηριωτέ- 
υων, πολεμικωτέρων καί στρατηγικωτέρων αύτοκρατόρων του Βυζαντίου. Καί 
εάν ή τύχη δέν άνεδείκνυε τούτον είς τον θρόνον, ή Βυζαντινή Αυτοκρατο
ρία θά εΰρισκεν εξ άπαντος τό τέλος της, δεδομένης τής τότε εσωτερικής 
καί εξωτερικής καταστάσεως τοΰ Κράτους, τής Κοινωνίας καί τής Εκκλησίας, 
διότι οί πέριξ τοΰ κράτους καραδοκοΰντες εχθροί ήσαν πολλοί- ’Αλλά, δέν 
θά άναφέρωμεν έδώ τούς πολυχρονίους, άξιομνημονεύτους καί σκληρούς 
αγώνας του έν τή Άσία κατά τών Περσών, εφόσον τούτο δέν είναι τό θέμα 
τής παρούσης πραγματείας. Θά περιορισθώιμεν είς έκεΐνα μόνον, τά όποια 
'αφορούν τήν Βαλκανικήν καί δη τήν Θράκην, ήτις καί αποτελεί τό άντικεί- 
μενον τής συγγραφής ταύτης. Διά νά λάβη δμως ό αναγνώστης ιδέαν τοΰ 
χάους τοΰ έπεκράτησε μέσα είς τό Κράτος κατά τό όκτάχρονον διάστημα 
τής βασιλείας τοΰ Φωκά, παραθέτομεν μερικά αποσπάσματα συγχρόνιον ιστο
ρικών τής εποχής εκείνης. Ό  Θεοφάνης λέγει(') δτι ό εμφύλιος πόλεμος 
δέν ήτο δυναστικός αγών, άλλ’ είχε τήν πηγήν του είς τάς κοινωνικός καί 
θρησκευτικός διαφοράς, πού έχώριζαν τάς φυλάς καί τάς έφεραν είς οξείας 
αντιθέσεις καί 'βιαίας συγκρούσεις, πού παρ’ ολίγον, νά οδηγήσουν τό Κράτος 
είς οριστικήν απώλειαν. "Ετερος δέ συναξαριστής τής εποχής εκείνης γράφει 
τά έξής(2): «Ξέρετε ολοι. σας τί σύννεφο σκόνης σήκωσε ό διάβολος τά χρό
νια πού βασίλευε ό διάδοχος τοΰ δοξασμένης μνήμης Μαυρίκιου (ό Φωκάς); 
Τό σύννεφο τής σκόνης αυτό ’έσβησε κάθε αγάπη καί σκόρπισε τό μίσος είς 
δλην τήν ’Ανατολήν, στην Κιλικία, δπως καί στήν ’Ασία καί στήν

1. Θεοφ. Ί σ τ .  Υ1Ι. 7.
2. Α Κ Τ Α  Σ Α Ν Κ Ρ Ο ΡΟ ΥΜ . Ο Κ Τ Ο Μ Π Ρ ΙΛ . ΙΥ ,  112.

κΘΡΑΚΙΚΑ)) ' δ
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Παλαιστίνην, στις γειτονικές περιοχές κι? ακόμη ώς τή μητρόπολι. 
’Άναψε και κέντρισε τά πάθη σέ τέτοιο βαθμό, ώστε οι δήμοι δέν ήρκοΰντο 
νά πίνουν τό αίμα τών συμπολιτών τους στις δημόσιες πλατείες, αλλά κτυ- 
πιώνταν αμοιβαία στά σπήτια τους καί σκότωναν ατιμώρητα, δσους βρίσκον
ταν εκεί μέσα. . . Καί σάν τούς βαρβάρους λήστευαν τούς συμπολίτας τους. . .»  
Μέ τοιαΰτην έξάρβρωσιν τών πάντων, δέν είναι παράδοξον, πώς ό 'Ηράκλειος 
εύ'θύς αμέσως μετά τήν άνάρρησίν του, εύρέθη προ τόσου φοβερού χάους. 
Καί τόσον άπηλπίσθη, ώστε εσκέφθη προς στιγμήν νά μεταφέρη τόν θρόνον 
είς τήν βόρειον ’Αφρικήν, μάλιστα δέ καί νά άπσστείλη εκεί τά διάφορα 
τιμαλφή καί τούς θησαυρούς τής Αυλής. ’Αλλά τότε, ό Οικουμενικός Πατριάρ
χης, ολόκληρος ό κλήρος τής πρωτευούσης, οί ηγούμενοι τών μονσ,στηρίων 
καί ή Σύγκλητος τόν παρεκάλεσαν μετά δακρύων, νά μή εγκατάλειψη τήν 
πρωτεύουσαν. Διά νά τόν ενθαρρύνουν δέ παρέδωκαν είς αυτόν δλους τούς 
θησαυρούς τών ’Εκκλησιών καί Μοναστηρίων, τούς δυναμένους νά χρησι
μεύσουν προς άντιμετώπισιν τών επειγουσών χρηματιστικών αναγκών τοΰ 
Κράτους καί τόν ύπεχρέωσαν νά όρκίσθή, δτι θά παραμείνη εκεί δπου έτάχθη 
υπό τής θείας Προνοίας, ίνα σώση τήν κατάστασιν. Έ π ί ένδεκα ολα έτη, τά 
πρώτα τής βασιλείας του, κατέγινε είς τό νά ρυθμίση τήν εσωτερικήν ανω
μαλίαν καί νά καταρτίση άξιόμαχον στρατόν. ’Επειδή δέ διέβλεπεν δτι αί 
μεταξύ Δουνάβεως, Μακεδονίας καί Ηπείρου χώραι τοΰ Κράτους, εκινδύ- 
νευον νά ύποστοΰν νέας έπιδρομάς, καθ’ ήν στιγμήν, αί Άσιατικαί χώραι 
τοΰ Κράτους έπασχον ακόμη από τούς Πέρσας, ή δέ Αίγυπτος καί βόρειος 
’Αφρική είχον άποσπασθή, εσκέφθη. νά πράξη εκείνο τό όποιον ήτο τό συμφέ- 
ρώτερον. Ό  πλέον επίφοβος εχθρός τώ έφαίνετο ό έν Ά σία δρών βασιλεύς 
τής Περσίας Χοσρόης, αί δέ Άσιατικαί χώραι τοΰ Κράτους ήσαν αί σπου
δαιότεροι διά τοΰτο, εναντίον αύτοΰ άπεφάσισε νά έπιπέση κατά πρώτον 
μέ τάς δυνάμεις του. ’Αλλά, διά νά καταστή τοΰτο δυνατόν, έπρεπε προηγου
μένως νά έξασφαλισθώσι αί Εύρωπαϊκαί χώραι από τούς Άβάρους καί Σλά
βους, τούς πέραν τοΰ Δουνάβεως, οί οποίοι από τό 602, δέν ειχον κάμει 
καμμίαν επιδρομήν βασιλεύοντος τοΰ Φωκά- Προς επίτευξιν λοιπόν τοΰ σκο- 
ποΰ αύτοΰ, άπέβλεψε νά συνάψη ρητήν ειρήνην προς τόν Χαγάνον, άφ’ ενός· 
Καί άφ’ ετέρου νά χωρίση τούς Σλάβους άπό τούς Άβάρους, ώστε καί οί 
πρώτοι νά διάκεινται φιλικώς προς τό Κράτος, άλλά ταυτοχρόνους καί οί 
Άβάροι νά εΐναι άπομεμονωμένοι. Περί τό 619 έστειλε πρεσβείαν προς τόν 
Χαγάνον, προς σύναψιν ειρήνης. Ό  Χαγάνος διεβεβαίωσε τούς πρέσβεις περί 
τών άγαθών προθέσεών του, έξ ου καί έπί εικοσαετίαν ολόκληρον δέν έκι- 
νήθη κατά τοΰ Κράτους. Άλλ’ έξέφρασε τήν επιθυμίαν νά λάβη συνέντευ- 
ξιν μέ τόν ίδιον τόν Αύτοκράτορα- Ώρίσθη μεταξύ αύτοΰ καί τών πρέσβεων 
ώς τόπος συναντήσεως ή Ηράκλεια (Πέρινθος)' εις τά παράλια-τής Προ-
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ποντίδος, πρός Λ'ότοΛ' τής Σηλυβρίας. Ό  Χαγάνος κατήλθεν έκεΐ μέ πολλήν 
συνοδείαν. Καί έστησεν ένέδραν διά νά συλλάβη τόν Ηράκλειον. Ά λλ’ 6 
'Ηράκλειος, δστις πάντοτε ύπωπτεύετο τούς αρχηγούς τών βαρβάρων, ώσ- 
φράνθη τά τεκταινόμενα καί έματαίωσε τήν τοιαύτην απόπειραν. Κατόπιν 
τής αποτυχίας ταΰτης, ό Χαγάνος απερχόμενος μέ τό πλήθος του έκ τοΰ 
τόπου τής συναντήσεως, έλεηλάτησε τήν Θράκην καί άπήγαγε πλείστους 
αιχμαλώτους. Μετ’ όλίγας ημέρας ώστόσον, απεσταλμένοι του, προσελθόντες, 
έδήλωσαν δτι ή τοιαύτη συμπεριφορά του ώφείλετο είς τήν πλεονεξίαν τών 
αξιωματικών του καί δτι ό ίδιος είναι έτοιμος νά άποδώση τούς αιχμαλώτους 
καθώς καί δ,τι άλλο δυνηθή νά εύρη έκ τών άρπαγέντων (έφοβήθη, ώς φ α ί
νεται, μήπως έπιτεθή κατ’ αύτοΰ δ Αύτοκράτωρ). Ό  δέ Ηράκλειος, επει- 
γόμενος νά έκστρατεΰση κατά τών Περσών, προσεποιηθη οτι πιστεύει εις 
τήν έξομολόγησιν τοΰ Χαγάνου καί συνωμολόγησε, τό 620, εϊρηνην προς τους 
Άβάρους. Άλλά, διά νά καταστήση τοΰτον άσθενέστερον, έπρεπε άπαραιτή- 
τως νά χωρίση απ’ αύτοΰ τούς Σλάβους. Διά τοΰτο, ήλθεν εις ιδιαιτέραν συ,ιι- 
φωνίαν μέ τάς δύο Σλαβικάς φυλάς, τούς Σέρβλους καί Χρωβάτους, εις 
τούς οποίους καί παρεχώρησε τό έρημωθέν ΒΔ τμήμα τής Χερσονήσου, εις 
τό όποιον, άλλως τε, είχον κάμει ούτοι καί προηγουμένως μερικάς έγκατα- 
στάσεις. Καί τό μέν υπό Χρωβατών κατοτκηθέν τμήμα ώνομάσθη Χρωβατία. 
(σημερινή Κροατία), τό δέ υπό τών Σ|έρβλων ή Σέρβων, Σερβία.

Σ η μ ε ίω σ ις ,— Ή  παραχώρησις τών τμημάτων τούτων τής έπικρατείας 
είς τούς Σλάβους, ή έπιβληθεΐσα υπό τών περιστατικών τής έποχής εκείνης 
υπήρξε βεβαίως ούχί εύχάριστον γεγονός διά τόν Ελληνισμόν. Τοΰτο διότι, 
ήλλοίωσε τόν Ελληνικόν μέχρι τής έποχής εκείνης χαρακτήρα τών παραχωρη- 
Οεισών χωιρών, πράγμα πού καί σήμερον ακόμη έπηρεάζει τήν πορείαν τοΰ 
Έλληνικοΰ ’Έθνους. ’Έκτοτε δ Ελληνισμός περιωρίσθη είς τήν Θράκην, 
Μακεδονίαν, ’Ήπειρον καί τήν πρός νότον τοΰ Όλυμπου Ελλάδα, έπί τής 
Βαλκανικής Χερσονήσου. Ά λλ’ ήλπίζετο δτι διά τοΰ έκχριστιανισμοΰ τών 
φυλών τούτων, θά συνέχωνεύοντο- ’Επειδή δέ μετά τινα έτη, έπί Κων)νου 
τοΰ Παγωνάτου, ώς θά ίδωμεν, παρεχωρήθη καί τό μεταξύ Αίμου καί Δου
νάβεως τμήμα τής Κάτω Μοισίας ( ’Αρχαία Θρακική Γετία) είς τούς Βουλ
γάρους, οιτινες καί συνεταύτισαν τήν τύχην των πρός τόν Σλαβισμόν, καίτοι 
έκχριστιανισθέντες, ουδέποτε ούτοι υπήρξαν φίλοι ή βοηθεϊ τοΰ έν τώ Βυζαν
τινά) Κράτει 'Ελληνισμού. Τουναντίον μάλιστα. Μολονότι πολλάκις ύπετά- 
γησαν καί έπλήρωνον φόρους ύποτελείας εις τό Βυζάντιον, διετήρησαν, παρά 
ταΰτα, τήν φυλετικήν των συνείδησιν καί γλώσσαν και. έγένοντο συχνάκις 
παραίτιοι πολλών συμφορών διά τόν Ελληνισμόν. Καί δύναταί τις νά εΐπη 
δτι υπήρξαν οί κυρίως υπαίτιοι διά τήν παρακμήν καί τήν συνεπείρ ταύτης 
μετέπειτα πτώσιν τοΰ Βυζαντινού Κράτους, Άλλά καί σήμερον ακόμη έξα·
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κολουθοΰν νά είναι τό κυριώτερον έμπόδιον είς τήν άποκατάστασι.ν τοΰ Ε λ 
ληνισμού έπί τών έν Ευρώπη Ελληνικών χωρών.

Παρατηρήσεις»— Θά έπρεπεν άραγε νά κατακρίνη τις τον Ηράκλειον 
ή Κων)νον τον Πωγωνάτον διά τήν παραχώρησιν τών ανωτέρω εδαφών είς 
ξένα πρός τον Ελληνισμόν "Έθνη; Διά μέν τον Ηράκλειον υπάρχει τό έλα- 
φρυντικόν, δτι εύρέθη προ αδήριτου ανάγκης, διότι έπραξε τοΰτο χάριν τής 
σωτηρίας τών έν Άσία .καί Αίγύπτω χωρών, που ήσαν τότε αί πυκνώτερον 
κατωκημέναι καί πλουσιώτεραι χώραι τής Αυτοκρατορίας. Δι,ά δέ τον δεύ
τερον, δτι είχε μέν τήν δΰναμιν νά εκδίωξη τούς Βουλγάρους πέραν τοΰ 
Δουνάβεως, αλλά δέν τό έπεχείρησε, διότι ή χώρα Ιέκείνη είχεν έρημωθή, παρα- 
μείνασα ακατοίκητος εξαιρέσει ολίγων φρουρίων καί τών παραλίων. Έπε- 
κράτησε δέ καί τότε είς τό Συμβούλων τό Χριστιανικόν πνεύμα τής φιλευ- 
'σπλαγχνίας καί τής διαδόσεως τοΰ Χριστιανισμού πρός αυτούς, ώστε νά 
καταστώσιν ούτοι,, συν τώ χρόνω ωφέλιμοι πρός τό Κράτος. Καί είναι μέν 
βέβαιον δτι πολλαί προσπάΟειαι είχον καταβληθή, υπό ώρισμένων αύτοκ,ρα- 
τόρων, πρός άπορρόφησιν αυτών υπό τοΰ τότε έξελληνισΟέντος Βυζαντινού 
Κράτους, αλλά, δυστυχούς, οί άένναοι πόλεμοι τοΰ Βυζαντίου έν Ά σία πρός 
τον νεοφανέντα έπί Ηρακλείου νέον εχθρόν, τον Μωαμεθανισμόν τών Α ρά 
βων καί μετά ταύτα τών Τούρκοαν, δέν έπέτρεψαν τήν όλοκλήρωσιν τοΰ έργου 
τοον. 'Ό τε δέ παρενεβλήθησαν καί τά γεγονότα τών Σταυροφοριών, αΐτινες 
διήρχοντο διά μέσου τής Βαλκανικής πρός την Κων)πολιν, έπεδεινώθησαν, 
εξ ύπαιτιότητος τούτων αί σχέσεις τοΰ Έλληνιισμοΰ πρός τούς Σλάβους μέ 
αποτέλεσμα νά κατορθώσουν αί εθνότητες αΰταί, συμπεριλαμβανομένων καί 
τών έκσλαβισθέντων Βουλγάρων, νά διατηρήσουν τήν εθνικήν καί βραδύτε- 
ρον καί τήν πολιτικήν των αυθυπαρξίαν. Τό &22 έγένετο ή πρώτη έξάρμη- 
•οις τοΰ Ηρακλείου έκ Κων)πόλεως πρός τήν Άσίαν κατά τών Περσών, άφοΰ 
πρότερον ένεπιστεΰθη ούτος τήν διαφύλαξιν τής πρωτευούσης εις τον συνε
τόν μάγιστρον Βώνονί1') καί εις τον Πατριάρχην Σέργιον. Καί ένώ έπί 
4 έτη πολέμων κατά τών Περσών είχεν απαλλάξει τήν Μ. Άσίαν καί προσε- 
ταιρίσθη τά παρά τον Καύκασον ’Έθνη Χαζάρους, Αρμενίους, Γεωργιανούς, 
"Γβηρας κλπ. ή πρωτεύουσα διέτρεξε τον έσχατον τών κινδύνων. Διότι δ 
Χοσρόης, διά νά φέρη αντιπερισπασμόν είς τον Ηράκλειον καί νά τον άναγ- 
κάση νά εγκατάλειψη τήν Άσίαν καί νά στραφή πρός τήν Κων) πολιν, συν
ήψε συμμαχίαν μέ τόν Χαγάνον τών Άβάρούν. Καί 6 μέν Χαγάνος άινέλαβιε, 
έλαύνων διά Θράκης μέ τά πλήθη του, νά πολιορκήση τήν Κων)πολιν από 
ξηράς, βπερ καί έγένετο τύ 626, ό δέ Χοσρόης, διά μιας στρατιάς, τήν οποίαν

1. Βώνος ή Βένος. Βυζαντινός πατρίκιος και ανώτατος άξιωματονχος ( μάγιστρος) 
της Αυλής τοΰ Αντοκράτορος ΓΗ ρακλείου, διακρινόμένος διά τήν σύνεσίν τον καί τάς 
στρατηγικός αύτοΰ ικανότητας.
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εστείλεν εις τήν Χαλκηδόνα, νά σύμπραξη μέ τούς Άβάρους κατά τής Κων) 
πόλεως. Ό  Ηράκλειος, πληροφαρηθείς ταΰτα, εστείλεν είς ένίσχυσιν τής 
Κων)πόλειος 12 χιλιάδας θωρακοφόρους, αυτός δέ παρέμεινε έν Ά σία αγρυ
πνών, διά νά έπιπέση ώς κεραυνός κατά τής Περσίας.

Π ολιορκία  τή ς Κ ω ν)πόλ€ω ς υπό τώ ν  Β αρβάρω ν.— Ή το  Ιο ύ 
λιος τοΰ G26 δτε 30 χιλιάδες Άβάροι διελθόντες τό Μακρόν τείχος από τάς 
ρωγμάς,πού εΐχεν ύποστή τοΰτο από προηγούμενος εχθροπραξίας, διηυθΰνθη- 
σαν προς τά τείχη τής πρωτευοΰσης. Μέρος τοΰ αμυνόμενου στρατού, μέ τήν 
νεολαίαν τής Καιν)πόλεως (τά παλληκάρια), έξήλθον προς άπόκρουσιν. Καί 
«πολέμησαν μέν γενναίως, αλλά είδοποιηθέντες δτι έρχεται ό Χαγάνος μέ 
τό κύριον σώμα τοΰ στρατού του, συνεπτύχθησαν καί είσήλθον πάλιν διά τών 
πυλών είς τήν Κων)πολιν· Καί πράγματι έφθασεν 6 Χαγάνος άγων 80 χιλ. 
σμμμικτον πλήθος από Άβάρους, Γεπίδας, Βουλγάρους, καί Σλάβους. Οί δέ 
Σλάβοι εφερον μετ’ αυτών καί πλήθος μονόξυλων πλοιαρίων έπί άμαίξών διά 
νά τά χρησιμοποιήσουν έν τή Πραποντίδι. Περί τό τέλος τοΰ Ιουλίου, δ Χα
γάνος πλησιάσας είς τό τείχος, προέτεινε εις τους κατοίκους νά παραδώσωσι 
εις αυτόν τήν πόλιν. Λαβών δμως αρνητικήν άπάντησιν, περιέζευσε ταΰτην 
καθ’ δλον τό από ξηράς μήκος ήμικυκλικώς έξωθεν τών τειιχών, από τής 
Πραποντίδος μέχρι τοΰ μυχοΰ τοΰ Κερατίου Κόλπου. Καί αμέσως, άφοΰ έστησε 
τάς έλεπόλεις, ήρχι,σε τάς εφόδους. Άλλ’ οί πολιορκούμενοι έκαιον τάς έλε- 
πόλεις δι’ άλλου μηχανήματος, τό όποιον έλέγετο κ α τ α ρ τ ύ α  έφευρεθέν- 
τος υπό τίνος ναυτικού.

Σ η μ ε ίω α ις .— Αί έλεπόλεις ήσαν κατασκευάσματα ξύλινα. 'Ωμαίαζον 
μέ μεγάλα δωμάτια υψηλά, εις σχήμα κύβων. ’Έξωθεν, αί τέσσαρες έπιφά- 
νειαί των ήσαν επενδυμένοι μέ δέρματα βοιον μετεκινοΰντο δέ φερόμεναι έπί 
αξόνων οριζοντίων μετά τροχών. 'Η  άνω επιφάνεια ήτο ανοικτή φέρουσα 
ένα σανίδωμα δρθιον, τό όποιον έρρίπτετο έπί τοΰ τείχους κατά τρόπον ώστε 
νά συνδέη τοΰτο μέ τήν έλέπολιν δίκην γέφυρας. Διά κλίμακος δέ έσωτερι
κής άνήρχοντο οί πολιορκηταί καί κατελάμβανον έν μέρος τοΰ τείχους. Ή  δέ 
κ α τ α ρ τ ύ α ,  τήν οποίαν έπενόησεν ναυτικός, πού παρευρέθη κατά τήν 
πολιορκίαν, ήτο έν είδος βαρούλκου (βίντσι) τό όποιον, έκ τών έσω τοΰ τεί
χους έτοποθέτουν ακριβώς απέναντι τής έξωθεν έλεπόλεως. Ό  μέγας δέ μοχ
λός της έρρίπτετο έπί τοΰ τείχους, είς τρόπον ώστε νά έξέχη πρύς τά έξω 
ή κορυφή, πού είχε τήν τροχαλίαν, έκ τής όποιας καί έκρέματο έν εΐδος μι- 
κράς λέμβου. Εντός τής λέμβου είσήρχοντο δύο τολμηροί άνδρες, φέροντες 
μεθ’ εαυτών εύφλέκτους ύλας τής έποχής έκείνης. Κατεβιβάζοντο λοιπόν ούτοι 
διά τής τροχαλίας έξω από τήν έλέπολιν τοΰ έχθροΰ, καί άφοΰ άνεσήκωναν τά 
κάτω δέρματα, έτοποθέτουν άμέσως είς τόν ξύλινον σκελετόν τάς εύφλέκτους 
ΰλας, έθετον πΰρ, είσήρχοντο άμέσως πάλιν είς τήν λέμβον καί άνεσύροντο
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άπό τούς εντός τοϋ τείχους διά τοϋ ίδίου μέσου. Έ ν τώ μεταξύ τούτω ή 
έλέπολις έγίνετο παρανάλωμα τοϋ πυ,ρός. Τότε ό Χαγάνος έστειλε τούς 
Σλάβους μέ τά μονόξυλά των νά πλεόσουν πρός τήν Χαλκηδόνα, διά νά 
μεταφέρουν έκ τών έκεΐ ευρισκομένων Πέρσας έξησκημένους εις τήν έικπάρ- 
θησιν τών τειχών, ταυτοχρόνως δμως δ στύλος τών Βυζαντινών έξελθών τής 
άλύσεως, πού έφρασσε τό στόμιον τοϋ λυμένος, συνέλαβε ή κατεβύθησεν ολα τά 
μονόξυλα τών Σλάβων, πολλοί έκ τών οποίων καί έπνίγησαν έν τή Προποντίδι. 
Ό  Βώνος, νομίσας πρός 'στιγμήν, οτι τό πάθημα τούτο τών Σλάβων του 
θά έσοχμρόνιζε τόν Χαγάνον, έστειλε πρός αυτόν, τόν Πατρίκιον Γεώργιον διά 
νά τόν πείση νά άρη τήν πολιορκίαν, εφόσον δέν είχεν πλέον νά έλπίζη είς 
τίποτε άλλο. Ό  Χαγάνος, ύπεδέχθη τήν Βυζαντινήν πρεσβείαν μέ μεγάλην 
ψυχρότητα καί υπεροψίαν. Έκάθηντο δέ πλησίον του τρεις Πέρσαι επίσημοι, 
μέ τούς όποιους συνωμίλει. Τόν Πατρίκιον Γεώργιον καί τούς συνοδούς του, 
δέν τούς έκάλεσε νά καΟήσουν, άλλά τούς άφήκε νά στέκωνιται όρθιοι, ένώ- 
πιόν του. Άποτανθείς δέ πρός τούς Πρέσβεις τής Κο:>ν)πόλεως ειπεν: «’Ιδού, 
οί φίλοι μου ΙΙέρσαι ,μοί υπόσχονται δτι θά μού στείλουν τρεις: χιλιάδες μα- 
χητάς των. Διά τούτο, σεις, άν θέλετε νά σόοσετε τήν ζωήν σας, πρέπει έκα
στος νά λάβη εν ίμάτιον καί έν ύποκάμισόν καί νά διεπεραιωθήτε όλοι είς τήν 
Άσίαν, δπου οί. φίλοι μου Πέρσαι θά σάς έπι,τρέψουν νά κατοικήσετε, δπου 
καί άν θελήσετε. Τήν δέ πόλιν 'θά τήν άφήσετε εις εμέ. ’Ά ν δέν κάμητε τοϋτο, 
πού σάς λέγω, πρέπει νά γίνετε ή ψάρια καί νά έξαφανισΟήτε μέσα είς τά 
νερά τής θαλάσσης, ή πτηνά διά νά πετάξητε είς τόν αέρα. Ό  δέ βασιλεύς σας, 
όπως μοί λέγουσιν οί φίλοι μου Πέρσαι, ή αιχμάλωτος είναι ή φυγάς, ουδέ 
δΰναται νά στείλη είς σάς βοήθειαν». Ό  Πατρίκιος Γεώργιος τότε άντεπα- 
ρετήρησεν: «Οί φίλοι σου δέν λέγουσιν τήν αλήθειαν. Ό  βασιλεύς καί επι
κουρίαν έστειλε καί εις τήν χώραν των εισβάλλει καί εξολοθρεύει αυτούς». 
Εις Πέρσης άκούσας ταύτα, ύβρισε τόν Γεώργιον. Ό  δέ Γεώργιος άπεκρίθη: 
«Σύ μέν δέν μέ υβρίζεις, άλλ’ δ Χαγάνος, πού επιτρέπει τούτο». ’Έπειτα 
ειπεν είς τόν Χαγάνον: «Ένώ έχης τόσα πλήθη, τί χρειάζεσαι τούς τρισχι- 
λίους Πέρσας; ‘Ημείς τήν πόλιν ουδέποτε άφίνομεν. Επειδή δέ νσμίζομεν 
δτι λέγομεν ορθόν τι, διά τούτο ήλθαμε ν πρός σέ, εάν δέν θέλης νά όμιλής 
πρός ημάς περί ειρήνης, άφες νά φύγωμεν». Επειδή δέ πλέον έματαιώθη ή 
απόπειρα πρός είρήνευσιν, έπανελήφθησαν αί έχθροπραξίαι. Είς μάτην οί 
Άβάροι μετεχειρίσθησαν δλας τάς πολιοοκητικάς μηχανάς των. Αί έφοδοί 
των άπεκρούσθησαν. Είς μάτην οί Σλάβοι έπεχείρησαν καί έδοκίμασαν διά 
μονοξύλο.)ν νά μετσ,φέρουσι Πέρσας έκ τής απέναντι Χαλκηδόνος. Τήν φοράν 
αυτήν οί Βυζαντινοί άφήκαν τά μονόξυλα νά πλησιάσουν είς τήν Χαλκηδόνα 
καί νά παραλάβουν Πέρσας. Άλλά κατά τήν επιστροφήν, έξήλθε δ στόλος 
καί τά έβύθισεν αύτανδρα. Έπνίγησαν χιλιάδες Σλάβων καί Περσών. Τόσον
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δέ :μεγάλη ήτο ή προξενηιθεισα εις αυτούς καταστροφή, ώστε, αύτόπτης μάρ- 
τυς, ό Γεώργιος Πισίδης ( ν) να όνομάση τόν Κεράτιον Κόλπον «Έρυθράν 
θάλασσαν» έκ τοϋ αίματος πού έχΰθη. Κατεπτοημένοι ώς ήσαν οι υπόλοιποι 
Σλάβοι μίαν νύκτα,έγκατέλειψαν τό στρατύπεδον τού Χαγάνου, καί άνεχώ- 
ρησαν έσπευσμένως, διά Θράκης, είς τάς εστίας των. Τά γεγονότα αυτά 
έπλήρωισαν θάρρους τούς πολιουρκουμένους, οΐτινες καί άνοίξαντες τάς πύλας 
έξήλθον, έπετέιθησαν κατά τών καταπεπτοημένων Άβάρων καί έφθειραν πολ
λούς έξ αυτών. Ό  Χαγάνος έγινε εξω φρένων διά τάς οίκτράς αποτυχίας 
του. ’Αλλά, συγχρόνως, ήννόησεν οτι ούδέν δύναται νά πράξη καί άπεφάσισε 
νά άναζεύξη καί άπέλθη. Τήν νύκτα τής 7ης προς τήν 8ην Αύγούστου τού 
626, έκαυσεν ολα τά μηχανήματά του, άν έτρεφε τά οχυρωματικά του έργα 
καί διέλυσε τό στρατόπεδόν του. Τήν δέ άλλην ημέραν, προσεπάΟησε νά 
έλθη είς συνεννόησιν μέ τόν μάγιστρον Βώνον, μήπως τυχόν έπιτύχη καί 
λάβη χρηματικόν τι ποσόν. ’Αλλά ό Βώνος άπήντησεν, δτι παρήλθεν ή ευκαι
ρία καί δέν έχει πλέον δ ίδιος εξουσίαν νά συνθηκολογήση. Καί δτι δ αδελφός 
τού Αϋτοκράτορος Θεόδωρος, αφού κατετρώπωσε τήν ΐέναντίον του σταλεισαν 
στρατιάν τών ΙΊερσών, φθάνει όσονούπω έξ Άσίας καί αφού διαπεραιωθή είς 
τήν Ευρώπην θά έλθη κατόπιν του καί θά τόν άκολουθήιση μέχρι τήν χώραν 
του δπου καί ήμπορεΐ νά διαπραγματευθή προς αυτόν. Ό  Χαγάνος, άκού- 
σας ταύτα, έπετάχυνε τήν φυγήν του διά μέσου τής Θράκης. Τοιοϋτον ύπήρ- 
ξεν τό τέλος τής πολυθρυλήτου ταύτης πολιορκίας τής Κων)πόλεως υπό τών 
Άβάρων, έν συμπράξει μετά τών ΙΙερσών, ήτις τά μέν δπλα τοϋ Χριστιανι
σμού έδόξασε, τούς δέ αλλοθρήσκους, τούς προσβαλόντας εκ τε τής Ευρώπης 
καί Άσίας, κατήσχυνε. Τήν μεγάλην ταύτην νίκην τής Κων)πόλεως έπηκο- 
λούθησαν αί ραγδαΐαι νίκαι τού ΤΙρακλείου έν Ά σία καί προ πρύ πάντων 
ή τελευταία, έπί τών έρειπίων τής αρχαίας Νινευΐ, (ίεξωθεν τής σημερι
νής Μουσούλης) ένθα δ Ηράκλειος, ιδία χειρί, έφόνευσεν, έν συμπλοκή 
τόν αρχηγόν τών Περσών Ραζάτην. Ή  ήττα τών Περσών έπέφερε καί τό 
τέλος τού πείσμονος Χοσρόου, διότι ούτοι άποκαμόντες έκ τών μεγάλων άπιο- 
λειών των έκ τού μακροχρονίου πολέμου, έπανεστάτησαν, υπό τήν αρχηγίαν 
τού υιού του Σιρόη, δστις, αφού καθήρεσε τόν πατέρα του άνέλαβεν δ ίδιος 
τήν βασιλεία καί έσυνθηκολόγησε προς τόν Ηράκλειον. 'Τπεχρεώ'Οη δέ νά 
παραδώση προς τόν Ηράκλειον τόν τε έν αιχμαλωσία διατελοϋντα Τίμιον 
Σταυρόν τού Σωτήρος, τόν όποιον ειχον άρπάσει οί Πέρσαι έξ 'Ιερουσαλήμ, 
τόν Πατριάρχην, τής Α γία ς αυτής πόλεως Ζαχαρίαν, έβδομήκοντα χιλιάδας 
χριστιανούς αιχμαλώτους καί συνάμα νά έκκενώση δλας τάς χώρας τής Μεσο
ποταμίας καί Συρίας. Ταύτα πάντα παραλαβών δ Ηράκλειος, έπεστρεψε, έν 
θριάμβιρ είς Κων)πολιν.

11 «Πααχάλίον Χρονικόν». « 'Η ράκλειός».
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Παρατηρήσεις.— Αί, μεγάλαι αύται νίκαι τοΰ Χριστιανισμού κατά 
τών Άβάρων, έξωθεν τής Κων) πόλεως εν Ευρώπη άφ’ ενός και άφ’ ετέρου 
έν ’Ασία πατά τών Περσών, συνιετελέσθησαν χάρις είς τήν έξαψιν τοΰ θρη
σκευτικού συναισθήματος τοΰ έδραϊσμένου είς τήν πίστιν τοΰ Χριστοΰ και 
τής Θεομήτορος, τήν προκληθείσαν υπό τοΰ ΙΙατριάρχου Σέργιου καί τοΰ 
μαγίστρου Βώνου εν τε τώ άμυνομένω στρατώ καί τώ λαώ τής Κων)πόλεως, 
ο'ύτινες έν τή πεποοθήσει των πρός τήν Παναγίαν, ώπτασιάζοντο ταύτην, 
περιερχομένην έπί τών τειχών. Τοΰτ’ αυτό επραττεν καί ό Ηράκλειος, δστις 
κρατών άνά χειρ ας τό σύμβολον τοΰ Χριστιανισμού, τον Σταυρόν καί τήν 
εικόνα τής Θεομήτορος, παροάρμα τους μαχητάς του, έν'θαρρΰνων καί έμπνέων 
είς αυτούς τήν πεποίθησιν, δτι εχουσι τήν συμπαράστασιν τοΰ τε Θεοΰ καί 
τής μητρός τοΰ Ίησοΰ Χριστού- ΤΙ τοιαύτη πεποίθησις έπί τήν αληθινήν 
πίστιν τοΰ Χριστοΰ, έν τε τώ Μεσαιωνικά) Έλληνι,σμώ καί τώ Νεωτέρορ, έθαυ- 
ματούργησε πάντοτε. ’Ιδίως οσάκις, οί κατά καιρούς ίθύνταρες αύτοΰ, αιρό
μενοι οί ίδιοι είς τό ύψος τών περιστάσεων ηδυνήθησαν νά έμπνεΰσουν τον 
μαχάμενον λαόν έπί ταύτην τήν πίστιν.

«Ειά τοΰ Χριστοΰ τήν πίστιν τήν Α γίαν 
γιά τής Πατρίδος τήν ελευθερίαν, 
γι’ αυτά τά δύο πολεμώ 
Μ’ αυτά νά ζήισω έπιθυμώ,
Καί άν δέν τ ’ αποκτήσω 
τί μ’ ωφελεί νά ζήσω;»

Τ/ψαλλον οί ήρωες τοΰ 1821. Ή  ιδία αληθής πίστις καί πεποίθησις έπί 
τής προστασίας τής Θεομήτορος πρός τήν άφιερωμένην πρός Αυτήν Πόλιν 
ένέπνευσε καί τον τότε μεγαλόπνοον Πατριάρχην Σέργιον, ή άλλον τινά θρη- 
σκευόμενον ποιητήν, δστις καί συνέθεσε τον αθάνατον ’Ακάθιστον λεγόμενον 
'Ύμνον πρός τήν Θεοτόκον, έπί τή σωτηρία τής Κων)πόλεως, ήτις έκφράζει 
τά ευχαριστήρια πρός Αυτήν διά τήν μεγάλην νίκην καί παρακαλεί συνάμα 
Ταύτην, όπως προσυατεύη καί έλευθερώνη τήν Πόλιν έκ παντοίων κινδύνων.

Ό  Ακάθιστος πρός τήν Θεοτόκον 'Ύμνος:
«Τή Ύπερμάχσ) Στρατηγω τά νικητήρια, 
ώς λυτρίϋθεΐσα τών δεινών ευχαριστήρια,
’Αναγράψω Σοι ή Πόλις Σου, Θεοτόκε,
Άλλ’ ώς έχουσα τό Κράτος άπροσμάχητον, 
έκ παντοίων με κινδύνων έλευθέρωσον,
'Ίνα  κράζω σοι, χαΐρε νύμφη ανύμφευτε!!!»

Ερμηνεία τοΰ Ακαθίστου 'Ύμνου
«Πρός σέ τήν ύπερασπίστριαν Στρατηγόν, ώ Θεοτόκε,
’Εγώ ή Πόλις Σου αφιερώνω πρός Σέ τήν εορτήν τών
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νικητήριων ώς εορτήν ευχαριστηρίων, διότι -μέ τήν 
βοήθειάν σου έλυτρώθηκα από τά δεινά τοΰ πολέμου.
Άλλά συ επειδή έχεις τήν δύναμι,ν άκαταμάχητον,
(άνίκητον) έλευθέ,ρωσόν ιμε άπό παντός είδους κίνδυνων,
'Ίνα  άναψωνώ πρός Σε, «Χαΐρε Νύμφη, ανύμφευτε»!».

Σ η μ ε ίω σ ις .— Ακάθιστος λέγεται, διότι τήν ώραν πού τόν ψάλλουν, 
ούδείς πρέπει νά κάθηται, άλλ’ δλοι νά στέκωνται όρθιοι. Οι δέ Άβάροι φεύ- 
γοντες, ήπείλησαν μέν διά κραυγών τους κατοίκους, τής Κων)πόλεως, δτι θά 
έπανέλθουν, διά νά τούς τιμωρήσουν, δέν έτόλμησαν δμως ν’ άναφανοΰν. 
Άλλ’ έστράφησαν πρός τάς άλλας Εύρωπαϊκάς χώρας· Μετά πολλάς λεηλα
σίας και σφαγάς, ήττήθησαν, κατά κράτος, υπό τοΰ Βασιλέως τών Φράγκων 
Καρόλου τοΰ Μεγάλου, παρά τόν Τίσσαν ποταμόν και κατελύθη οιυτω τό 
κράτος των. Οι έναπομείναντες έξ αυτών συνεχωνεύθησαν μετά τών Σλάβων 
και τών όμοφύλων των Βουλγάρων.

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία .— Μένανδρος ( P ro tec to r) , Θεοφύλακτος, Σιμοκάλλης, 
Πισίδης, Γίββων, Παπαρρηγόπουλος, Herzberq.

Τά τελευταία  έτη τοΰ Η ρακλείου, 630 - 641.— Οί πολυχρόνιοι 
καί πεισματώδεις άγώνες τοΰ Ηρακλείου κατά τοΰ Χοσρόου συνετέλεσαν άφ’ 
ενός μέν είς τήν έξασφάλισιν τών Ασιατικών χωρών τοΰ Βυζαντινοΰ Κρά
τους, διότι ή Περσία έφαίνετο τελείως έξηντλημένη καί ταπεινωμένη, άφ’ 
ετέρου δέ καί ή Θράκη μέ τήν πρωτεύουσαν καί τάς λοιπάς Βαλκα,νικάς 
χώρας ησύχασαν άπό τά δεινά τών εισβολών τών Άβάρων. Ό  'Ηράκλειος 
έπιστρέψας έκ τής Άσίας μέ τόν Τίμιον Σταυρόν 630, μολονότι έπασχεν 
εξ' άνιάτου άσθενείας, δι’ εκείνην τήν έποχήν (εξ ΰδρωπος), τήν άνοιξιν 
τοΰ 631, έπορεύθη είς ‘Ιερουσαλήμ διά τήν τοπαΟέτησιν τοΰ Τιμίου Ξύλου είς 
τόν Ναόν τοΰ Άγιου Τάφου, καί τήν έπιθεώρησιν τών τόπων έκείνων, πού 
ύπέφεραν πολλά άπό τούς Πέρσας. Άλλ’ έκεΐ διατριβών, διεπίστωσεν δτι αί 
χώραι έκεΐναι, τάς όποιας είχε πισιεύσει οτι έξησφαλίσθησαν άπό τούς Πέρ
σας, ήρχισαν νά άπειλώνται άπό νέον 'εχθρόν, δστις έως εκείνην τήν έποχήν 
ύπνωτεν. Ούτοι ήσαν οί λαοί τής Χερσονήσου Αραβίας ,οί όποιοι, ένωθέντες 
πολιτικώς καί θρησκευτικώς είς έν κράτος, προέβαινον είς δοκιμαστικάς έπι
δρομάς πρός τήν Συρίαν, Καί κατ’ άρχάς μέν δέν διείδε τόν κίνδυνον, άλλά 
μετά τινα καιρόν, δτε έστειλαν ούτοι πρεσβείαν, ήτις έπρότεινε πρός τόν Η ρά 
κλειον νά. άσπασθή καί αυτός τό νέον θρήσκευμα τοΰ Νέου Προφήτου καί 
βασιλέιος αυτών Μωάμεθ. Τότε έστειλε κατ’ αυτών διάφορα άποσπάσματα. 
Άλλά ταΰτα ήττώντο καί έξεμηδενίζοντο. Επειδή δέ ό ίδιος δέν ήδύνατο νά 
έκστρατεύση, έπεμψε τόν άδελφόν του Θεόδωρον, μέ άξιόλογον δύναμιν. 
Άλλά καί ούτος ήττήθη κατά κράτος· Κατόπιν τούτου, ό Ηράκλειος συνε- 
κρότησεν έκεΐ συμβούλιαν τών στρατηγών του, διά νά εξετάσουν τά αίτια διά
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τα όποια οι μέν "Αραβες νικοΰν, οι δέ Χριστιανοί ήττώνται. ΟΊ ’Άραβες 
οΰτε κατ’ αριθμόν ύπερέβαινον τά χριστιανικά στρατεύματα, οΰτε οπλισμόν 
εΐχον άνώτερον, οΰτε πολεμικήν τακτικήν υπερπέραν. Ποιον λοιπόν ήτο τό 
έλατήριον εκείνο, πού τούς καθίστα νικήτας; Είς τό ερώτημα, έσηκώθη είς 
γέρων αξιωματικός και άπεφάνθη ώς έξης περίπου: «ΑΊ νίκαι. τών Μουσουλ- 
μάνων είναι απόρροια τής Θείας θελήσεως. Διότι ό Θεός, ένεκα τών αμαρτιών 
τών Χριστιανών, στέλλει τούς Μουσουλμάνους, διά νά τιμωρήσουν τούς πρώ
τους». Τήν άποψιν ταύτην, δυστυχίας, ούδείς άντέκρουσεν. Ούδ’ αυτός 6 
Ηράκλειος. ’Έκτοτε οι ’Άραβες έπί πολλά έτη, άπέβησαν αήττητοι. Καί 
ήτο επόμενον, εφόσον τά χριστιανικά στρατεύματα, έπορεύοντο είς τήν μάχην 
μέ τήν πεποίθησιν, οτι είναι καταδικασμένα υπό τοΰ Θεοΰ νά ήττηθοΰν ενώ, 
έξ αντιθέτου, οι "Αραβες μέ τήν πεποίθησιν, δτι μέ τήν βοήθειαν τοΰ Αλλάχ 
θά νικήσουν. Έλησμόνησαν οί Χριστιανοί, δτι τό θρησκευτικόν συναίσθημα 
καί ή πεποίθησις, έπί τής βοήθειας τοΰ Χ,ριστοΰ καί τής Θεομήτορος, ήσαν 
εκείνα πού έδιδαν τήν νίκην είς αυτούς, δτε έπολέμουν μέ τόν Ηράκλειον τούς 
Πέρσας τοΰ Χοσρόου. Τήν άκράδαντον λοιπόν ταύτην πίστιν έπί τής βοήθειας 
τοΰ Θεού, τήν οποίαν ειχον άπωλέσει οί Χριστιανοί, τήν ειχον ενστερνισθη 
οί ’Άραβες, μέ τό νέον θρήσκευμα τοΰ Μωάμεθ. Διότι, κατά τόν Μουσουλμα
νισμόν, οί πίπτοντες είς τήν μάχην, κληρονομοΰσιν δλας τάς απολαύσεις έν 
τώ Παραδείσω. Έ φ ’ ώ καί οί ηγήτορες των, κατά τάς μάχας, έκραΐζον: 
«Εμπρός, σάς αναμένει ό Παράδεισος, όπίσω σάς αναμένουν δαίμονες καί 
κόλασις». Έπρέσβευον δτι, δσοι αποθνήσκουν είς τήν μάχην, αποθνήσκουν 
όχι διότι εΰρέθησαν είς τήν μάχην, αλλά διότι ήλθεν ή ώρα τοΰ θανάτου 
των υπό τοΰ πεπρωμένου, εφόσον, κατ’ έκείνην τήν έυραν καί είς τήν κλίνην 
των εάν εύρίσκοντο ακόμη θά άπέθνησκον, οπωσδήποτε. Ό  'Ηράκλειος, 
βλέπων, δτι είναι σοβαρωτάτη ή κατάστασις καί μή δυνάμενος, ένεκα τής 
άσθενείας του, νά έκστρατεύση, έπέστρεψεν είς Κων)πολιν, άφοΰ παρέλαβε 
μαζί του καί τό Τίμιον Ξύλον, τό όποιον δέν ,'ένεπιστεύθη νά τό άφήση είς 
Ιερουσαλήμ, επειδή έβλεπε τούς κατοίκους τών χωρών εκείνων, δτι ήσαν 
απρόθυμοι είς τήν ύπεράσπισιν τής χώρας των, καθότι διέκειντο έχθρικώς 
προς τό ’Ορθόδοξον κράτος τής Kcov)πόλεως. Καί επειδή ήσαν κατά τό 
πλεΐστον αφομοιωμένοι είς τόν Μονοφυσιτισμόν, πολλοί έξ αυτών, εβλεπον τούς 
Άραβας ώς έλευθεριοτάς των. Καί δέν έπαυσε μέν ό Ηράκλειος έκ Κων) 

πόλεομς νά άποστέλη δυνάμεις είς τήν Συρίαν, αλλά μάτην. Οί ’Άραβες, εντός 
ολίγων ετών, κατέλαβαν τήν Παλαιστίνην μέ τήν 'Ιερουσαλήμ, τήν Συρίαν 
μέ τήν Αντιόχειαν, τήν Μεσοποταμίαν καί τό 642 καί τήν Αίγυπτον. Ό  δέ 
Ηράκλειος, πλήρης θλίψεως, άπέθανε τό 641.
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Κ Ε Φ Α  Λ Α Ι Ο Ν  1 5 ο ν

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΤ ΗΡΑΚΛιΕΙΟΤ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Μ ΕΧΡΙ 
Κ.ΩΝ)'ΝΟΤ Δ' TOT E l 11ΑΕΓΟΜΕΝΟΤ ΠΩΓΩΝΑΤΟΤ (641 - 668)

Τον θάνατον τοΰ 'Ηρακλείου έπη,κολούΟησαν θλιβερά γεγονότα έν τή 
οικογένεια του. ‘Ο Ηράκλειος είχε παραγγείιλει νά συμβασιλεύσουν οι δύο 
υιοί του, Κωνσταντίνος δ Γ ',  έκ τής πρώτης συζύγου του καί. δ 'Ηράκλειο νάς, 
έκ της δεύτερος συζύγου του Μαρτίνος, υπό τήν κηδεμονίαν αυτής. Ά λλ’ δ 
Κωνσταντίνος, κατ’ εκείνο τό έτος άπέθανε. ΈπιστεύΌη δέ οτι ούτος έδολο- 
φονήθη τή συνεργεία τής μητρυιάς του. Τότε, δ στρατός έν Μ. Ά σία έστα- 
σίασε κατά τής Μαρτίνης και τήν ήνάγκασε ν’ αναγνώριση ώς συμβασιλέα 
τοΰ υίοΰ της Ήρακλεώνα και τον υιόν τοΰ άποιθανό,ντος Κων)νου Γ ',  τον 
Κώνσταν. Άλλά, είς τάς άρχάς τοΰ 642 μία συνωμοσία, εξυφανθεΐσα έν 
τοΐς άνακτόροις, καθήρεσε τήν Μαρτίνον. Τής έκοψαν τήν γλώσσαν της τοΰ 
δέ Ήρακλεωνά τήν μύτην του· Τον θρόνο,ν έλαβεν δ Κώνστας, είς ηλικίαν 11 
ετών, έπιτροπευθείς υπό τής Συγκλήτου ( 1).

Π αρατηρήσεις.— Τά γεγονότα ταΰτα αποκαλύπτουν, οποία ήσαν τά 
ήθη τής εποχής εκείνης καί μάλιστα εντός τής Αίιλής. Ό  Κώνστας ένηλι- 
κιωθείς, άνέλαβε τά ηνία τοΰ Κράτους, το όποιον, έν τώ μεταξύ, είχε κολο- 
βιοθή ετι περισσότερον από τούς Ά ραβας, πού είχον '.καταλάβει καί τάς 
Βυζαντινός χώρας τής Αφρικής. Προσέτι, ισχυρός στόλος τούτων έμφανι- 
σθείς είς Μεσόγειον, κατέλαβε τήν Κύπρον, 649 καί τήν Ρόδον, 654. Επειδή 
δέ, δ Σΰρος Μωαβία, ήτοίμαζε μέγαν στόλον, διά νά προσίβάλη καί αυτήν ταύ
την τήν Κων)πολιν, δ Κώνστας έπλευσε κατ’ αύτοΰ μέ τον στόλον τοΰ Βυζαν- 
τίου. Είς τά παράλια τής Λυκίας, συνήφθη σκληρά ναυμαχία, κατά τήν όποιαν, 
ύπέστησαν μεγάλας ζημίας άμφότεροι οί αντίπαλοι- Τοΰτο, ήνάγκασε τούς 
Ά ραβας ν’άποσυρΟοΰν.Άφ’έτέρου, λόγω τοΰ .οτι οί Σλάβοι, οί έγκατασταθέν- 
τες εντός τής Βαλκανικής, ώς κυβερνώμενοι υπό ϊδικών των αρχόντων, τών 
Ζουπάνων καλουμένων, ήδιαφόρουν διά τάς άνειλημμένας υποχρεώσεις τουν 
πρός τό Κράτος, δ Κώνστας έξεστράτευσε, διά μέσου Θράκης, έναντίον αυτών 
τούς έπολέμησε, συνέλαβε πολλούς αιχμαλώτους καί τους ύπεχρέωσε νά πλη
ρώνουν φόρον ύποτελείας καί νά στρατεύωνται υπό τοΰ Βυζαντίου (-657-678). 
Τό δέ 662, ώργάνωσεν έκστρατείαν είς Ιταλίαν, μέ σκοπόν νά θέση τάξιν 
είς τάς έκεϊ Βυζαντινός κτήσεις, όπου έπεκράτει μεγάλη ανωμαλία κατά τούς 
χρόνους τής άνηλικιότητός του. Εκεί, παρέμεινεν μέχρι τοΰ 668, ότε καί 
Ιξυφάνθη συνωμοσία έναντίον του, μέ αποτέλεσμα τήν δολοφονίαν αύτοΰ υπό 
τών δυσηρεστημένων, συνεπεία τών φορολογικών μέτρων,τά όποια έφήρμοσεν.

1. Κατά τό διάστημα τοΰτο οί Σλάβοι έπανεστάτησαν, άλλά κατεβλήθησαν νπό 
τ οΰ στρατηγόν Ά νδρέου.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  1 6 ο ν

01  ΒΟ Λ ΓΑ ΡΟ Ι ’Ή  ΒΟΤΛΓΑΡΟΙ
Λαός Φιννουαραλικός, συγγενής τών θύννων, Κουτουργούρων ή Κου- 

τρηγούρων, τών Άβάρων και τών Τούρκων. Τό όνομα έδόθη εις αυτούς άπό 
τοΰ ποταμού Βόλγα, άπό τάς οχθας τοΰ όποιου ώρμήθησαν πρός δυσμάς, 
ακολουθούντες άλλους λαούς. Έ π ί τοΰ αυτοκράτορος ’Αναστασίου, άναφέ- 
ρονται διά πρώτην φοράν, είσβαλόντες μετά τών Σλάβων είς τήν Θράκην 
(50*4). Έ πί ’Ιουστινιανού άναφέρονται, δτι τό 558 εΰρόντες τόν Δούναβιν 
παγωμένον, έπέρασαν μέ τό ιππικόν των, άκολουθοΰντες τούς Κουτρηγούρους 
θύννους, υπό τήν αρχηγίαν τοΰ Ζαβεργάν καί έπήλθον κατά τής Κθ3ν)πό- 
λεως. Άλλά, κατετροπώθησαν υπό τοΰ έν άποστρατεία Βελισσαρίου-

Ό  πρώτος άρχηγός αυτών, πού ήλθεν είς διαπραγματεύσεις μέ τούς 
Βυζαντινούς ήτο ό Κούβρατ, δστις(') εΐχεν ελθει είς Κων)πολιν καί έδέ- 
χ;θη τόν Χριστιανισμόν, έπί Ηρακλείου(2) . Ό  δέ διάδοχος αύτοΰ, ό Άσπα- 
ρούχ, έζήτησεν άπό τόν Αύτοκράτορα Κώνσταν τήν άδειαν νά κατοικήση 
μέ τόν Λαόν του είς τήν τελματώδη χώραν τοΰ δέλτα τοΰ Δουνάβεως, δπερ 
καί έγένετο, έναντι συνεχίσεως τής άλλοτε συμμαχίας μέ τόν Κούβρατ.

Βασιλεία Κ ω ν)νου  Δ ' επ ικληθέντος Π ω γω ν ά το υ  668 - 685.— 
Ό  Κων)νος Δ ' ήτο υιός τοΰ έν Σικελία δολοφονηθέντος Κώνστα- Νεώτα- 
τος άναλαβών τόν θρόνον, έξεστράτευσεν £ίς Σικελίαν, οπού ό ’Αρμένιος 
στρατηγός Μιζίζιος, ώς μετασχών είς τήν δολοφονίαν τοΰ Κώνστα, έστα- 
σίασεν καί άνεκήρυξεν εαυτόν βασιλέα.· Ό  Κων) νος, έπελθών μετά τοΰ στρα
τού καί τοΰ στόλου, ένίκησε καί συνέλαβε τόν Μιζίζιον, τόν όποιον καί έθα- 
νάτωσε. Έ πειτα, διαπεραιωθείς είς ’Ιταλίαν, έπολέμησε τούς Λομβαρδούς καί 
έτακτοποίησεν έκεΐ, τάς σχέσεις τοΰ Βυζαντίου μέ τόν Πάπαν τής Ρώμης, 
μετά τοΰ όποιου ήπειλεΐτο σχίσμα ένεκα τής αίρέσεως τοΰΜον.οθελητισμοΰ(3) · 
Τό έπώνυμον «Πωγωνάτος» τώ έδόθη, διότι δταν έπέστρεψεν είς Κων)πολιν 
έφερε πώγωνα, ένώ κατά τήν έκ Κων)ιπόλεως άνάχωρησίν του, είχε τό πρό- 
σωπον λεΐον, ένεκα τής νεότητάς του. Μόλις δμως έπέστρεψεν έξ Ιταλίας, 
νέος μέγας κίνδυνος ήπείλησε αύτήν άκόμη τήν πρωτεούουσαν. Ό  Μωαβία, άφοΰ 
έστερέωσε τό Νέον Χαλιφάτον, πού ί'δρυσεν, ώς άρχηγός τών Όμμεϊαδών, 
παρεσκεύασε μέγαν στόλον καί στρατόν, μέ σκοπόν νά πριοσβάλη τήν καρδίαν 
αύτήν ταύτην τοΰ Βυζαντινού Κράτους, τήν Κων)πολιν, καί νά έκελέση τήν 
ρήσιν τοΰ Κορανίου, κατά τήν οποίαν ό Προφήτης Μωάμεθ λέγει: «Μέγι
στος στρατηγός Οά είναι εκείνος, πού θά καταλάβη τήν Κων)πολιν. Μακά

1 . 5Α πετίναξε τόν ζυγόν τών Άβάρω ν καί συνεμάχησε μέ τόν ' Η ράκλειον.
2. Τιμηθείς μέ τόν τίτλον τοϋ Π ατρικίου.
3. Α ϊρεσις, δημιουργηθεϊσα υπό τοϋ μονοφυσιτισμού, πρός συμβιβασμόν αύτοΰ

μ ετά  τή ς  ’Ορθοδοξίας.
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ριος και πανευδαίμων ό στρατός τών πιστών, πού θά είσέλθη είς αυτήν, διότι 
θα συγχωρηθούν όλαι αί άμαρτίαι του». Ό  στόλος του τό 673, έπλησίασεν 
είς Κων) πολιν, άπεβίβασε τόν στρατόν του είς τήν Θρακικήν παραλίαν και 
έπολιόρκησε τήν πόλι.ν από ξηράς και. θαλάσσης. Ή  πολιορκία αύτη διήρ- 
κεσεν έπί πέντε έτη (673 - 678). Κατ’ έτος, από τού Απριλίου μέχρι Σεπτεμ
βρίου έγένοντο έπανειλημέναι επιθέσεις, άλλ’ ολαι άπεκρούοντο υπό τού άδαμά- 
στου θάρρους τών άμυνομένων, τούς οποίους μεγάλως έβοήθησεν ή έφευρεσις 
σπουδαιότατου όπλου διά τήν εποχήν εκείνην, τού 'Υγρού Πυρός, υπό τού έκ 
Συρίας αρχιτέκτονας Καλλινίκου.

Σ η μ ε ίω σ ις .— Τό Υγρόν πύρ(Ί ), κατά περιγραφήν υπό τών συγχρό- 
νων του, ήτο μίγμα διαφόρων εύφλεκτου’ υλών, ώς θείου, ελαίου, νάφ'θης, 
ρητίνης κλπ. έν ρευστή καταστάσει, τό οποίον, οί πρόγονοί μας Βυζαντινοί, 
εξετόξευον μέ σίφουνας ή μέσα είς μι-κράς λαγήνους ερμητικώς πωματισμέ- 
νας, τάς οποίας έρριπταν κατά τών εχθρικών πλοίων. Μόλις δέ τό υγρόν, μέ 
τό οποίον περιεβρέχοντο κατ’ αυτόν τόν τρόπον τά εχθρικά πλοία, ήρχετο είς 
επαφήν μέ τόν ατμοσφαιρικόν αέρα, άνεφλέγετο καί τά πάντα κατέκαιεν, ακό
μη καί τόν σίδηρον. Δέν έσβυνε μέ νερό, άλλ’ έκαιε καί έπί τής επιφάνειας 
τής θαλάσσης ακόμη. Κατά τήν παράδοσιν ή φλόίξ του διηθύνετο προς τά 
κάτω. ’Έσβυνε δέ μόνον μέ άμμον, μέ όξος, ή καί μέ ούρον(!) Έ π ί αιώνας, 
δ Πυρφόρος Βυζαντινός στόλος, εΐγεν άποβή δ φόβος καί δ τρόμος τών 
εχθρών. Καί μόνον μετά 5 αιώνας, δτε έφευρέθη ή πυρΐτις καί έφηρμόσθη 
είς τά τότε κατασκευαισΟέντα τυφέκια καί μεγάλα πυροβόλα, ήχρηστεύθη τδ 
'Υγρόν Πύρ. Τούτο συνέβη άλλως τε καί κατά τήν άλωισιν τής Κων)πόλεως 
υπό Μωάμεθ τού Β ' (1453), ένεκα τού βεληνεκούς τών νέων όπλων. Διά τού 
Υγρού Πυρός λοιπόν κατεστράφη δ μέγας στόλος τών ’Αράβων, ή δέ τρι
κυμία συνεπλήρωσε τον όλεθρόν του. Ό  δέ καπά ξηράν στρατός ύπέστη αληθή 
πανωλεθρίαν έκ τού ψύχους είς τό όποιον οί ’Άραβες δέν ήσαν έξ οι,κενωμένοι, 
τών ασθενειών καί τών άλλων κακουχιών, πού έπηκολούθησαν καθώς καί έκ 
τής μεγάλης φΌοράς, πού έπήνεγκον είς αυτούς κατά τάς επιθέσεις, οί αμυ
νόμενοι. Ή  συντριβή αύτη τών ’Αράβων, εταπείνωσε τον ύπερήφανον Χαλί- 
φην Μωαβία, δστις ήναγκάσθη νά ειρήνευσή προς τό Βυζάντιον καί νά 
άποδώση πολλοί έδοχφη, τά οποία είχον καταλάβει πρότερον οί Μωαμεθανοί 
Ά ραβες.

Έ κστρατ€ΐα κατά τώ ν  Βουλγάοων.— Ή  τύχη τού Βυζαντινού 
Κράτους ήτο άπ’ αρχής λίαν δυσμενής. Μόλις κατεβάλλετο εχθρός τις, ένε- 
φανίζετο άμέσως άλλος νέος, χειρότερος τού προηγουμένου. Καθ1’ ον χρόνον

1. 5Αναφερόμενον, υπό διαφόρων συγγραφέων, υπό διάφορα ότ άμαχα, ώς π . y . 
«'Ελληνικόν πυρ», «Θαλάσσιον nvq»y «* Υγρόν πϋρχ κλ,π.
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τό Βυζάντιον ήτο άπησχολημένον μέ τήν υπό τών ’Αράβων πολιορκίαν, οί 
Βούλγαροι, τοϋ Άσπαρούχ ήρχισαν τάς εισβολάς, λεηλασίας καί σφαγάς &ίς 
■ήν Κ,’.τω Ινίοισίαν, τ ψ  με-Τας ’* ΛουνυΑεως κα Αΐιιου. Ό  Κων) νος έξεστρά
τευσεν, άνευ χρονοτριβής, κατ’ αυτών, τό 679, ιμέ στρατόν, καί στόλον, διά 
τής Μαύρης θαλάσσης· Οί Βούλγαροι, τότε ήλλαξαν τακτικήν. ΆπεσύρΒία
σαν είς τά έλη των καί κρυπτόμενοι τήν ημέραν, έπετίθεντο αιφνίδια στ ικώς 
τήν νύκτα, έπιφέραντες οϋτο) μεγάλην φθοράν εις τό Βυζαντινόν στράτευμα. 
Κα,τά κακήν δέ τύχην, ό αύτοκράτωρ ήσθένησε καί άπεσύρθη είς τά λουτρά 
τής Μεσημβρίας, όπάΟεν πάλιν, μετά τινας ημέρας, κχνεχώρησεν είς Κων) 
πολιν, άφείς τούς στρατηγούς του νά διεξαγάγουν τόν πόλεμον. Άλλ’ ό στρα
τός ούτος, έν απουσία τοϋ βασιλέως, περιήλθεν εις παραλυσίαν καί άπεσυνε- 
τέθη. Οί Βούλγαροι, έπωφεληθέντες, κατέλαβον τήν Βάρναν. ’Εκεΐθεν, έρρί- 
φθησαν είς τήν μεταξύ τού Δουνάιβεως καί Αίμου χώραν (Κάτω Μοισίαν), 
όπου αφού έτρεψαν είς φυγήν τό αύτοκρατορικόν στράτευμα, διά τήν σύλληψιν 
αιχμαλώτων, ένεκαινίασαν νεαν μέθοδον- Φερόμενοι τών ίππων των, έκράτουν 
είς χεΐρας των μακρά σχοινία μέ κινητόν βρόχον (θηλειά) (1) είς τό άκρον. 
Έρριπτον τούτον έπιτηδείως, είς τρόπον ώστε ό βρόχος πίπτων νά περνά 
γύρω άπό τόν λαιμόν τοϋ διωκαμένου, οστις κατόπιν καί έσΰρετο όπισθεν 
•τού καλπάζονιτος ίππου τού ιάναβάτου Βουλγάρου. Ό  νέος ούτος τρόπος συλ- 
λήψεως αιχμαλώτων, κατε τάραξε καί τούς στρατιώτας καί τόν έκεΐ διαβιούντα 
Χριστιανικόν πληθυσμόν, οστις προτροπάδην, όσος ήδυνήθη,, έξεκένωσε τήν 
χώραν καί κατήλθεν είς τήν πρός νότον τοϋ Αίμου Θράκην. Οϋτω, δ Άσπα- 
ρούχ, έγένετο κύριος ολοκλήρου τής χώρας, μέχρι τών δρίων τών Σέρβων, 
ήτις καί ,άπεκλήθη, υπό τών νέων κυρίων της, Β ο υ λ γ α ρ ί α· ’Αφού δέ, 
οί Βούλγαροι, ϋπέταξαν καί τούς παρά τόν Δούναβιν οίκούντας Σλάβους, 
τών 7 γενεών λεγομένων, πού είχαν έγκατασταθή είς προγενεστέρους χρό
νους, άνεμίγησαν μετ’ αυτών, δεχθέντες συνάμα καί τό γλωσσικόν ιδίωμά 
τιον. Έλαβον επίσης .καί μερικά στοιχεία πολιτισμού, έδιδάχθησαν τρόπους 
καλλιέργειας τής γής καί εν τινι μέτριο άπέβαλον τόν τουρκικόν χαρακτήρα, 
πού τούς διέκρινεν, έως τότε, άπό τούς Σλάβους, άρχίσαντες βαθμηδόν νά 
έκσλαβίζωνται, βραδύτερον δέ έν μέ ρ ε ι καί νά έξιελληνίζωνται, ώς θά ίδωμεν. 
Άφού δέ έγκατεστάθησαν δριστικώς έπί τής άλλοτε Θρακικής ταύτης χώρας 
τών Έετών Θρακών, έγένετο έν Κων) πόλε ι Συμβούλιον, διά ν’ άποφανθή 
έάν έπρεπε ν’ αφή σου ν τούτον τόν λαόν έκεΐ ή νά έκστρατεύσουν καί τόν άπο- 
διώξουν πέραν τού Δουνάβεως.

Π αοατηούσεις.— Τό πνεύμα τών Βυζαντινών Αύτοκρατόρων ήτο τότε. 
ότι οί έξ Άσίας εχθροί ήσαν οί έπιφοβώτεροι, διότι άπετέλουν κράτη ώργα-

1. Τό γνο)στό «λάασο» τών ’Αμερικανών τοϋ Νότον.
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νωμένα διά τήν εποχήν εκείνην, καί αί, Βυζαντινοί χώραι τής ’Ασίας ήσαν 
πολύ σπουδαιότερα!, καί κατά τήν έκτασιν καί κατά τό πλήθος τών χριστια
νών κατοίκων, ώς καί τον πλούτον καί τών προϊόντων. Διά τούτο ή προσοχή των 
είς τήν Άσίαν ήτο πάντοτε άγρυπνος καί κατά τούτων ιεπολέμουν μέ ολας 
τάς δυνάμεις των. Τοιούτοι δέ ήσαν οί Πέρσαι, απ’ αρχής τής συστάσεως 
τού Βυζαντινού Κράτους, από Μεγάλου Κων)νου ('330) μέχρι τής υπό τού 
Ηρακλείου ήττης τών Περσών (626), ήτοι έπί τρεις δλους αιώνας. ’Από 
τής εποχής δέ ταύτης καί εξής ήσαν οί Ά ραβες Μουσουλμάνοι. Τούς δέ από 
τού Δουνάβεως βαρβάρους δέν έθεώρουν πολύ επικινδύνους, καθότι καί εγκα
θιστάμενοι ούτοι εντός τού Κράτους, διά συμφωνιών, διετήρουν τά προσχή
ματα τής Βυζαντινής κυριαρχίας, όπως καί οί υπό Ηρακλείου έγκατασταθέντες 
Σέρβοι καί Χρωβάται, διότι αί χώραι έκεΐναι είχαν σχεδόν έρημωθή έκ 
τών προηγουμένων επιδρομών Γότθων καί θύννων. Έ ξ  άλλου ή έγκατάστα- 
σις τών ξένων έν ταΐς χώραις έκείναις, άνεπλήριονε τά κενά καί έν μέρει 
άπέβαινεν ωφέλιμος. Πέραν δμως αυτού, έπίστευον τότε, δτι διά τού έκχρι- 
στιανισμού καί τού έξελληνισμού θά άπερροφώντο βαθμηδόν. Καί θά κατωρ- 
θούτο τούτο, εάν δέν ήμπόδιζον οί αδιάκοποι πόλεμοι. Άλλά, δέν ήτο δυνατόν 
νά προΐδωσιν, οί τότε Αύτοκράτορες, άλλοίαν έξέλιξιν. Ούτως έχόντων τών 
πραγμάτων είς τό Συμβούλιον, έπεκράτησεν ή γνώμη νά άφήσουν τον Λαόν 
τούτον είς ταύτην τήν χώραν, οπού σύν τώ χρόνιο μέ τον έκχριστιανισμόν καί 
τον εκπολιτισμόν του θά άπέβαινεν όχι μόνον ακίνδυνος, άλλά καί χρήσιμος, 
διότι θά άπέκρουε πάσαν εισβολήν άλλιον βαρβάρων από τούς πρός βορράν 
τού Δουνάβειος οίκούντας λαούς. Έ φ ’ ώ καί συνομολόγησαν ειρήνην πρός 
αυτούς. Έν τούτοις, ό Θεοφάνης, πού δέν είχε ώς φαίνεται μείνει ευχαριστη
μένος έκ τής άποφάσεως τού Συμβουλίου εκείνου, τήν οποίαν είχε δεχθή καί 
ό Αύτοκράτωρ Κων)νος Δ ' δ Πωγωνάτος αγανακτούν, γράφει έν προκει- 
μένω «θαυμαστόν γάρ ήν άκούσαι τοΐς μακράν καί τοΐς εγγύς, δτι δ πάντας 
έαυτώ υποτελείς καταστησάμενας, τούς τε κατά τήν εώαν καί δύσιν καί 
άρκτον καί μεσημβρίαν, υπό τού μυσαρού καί νεοφανούς τών Βουλγάρων 
Έθνους ήττήθη». 'Ως αν νά έπροφήτευσεν ό πόσων καί δποίων συμφορών 
αίτιος θά άπέβαινεν δ λαός ούτος, δ τόσον αχάριστος άποδει.χθείς.

4Η 6η Οικουμενική Σύνοδος καί ό έξελληνισμός τοΰ κράτους.—
Ό  Αύτοκράτωρ Κων)νος δ Πωγωνάτος συνεκάλεσε τό 680 τήν 6ην Οικου
μενικήν Σύνοδον είς ήν παρέστησαν οί Πατριάρχαι Κων)πόλεως καί Αντιό
χειας, άπεσταλμένοι τού Πάπα τής Ρώμης καθώς καί τών Ιεροσολύμων- 'Η  
Σύνοδος αύτη, ή συνελθούσα έν Κων)πόλει, ύπεστήριξε τήν ’Ορθοδοξίαν καί 
κατεδίκασεν δλας τάς αιρέσεις. Επειδή δέ, αί ;έν Ά σία χώ-ραι τής Μεσοπο
ταμίας, Συρίας, Αίγύπτου καί βορείου Αφρικής, άπωλέσθησαν διά παντός, 
ως κατακτηθεΐσσ,ι υπό τών Αράβων, καί έξισλαμισθεϊσαι κατά τό πλεΐστον,
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οί δέ άπομείναντες εκεί Χριστιανοί ήσαν ΜονσφυσΤται, ώς επί τό πολύ, δ 
αΰτοκράτωρ ώς καί όλοι οί ιθύνοντες έπείσθησαν, δτι τό Κράτος τό ’Ορθό
δοξον άποτελεΐται πλέον από τόν ’Ορθόδοξον Ελληνικόν Κόσμον τής Μ 
Άσίας καί τής Βαλκανικής Χερσονήσου ιμόνον. Διά τοΰτο, τότε συνετελέσθη 
καί ό τέλειος έξελληνισμός τών υπηρεσιών. Ό  έξελληνισμός ούτος είχεν αρχί
σει ήδη επί Θεοδοσίου τοΰ Μικροΰ, περί τά μέσα τής Ε ' έκατονταετηρίδος, 
διά τής συζύγου του ’Αθηναίας Ευδοκίας καί τής άδελιρής του Πουλχερίας. 
Έσυνεχίσθη επί Ιουστινιανού κατά τόν 6ον αιώνα. Έ π ί Μαυρίκιου (582-602) 
οί νόμοι, τά διατάγματα, καί έν γένει, τά δημόσια έγγραιρα, δλα συνετάσσοντο 
εφεξής είς τήν Ελληνικήν γλώσσαν. ’Από δέ τής εποχής Κων)νου τοΰ Πωγώ- 
νάτου καί οί στρατιωτικοί δροι οί έως τότε λατινικοί, άντικατεστάΟησαν καί 
αυτοί μέ Ελληνικούς. Τότε ακριβώς καί τό Κράτος διηρέθη είς στρατιωτι
κά θέματα, είς έκαστον τών οποίων προίστατο στρατηγός ( 1). Έ π ί τέλους δέ 
ήρχισαν νά κυκλοφορούν καί νομίσματα μέ Έλλη νικάς έπιγραφάς. Διά τοΰτο, 
ό μετά ταΰτα αΰτοκράτωρ Κων)νος ό Πορφυρογέννητος γράφει: «Καί οί 
βασιλείς Έλληνίζοντες καί τήν λατινικήν γλώσσαν άποβαλόντες διετέλουν», 
ώστε είς δλους ήδη τούς κλάδους τής δημοσίας υπηρεσίας έπεκράτησεν ή 
Ελληνική.

’Α πώ λεια  τ ώ ν  όίλλωτε Θ ρακικώ ν εδα φ ώ ν . —(Διά τής παραδοχής 
υπό Ηρακλείου τών Σέρβων είς τήν προς νότον τοΰ Δουνάβεως περιοχήν, 
άπωλέσθησαν τά άλλοτε Θρακικά εδάφη, είς τά όποια κατώκουν οί Τριβαλλοί 
Θράκες, οί Σαρδίσκοι, οί Παίονες καί οί Τρήρες. Διά τής παραδοχής τών 
Βουλγάρων είς τήν μεταξύ Δουνάβεως καί Αίμου χώραν, άπωλέσθησαν το. 
εδάφη τών Γενών, Δανθηλιτών καί τών Νιψαίων- "Απασαι αύται αί Θρακικαί 
φυλαί είχαν έξελληνισθή υπό τών αρχαίων 'Ελλήνων καί έπί Ελληνιστικής 
έποχής, διετήρουν όμως καί τά γλωσσικά των Ιδιώματα- "Οτε όμως παρέλα- 
βον καί τόν Χριστιανισμόν έπί Ρωμαιοκρατίας δι’ 'Ελλήνων 'Ιεραποστόλων, 
οί όποιοι έδωκαν είς αυτούς τά ιερά γράμματα είς Ελληνικήν γλώσσαν, βαθμη
δόν «λησμόνησαν τά γλωσσικά των ιδιώματα καί εντελώς έξελληνίσθησαν, 
ώστε κατ’ ούδέν διέφερον από τούς προς νότον οίκοΰντας Ελληνικούς Λαούς.

1. Είς τήν «Π ερί θεμάτων ( «De thematibus» κδ. Βόννης) πραγματείαν Κωνσταν
τίνου τοϋ Πορφυρογειννήτου άναφέρονται δτι ύπήρχον, έπ ί τών πρώτων χρόνων τής 
Μακεδονικής δυναστείας, έν δλω 29 θέματα έξ ών 72 εις τήν Ευρώπην (Δ υ τικ ά ) καί 
17 είς τήν  ’Ασίαν (Α ν α το λ ικ ά ) . Ο! στρατηγοί τών παραμεθορίων θεμάτων εκαλούντο 
«Κατεπάνω», ήσαν <5e ούτοι περιβεβλημένοι μέ ειδικήν εξουσίαν, λόγω τών κινδύνων 
τούς οποίους διέτρεχον, άπό τάς έπιδρομάς τών βαρβάρων αί υπό τήν δικαιοδοσίαν των 
περιοχαί. 'Έ χομεν οντω, είς τήν Θράκην, τόν «Κατεπάνω» τής Άδριανουπόλεω ς.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  1 7 ο ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ  ΙΟ Τ Σ Τ ΙΝ ΙΑ Ν Ο Τ  Β ' (685 - 695).

Μετά τον θάνατον τοΰ Κωνσταντίνου τοΰ Πωγωνάτου άνέβη είς τον 
θρόνον ό υιός του ’Ιουστινιανός Β '. Οΰτος δέν έκληρονόμησε τήν στρατηγι
κήν ικανότητα τοΰ πατρός του, οΰτε τά προσόντα τής πολιτικότητος, είχεν 
δμως ανδρείαν, δραστηριότητα καί πονηριάν είς τον ύπέρτατον βαθμόν. 
Ώστόσον, ή ανδρεία του έφθανε τά δρια τής άγριόιτητος, ή δραστηριότης 
του άπέβη πσλυπιραγμοαυνη, καί ή πονηριά του σκληρότης καί άπανθρωπία.

Πόλεμος ’Ιουστινιανού τού Β' κατά τώ ν  Βουλγάρων καί 
Σλάβω ν.— Οί ’Άραβες, διά νά φέρουν αντιπερισπασμόν είς τό Βυζάντιον, 
ΰπεκίνησαν τούς Βουλγάρους καί Σλάβους έν συμμαχία νά εισβάλουν είς 
τό Κράτος. Ούτοι, άφοΰ έκαμαν πολλάς λεηλασίας είς Θράκην καί Μακεδονίαν, 
έδημιοΰργησαν καί στόλον εις τό Αίγαΐον καί ήρχισαν νά προβαίνουν είς 
πειρατικάς πράξεις- Έτόλμησαν μάλιστα νά είσέλθουν διά τοΰ Ελλησπόντου 
καί εντός τής Προποντίδος. Τότε, ό ’Ιουστινιανός Β ',  έκλεισε ειρήνην πρός 
τούς ’Άραβας, διά τής οποίας ύπεχρεώθη ν’ άποσύρη έκ τοΰ Λιβάνου τούς 
Χριστιανούς, Μαρδαΐτας, πού ήσαν οί μόνοι πού παρείχαν πράγματα είς τούς 
Μουσουλμάνους καί ένέπνεον πολλάκις τρόμον είς αυτούς. Τούτους, είσελθόν- 
τας συν γυναιξί καί τέκνοις είς τό Κράτος, μέρος μέν συνώκησαν είς τήν 
Παμφυλίαν τής Μ. Άσίας, μέρος είς τήν Αρμενίαν, καί τό έπίλοιπον είς 
τήν Θράκην, δπου υπήρχαν πολλά κενά·

Ό  ’Ιουστινιανός Β ', τότε, 687, άπέστειλε τά ιππικά συντάγματα είς 
τήν Θράκην, έξεστράτευσε δέ καί αυτός μέ πεζικά καί έπήλθε κατά τών 
Βουλγάρων, τούς οποίους κατετρόπωσε καί είσήλθεν είς τήν Βουλγαρίαν. 
Κατόπιν τούτου οί Βούλγαροι διέλυσαν τήν πρός τούς λοιπούς Σλάβους 
συμμαχίαν των καί έμειναν ήσυχοι, ό δέ ’Ιουστινιανός έπήλθε τότε κατά τών 
Σλάβων, έν Μακεδονία καί τούς ήνάγκασε καί αυτούς νά καταθέσουν τά 
οπλα. Διά νά διασπάση δέ τήν σύμπραξιν τούτων, ·έν τώ μέλλοντι, μετώκησε 
τούς Σλάβους τής Μακεδονίας είς τήν Μικράν Άσία», είς τό θέμα Όψικίου 
(Βιθυνία καί Μυσία), δπου, έγκατασταθέντας, ύπέβαλεν είς στρατολογίαν. 
Ή  ταπείνωσις τών Βουλγάρων καί Σλάβων καί ή απαλλαγή τής Θράκης 
καί Μακεδονίας από αυτούς, ύπήρξεν τό μόνον άξιόλογον εργον τοΰ 
Τουστινιανοΰ Β '. "Ολα τά μετά ταΰτα άπέβησαν έπιζημιώτατα είς τό Κρά
τος καί φέρουν τήν σφραγίδα μανιακοΰ ανθρώπου.

Επειδή δέ, άφ’ ενός έφυλάκισε* τον γενναΐον στρατηγόν Λεόντιον, δστις 
εχαιρε μεγάλης δημοτικότητος έν τή πρωτευούση, έκ φόβου καί υποψίας 
πρός αυτόν, άφ’ ετέρου δέ έθεσε βαρεΐαν φορολογίαν, προεκάλεσε τήν δυσ-

«ΘΡΑΚΙΚΑ» 6
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αρέσκειαν μεγάλου πλήθους έν Κων)πόλευ(1-). Τούτου ένεκα., ήγέρθη στά- 
σις, υπό τήν αρχηγίαν τοΰ έλευθερωθέντος Αεοντίου, συνελήφθη ο Ιο υ 
στινιανός έρρινοτομήθη και έξωρίσθη είς Χέρσωνα τής Κριμαίας. 695. Τόν 
θρόνον μετ’ αυτόν έλαβεν δ Λεόντιος (695 - 699). Άλλά, κατά τοΰ τελευ
ταίου, έστασίασεν δ ναύαρχος τών Κυβυρραιστών Άψίμαρος, δστις έπελθών 
συνέλαβεν, έρρινοτόμησε καί τόν Αεόντιον καί κατέλαβε τόν θρόνον, έπονο- 
μασθείς Τιβέριος Β '· Έβασίλευσε άπό τοΰ 699 - 705.

Δ ευτέρα  Β ασιλεία  * Ιουσ ιιν ιανου  Β 'τ ο υ  Ρ ιν ο τμ ή το υ  Ό  εξό
ριστος είς Χέρσωνα τής Κριμαίας ’Ιουστινιανός, δ άποκληθείς Ρινό- 
τιμητος, προσεπάθησε νά έγκολπωθή τούς κατοίκους τής Χερσώνος τής Κρι
μαίας. Επειδή δμως οί κάτοικοι, ούδεμίαν σημασίαν έ'διδον είς αυτόν, ούτος 
διεπιραγματεύθη μέ τόν ήγεμόνα τών Χαζάρων, πρός τόν όποιον συνεφώνησε 
νά τόν βοηθήση πρός άνάκτησιν τοΰ θρόνου του, νυμφευθείς μάλιστα καί τήν 
αδελφήν του. Άλλ’ δ Τιβέριος (Άψίμαρος), μαθών ταΰτα, έστειλε πολλά 
δώρα είς τόν Χάζαρον καί τώ ΰπεσχέθη καί πολλά άλλα καί τήν κόρην του 
ώς σύζυγον, υπό τόν δρον νά εξόντωση τόν Ρινότμηιτον· Ουτος δέχεται καί 
στέλλει δύο δημίους. Άλλ’ ό Ρι.νότμητος, τοΰ οποίου ή τόλμη δέν είχεν δρια, 
κατορθώνει καί πνίγει τούς δημίους, έν συνεχεία δέ μέ δύο εμπίστους του, έμβαί- 
νει είς πλοιάριον καί ανοίγεται είς τήν Μαύρην θάλασσαν, έν μέσω φοβερού 
κλύδωνος. Μετά πολλούς δέ κινδύνους εισέρχεται είς τό Δέλτα τοΰ Δουνάβεως 
καί σώζεται. Έκεΐ έρχεται είς συνάφειαν μέ τόν ήγεμόνα τών Βουλγάρων 
Τριβέλην, πρός τόν όποΐον υπόσχεται, μεγάλην αμοιβήν, έάν τόν βοηθήση νά 
άνακαταλάβη τόν θρόνον. Ούτος δέχεται καί έκστρατεύει, έπί κεφαλής πολλών 
Βουλγάρων, διά Θράκης, πρός τήν Κων)πολιν. Καί έπί τρεις μέν ημέρας οί 
έπιδραμόντες άπεκρούσθησαν. Άλλά, τήν τρίτην νύκτα, οί έντός τής πόλεως 
φίλοι τοΰ Ρινοτμήτου τόν είσήγαγον μέσα, διά τίνος αγωγού, δμού δέ ήνοι- 
ξαν μίαν πύλην τοΰ τείχους καί είσήλθον τά στρατεύματα τοΰ Τριβέλου είς 
τήν πόλιν. Τήν πρωίαν εύρέθη ή πόλις κατειλημένη υπό τοΰ Βουλγαρικού 
Στρατοΰ- Ό  Άψίμαρος συνελήφθη, έρρινοτομήθη καί ήχθη ούτος μέ τόν 
ΰπ’ αύτοΰ ρινοτμηθέντα Αεόντιον είς τό Τπποδρόμιον, οπού άμφότεροι βασα- 
νισθέντες ποικιλοτρόπως έθανατώθησαν. Μετ’ αυτών έθανατώθη καί δ Η ρ ά 
κλειος, αδελφός τοΰ Άψιμάρου, διαπρεπής στρατηγός, δ τοσαΰτα τρόπαια 
στήσας κατά τών Αράβων, κατά τό διάστημα τής βασιλείας τοΰ άδελφοΰ 
του· Ούτο.), κατέλαβε τόν θρόνον, διά δευτέραν φοράν, δ Ιουστινιανός δ Β ',  
μέ τήν επωνυμίαν «Ρι.νότμητος» τό 705 - 711.. Πρός δέ τόν αρχηγόν τών 
Βουλγάρων Τριβέλην, δχι μόνον άπειρα δώρα προσέφερε καί έπεδαψίλευσε

1. ' Ο λαός ήτο δνσηρεστημένος διά τούς Απάνθρωπους ' Υπουργούς τον Θεοδόσιον 
χαϊ Στέφανον,
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-π.ιιάς, ώς καί προς τούς Βουλγάρους του, αλλά, τό μέγα δυστύχημα υπήρξε / 
δτι, ό φρενοβλαβής καταστάς ούτος αΰτοκράτωρ παρεχώρησεν είς τήν Βουλ
γαρίαν καί τμήμα τής προς νότον τού Αίμου Θρακικής γής, τό όποιον κατα- 
λαβόντες οί Βούλγαροι, (ονόμασαν Ζαγοράνι. Ούτω πως, οί Βούλγαροι, εθε- 
σαν τόν πόδα αυτών καί είς είς τήν προς νότον τού Αίμου Θράκην, από τήν 
οποίαν, δυστυχώς, δέν έξεδιώχΟησαν. Τόν καρπόν τής φιλίας του, προς τούς 
Βουλγάρους, δέν έβράδυνε νά απόλαυση ό Ιουστινιανός Β ',  διότι ούτοι 
ήρχισαν μετ’ ολίγον λεηλασίας έκ νέου, εις τήν Θράκην·

Κ ρ ίσ εις .— Αί πράξεις ’Ιουστινιανού τού Ρινοτμήτου, κατά τήν δεύ
τε ραν περίοδον τής βασιλείας του (705 - 711), φέρουν τήν σφραγίδα τής 
φρενοβλαβείας. (Οΰτος, τό 707, έξεστράτευσε κατά τώιν Βουλγάρων. Άλλ’ 
έξωθεν τής Άγχιάλου ήττήθη καί έπέστρεψε κατησχημένος)· Έπεχείρησε 
τρεις εκστρατείας, διά θαλάσσης, μόνον καί μόνον διά νά έκδικηθή τούς υπη
κόους του, τούς οίκούντας είς Κριμαίαν, επειδή, κατά τήν εποχήν τής εξορίας 
του, δέν τόν έβοήθησαν οΰτοι νά άνακαταλάβη τόν θρόνον. Καί κατά πρώτον 
έστειλε στόλον μέ τήν εντολήν νά κατασφάξη τούς κατοίκους τής Χερσώνος. 
Άλλ’ οί διοικούντες τόν στόλον ήρκέσθησαν είς τήν σφαγήν τών άνδρών, 
άφήσαντες τά γυναικόπαιδα. Οΰτος, έκμανείς διά τήν παράλειψιν, στέλλει 
δεύτερον στόλον, διά νά φέρη τά γυναικόπαιδα είς Κων)πολιν. Ό  στόλος 
έπλευσε καί παρέλαβε τά γυναικόπαιδα, κατά τήν επιστροφήν δμως, ένέσκυψε 
μεγάλη τρικυμία συνεπεία τής όποιας έπνίγησαν χιλιάδες γυναικοπαιδών- Ό  
Λαός τής Κριμαίας τότε, βοηθούμενος καί υπό τών Χαξάρων, άνεκύρηξε 
Βασιλέα κάποιον Βαρδάνιον ή Βαρδάκην, δστις, άνήκων είς αριστοκρατικήν 
οικογένειαν τής Κων)πόλεως, διετέλει έν Κριμαία εξόριστος από Τιβερίου 
Β '· Ό  ρινότμητος, μαίθών ταύτα, έγινε έξω φρένων καί άπέπτυσε πάντα χαλι
νόν λογικής καί σωφροσύνης. ’Έστειλε τρίτον στόλον μέ διαταγήν νά εξόν
τωση άπαντας τούς κατοίκους τής Χερσονήσου Κριμαίας. Άλλ’ αυτήν τήν 
φοράν, ό στόλος συνετάχθη μέ τούς κατοίκους καί έπί κεφαλής τού Βαρδα- 
νίου, (οστις έπωνομάσθη Φιλιππικός), έξεστράτευσε κατά τής Κων)πόλεο>ς. 
Ό  Ρινότμητος, έν τώ μεταξύ λαμβάνων ειδήσεις καί ανησυχών περί τής 
τύχης τού στόλου τούτου, άνέπλευσε τόν Βόσπορον καί έξήλθεν είς Μαύρην 
θάλασσαν. Έκεΐ ομως συνελήφθη υπό τού έπελθόντος Φιλιππικού καί κατε- 
κρεουργήθη (711). Κατ’ άλλους, έθανατο)0η, μετά τού υιού αυτού Τιβερίου, 
είς Μ. Άσίαν, όπου κατέφυγεν, υπό τού Σπαθαρίου Ήλία, τόν όποιον έστει- 
λεν έπί τούτω ό Φιλιππικός-
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Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  ΦΙΛΙΠΠΙιΚΟΤ ΒΑΡΔΑ ΝΗ (711-713)

Μέ τον Ρινότμητον έληξεν καί ή δυναστεία τοΰ Ηρακλείου, ήτις ήρχισε 
μέ μεγαλοφυ'ίαν καί έξειλίχθη είς φρενοβλάβειαν εντός 100 ετών· Τό όνομα 
Βαρδάνης φαίνεται αρμένικής πρσελεύσεως. Ή  άνάβασις αύτοΰ έπί τοΰ 
Βυζαντινού θρόνου ήτο τυχαία καί ή διάρκεια τής βασιλείας του ύπήρξεν 
σύντομος καί άδοξος. Διότι, επ’ αύτοΰ, οί μέν "Άραβες έπανέλαβον τάς εν 
Άσία έπιδρομάς, οί δέ Βούλγαροι, εκδικούμενοι τάχα τον φόνον τοΰ φίλου 
των ’Ιουστινιανού, έλεηλάτησαν δεινώς τήν Θράκην καί έφθασαν μέχρι Κων) 
πόλεως. Ό  Φιλιππικός, μέ διαφόρους φίλους του κληρικούς, έστιγμάτισε τήν 
στ' Σύνοδον, πού είχε - καταδικάσει δλας τάς αιρέσεις. Τοΰτο δύναται νά 
θεωρηθή καί ώς άπόδειξις τής άρμενικής καταγωγής του- Καί αντί νά φρον- 
τίση περί τής σωτηρίας τών λεηλατουμένων χωρών, Μ. Ά σίας καί Θράκης, 
κατέτριβε τον καιρόν του μέ θρησκευτικά ζητήματα. Άλλά τότε, δύο στρα
τηγοί, ό τοΰ Ό ’ψικίου θέματος Γεώργιος Βούρραφος καί ό τής Θράκης 
Μυάκιος, έπανεστάτησαν, τον συνέλαβον καί τον έτύψλωσαν (713).

Βασιλεία ’Αναστασίου Β' 713 - 716 καί Θεοδοσίου Γ ' 
716 - 7 1 7 .--  Ό  Αναστάσιος Β ',  άνηγορεύθη αύτοκράτωρ, μετά τήν καθαί- 
ρεσιν τοΰ Φιλιππικού- Καί κατ’ άρχάς μέν έφάνη δραστήριος. Έξώπλισεν 
ισχυρόν στόλον, τον όποιον έστειλε ν είς Σ-υρίαν, ίνα καταστρέ/ψη τήν ξυλείαν, 
τήν όποιαν συνοίθρησαν οί ’Άραβες είς τά παράλια, πρός ναυπήγησιν στό
λου, ίνα έπέλθουν κατά τοΰ Βυζαντίου. ’Έθηκε δέ τον στόλον αύτόν υπό τάς 
διαταγάς τοΰ Μεγάλου Λογοθέτου Ίωάννου. Άλλ’ οτε τά πλοία έφθασαν 
είς Ρόδον, τά πληρώματά των έστασίασαν, έφόνευσαν τον ναύαρχον, καί 
άλλοι μέν έγκαττέλειψαν τάς θέσεις τοτν άλλοι δέ κατηυθύνθησαν μέ τά πλοία 
πρός τον Ελλήσποντον. ΙΙροσεγγίσαντες δέ μετά τήν επιστροφήν τοον είς 
τον λιμένα τοΰ Άδραμυτίου, εύραν εκεί κάποιον φοροεισπράκτορα, όνόματι 
Θεοδόσιον, τον οποίον παραλαβόντες μεθ’ εαυτών άκοντα ώδήγουν είς Κων) 
πολιν, ίνα τον αναβιβάσουν είς τον θρόνον. Ό  ’Αναστάσιος Β ',  πτοηθείς 
'έγκατέλειψε τήν πόλιν. Ή  πόλις, πολιορκηθείσα υπό τών έπαναστατών καί 
από Θράκης καί από θαλάσσης, άντέστη έπί 6 ολοκλήρους μήνας. Άλλά, 
τό 716, διά προδοσίας, παρεδόθη είς τούς έπαναστάτας, οί όποιοι καί έκά- 
θησαν έπί τοΰ θρόνου τον εκλεκτόν uov Θεοδόσιον Γ '.  Ούχ’ ήττον όμοτς 6 
διαπρεπής στρατηγός τοΰ θέματος ’Ανατολικού (Ίκονίου),. Λέων ό ’Ίσαυ- 
ρος, δέν άνεγνώρισε τον Θεοδόσιον καί έξεγερθείς, έξεστράτευσε κατά τής 
πρωτευούσης. Ό  Θεοδόσιος τότε διεμήνυσε είς τον Λέοντα ότι. προΌύμως θά 
παρητεΐτο τοΰ ανεπιθύμητου δι’ εαυτόν θρόνου, έάν τώ έχαρίζετο ή ζιοή. Ό  
Λέων ύπεσχέθη τοΰτο, μεθ' δ, ό Θεοδόσιος, παρητήθη, έκάρη μοναχός καί
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είσήλ'θεν είς μοναστήριον (717), άφοΰ πρότερον παρέδωκε τήν βασιλείαν είς τόν 
πρώτον.

Παρατηρήσεις .— Άπό τής εξορίας Ιουστινιανού του Β ' (695) μέχρι 
τής άναβάσεως είς τόν θρόνον τοΰ Αέοντος Ίσαύρου (717), έν βιαστή- 
■ματι 22 ετών, άνήλθον είς τόν Βυζαντινόν θρόνον εξ (6) αύτοκράτορες, 
ενθρονιζόμενοι, δ είς κατόπιν τοΰ άλλου υπό τοΰ διαδόχου των έκαστος καί 
άκροτηριαζόμενοι, ή θανατούμενοι. Ταΰτα δέ συνέβαινον δι’ εξεγέρσεων εις 
τήν πρωτεύουσαν, εΐτε είς τά θέματα. Τά τείχη τής Κων),πόλεως, τά όποια 
άπέβαινον άπόρΟητα διά τους εξωτερικούς εχθρούς, οί οποίοι κυριολεκτικώς 
έθραυον τάς κεφαλάς των, οσάκις άπετόλμων νά τήν πολιορκήσουν, ώς βλέ- 
πομεν, πολύ εύκολα παρεβιάζοντο, οσάκις ό Απερχόμενος και πολιορκίαν ήτο 
Βυζαντινός στρατηγός ή άλλος άξιωματοΰχος. Τοΰτο σημαίνει, δτι καί ή 
Φρουρά καί ό λαός ήνοΰνίτο υπό μίαν θέλησιν, οσάκις έπολιορκοΰντο υπό 
ξένου έθνους. Καί δτι, μή υπάρχοντας εξωτερικού1 κινδύνου, επειδή ήσαν 
διηρημένοι είς κόμματα, τό καθέν συνετάσσετο μέν τόν ίδικόν του εύνοούμε- 
νον. Διά τοΰτο, οί έκ τών θεμάτων Απερχόμενοι καί πολιουρκοΰντες τήν πρω
τεύουσαν, δέν συνήντων ανένδοτον άντίστασιν, άλλά βοηθούμενοι υπό τών 
εντός τών τειχών φίλων των, έγίνοντο εύκολα κύριοι τής πόλεως. "Οσον 
αφορά δέ τά ήθη τής έποχής εκείνης, τοΰ στ' καί ζ ' αίώνος, βλέπομεν, 
δτι ταΰτα εύρίσκοντο είς πολύ χαμηλόν επίπεδον. Διότι, ακρωτηριασμοί 
Αύτοκρ απόρων ή θανατώσεις αυτών κατόπιν βασάνου καί έξευτελισμών έν 
τώ Τπποδρομίω ένώπιον εξάλλου καί κορυβαντιώντος λαοΰ, διψώντος διά 
τοιαΰτα απαίσια θεάματα, δεικνύουν δτι αί παραγγελίαι τοΰ χριστιανισμού 
περί αγάπης, συγκαταβάσεοας, συγχωρήσεως, ανοχής κλπ. κλπ. δέν έλαμβά- 
νοντο σοβαρούς ύπ’ σψει· Τουναντίον μάλιστα, εφόσον ώς άγριοι καί κανί- 
οαλλοι συμπεριεφέροντο, έκαστος ιέκ τών διαδόχων τοΰ θρόνου πρός τόν προ- 
κάτοχον αύτοΰ. "Οθιεν εύλόγως διερωτάται τις, ποΰ ήτο ή θρησκευτική έπί- 
δρασις τόσων έκκλησιαστικών άρχόντων καί τών εκατοντάδων χιλιάδων μονα
χών, τών διαιτωμένων είς χιλιάδας μοναστηρίων; Δια,τί δέν ήδύναντο νά 
εννοήσουν οί τότε ηγήτορες τής θρησκείας τοΰ Σ.ταυρωθέντος Χριστού, δτι 
χριστιανισμός σημαίνει ανθρωπισμός καί δ'χι προσήλωσις είς τούς ξηρούς 
Θρησκευτικούς τύπους, είς τόν φανατισμόν καί τήν μισαλλοδοξίαν; Άλλ’ 
αληθώς αίσχύνεται τις νά έπεκταθή έτι περισσότερον έπί τοΰ θέματος αύτοΰ. 
Τό δυστύχημα μόνον είναι, δτι ή τοιαύτη ανήθικος κατάστασις, κληρονομη
θεί σα άπό τά Ρωμαϊκά αμφιθέατρα, δπου άνθρωποι έρρίπτοντο είς τά Θηρία, 
καί ένισχυθεΐσα διά τής επιρροής τών βαρβάρων έπιδρομέων, πολλοί έκ τών 
οποίων άνελάμβανον καί ανώτατα αξιώματα έν τή Βυζαντινή Αυλή, έξηκο- 
λούθησε νά ύφίσταται καί κατά τούς μετά ταΰτα αιώνας, μέ τελικόν αποτέ
λεσμα τήν παντελή καταστροφήν τοΰ τε Κράτους καί ’Έθνους.
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Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  ΛΕΟΝΤΟΣ Γ ',  ΤΟΤ ΙΣ Α Τ Ρ Ο Τ  (717-741)·

Ούτος, γεννηθείς είς Γερμανικείαν (βόρειον Συρίαν) τό 680, έκ μικρας 
ηλικίας, κατώκει είς την παρά τον Εΰξεινον Πόντον Μεσημβρίαν τής Θράκης, 
όπου είχε μετοικήσει ό πατήρ του έξ Ίσαυρίας καί μετήρχειτο τόν ζωέμπορο ν- 
"Οτε ό ’Ιουστινιανός Β ',  τό 705, έπήρχετο κατά τής Κων)πόλεως μέ τούς 
Βουλγάρους, «στρατολογεί καί τούς Έλληνας τών μερών όπόΟεν διήρχετο· 
Μεταξύ τούτων κατετάχθη καί δ Λέων, ότε εφθασεν ή στρατιά είς Μεσημβρίαν. 
Επειδή δέ δ στρατός ούτος ύφίστατο στερήσεις, ελλείψει χρημάτων, δ Λέων 
κατέπεισε τόν πατέρα του νά χαρίση είς τόν Ιουστινιανόν, (τόν Ρι,νότμητον) 
διά τό στράτευμα, πεντακόσια (500) πρόβατα. Ό  Ιουστινιανός, άνελθιυν ειίς 
τον θρόνον, δέν έλησμάνησεν τήν ευεργεσίαν καί άνηγόρευσε τόν Λέοντα Σπα
θάριον έν τή Αυλή'· 'Η  τοιαύτη εύνοια ώς ήτο φυσικόν, έπέσυρε πρός αυτόν, 
τόν φθόνον τών άλλων αύλικών, οΐτινες καί κατηγόρησαν τούτον πρός τόν Ιο υ 
στινιανόν Β ',  ότι αποβλέπει δήθεν είς τόν θρόνον. Ό  καχύπαπτος Ιουστι
νιανός Β ',  δέν τόν «κακοποίησε μέν, αλλά, διά νά τόν άπομακρύνη, τόν έστει- 
λεν είς τήν παρά τόν Καύκασον χώραν τών 'Αλανών ϊνα πολεμήση τούς Άβα- 
σγούς. Ό  Λέων άπελθών, έπορεύθη είς τήν χώραν τών ’Αλανών, έξετέλεσε 
τήν αποστολήν του καί μετά ταΰτα έπανήλθεν είς Κων)πολιν.

'Ύπό ’Αναστασίου δέ τοΰ Β ',  διωρίσθη στρατιωτικός διοικητής τοΰ Θέμα
τος ’Ανατολικού (Ίκονίου). Μετά τήν έκθρόνισιν τοΰ ’Αναστασίου, δ Λέων 
δέν άνεγνώρισε τόν Θεοδόσιον Γ '.  Καί άφοΰ εξησφάλισε τό Θέμα του από 
τούς ’Άραβας, έκίνησε κατά τής Κων)πόιλεως καί κατέλαβε πρώτον τήν Νικο
μήδειαν· Στρατός, έκ Βυζαντίου σταλείς εναντίον αύτοΰ, υπό τόν υιόν τοΰ 
Θεοδοσίου, ήττήθη καί ήχμαλωτίσθη- Τοΰτο, ήνάγκασε τόν Θεοδόσιον νά παρα- 
δώση τήν πόλιν είς τόν νικητήν Λέοντα, όστις είσελθών έστέφθη υπό τοΰ 
Πατριάρχου αΰτοκράτωρ 717.

Π ολιορκία  τΰ ς  Κ ω ν)π όλεω ς υπό τώ ν  ’Α ρ ά βω ν.— Μόλις δ Λέων 
ένεκαθιδρύΟη έπί. τοΰ θρόνου, κίνδυνος μέγας άνεφάνη διά τό Κράτος. Ό  αρχη
γός τών ’Αράβων Μωσλεμά, τήν άνοιξιν τοΰ 717, μέ 1800 πλοία, είσήλθεν έκ 
τοΰ Αιγαίου είς τόν Ελλήσποντον καί άπεβίβασε πολλάς χιλιάδας στρατού είς 
τήν Θρακικήν Χερσόνησον (Καλλίπολιν). Καί δ μέν στρατός ούτος, δδεύων 
διά Θράκης, είς δύο φάλαγγας, ών ή ,μία έπορεύετο παραλιακώς διά τών σημε
ρινών Γανοχώρων, έ'χουσα αριστερά τήν δασώδη οροσειράν τοΰ Ίεροΰ "Ορους, 
καταλαμβάνουσα ιά κείμενα φρούρια. 'Η δέ έτέρα, έκ τής δυτικής πλευράς 
τοΰ Ίεροΰ ’Όρους, διά μέσου τών δασωδών εκτάσεων, πορευομένη, έφθασεν 
είς τήν πεδιάδα τοΰ Παν ίου, όπου καί συνηντήΟη μέ τήν πρώτην. Άμφότε- 
ραι δέ ένωΟεισαι. κατηυ'θύνθησαν, διά Βισάνθης (Ριαιδειστοΰ), ΊΙρακλείας
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καί Σηλυβρίας πρός τήν Κων)πολιν, τήν οποίαν και έπολιόρκηΐσαν, από ξη- 
ράς. Ό  δέ στόλος τών Αράβων, άφιχθείς, άπέκλεισεν αυτήν από θαλάσσης, 
αναπτυχθείς από τής παραλίας τοΰ Έπταπυργίου (Γειδικουλέ) μέχρι τοΰ 
άκρου τοΰ Χρυσού ΐΚέρατος, δπου ή είσοδος τοΰ Κερατίου κόλπου, ήτις έφράσ- 
σετο υπό τής άλύσεως. Άλλά, μετά καιρόν, πνεύσας σφοδρός νότιος άνεμος, 
ήνάγκασε τον αραβικόν στόλον νά καταφυγή εντός τοΰ Βοσπόρου καί είς τον 
λιμένα τής Χαλκη'δόνος. Πολλά δμως πλοία, μή προλαβόντα νά καταφύγω- 
σιν, ύπέστησαν έπίθεσιν τών πυρφόρων βυζαντινών δρομώνων καί κατεκά- 
ησαν διά τοΰ ‘Τγροΰ Πυρός. Ά λλ’ είς αντιστάθμισμα τών απωλειών τούτων 
οί ’Άραβες έδέχθησαν επικουρίας, έκ πολλών άλλων πλοίων έπηνδρωμένων, από 
τήν Αίγυπτον καί τήν βόρειον Αφρικήν· Ταΰτα τά πλοία δμως, τών οποίων 
τά πληρώματα άπετελοΰντα, ώς έπί τό πλεϊστον, έκ χριστιανών στρατολο- 
γηθέντων έκ τών χωρών έκείνων, πληροφορηθέντα τά περί τοΰ 'Τγροΰ 
■Πυρός, άπήλθον πρός ασφάλειαν είς τον Κυανόν κόλπον. Μέγα μέρος δέ 
τών πληρωμάτων αυτών κατώρθωσαν, δι’ άκατίων, νά αύτομολήσουν πρός 
τούς Βυζαντινούς, τούς εντός τών τειχών τής πόλεως αμυνόμενους, ζητω
κραυγάζοντας υπέρ τοΰ Αΰτοκράτορος.

Σ η μ ε ίω σ ις .— Τά πληρώματα ταΰτα, οτε κατά πρώτον είχαν φθάσει μέ 
τά πλοία έξωθεν τών τειχών τής πρωτεούσης τοΰ Χριστιανισμοΰ καί είδον 
τούς θόλους τών Χριστιανικών ναών καί ήκουσαν τούς κώδωνας αυτών κα- 
λοΰντας τούς ομοθρήσκους των είς παρακλήσεις πρός τον Θεόν καί τήν 
Θεομήτορα, τοσοΰτον κατενύγησαν, ώστε έξηγέρθη εντός τής ψυχής των τό 
θρησκευτικόν τοΰ Χριστιανισμοΰ συναίσθημα. Μαθό’ντες καί τά φοιβερά απο
τελέσματα τοΰ 'Τγροΰ ΓΙυρός, έπίστευσαν δτι πράγματι δ Θεός τών Χριστια
νών βοηθεΐ τήν Πόλιν Του, καί άπεφάσισαν τήν λιποταξίαν των. Άλλ’ ώς 
φαίνεται, είς ταΰτα έπαιξε ρόλον καί κάποια προπαγάνδα τοΰ Βυζαντίου 
■μεταξύ αυτών, διότι ήτο αδύνατον νά διέφευγε τήν Βυζαντινήν πολιτικήν, 
δτι έπρεπε νά έξασκή και. τοιαΰτα μέσα μεταξύ τών έχιθρικώς διακειμένων 
πρός αυτήν. Διά νά γίνουν δέ δεκτοί έντός τής πόλεως, νομίζομεν, δτι τά 
πάντα είχον προβλεφθή διά κάθε ενδεχόμενον. Ούτοι δέ οί καταφυγόντες 
εδωκαν λεπτο,μερείς πληροφορίας περί τής καταστάσεως καί τών θέσεων τοΰ 
Αραβικού στόλου, βάσει τών οποίων, δ Αύτοκράτωρ επεμψε τά πυρφόρα 
πλοία, τά οποία καί κατέκαυσαν μέγα μέρος τοΰ Αραβικού στόλου είς τά 
καταφύγιά του. ’Ενώ δέ ταΰτα συνέβαινον είς τήν θαλασσίαν τών Άράβιον 
δύναμιν καί δ στρατός αυτών είς τήν ξηράν έπασχε δεινώς, έξωθεν τών 
τειχών, υπό πείνης καί θανατηφόρων επιδημιών, αίτινες άπεδεκάτιζον τάς 
τάξεις του. Είς έπίμετρον δέ καί οί Βούλγαροι, πληροφορηιθέντες ταΰτα, 
έπέδραμον διά Θράκης πρός αρπαγήν. Φθάσαντες προ τοΰ Αραβικού στρα
τοπέδου, προσέβαλον τούς κατεξηντλημένους ’Άραβας καί έσφαξαν 22 χιλιά
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δας έξ αυτών, μεθ’ δ διαρπάσαντες, δσα ήδυνήθησαν, άπήλθαν- "Ολα ταΰτα, 
ήνάγκασαν τόν Μωσλεμά νά άποσυριθή εις τό Έβδομον (Μακραχώριον). 
Έκεΐθεν, έπεβίβασε τά λείψανα τοϋ στρατού έπί τών ΰπαλεκρθέντων πλοίων 
καί ήνοίχθησαν είς τήν Προποντίδα. ’Αλλά, πλησίον τής Προκονήσου (Μαρ
μαρά) περιέπεσαν είς μεγάλην θύελλαν, ή οποία έβύθισε πάμπολα πλοία αύταν
δρα, τά δέ έναπομείναντα έξήλθον, διά τοΰ Ελλησπόντου, είς τό Αίγαΐον, δπου 
άλλος πάλιν κλύδιον άπεδεκάτισε καί αυτά! Μόνον δέκα διεσώθησαν, τά 
όποια καί έφεραν είς τήν Συρίαν τήν εΐδησιν τής ολοσχερούς καταστροφής 
στόλου καί στρατού.

Θ ρησκευτική μ ετα ρρύθμ ισ ις.— Ά πό τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
ό Χριστιανισμός άνεγνωρίσθη ώς ή επίσημος θρησκεία τοΰ τότε Ρωμαϊκού 
Κράτους, υποκατασταθείς είς τήν θέσιν τής Ελληνορωμαϊκής πσλυθεΐας. Διά
φοροι δέ προστατευτικοί νόμοι, διά τήν χριστιανικήν εκκλησίαν καί τά όλί- 
γιστα μοναστήρια τής έποχής εκείνης, έξεδόθησαν υπό τοΰ ίδίου καί τών 
μετέπειτα διαδόχων του. Ά λλ’ ή προτίμησις κλήρου καί λαοΰ, ένεκα τής 
έπικρατούσης τότε άμαθείας καί τής εύκολου καί αμέριμνου ζωής, τήν οποίαν 
διήγον οί έν τοΐς μοναστή ρίοι,ς, έστράφη βαθμηδόν πρός τόν μοναχισμόν- 
Ά φ ’ ετέρου, οι προστατευτικοί νόμοι, πού άπηγόρευον τήν υπαγωγήν είς φορο
λογίαν τών περιουσιών καί τών έσόδων τών μοναστηρίων καί άπήλλασσον τούς 
μοναχούς άπό τήν στράτευσιν, είναι αυτά κυρίως πού συνετέλεσαν ώστε 
μέγα μέρος τής νεολαίας νά στραφή πρός τήν άκοπον καί άκίνδυνον ζωήν 
τοΰ καλογήρου. Αί δέ ίεραί εικόνες τών διαφόρων μαρτύρων τοΰ Χριστια
νισμού, τών πρώτων χρόνων τών διωγμών, καθώς καί τά ιερά λείψανα, τά 
φυλασσόμενα είς τά μοναστήρια, έχρησιμοποιοΰντο ώς μέσα, διά τών οποίου· 
παρεσύροντο τά αμαθή καί θρησκόληπτα πλήθη, ώστε νά αφιερώνουν τάς 
περιουσίας των, κινητάς καί ακινήτους, πρός τά πολυπληθή μοναστήρια 
χάριν τής σωτηρίας τής ψυχής των, συγχωρήσεως τών αμαρτιών αυτών καί 
κληνονομίας τής βασιλείας τών ουρανών· "Οσον δέ ηΰξανον αί περιούσιοι 
τοΰ Κλήρου καί τών μοναστηρίων, πού άπέβαινον ασύδοτοι, άλλο τόσον ηΰξα- 
νον, άντιστρόφως, καί οί φόροι τής περιουσίας καί τοΰ εισοδήματος τών λοι
πών τοΰ Κράτους υπηκόων, πρός άντιμετώπισιν τών ποικίλων τοΰ Κράτους 
αναγκών. Καί προ τοΰ Λέοντος Γ ',  αύτοκράτορες τινές, ήθέλησαν νά θέσωσι 
κάποιον φραγμόν είς τό όγκούμενον παρά τώ Λαώ ρεύμα πρός τόν μοναχικόν 
βίον. Άλλά, μετά τινα σπασμωδικά μέτρα, παρητοΰντο, συνήθως τής προσπά
θειας διότι περιήρχοντο εις αδιέξοδον, ένεκα τής άντιδράσεως τών έχόντων 
συμφέρον πρός διαιώνισιν τής τοιαύτης καταστάσεως. Έ π ί τής βασιλείας δέ 
τοΰ Λέοντος, ώς φαίνεται, τό κακόν ύπερέβη παν δριον. Μία υπογραφή τοΰ 
πλήθους τών μοναχών, γενομένη καθ’ άπαν τό Κράτος, έδωκε τόν στρογγυ
λόν αριθμόν τών έννεακοσίων χιλιάδων (900.000), έκ τών οποίων οί πλεΐ-
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στοι έφερον ηλικίαν κάτω τών 50 ετών. Ά φ ’ ετέρου, κατεγράφησαν αιι γαΐαι, 
αί. άνήκουσι εις τά μοναστήρια· Καί ευρέθη δτι τό ήμισυ τών καλλιεργησίμων 
γαιών του Κράτους ήσαν μοναστηριακά κτήματα.

Σ η μ ε ίω σ ις .— Είς τάς άκτάς τοϋ Β άσπορου, υπήρχαν διακόσια μονα
στήρια- Τό έδαφος, έξω τών τειχών τής Κων) πόλεως μέχρι τοϋ Μακρού 
Άναστασιακοϋ Τείχους, έκαλύπτετο υπό πολλών πολυτελών μονών. Εντός 
τής Κων)πόλεως, τό μέγα Στούδιον περιελάμβανε 10 χιλ, μοναχούς. Τό 
ΐδιον συνέβαινε καί είς τήν ύπαιθρον χώραν. Κατά μίαν ερευνάν, πού είχε 
κάμει ό γράφων έπί τού Ιερού ’Όρους τής ’Ανατολικής Θράκης προ χρό
νων, δτε εύρίσκετο εκεί, ήρίθμησε τριάκοντα δύο (.32) μοναστήρια ήρειπω- 
μένα χρονολογούμενα από τούς χρόνους τού Μεσαίωνος, πλήν ολίγων, άνανεω- 
Οέντων μεταγενεστέρως. Ταύτα δέ έκειντο είς τάς δύο πλευράς τού Ιερού 
’Όρους, από Κουμβάου, όπόθεν αρχίζει ή οροσειρά, μέχρι τής Θρακικής 
Χερσονήσου (χωρίον Έξαμίλιον) κατά μήκος 40 περίπου χιλιομέτρων έκά- 
στης πλευράς ένθεν καί ένθεν τών υπωρειών τού όρους. Ό  Λέων, ώς άνθρω
πος προβλεπτικός, διεΐδεν, δτι, εάν δέν ετίθετο κάποιος φραγμός καί δέν 
έλαμβάνοντο «ορισμένα περιοριστικά μέτρα, μετριασμού τού κακού, τό Κρά
τος, Οάττον ή βράδιον, θά έπιπτεν είς βάραθρον, ΐνα μή έγερθή πλέον. Έ ξ 
άλλου, ό βίος τών έν μοναστή ρ ίο ις δια ισωμένων δέν ήτο αγνός. ’Αλλά, ποι
κίλοι καταχρήσεις καί ανηθικότητες συνεκαλύπτοντο υπό θρησκευτικά προ
σχήματα, καί μάλιστα είς τά μικτά μοναστήρια, όπου συνέζων μοναχοί καί 
μοναχαί, οί λεγόμεναι Σ υ ν ε ί σ α κ τ ο ι -  ’Έβλεπεν, δτι τά μέτρα, πού 
έσκέπτετο νά λάβη Οά ήγειραν μέγαν σάλον. Άλλά πάλιν, εάν άιρινε τά 
πράγματα ώς ειχον, θά έφέρετο κατά κρημνών καί τό Κράτος καί τό ’Έθνος. 
Λόγοι λοιπόν ηθικοί, πολιτικοί καί κοινωνικοί έπέβαλον τήν μεταρρϋθμισιν, 
παρ’ δλας τάς αντιξοότητας, πού θά προέκυπτον- Διά τούτο, έπί έτη έσκέπτετο 
καί συνεκάλει συμβούλια κληρικών καί μή, διά νά βολιδοσκόπηση κατά πόσον 
θά ήδύνατο νά επιτυχή τό εργον τής Θρησκευτικής καί Κοινιωνικής μεταρρυ- 
Ομίσεως. Πολλοί ήσαν οί επίσκοποι πού συνεφώνουν μέ τήν γνώμην του- Διότι, 
ώς έβεβαίουν ούτοι, ή πρός τάς εικόνας άρμόζουσα τιμή καί προσκύνησις, ή 
άναφερομένη νοερώς είς τό άλλοτε ύπάοξαν πρόσωπον, τό παριστανόμενον 
ύπό τής είκόνος, είχε καταντήσει σιοστή είδωλολατρεία, Διότι δ ασπασμός τών 
εικόνων, ό εναγκαλισμός, ή γονυκλισία κάτωθεν αυτής καί ή έπίκλησις, έγέ- 
νοντο όχι ώς πρός μεσίτας πρός τόν Θεόν τών είκονιζομένων άγιων, άλλ’ 
ώς πρός θαυματουργά αντικείμενα (Τοτέμ) παρά τών όποιων ήλπίζετο ή 
σωτηρία. "Ολα αυτά ειχον άντικαταστήση τούς Θεούς καί τούς ήρωας τής 
Αρχαίας Ελληνικής είδωλολατρείας. Καί δέν ειχον πολύ άδικον οί ’Ιου
δαίοι καί Μουσουλμάνοι, τής εποχής εκείνης, πού κατηγορούν τούς Χριστια
νούς ώς είδωλολάτρας. Έ π ί τέλους, τό 726, άπεφάσισε, δοκιμαστικώς, νά
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αρχίση από τήν πλέον άνώδυνον μεταρρύθμισιν. Λιέταξεν αί εικόνες τών 
ναών νά τεθώσι. ύψηλότερον, ίοστε νά μή άσπάζωνται αύτάς οί Χριστιανοί, 
άλλά, μέ μίαν προσκΰνησιν διά κλίσεως τής κεφαλής, νά τιμώσιν αύτάς, φέρον- 
τες είς τον νούν των τό είκονιζόμενον πρόσωπον. Άλλ’ ώς άπεδείχ'θη έκ τού 
αποτελέσματος 5έν ήτο ή αρχή αυτή επιτυχίας. Διότι, τά αντιδραστικά στοι
χεία καί οί καλόγεροι, έπωφελήθησαν από τήν σύγχυσιν, πού είχε δημιουρ- 
γηθή μεταξύ τού αμαθούς όχλου, καί παρέστησαν τον βασιλέα ώς χριστιανο- 
κατήγορον καί ώς ρέποντα πρός τον μουσουλμανισμόν. Καί ούτως, εύθύς έξ 
αρχής, έφάνη δτι ό λαός εκείνος, δ έπί αιώνας έν άμαθεία διατελών καί 
στρεβλώς διαπαιδαγωγούμενος υπό τών μοναχών καί τού επίσης άμαθούς 
κατωτέρω κλήρου, δέν ήτο ώριμος, ώστε νά έννοήση τό αληθές πνεύμα τού 
Χριστιανισμού, μή περιοριζόμενος είς τύπους ξηρούς μόνον τής θρησκείας. 
Καί τότε έξηγέρθησαν παντού τά πλήθη κατά τών έκτελούντων τήν διαταγήν 
τού αύτοκράτορος. Βεβαίως, τό πρόγραμμα τών μεταρρυθμίσεων δέν από
βλεπε μόνον είς τούτο. Ό  κύριος στόχος αυτού ήτο ό περιορισμός τού πλή
θους τών μοναχών καί τού αριθμού τών μοναστηρίων πρός τον σκοπόν νά 
έχη ή κοινωνία άνδρας εργαζομένους καί παραγωγικούς καί ή πολιτεία στρα- 
τκότας. Ή το  επίσης ή διανομή τών μοναστηριακών γαιών εις τά πλήθη τών 
άκτημόνων, τών κολλήγων καί τών έχόντων μικράς καί ανεπαρκείς διά τήν 
συντήρησίν των γαίας καί ή υποβολή αύτών, είς τήν καιθιερωμένην φορολο
γίαν ώστε νά έπαρκώσι οί έξ αυτών πόροι είς τά πολυειδή έξοδα, τού κρα
τικού μηχανισμού τής εποχής εκείνης. Ά λλ’ οί μοναχοί, οί όσφρανθέντες πάντα 
ταύτα τά επακόλουθα, προσεπάθησαν, μέ όλα τά απατηλά μέσα, νά σύρουν 
τά πλήθη μαζί του», πρός ματαίωσιν τής πρώτης άποπείρας (τής άναρτήσεως 
τώ.» εικόνων υψηλότερον), πού δέν έΌιγεν επιτέλους καί κανέν υλικόν συμφέ
ρον, ούτε τών καλογήρων, ούτε τού λαού- Έπίστευον δτι άπαξ ό λαός άντέ- 
δρα είς τό πρώτον, θά έματαιούντο καί τά άλλα, τά θίγοντα τά υλικά συμφέ
ροντα τών μοναστηρίων.

Σ υμπέρασμα.— Ά ρ α , διά νά έχη ή Κυβέρνησις, συνεπικούρους είς 
τον έργον της τά πλήθη τού πτωχού καί πάσχοντος λαού, θά έπρεπε πρωτί- 
στως νά προβή είς τήν άπαλλοτρίωσιν τών μοναστηριακών κτημάτων διά τάς 
πααχούσας τάξεις, δτε αυτομάτως Οά διελύοντο καί τά τάγματα τών μοναχών 
καί θά έξέλιπον τά μοναστήρια, μεταβαλλόμενα είς κατοικίας τών καλλιεργη
τών. Έ ν συνεχεία δέ, διά καταλλήλου διαφωτίσεως τού λαού, μέσφ προσώ
πων λαϊκών μέν, άλλ’ εκλεγόμενων έπί τούτω καί παρασκευαζομένων καταλ
λήλως, θά έπείθετο δ λαός, εις τρόπον ώστε νά δεχθή καί τήν τοπσθέτησιν 
τών εικόνων είς υψηλότερον σημεϊον εντός τών ναών. Αφού δέ δ Λέων δ 
Γ ' 717 - 74.1 καί ό διάδοχός του Κων)νος δ Ε ' 741 - 775, προικισμένοι μέ 
σπανίαν δραστηριότητα, μέ αγαθήν θέλησιν καί επιμονήν είς τήν έκτέλεσιν



Si

τών αποφάσεων των εύραν λυσσώδη άντίστασιν, οί, διάδοχοί, των (υπήρξαν 
χαλαρώτεροι, ώσότου οί μετά τους Ίσαυρους βασιλενσαντες, έσχημάτισαν 

■τήν ιδέαν δτι χίμαιραν έπεδίωκον μέ τό χαμηλότατον πνευματικόν επίπεδον 
κλήρου, μοναχών καί λαοΰ- Επειδή δε' δέν υπήρχαν καί τά μέσα τής έκπαι- 
δεύσεως τοΰ λαοΰ, διά τοΰτο, ώς θά ίδωμεν, άφέθησαν τά θρησκευτικά .πρά
γματα είς τήν προτέραν κατάστασιν έως είς τήν 7ην Οικουμενικήν σύνοδον 
έπί τής βασιείας Θεοδώρας. Διά τοΰτο εδώ μέν έμακρυγορήσαμεν έπί τοΰ 
θέματος, διά νά λάβη ό άναγνοόστης τοΰ παρόντος μίαν γενικήν ιδέαν τών 
τότε συμιβαινόντων· Δέν Οά έπανέλθωμεν δμως πλέον, διότι τό ζήτημα είναι 
γενικωτέρας φΰσεως άπό τόν σκοπόν τής συγγραφής ταύτης-

Καθ’ δλον τό διάστημα τής βασιλείας Λέοντος Γ ',  μετά τήν συντριβήν 
τής τεράστιας ναυτικής καί. χερσαίας δυνάμεως τών Αράβων τοΰ Μωσλεμά 
ή Θράκη εμεινεν ήσυχος έκ μέρους τών Βουλγάρων. Ά λλ’ οί ’Άραβες, κατά 
τό 739, άπέστειλαν δύο στρατιάς κατά τής Μ. Άσίας, τάς οποίας όμως δ 
Λέθ3ν, είς μεγάλην μάχην, παρά τήν Άκροϊνόν τής Φρυγίας (νυν Σείντή 
Γαζή) κατέστρεψεν όλοσχερώς μέ τά βυζαντινά στρατεύματα. Μεταξύ άλλων δέ 
μεταβολών τάς οποίας εις τε τήν δικαιοσύνην, τήν διοίκησιν καί τήν νομοθε
σίαν, κατήργησε καί τά κωλύματα γάμων μεταξύ ορθοδόξων καί αιρετικών. 
Άπεβίωσε τό 741, βασιλεύσας έπί 24 έτη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  2 0 ό ν

Β Α ΣΙΛ ΕΙΑ  Κ Ω Ν )NOT TOT Ε ',  TOT ΚιΟΠΡΩΝΤΜ ΟΤΐ1) (741-775)
’Ητο υιός Λέοντος τοϋ Ίσαύρου. Ταραχώδης ύπήαξεν ή βασιλεία τοΰ 

δραστήριου τούτου αύτοκράτορος άφ’ ενός ένεκα τών αυστηρών μέτρων, πού 
έφήρμοσεν είς τό έσωτερικόν έν σχέσει πρός τό ζήτημα τής θρησκευτικής 
μεταρρυθμίσεως, καί άφ’ έτέρου, ένεκα τών διηνεκών πολέμων κατά τών 
εξωτερικών εχθρών τοϋ Κράτους. Έκστρατεύσας κατά τών Αράβων, άνέ- 
κτησε τήν Κομμαγηνήν (Κομμαγηνή χώρα μεταξύ Εύφράτου, Ταύρου 
καί Άμανοΰ. Πόλις Σαμόσατα καί Ίεράπολις) καί μέρος τής Αρμενίας. 
Βλέπων δμοος δτι, οί Χριστιανικοί έκεΐνοι πληθυσμοί, δέν θά ήσαν άσφαλεϊς 
άπό τής πλευράς τοΰ Ίσλάμ, μετοίκησε τό πλεϊστον τών κατοίκων είς τήν 
Θράκην. Κατά δέ τό 752 μετέφερεν είς τήν Θράκην καί τούς ΙΙαυλιανίτας 
ή Παυλικάνους καί έδημιούργησεν οϋτο3 φις τά. βόρεια τμήματα τής Θράκης, 
τά πρός τόν Αίμον, σειράν ολόκληρον Ελληνικών ερεισμάτων διά νά άναχαι- 
τίζη τάς έπιδρομάς τών Σλάβων καί Βουλγάρων, οί όποιοι ήσαν διαρκής κίν
δυνος διά τάς έπί τής Ευρώπης Έλληνκάς χώρας (2).

7. « Κοποώννμον» έπαινό μη α αν αυτόν οί t ίκονο/.ιπ ραι, πρός δυσφημισμόν, διότι, 
ώς έλεγον. έρύπανε τήν κολνμβήΟραν ενώ έβ α ττίζε το .

2. ’ Ανεκαίνιαε και συνοίκησε τήν Άδριανονπολιν καί άλλας Θρακικάς πόλεις πού 
ήσαν ερημωμένοι άπό πολλών ετώ ν.
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Oi Π α υ λ ικ ά νο ι.— Οί Παυλικάνοι ήσαν λαός σύμμικτος έξ ‘Ελλήνων, 
Σύρων καί ’Αρμενίων, κατσικών έπί τοϋ Ταήρου, μέ όχυρωμένην πόλιν τήν 
Τεφρικήν. Ή  θρησκεία του ήτο μίγμα Χριστιανισμού καί Περσικής πυρο
λατρείας, ή μάλλον νεωτερίζουσα Χριστιανική αιρεσις μέ πολλά κατάλοιπα 
είδωλολατρείας. Έ κ τής ‘Αγίας Γ  ραφής άπέρριπτον τήν Παλαιάν Διαθήκην, 
δσον αφορά δέ τήν Καινήν Διαθήκην, παρεδέχοντο μόνον τά Ευαγγέλια, τάς 
πράξεις τών ’Αποστόλων καί δή τάς έπιστολάς τοϋ Παύλου, πρός τόν όποιον 
καί έτρεφαν ιδιαιτέραν έκτίμησιν. Δέν παρεδέχοντο ούτε εικόνας, οΰτε Μυστή
ρια, οΰτε τύπους καί σύμβολα, οΰτε ιεραρχίαν. Έπίστευον, σύμφωνα μέ τήν 
Περσικήν Θρησκείαν τού Ζαραθούστρα ή Ζωροάστρου, είς δύο δυνάμεις 
έν τώ κόσμω τό καλόν καί τό κακόν, ήτοι τό φώς καί τό σκότος· Έπρέ- 
σβευον έλευθέραν ερμηνείαν τής ‘Αγίας Γραφής. Μέ τήν έγκατάστασιν τών 
έξ Άσίας μεταφερθέντων πληθυσμών είς τήν Θράκην, οί Βούλγαροι, δια- 
βλέποντες είς τούτο κίνδυνον δι’ εαυτούς, συνεμμάχησαν μέ τούς Σίκλαβη- 
νούς καί ήρχισαν έπιδρομάς είς τήν ώς άνω χώραν τό 758. Ό  Κων)νος, 
κατ’ άρχάς, έξεστράτευσε καπά τών Σκλαβηνών τής Μακεδονίας καί ήχμαλώ- 
τισε πολλούς έξ" αυτών- Οί λοιποί άνεγνώρισαν τήν κυριαρχίαν του. ’Έπειτα, 
έτράπη κατά τών Βουλγάρων, τούς όποιους κατεδίωιξε καί έφόνευσε πλείστους. 
Συνάμα έστειλε στόλον, έκ 500 πλοίων, είς τόν Δούναβιν καί ό ΐδιος έξε
στράτευσε πάλιν διά ξηράς. Ό  στόλος έλεηλάτησε τά παράλια καί τά παρό
χθια τής Βουλγαρίας, ό δέ βασιλεύς, κατανικήσας αυτούς, τούς ήνάγκασε 
νά ζητήσουν ειρήνην καί νά δώσουν ομήρους, είς ενδειξιν τής καλής των 
πίστεως. ’Αλλά, τό 759, έπειδή μέρος, τού παρά τόν Αίμον στρατού, έμά- 
χετο έν Ά σία κατά τών Αράβων, έπιυφεληθέντες οί Βούλγαροι, έπέπεσαν 
κατά τής ολιγάριθμου φρουράς τού Αΐμου, έφόνευσαν δύο στρατηγούς καί 
πολλούς αξιωματικούς καί στρατιώτας, έλεηλάτηι'σαν δλην τήν αποσκευήν 
των, καί ήνάγκασαν τούς άλλους ν’ αποχωρήσουν. Διά νά τούς τιμωρήση τότε 
ό Κων)νος Ε ',  συνεκρότησε κιχί (οργάνωσε νέον στράτευμα, καί τό 760 
έπήλθε κατ’ αυτών, είσεχώρησεν είς τά ενδότερα τής Βουλγαρίας καί συνέ- 
λεξεν άπειρα λάφυρα. Τό δέ 763 κατήγαγεν έπίσης λαμπράν νίκην κατόπιν 
τής οποίας καί έπεισε, 200 χιλ. Σκλάβους, νά έγκα,ταλείψουν τά έδάφη τών 
καί νά εγκατασταθούν είς τήν Βιθυνίαν τής Μ- Άσίας. Οί Βούλγαροι, ένεκα 
τών αλλεπαλλήλων αποτυχιών των έκμανέντες κατά τών διαφόρων αρχηγών 
τιον, τούς έθανάτωσαν καί άν έδειξαν ηγεμόνα των τόν ανδρείαν καί τολμη
ρόν Τελέτσην. Ούτος, άθροίσας πολλούς έξ αυτών ύπό τήν σημαίαν του, 
έπεχείρησεν έπιΐδρομάς κατά τών Βυζαντινών έδαφών. Στόλος όμως Βυζαν
τινός μεταφέρων καί χερσαίαν δύναμιν έπλευσεν είς τόν Δούναβιν, ενώ ταυ- 
τοχρόνως καί ό Κων)νος, διά ξηράς, έφθσJσεv έξωθεν τής Άγχιάλου τό 

763 . Οί Βούλγαροι τότε λαιβόντες καί Σλάβους, επετέθησαν κατ’ αυτού.
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Συνήφιθη πολύνεκρος μάχη κατά τήν οποίαν κατετρ οπώθησαν οί Βούλγαρο- 
σλάβοι, οί πλεΐστοι τών οποίων έπεσαν, οί δέ λοιποί έζωγρήθησαν· Ό  βασλι- 
λεύς, έπιστρέ'ψας είς Κων)πολιν, έτέλεσε θρίαμβον. “Απαντες δέ οί αίχμά- 
λωτοι παρεδόιΟησαν είς τούς δημίους καί έσφάγησαν, λόγω τών επανειλημ
μένων παραβιάσεων ύπ’ αυτών τών έκάστοτε συνθηκών ειρήνης. Τέλος, τό 
765, τήν ηγεμονίαν τών Βουλγάρων, άνέλαβεν δ Σ.αββΐνος, δστις καί άνε- 
γνώρισε τήν κυριαρχίαν τού αύτοκράτορος Κων)νου τού Ε '.  Ούτος διετέλει 
έν Κ(.ον)πόλει καί έκυβέρνα τήν Βουλγαρίαν μέ επίτροπόν του. Άλλ’ οί 
Βούλγαροι στασιάζουν, φονεύουν τον επίτροπον τού ΣΙαββίνου καί άναγο- 
ρεύουν άντ* αυτού ηγεμόνα των τον Τόκον· Ό  Κων)νος πάλιν, τό 765, εκστρα
τεύει καί εισβάλλει είς Βουλγαρίαν, Ό  Τόκος αναγκάζεται νά καταφυγή 
είς τάς ελώδεις εκτάσεις τού Δουνάβεως, δπου δμως παρακολουθεΐται κατά 
πόδας υπό τού Βυζαντινού Στρατού. Μετά πολλάς συγκρούσεις φονεύεται 
καί ό Τόκος, ό αδελφός αυτού καθώς καί πλεΐστοι άλλοι Βούλγαροι. “Ετερος 
δέ άρχων τών Βουλγάρων, ό Καμπαγανος, πού είχεν όχυρωβή είς τό φ-ρού
ριο ν τής Βάρνας δολοφονείται καί αύτύς υπό τών έντρομων οπαδών του, οΐτι- 
νες μετά ταΰτα καί παραδίδουν τό οχυρόν είς τον Κων)νον. Κατά τό 766, 
διά νά τούς έξαναγκάση είς τελείαν υποταγήν, έξαπέστειλε, 2600 χελάνδια 
μέ πεζικόν, πρός Μεσημβρίαν, Άγχίαλον καί Δούναβιν, ταυτοχρόνως καί δ 
ίδιος έξεστράτευσε διά ξηράς μέ τον έπίλοιπον στρατόν. Οί Βούλγαροι, βλέ- 
ποντες, δτι κινδυνεύουν vex χάσουν τά πάντα έζήτησαν ειρήνην, καί διά συνθή
κης άνεγνώρισαν τήν κυριαρχίαν τού Βυζαντίου. Ούτω ταπεινωθέντες παιρέ- 
μειναν ήσυχοι έπί τινα έτη, ό δέ βασιλεύς έπέστριεψεν εις τήν πρωτεύουσαν διά 
νά ρύθμιση άλλα εσωτερικά καί εξωτερικά ζητήματα τού Βυζαντίου.

Π αρατήρησις.— Οί Βούλγαροι διεικρίνοντο τών ίλοιπών βαρβάρων, 
προηγη'Οέντων καί επομένων κατά τούτο, δτι ουδέποτε έσεβάσΟησαν συνθή- 
κας καί όρκους, άλλ5 υπήρξαν πάντοτε καιροσκόποι καί ή νεωτέρα 'ιστο
ρία των τούτο πιστοποιεί- ’Αθετούν τάς άναλαμβανομένας ύπ’ αυτών υποχρεώ
σεις καί άγνωμονούν πρός τούς εύεργετοΰντας αυτούς· ("Ορα καί δύο τελευ
ταίους πολέμους). Μόλις λοιπόν παρήλθον έξ (6) έτη ιάπό τής υποταγής των, 
οί. Βούλγαροι παραβίασαν πάλιν τάς συνΟήκας. Τότε, δ Βασιλεύς, ιέπεβιβά- 
σθη έπί τού στόλου καί έξεστράτευσε. Διετάχθη δέ καί τό Ιππικόν νά είσβάλη 
διά τών παρόδων τού Αίμου. “Αμα τή έμφανίσει δμως τού στόλου, είς τήν 
Βάρναν, οί Βούλγαροι προσέπεσαν, ζητούντες ειρήνην. Τότε συνετάχθη πάλιν 
πρωτόκολλον, καθ’ ιό μήτε ο·ί Βούλγαροι επρεπεν, ιείς τό εξής νά εισέρχονται 
είς τάς χοδρας τού Κράτους, μήτε οί “Ελληνες νά ένοχλώσι τούτους.

Π α ρ α τη ρ ή σ ε ις— “Απορον είναι ώστόσον, διατί ο βασιλεύς, ύστερον 
από τόσας παρασπονδίας τών Βουλγάρων, ένω είχε τόσην δύναμιν, δέν ίαπε- 
φάσιαε τότε νά τούς εκδίωξη παντελώς έκ τής χώρας είς τούς πέραν τού
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Δουνάβεως τόπους καί ήίρικεΐτο μόνον είς συνθήκας τάς 'όποιας έπανειλημμέ- 
νως παρεβίαζον ούτοι· Φαίνεται λοιπόν δτι, δ Κων)νος άπέβλεπε μόνον νά 
τούς καιθυποτάίξτ) καί όχι νά τούς εκδίωξη, ώστε νά φυλάττωσι τόν Δούναβιν. 
Καί διότι, πέραν τοΰ Δουνάβεως, άλλος βάρβαρος λαός ήρχισε νά έμφανί- 
ζηται, έπιφοβώτερος ίσιος και. κατά πολύ χειρότερος καί βαρβαρότερος τών 
Βουλγάρων, πού έν τώ μεταξύ, έδέχθησαν στοιχεία τινά πολιτισμού, έλθόν- 
τες είς επαφήν μέ τόν τότε. Βυζαντινόν Ελληνισμόν. Καί, ούτοι οί νέοι βάρ
βαροι, ήσαν οι ΙΙετσενέγοι ή ΙΙατζινάκαι. Μέ άλλους λό'γους, ήθελε νά περιο- 
ρίση αυτούς είς τήν χώραν των, ώστε νά μή ενοχλώ σι τούς κατοι.κούντας τήν 
θρακικήν γην, Βυζαντινούς πληθυσμούς, καθιστάμενοι ούτω άκίδυνοι καί 
ωφέλιμοι είς τό Κράτος, ιδίως ώς φύλακες τοΰ Δουνάβεως. Καί τοΰτο ΐνα τό 
Κράτος απερίσπαστο ν δυνηθή νά άντεπεξέλιθη είς τόν έν Ά σία κίνδυνον 
έκ μέρους τοΰ ’Ισλαμισμού, όστις ήπείλει καί θρησκείαν καί γλώσσαν καί 
'Έθνος· Μετ’ ολίγον καιρόν, δ Βασιλεύς, μέσω μυστικών πρακτόρων, πού 
διετήρει ιέν Βουλγαρία, έπληροφορήθη, δτι, ό ήγεμών αυτών Τζερίγος, ήτου- 
μάζετο, νά έπιπέση κατά τής Θεσσαλίας, μέ σκοπόν νά μεταφέρη τούς εκεί 
εγκατεστημένους Σλάβους είς Βουλγαρίαν. Πρός αποτροπήν τούτου, ό Κων) 
νος, εφορμά τότε, αιφνίδιος, κατά τής Βουλγαρίας, κατατροπώνει αυτούς είς 
τήν θέσιν «Λιθοσώρια», μέ πολλούς δέ αιχμαλώτους καί πολλά λάφυρα επι
στρέφει είς τήν πρωτεύουσαν, όπου καί τελεί θρίαμβον, τό 774. Άλλ’ ώς 
φαίνεται, τό άπιστον τοΰτο γένος τών Βουλγάρων, πάλιν παρεσπόνδισε, έξ 
ού καί ήναγκάσθη ιό βασιλεύς νά άναλάβη νέαν εκστρατείαν κατ’ αυτών κατ' 
Αύγουστον τοΰ 775. Προσβληθείς όμως καθ’ όδόν, άπό άνθρακα είς τό σκέλος, 
ήναγκάσθη νά έπιστρέψη είς Άδριανούπολιν. Έκείθεν δέ είς Σηλυβρίαν, 
δπόθεν έπέβη χελανδίου διά Κων)πολιν. ’Αλλά, κατά τό πλοΰν άπέθανεν έκ 
τοΰ σφοδρού πυρετού, τή 46η Αύγουστου τοΰ 775 μ.Χ·, βασιλεύσας ετη τριά
κοντα τέσσαρα (34).

Κ ρίσεις καί συμπεράσ ματα .— Ή  μεταρρύθμισις δέν ήτο μόνον 
θρησκευτική καί δέν άφεώρα τά δόγματα καί τούς εξωτερικούς τύπους. Κατ' 
ουσίαν ήτο Κοινωνική, εφόσον θά κατηργοΰντο, δΓ αυτής, αί μεγάλαι ανι
σότητες μεταξύ τών διαφόρων τοΰ λαοΰ τάξεων, τόσον ώς πρός τήν απονο
μήν τής δικαιοσύνης, δσον καί ώς πρός τήν κατανομήν τών .αγαθών. Διότι, 
απ’ αρχής τής συστάσεως τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι τοΰ Λέον
τος Γ ',  αί ανισότητες αύται ύπήρχον, ώς ιέκ τοΰ γεγονότος δτι, τό πνεύμα 
τοΰ αληθούς ,χριστιανισμού, δέν εΐχεν είσδύσει ακόμη ιέπαρκώς είς τάς ψυχάς 
τών τότε χριστιανών, ιέκ τών οποίων οί πλεΐστοι καί δή αί. αρχου.σαι τάξεις, 
είτε στρατιωτικοί, είτε πολιτικοί, είτε εκκλησιαστικοί ήσαν οί ιέκπρόσωποΰν- 
τες αύτάς, πρωτΐστως απέβλεπον είς τήο αύξησιν τών περιουσιών1 των, είς τήν 
άπόλαυσι,ν -τών αγαθών καί είς επιδείξεις άνωτερότητος έναντι τοΰ λαοΰ.
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"Οσον δέ άπό τό Ενα μέρος ηύξάνοντο αί περιουσίαι τών ίθυνουσών τάξεων, 
δι.’ ανόμων ώς επί τό πλεϊστον μέσων, (αδικιών, σφετερισμών κλπ.), ή διά 
αφιερώσεων πρός τά μοναστήρια και τά ποικίλα εκκλησιαστικά Ιδρύματα, 
τόσον άπό τό άλλο ηύξάνετο καί ή δυσπραγία τών λαϊκών μαζών, αίτινες 
ήσαν καί αί μόναι, αί δποϊαι κατεγίνοντο μέ τήν παραγωγήν (γεωργίαν, 
κτηνοτροφίαν, χειροτεχνίαν κλπ·). 'Τπό τοιαύτας συνθήκας, αυτονόητον είναι 
διατί αί λαϊκαί τάξεις ήσαν πάντοτε δυσηρεστημέναι καί δή είς τήν ύπαι
θρον χώραν καί διατί, από αΐώνος είς αιώνα, «πόβαινον πτωχότεραι. ΌΟεν, 
μή Έχουσαι άλλην διέξοδον, κατέφευγον σωρηδόν είς τόν μοναχικόν βίον, ό 
οποίος τουλάχιστον παρουσίαζε καί απολαύσεις καί ανέσεις, καί έπί πλέον 
απαλλαγήν άπό τής στρατιωτικής υπηρεσίας. Έάν, λοιπόν, ίέπετύγχανε ή κοι
νωνική αύτη μεταρρύΟμισις, ή κατ’ έπίφασιν .μόνον 'θρησκευτικήή1) , όπως 
τήν .έφαντάσθησαν οί δύο αύτοκράτορες, Λέων ό Γ ' καί Κων)νος ό Ε ',  καί 
τήν έπεδίωξαν μέ τόσην δραστηριότητα, επιμονήν καί αυστηρότητα, άλλο ία 
Οά ήτο ίσως ή σημερινή κατάστασις τού Ελληνισμού καί τής ’Ορθοδοξίας. 
Διότι, τό Βυζαντινόν Κράτος θά άνεζωογονεΐτο καί δέν Όά ύπέκυπτεν ούτε 
είς τούς Σταυροφόρους, ούτε, μετά ταύτα, είς τούς Τούρκους. Θά είχε λαόν 
πολυάριθμον, δστις, προθυμως, θά εσπευδεν είς τάς τάξεις τού στρατού, διά 
νά πολεμήση διά τήν διατήρησιν τής απειλούμενης περιουσίας του, τήν σωτη
ρίαν τής ζωής του καί τήν προστασίαν τής εστίας του, ούχί δέ χάριν τών 
μοναστηρίων καί τών αρχόντων, πού είχον, άποβή αιί καταβόθραι τών λαϊκών 
περιουσιών. ’Αντί τούτων δμως, τί συνέβη; Ό  πληθυσμός τού Βυζαντινού 
Κράτους, ένεκα, κυρίως, τής έπί αιώνας διαρροής τής νεολαίας πρός τά 
μοναστήρια, δπου ιέξησκεΐτο ή άγαμία, εμεινεν άρχικώς στάσιμος ή καί στα· 
Οερώς ήλαττούτο· Έπηκολούθησε ή έξασ'θένισις τελικώς δέ ή άποσύνθεσις 
καί ή πτώσις τού Βυζαντίου, όφειλομένη, κατά κύριον λόγον, είς αύτά τά 
αίτια.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  2 1  ο ν

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΤ Δ ' 775 - 780 TOT ΧΑΖΑΡΟΤ

Λέων ό Λ ', δ επικαλούμενος Χάζαρος έκ τής μητρός του, θυγατιρός τού 
βασιλέως τών Χαζάρων, συζύγου 'Κων)νου τού Ε ',  ήτο .άνήρ αγαθός, ειρη
νικός, φιλάνθρωπος, άλλ’ ασθενούς χαρακτήρος καί αδυνάτου κράσεως. ’Έλα
βε ν ώς σύζυγον Ειρήνην τήν ’Αττικήν (Ά θηναίαν), ήτις άπεδείχθη πονηρά, 
δολοπλόκος, φίλαρχος καί σκληρά μέχρι κακουργίας. ’Επ’ αυτού, ό ήγεμών 
τών Βουλγάρων Τζερίγος, ό ήττηθείς υπό τού πατρός του είς Λιθοσώρεια,

1. Α ί θρησκευτικαί διενέξεις, πέριξ τών όποιων έσπαράσσονιο τό τε οί άνθρωποι, ή
σαν τό άποτέλεσμα και οχι τό αίτιον τής αξιοθρήνητου καταατάσεως. Β λ. Γιάνη Κορ- 
όάτον « Τά τελευτα ία  χρόνια τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας».
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κατήλθεν είς Κων)πολιν, έβαπτίσθη χαί έλαβε σύζυγον τήν αδελφήν τής 
βασιλίσσης Ειρήνης. Κατά τών Αράβων δ Λέων, -επεμψε τον γενναίον στρα
τηγόν Λαχανοδράκοντα μέ 100 χιλ. άνδρας, δστις ένίκησε, έλεηλάτησε τήν 
Σωρίαν καί άπήγαγεν -αιχμαλώτους. Είς τό μεταρρυθμιστικύν του έργον 
ένεπνέετο υπό τοΰ πνεύματος τοΰ πατρός καί τοΰ πάππου του, άλλά τό έπε- 
δίωξε μέ πολλήν ήπιότητα- ’Αντιθέτους, ή σύζυγός του Ειρήνη θερμή εικο
νολάτρης, ή Ίδια έβοήθει μυστικά τούς είκονολάτρας· Άπέθανε νεώτατος, 
μετά πενταετή βασιλείαν. 'Τπάρχει. υπόνοια, δτι έ-δηλητηριάσθη υπό τής συζύ
γου του, τής αρχομανούς Ειρήνης.

Β ασιλεία  Κ ω ν)νου  Σ Τ ' κα ί Ι ίρ ή ν η ς  780 ° 802.— Άποθα- 
νόντος τοΰ Λέοντος Δ ' άνήλθεν είς τον θρόνον Κων)νος ό Σ Τ  έπιτροπευο- 
μενος υπό τής μηιτρός του Ειρήνης.

01 Σλάβοι τής Π ελοπο νήσου παρεξετράπησαν είς λεηλασίας· Ό  Κων) 
νος άπέστειλε τον στρατηγόν Σταυράκην, μετά στρατού, δστις άλλους μέν 
υπέταξε, άλλους έφόνευσε καί πολλούς έζώγρησε καί τούς ώδήγησεν είς 
Κων)πολιν. Έ π ί τή εύοδώσει τής έπιχειρήσεως ταύτης, ή Ειρήνη έταξεί- 
δευσεν, άνά τήν Θράκην καί Μακεδονίαν, -διά νά μελετήση τήν κατάστασιν 
αυτών τών χωρών- Άνεκαίνισε καί ώχύρωσε τήν κατάστασιν αυτών τών χωρών. 
Άνεκαίνισε καί ώχύρωσε τήν Βέρροιαν, μετονομάσασα ταύτην, Εϊρηνούπο- 
λιν. Έπιστρέφουσα, διήλθε διά τών νοτίων κλιτύων τοΰ Αίμου, δπου έπισκε- 
φΌεΐσα τάς εκεί εγκαταστάσεις, έπεσκεύασε τά τείχη τής Φιλιππουπό- 
λεως καί τής Άγχιάλου· Τό 792, δ ήγεμιυν τών Βουλγάρων Κάρδαμος, έπε- 
χείρησεν εισβολήν εις τήν Θράκην. Ό  Κ(ον)νος Σ Τ ' ήτο εντελώς άπειρος 
περί τά πολεμικά. Μολαταύτα, υπείκων είς παροτρύνσεις αυλοκολάκων, Ιξε- 
στράτευσε κατ’ αύτοΰ μέ ολίγον καί νεοσύλλεκτον -στρατόν. Οι Βούλγαροι 
άπεσύιρθησαν είς τά οχυρά των καί ήμύνοντο. Άλλά, κατά τάς εφόδους τών 
Βυζαντινών, επεσε τό μεγαλύτερον μέρος τοΰ στρατού· Οί Βούλγαροι, άντι- 
ληφθέντες τούτο άνεθάρρησαν, εξελθόντες δέ καί συμπλακέντες πολλοί πρός 
ολίγους έπέφερον μεγάλην φθοράν είς τον στρατόν τοΰ αύτοκράτορος. Είς 
τήν μάχην αυτήν έπεσαν οί ένδοξοι στρατηγοί Μιχαήλ ό Λαχανοδράκων, ο 
Αρμένιος Βάρδας, δ 'αρχηγός τής ανακτορικής φρουράς Στέφανος, δ Χαμέας 
καί δ Νικήτας. Προσέτι δέ, περιή'λΟεν είς χείρα-ς τοΰ 'εχθρού καί δλη ή απο
σκευή καθώς καί πλήθος αιχμαλώτων. Επειδή δέ ή Ειρήνη δέν εννοούσε νά 
άφήση αυτόν νά κυβέρνα τό Κράτος, ΐαρά  τήν θέλησιν αυτής, τοσούτον 
ήγανάκτησεν ούτος, ώστε άπεφάσισε νά τήν εξορίση. Άλλ’ αύτη, συνεννοη- 
Οεΐσα μέ πολλούς είκονολάτρας, επέτυχε τήν σύλληψιν τοΰ υιού της, τον 
δποΐον καί έτύιφλωσε, καταστήσασα τούτον -ανίκανον νά βασιλεύση είς τό 
εξής (797). "Απαξ δέ αύτη, έγένετο κυρία τού θρόνου, ήρχισε νά διαπρα
γματεύεται μυστικά, μέ σκοπόν νά ύπανδρευθή τον Καρλομάγνον, τον βασιλέα



τών ΦίΟ-
Βστις εΐχεν έν τώ μεταξύ στεφ'θή, ύπό τοΰ Πάπα, αΰτοκράτωρ 

"Ίί Αΰσέως, έπιδ ασκούσα οΰτω νά ένωση τάς δύο αυτοκρατορίας εις μίαν, ή 
μάλλον νά ύποτάξη τήν ’Ανατολικήν είς τήν Δυτικήν. Τοΰτο όμως έπετάχυνε 
το τέλος τής εξουσίας της, διότι, οί άντιτιθέμενοι αΰλικοί καθήρεσαν αυτήν 
καί άνεκήρυξαν αΰτοκράτορα Νικηφόρον τόν Λογοθέτην (802).

Κ Ε Φ Α Λ Α Ϊ Ο Ν  2 2 ο ν

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  Ν ΙΚ Η Φ Ο ΡΟ Τ ΤΟ Τ ΛΟΓΟΘΕΤΟΥ (8 0 2 -8 1 1 )

Ό  Νικηφόρος, ήτο Λογοθέτης (Πρωθυπουργός), έπί βασιλείας τής 
' Ειρήνης. Ή  φρουρά καί ή Σύγκλητος τόν άνηγόρευσαν αΰτοκράτορα, στε- 
V φθέντα υπό τοΰ Πατριάρχου Ταρασίου- Οΰτος εΰρε τό Κράτος είς άθλίαν 
5 κάτάστασιν, συνεπεία τών ατασθαλιών τής προκατόχου του Ειρήνης τής 

'Αθηναίας. Τό ταμεΐον ήτο κενόν, ή διοίκησις έξηρθρωμένη καί 6 στρατός 
• είς ιάποσύνθεσιν- ’Εχθροί, άφ’ ετέρου, έκύκλωναν τά σύνορα τοΰ κράτους, έν 

’Ασία, οί ̂ Άραβες, μέ έπί κεφαλής τόν διάσημον Χαλίφην Άαρουν ’Ελ ΡασίνΥ 
1 από δέ τοΰ βορρά, ό έπικρεμάμενος ύπό τών Βουλγάροον κίνδυνος, εν τφ προ- 
< σώπφ τοΰ ήγε,μόνος αυτών Κρούμ, δστις ήτο πολεμικός, καί σκληρός. 'Άλλη 

καταιγίς, έκ τής δύσεως αύτη ήπειλεϊτο έκ μέρους τοΰ Καρλομάγνου, βασιλέως 
τών Φράγκων καί άτεφθέντος ύπό τοΰ Πάπα αύτοκράτορος τής Δύσεως, λόγω 
δυσαρέσκειας τού διά τό ματαιωθέν συνοικέσιόν του μετά τής Ειρήνης, πρός 
υπαγωγήν τό'ΰ Βυζαντινού κράτους ύπό τό σκήπτρον του· Ό  Νικηφόρος, άνα- 

■ λαβών τή νναρχήν απέβλεψε' πρωτίστως είς τήν οικονομικήν καί διοικητικήν 
' μετάρρύθίμισιν καθώς καί είς τήν όργάνωσιν μαχίμου στρατού. Τό εαρ, τού 

807,, €ξεστράτευσεν έναντίον τών Βουλγάρων. Άλλά, στάσις, έκραγεΐσα έν 
Κ&ύν) πόλει, τόν ήνάγκασε νά έπιστρέψη- ’Επειδή δέ, ό Χαλίφης τού Μουσουλ
μανισμού Άαρούν, άπέθανεν έν Βαγδάτη, τό μέγα Αραβικόν κράτος, διηρέθη 
είς μικράς ηγεμονίας (Εμιράτα) καί έπηκολούθησαν εμφύλιοι έριδες μεταξύ 
τιον, δ Νικηφόρος έξησφαλίσθη έν Άσία. Διά νά παρεμποδίση άφ’ ετέρου, 
τήν σύμπραξιν τών Σλάβων μέ τούς Βουλγάρους, ΐδρυσεν έν Μακεδονία στρα
τιωτικήν αποικίαν, μέ προορισμόν νά συγκρατή αύτη τούς Σλάβους, μεθ’ δ 
έξεστράτευσε πάλιν κατά τής Βουλγαρίας. ’Επί τή ευκαιρία, έξέδωκε δια
ταγήν πρός τούς ύπ’ αυτόν, δτι είς τό έξης, άπασα ή λεία πολέμου, δέον νά 
παραδίδεται εις τό κράτος, διά νά δύναται τούτο άνελιπώς νά πληρώνη τούς 
μισθούς τών στρατιωτικών. Καί διά τούς παραβάτας ώρίζετο δ θάνατος. 
Παρά ταύτα, πολλοί αξιωματικοί, από διαφόρους πριφερείας, πού έλεηλά- 
τουν, ,έσφετερίσθησαν πολλά λάφυρα, τά όποια, μέ πιστούς των ανθρώπους, 
«φόρτωσαν είς ήμιόνους καί έστειλαν είς τάς οικογένειας των. Τό γεγονός 
κατηγγέλθη είς τόν αΰτοκράτορα, δστις καί διέταξε τήν σύλληψιν αυτών. 
Καί ιέτιμωρήθησαν μέν οί συλληφθέντες, .άλλ’ οί πλεΐστοι, προλαβόντες, έλι- 
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ποτάκτησαν και έζήτησαν -σωτηρίαν παρά τώ έχθρικώ στρατοπέδω τοΰ Κρούμ- 
μου, γενόμενοι προδόται τής Πατρίδος. Τοΰτο συνετέλεσεν είς τό νά μα,ται- 
ωθή καί πάλιν ή εκστρατεία· Τέλος τό 811, δ Ν ικηφόρος έκστρατεύσας, 
έκ νέου, ©στρατοιπέδευσε, μέ πολυάριθμον στρατόν, εντός χαράδρας τοΰ όρους 
Αΐμου- Ό  Κροΰμμος, πτοηιθείς έζήτησεν ειρήνην άλλ’ ή αίτησίς του άπερίφθη, 
ό δέ Βυζαντινός στρατός προήλασεν είς τά εσωτερικά της Βουλγαρίας. Τήν 
20ην Ιουλίου, εφθασεν είς Πλίσκαν (Πλεΰναν;) καί έκυρίευσε τό στρατό- 
πεδον τών Βουλγάρων. Τήν νύκτα (όμως τής 25ης ’Ιουλίου δ Κροΰμμος 
έσπευσε μέ πολλήν δύναμιν καί μέ τούς Βυζαντινούς λιποτάκτας, νά καταλά- 
6η δλας τάς παρόδους, ώστε τήν πρωίαν, νά εΰρεθή τό Βυζαντινόν στρα- 
τόπεδον κυκλωμένον πανταχόθεν- Ό  Νικηφόρος, κατοπτεύσας καί άντιληφ- 
θείς τό έπικίνδυνον τής θέσεως αύτοΰ, άπετάνθη πρός τούς ύπ” αυτόν καί 
είπε: «Καν πτερωτοί γενώμεθα, ούδείς διαφυγεΐ τόν όλεθρον». Έ φ ’ ώ, έν τή 
προσπάθεια του, νά διάνοιξη δρόμον, διά νά έξέλθη έκ τοΰ κλοιοΰ, ύπέστη 
πανωλεθρίαν, φονευθείς καί δ ΐδιος καί πολλοί έκ τών εμπίστων αύτοΰ- Επειδή 
όμως οί Βούλγαροι, έγκατέλειψαν μερικάς θέσεις καί ετρεξαν είς τό στρα- 
τόπεδον πρός λαφυραγοογίαν, κατώρθωσε μέρος τοΰ Βυζαντινοΰ στρατοΰ νά 
διαφύγη. Μεταξύ τούτων ήτο καί δ υίός καί συμβασίλεύς τοΰ Νικηφόρου 
Σταυράκιος, οστις διεσώθη φέρων πολλά καίρια τραύματα. Ό  Κροΰμμος, 
μετά τήν μεγάλην ταύτην νίκην του, διέταξε καί άπεκόπη ή κεφαλή τοΰ Νικη
φόρου, τό έξαχθέν κρανίον τής όποιας άφοΰ τό έπηργύρωσε, τό μετεχειρί- 
ζετο ώς κύπελλον, διά νά πίνη τόν οίνον του-

Βασιλεία Μ ιχαήλ Ραγκαβέ 811 - 813.— ’Εκλιπόντος Νικηφόρου 
τοΰ Λογοθέτου, δ θρόνος περιήλθεν είς τόν υιόν του Σταυράκιον, 
οστις δμως, άπέθανεν, έκ τών πληγών του, μετ’ ολίγον· Κατόπιν τούτου, ή 
φρουρά καί ή Σύγκλητος, προσέφερον τό στέμμα είς τόν γαμβρόν τοΰ Νικη
φόρου, σύζυγον τής Ουγατρός του Ήροκοπίας, Μιχαήλ Ραγκαβέ. Ούτος Ιεβα- 
σίλευσε δύο μόνον ετη. Έφάνη εντελώς άκατάλληλος διά τήν κινδυνώδη εκεί
νην περίστασιν. 'Τπήρξε δειλός, αναποφάσιστος καί άτολμος, έφ’ όσον αί 
έκστρατεϊαι, τάς οποίας είχεν άναλάβει κατά τών Βουλγάρων, ώμοίαιζον μάλλον 
μέ 'επιδείξεις καί ούχί μέ πόλεμον. Τό 812, επειδή οί Βούλγαροι έλεηλάτουν 
τήν Θράκην καί τήν Μακεδονίαν, έξεστράτευσεν δ Μιχαήλ κατ’ αυτών, άλλ’ 
ένεκα τής βραδύτητος τών κινήσεων τοΰ Βυζαντινοΰ στρατοΰ ο Κροΰμμος 
έπρόλαβε καί ΐέκυρίευσε τήν Λεβελτόν τής βορείου Θράκης, τήν όποιαν καί 
ώνόμασε Ζαγοράν. Ά φοΰ δέ ήχμαλώτισε τούς κατοίκους καί τόν επίσκοπον 
αυτής τούς έξετόπισεν δλους συλλήβδην είς τήν Βλαχίαν. Καί λόγω τοΰ 
δτι, τά στρατεύματα τοΰ Βυζαντίου, άπετελοΰντο, κατά τό πλεϊστον, άπό 
είκονομαχικά στοιχεία, έκ Παυλικιάνων, Αρμενίων, Σύρων καί άλλων, ό 
Μιχαήλ, προφασίζόμενος ελλειψιν εμπιστοσύνης πρός αυτά, επέστρεψεν είς
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Κων)πολιν, ό δέ στρατός διελΰθη. Οι Βοΰλγαιροι έπωφεληθέντες έκ τοΰ 
γεγονότος αύτοΰ, έλεηλάτησαν τήν περιφέρειαν τής Άγχιάλου, τό Κάστρον 
Προβάτου ( 1) , τήν Νίκαιαν, τήν Φιλιπποΰπολιν, τούς Φιλίππους, τήν Ά μφί- 
πολιν καί τά περί τον Σμρυμόνα χωρία. Κατά Νοέμβριον δέ τοΰ 812, ιέξε- 
πόρθησαν καί τήν όχυράν Μεσημβρίαν. Ωστόσο,ν, ό Μιχαήλ, μόλις τον
Φεβρουάριον τοΰ 813 έξεστράτευσε κατ’ αυτών, 'άλλ5 άπέφυγε νά πλησιάση 
τούς Βουλγάρους, διότι ό στρατός των επασχεν από λοιμώδη· νόσον, έφ’ ώ 
καί επέστρεψε πάλιν είς Κων)πολιν άπρακτος. Άλλ’ οί Βούλγαροι ήρχισαν 
πάλιν τάς έπιδρομάς- Έ πί τέλους, κατά τό θέρος τοΰ 813, έξεστράτευσεν μέ 
αξιόλογο ν στρατόν, διοικούμενον από τούς 'στρατηγούς Ίωάννην Άπλάκην, 
Λέοντα Αρμένιον καί Μιχαήλ Τραυλόν, έλαβε δέ μαζί του καί τήν σύζυγόν 
του Προκοπίαν, ήτις ήκολούθησε τον στρατόν μόνον μέχρι Τυρολόης. Τοΰτο 
διότι, έπέσυρεν αύτη τήν μήνιν τών στρατηγών, επειδή έπέμεινε νά λαμβάνη 
μέρος καί κατά συσκέψεις αυτών έπί στρατιωτικών ζητημάτων- Άλλά, πάλιν 
ό Μιχαήλ, κατέτριβε τον καιρόν του καί κατεπόνει τό στράτευμα μέ συχνάς 
μετασταθμεύσεις, άνευ σκοπού. Ή το  Ιούλιος καί ό φλογερός ικαύσων κατε- 
βασάνιζε τό στράτευμα, δτε δύο στρατηγοί ό ’Ιωάννης Άπλάκης καί Λέων 6 
Αρμένιος, διά νά δώσουν έν τέλος είς τήν άφόρητον κατάστασιν, ώδήγησαν 
τάς μοίρας των καί συνεπλάκησαν μετά τοΰ έχ'θροΰ. ‘Ο βασιλεύς όμως, όργι- 
σθείς, διά τήν τοιαύτην π,ράξιν των, διατάσσει αναστολήν τών επιχειρήσεων 
καί γενικήν ύποχώρησιν δ ίδιος δέ καταφεύγει είς τήν Άδριανούπολιν, ένθα 
εγκαταλείπει 'τούς ,πάντας καί άφικνεϊται είς Κων)πολιν, ,δπου καί παραιτεί- 
ται τοΰ θρόνου. Κατόπιν τούτου ό έν Άδριανουπόλει στρατός, άνα,κηρύσσει 
αύτοκράτορα, τον έως τότε, φρούραρχον τής πόλεως ταύτης, Λέοντα τον 
Αρμένιον, δστις εκκινεί, έπί κεφαλής τοΰ στρατεύματος, εισέρχεται είς τήν 
Κων)πολιν καί καταλαμβάνει τον θρόνον, άνευ ούδεμιάς άντιστάσεως.

Β ασιλεία Λ έοντος το ΰ  Ε ' καί ή κατασ τροφ ή  τοΰ  Χ ρούμμου κ α ί 
τώ ν  Β ουλγάρω ν το υ .— Ό  Λέων ο Ε ' ήτο υιός τοΰ στρατηγού Βάρδα.
Έγεννήθη είς τό Θέμα Άρμενιακόν, δπου δ πατήρ του ήτο διοικητής. Διά 
τοΰτο καί άπεκλήθη Αρμένιος. Άνατραφείς στρατιωτικούς, διωρίσθη, ύπό 
τοΰ Νικηφόρου, στίρατηγός τοΰ Θέματος Ανατολικού (Ίκονίου). Τό 813 
έξεστράτευσε μέ τον Μιχαήλ Ραγκαβέν, κατά τών Βουλγάρων, εις Θράκην. 
Διεκρίθη κατά τήν μάχην μαζί μέ τον Άπλάκην (22 Ιουνίου) έξωθεν τής 
Άδριανουπόλεως, καθ’ ήν, οί Έλληνες, καίτοι έπολέμησαν ήρωϊκώς, ΰπε- 
χώρησαν μολαταύτα, ένεκα τής ανανδρίας τοΰ Μιχαήλ καί κατέφυγον είς 
Άδριανούπολιν, ώς άνεφέρθη ήδη είς τό προηγούμενον κεφάλαιον. Ό  Λέων

1, Παρά τήν άρχαίαν Μαρκιανονπολιν, δπου ή Βουλγαρική κωμόπολις «Προβατ ή»,
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εστέφιθη αΰτοκράτωρ, 'υπό τού Πατριάρχου, έν τώ Ναώ της ‘Αγίας Σοφίας 
(813). Ό  δέ παραιτηθείς Μιχαήλ, μέ τήν σύζυγόν του Προκοπίαν και τους 
δυο υιούς του, έκάρησαν μοναχοί καί είσήλθον είς μοναστήριον. Ό  Λέων 
προσηνέχθη λίαν επιεικώς πρός τόν δειλόν προκάτοχόν του, όρίσσς καί ετή
σιον χρηματικόν επίδομα πρός αυτόν· Ό  δέ Κρούμμος, ένισχυθείς καί διά 
νέων στρατευμάτων ιέκ Βουλγαρίας, έξεστράτευσεν άμέσως κατά τής ,Κων) 
πόλεως,προ τής οποίας έφθασε τήν 6ην Ίουλίου-Κατοπτεύσας έξωθεν τά τείχη, 
άντελήφθη δτι, ή έκπόρθησίς των, ύπερέβαινε τάς δυνατότητάς του. Διό, 
υπέβαλε πρός τόν αΰτοκράτορα προτάσεις ειρήνης μέ τούς εξής δρους: 1) 
Νά πληρώνη πρός αυτόν τό Βυζάντιον μεγάλη,ν έτησίαν ιέπιχορήγησιν είς 
χρήμα, 2) νά τώ προμηθεύη μέγαν ιάριθμόν πολυτελών ενδυμασιών από έκεί- 
νας πού έψόρουν μόνον οί άρχοντες, 3) νά τώ παραδώση αριθμόν Έλληνίδων 
νεανίδων δι’ εαυτόν καί τούς αξιωματικούς του καί 4) νά τώ έπιτρέψη νά 
πλησιάση είς τήν Χρυσήν Πύλην καί νά πήξη τό δόρυ του, είς ένδειξιν υπο
ταγής τοΰ Βυζαντίου πρός αύτόν. Άλλ’ ώς ήτο επόμενον, αί αύθάδεις αΰται 
άξιώσεις του, άπερρίφθησαν ασυζητητί- Επειδή ομως, ό Λέων, δέν διέ- 
θετεν επαρκείς δυνάμεις διά νά ,άναμετρηθή, έδοκίμασε διά δόλου νά συλλάβη 
τούτον. Άλλά, τό σχέδιον άπέτυχεν. Ό  δέ Κρούμμος διαφυγοόν, έλεηλάτησε 
μετά λύσσης τήν Θράκην- 'Κατέλαβε τήν Άδριανούπολιν, αφού πρότερον τήν 
έπολιόρκησε καί έπροξένησε λιμόν είς τούς κατοίκους. Έκυρίευσεν επίσης 
πολλά άλλα φρούρια καί άπήγαγε πλήθος αιχμαλώτων. Έ ν  τώ μεταξύ, δ 
Λέων, ανενδότους, ώργάνωσε στρατόν άξιόμαχον καί, τήν άνοιξιν τού 814, 
έξεστράτευσε κατ’ αύτού· Ή λθεν είς Μεσημβρίαν, τήν οποίαν ώχύρωσεν, έφο- 
διάσας αυτήν μέ δλα τά άπαιτούμενα. ’Έναντι τής Μεσημβρίας προσελθών, 
έστρατοπέδευσε καί ό Κρούμμος, μέ τούς Βουλγάρους, έπί τής ράχεως μακράς 
λοφοσειράς, είς τρόπον ώστε ή Οέσις τών «Βουλγάρων νά φαίνεται πλεονε
κτική, έν σχέσει πρός τήν τών Βυζαντινών, τών οποίων ό στρατός παρετάχθη 
είς τά κράσπεδα τής λοφοσειράς. Τήν νύκτα τής 12ης πρός 13ην Απριλίου, 
τού 814, δ Λέων, έστειλε μέρος τής δυνάμεοός του ήτις, αφού έβάδισε έπ’ 
άρκετόν, έκαμψε τήν λοφοσειράν καί κατέλαβε τά νώτα τής Βουλγαρικής 
παρατάξεως. Τούτο τό στράτευμα έπετέθη -αυθωρεί κατά τών Βουλγάροον, 
οί οποίοι, αίφνιδιασθέντες, έφώρμησαν πρός τά κάτω τής έτέρας πλευράς, 
δπου δμως τούς ύπεδέχοντο μέ τάς λόγχας οΊ 'άλλοι ‘Έλληνες, πού εύρίσκοντο 
έκεί. Ούτω πως έπηκολούθησε δεινή σφαγή ολοκλήρου σχεδόν τού Βουλγα
ρικού στρατού. Όλίγιστοι μόνον κατώρθωσαν νά διαφύγουν μέ τόν Κρούμ- 
μον, καθ’ οδόν δέ τόση ύπήρξεν ή ταραχή τού 'θηριώδους τούτου αρχηγού, 
ώστε έπεσεν εκ κεραυνού όλου αποπληξίας, ή, κατ’ άλλους, δολοφονηθείς ύπό 
τών ίδικών του- (Έ πί αιώνας έκεί, είς τά πρανή τής λοφοσειράς, έσώζοντο 
τά λευκά οστά τών σφαγέντων Βουλγάρων, ό δέ λόφος άπεκλήθη «Βουνός
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Λέοντος». Ή  νίκη αυτή, τοΰ Λέοντος Ε ' υπήρξε πλήρης καί αποτελεσματική-
Ά φοΰ άπηλλάγη ό Λέων έκ τής απειλής τών Βουλγάρων, έπεδόθη μετά 

ζήλου, είς τήν διόρθωσιν τών κακώς έχόντων ιέν τώ Κράτει- Διωργάνωσε τά 
οικονομικά καί ανέπτυξε τήν γεωργίαν, έμπόριον καί βιοτεχνίαν. Προέβη είς 
τήν άνοικοδόμησιν τών υπό τών Βουλγάροον καταστραφεισώ ν πόλεων. ’Επέ
βαλε πειθαρχίαν έν τώ στρατώ, δικαιοσύνην, χρηστήν διοίκησιν καί τιμίαν 
διαχείρισιν τών οικονομικών. Ώ ς πρός τήν μεταρρύθμισιν, ήκολούθησε τό 
πρόγραμμα Λέοντος τοΰ Γ ' καί 'Κων)νου τοΰ Ε ' . Βαρέος φέροντες τοΰτο, 
οί είκονολάτραι, ώργίασαν εναντίον του- Οΰτω, δ συστράτηγός του Μιχαήλ 
Τραυλός, παρ«συρθείς υπό τούτων καί διότι έθεώρει τόν εαυτόν του άδικού- 
μενον, έξΰφαινε συνωμοσίαν εναντίον τοΰ αυτοκράτορος μέ σκοπόν νά κατα- 
λάβη αυτός τήν αρχήν. Ά λλ’ άποικαλυφθείσης τής συνωμοσίας, συνελήφθη δ 
Τραυλός καί έφυλακίσθη. /Τήν προλίαν όμως, τής 26ης Δεκεμβρίου, πολλοί 
συνωμόται, μεταμφιεσθέντες είς ιερωμένους, είσεχώρησαν εις τόν ‘Ναόν, 
•οπού έπρύκειτο νά έκκλησιασθή δ αύτοκράτωρ, έπιτεθέντες δέ έκεΐ κατ’ αύτοΰ, 
τόν ίέφόνευσαν ( 1) 'εντός τοΰ ιερού τοΰ ναοΰ, δπου κατέφυγεν. ΤΙλευθέρωσαν 
κατόπιν τόν Μιχαήλ καί τόν άνηγάρευσαν αύτοκράτορα (820) · Τό δέ πτώμα τοΰ 
Λέοντος ήχθη έν τώ Ιπποδρομία), ιοπου άφοΰ ένεπαίχθη καί καθυβρίσθη, 
εστάλη διά λέμβου εις τήν νήσον Πρώτη ν, συνοδεία τής συζύγου του Θεο
δοσίας καί τών 4 υίών του, οί οποίοι καί άκρωτηριάσθησαν, έν συνεχείφ 
δΤ ευνουχισμού. Έκ τούτων, δ Θεοδόσιος, άπέθα'νε κατά τόν ευνουχισμόν 
καί συνετάφη μέ τόν πατέρα του-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  2 4 ο ν

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  ΜΙΧΑΗΛ TOT Β ' ΤΟΤ ΤΡΑΥΛΟΥ 820- 829.

Μέ αίματοβρέκτους χείρας ιάναλαβών τόν αύτοκρατορικόν θρόνον, ούδέν 
τό άξιόλογον έπραίξεν. Διότι, αμόρφωτος ών δέν ήτο είς θέσιν νά έννοήση 
τάς διαφοράς τών μεταρρυθμιστών πρός τούς άντιμεταρρυθμιστάς. Καίτοι 
δέ ιάνήλθεν ε’ίς τόν θρόνον μέ τήν συνδρομήν τών δευτέρων, ήδιαφόρησε διά 
τό ζήτημα τούτων, ίο πως έπραξεν άλλωστε και, διά τήν άλλην μερίδα τοΰ 
προκατόχου του. Διά τοΰτο, οί είκονολάτραι, συνετάχθησαν μέ τόν επαναστά
την Θωμάν, εναντίον αύτοΰ. Καί τότε εξέσπασεν εμφύλιος πόλεμος, διαρκε- 
σας έπί 2 ετη. Καί κατεβλήθη μέν τόν κίνημα τοΰ Θωμά, άλλ5 οί ’Άραβες 
πειραταί έξ Ισπανίας καί βορείου Αφρικής, υπό τήν αρχηγίαν τοΰ Άμποΰ 
Χάπς Όμάρ, κατέλαβον τήν νήσον Κρήτην. Τρεις στρατιάς, τήν μίαν κατό
πιν τής άλλης, εστειλεν δ Μιχαήλ κατά τών Αράβων τής Κρήτης. Δέν ήδυ- 
νήθη, ώστόσον, ν’ άπελευθερώση τήν Μεγαλόνησον, τήν οποίαν διετήρησαν

jf. "Ενψ βψαλλε τήν ωδήν «Τώ Πανχάνακτος έξεφαύλισαν πόθω».
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οί ’Άραβες 150 περίπου έτη καί τής οποίας τούς κατοίκους, κατά τό πλεΙστόν, 
είχον εξισλαμίσει, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. Ά φοΰ δέ έτελεύτησεν ή σύζυγός 
του, ένυμφεύθη, τήν θυγατέρα τοΰ Κων)νου τοΰ Σ τ ' Ευφροσύνην. Μετά 
τον θάνατόν του είς τον θρόνον άφήκε τον έπιμελώς μορφωθέντα υιόν του, έκ 
τής πρώτης συζύγου του τον διαπρεπή καταστάντα μετέπειτα Θεόφιλον.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ϊ Ο Ν  2 5 ο ν

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  ΘΕΟΦΙΛΟΤ 829 - 842

Ό  υιός Μιχαήλ τοΰ Τραυλού, Θεόφιλος, έ'τυχεν έπιμεμελημένης ανα
τροφής· Νεώτατος ήδη ών διεκρίΟη ούτος κατά τήν άμυναν τής Κων)πόλεως, 
δτε αύτη έπολιορκήθη, τω 822 - 823, υπό τοΰ επαναστάτου Θοηχά.Γενόμενος 
αύτοκράτα)ρ, έτιμιόρησε τούς φονεϊς τοΰ Λέοντος Ε ' τον όποιον έξετίμα έκ 
παιδικής ήδη ηλικίας, παρά τό γεγονός δτι ή δολοφονία αύτοΰ, είχε διαπραχθή 
υπό τών φίλων τοΰ πατρός του, Μιχαήλ. Έπεδίωξε καί ούτος τήν εφαρμο
γήν τής μεταρρυθμΐσεως, μολονότι περιεσπάτο έκ τών επιδρομών τών Α ρά
βων. Οί τελευταίοι, έπανέλαβον τον πόλεμον, έπί τοΰ Χαλίφου Ά λ  
Μαμούν, διαδόχου τοΰ Άαρούν Έλ Ρασίντ. Μετά πολλάς έναλλαγάς, απο
τυχιών καί έπιτυχιών, ό Θεόφιλος άπεφάσισε καί εστειλεν είς Βαγδάτην τον 
διδάσκαλον καί σύμβουλον αύτοΰ, Ίωάννην τον Γραμματικόν, μέ πολλά δώρα 
καί ούτω έβελτίωσε τάς σχέσεις του μέ τον Χαλίφην. Άλλά, μετά τον θάνα
τον τοΰ Ά λ Μαμούν τήν Χαλιφείαν άνέλαβεν ό αδελφός αύτοΰ Ά λ Μουτα- 
σέμ, ό όποιος έπανήρχισε τάς εχθροπραξίας, έν Μεσοποταμία. Έπελθών 
τότε, ό στρατηγός τοΰ Θεοφίλου Ιωάννης Κουρκούας, διά πυρός καί σιδήρου, 
κατέστρεψε πολλάς πόλεις ώς καί αυτήν τήν γενέτειραν τοΰ Μουτασέμ 
Σωζόπετραν, καίτοι είχεν έπί τούτω παρακληθή δΓ επιστολής τοΰ Μουτασέμ νά 
φεισθή ταύτης· Επειδή δμως ή παράκλησίς του δέν είσηκούσθη, ό Μουτα
σέμ έσχημάτισε μεγάλην στρατιάν καί είσέβαλεν εις Μ. Άσίαν, δπου μετά 
πολιορκίαν, έγινε κύριος τοΰ Άμορίου, γενετείρας τοΰ Θεοφίλου, τήν οποίαν, 
άφοΰ κατέστρεψεν έκ θεμελίων, άπήγαγε καί πλείστους αιχμαλώτους, έκ τών 
κατοικούν αύτής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ϊ Ο Ν  2 6 ο ν

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  ΜΙΧΑΗΛ Γ ' ΤΟΤ ΟΙΝΟΦΛΤΓΟΣ (Μεθύσου) 842 - 867

Τριετής ών, δτε άπέθανε ό πατήρ του Θεόφιλος, έπετροπεύθη, κατ’ 
άρχάς, υπό τής μητρός του Θεοδώρας, τοΰ άδελφοΰ της Βάρδα, τοΰ 'θείου 
της Μανουήλ καί τοΰ Λογοθέτου Θεοκτίστου.

Ένεκα τής πλημμελούς ανατροφής, πού ελαβεν έκ παιδικής ηλικίας υπό 
τοΰ θείου του Βάρδα, άπέβη δχι μόνον ανωφελής, άλλά καί επιβλαβής. Διότι, 
ό Βάρδας, άποβλέπων είς σφετερισμόν τής έξουσίας, έστρεψε τον ανεψιόν
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του, έξ' απαλών ονυχών, εις παίγνια καί διασκεδάσεις, ύποθάλψας οΰτω έν 
αΰτώ δλας τάς ευτελείς ροπάς του. Διά τοΰτο, καθ’ δλην τήν ζωήν του, δ 
Μιχαήλ Γ ',  ένησχολεΐτο μέ κυνήγια καί μέ ιππασίαν, ακολουθούμενος υπό 
γελωτοποιών ή άλλων άνθιρώπω,ν τής έσχατης υποστάθμης, έμπαόζων καί δια- 
κωμωδών ιερά καί δσια·

Έ π ί της βασιλείας αΰτοΰ, εκστρατεία, άναληφβεΐσα πρός άπελευθέρω- 
σιν τής Κρήτης, άπέτυχεν οίκτρώς. ’Άραβες δέ έκ Συρίας, μέ τούς Παυ- 
λιανίτας, έλεηλάτουν τάς Άσιατικάς χώρας, ενώ άλλοι πειραταί έδήωναν 
τήν Σικελίαν καί οί Σλάβοι τής Πελοποννήσου έθυον καί άπέλυον καθ’ 
δλην τήν Πελοπόννησον. Καθ’ δν χρόνον συνέβαινον ταΰτα, δ Βάρδας, θεω
ρών ώς πρόσκομμα είς τούς φιλοδόξους σκοπούς του τήν μητέρα τοΰ Μιχαήλ 
Θεοδώραν, έξεδίωκε ταύτην καί τάς 'θυγατέρας της έκ τών ανακτόρων, 
■έ θανάτωνε τόν Λογοθέτην Θεόκτιστον καί εξέβαλλε τόν Πατριάρχην Ιγ ν ά 
τιον Ραγκαβέν, διότι τόν ήλεγξε διά τάς πράξεις του. Κατά τό 865, οί 
Ρώσσοι, μέ πολλά πλοιάρια, κατελθόντες διά τής Μαύρης θαλάσσης, ήπεί- 
λησαν τήν Κων)πολιν. Ά λλ’ ευτυχώς, τρικυμία μεγάλη έγερθεΐσα κατέ
στρεψε τά πλεΐστα έκ τών πλοιαρίων των. Κατά τούς χρόνους τούτους, 
ήλθεν εις Κων)πολιν, πρός εΰρεσιν εργασίας, Βασίλειός τις, οστις, έκ μικρας 
ηλικίας, διετέλει έν Βουλγαρία ώς αιχμάλωτος, από τής εποχής τοΰ Κρούμ- 
μου. Οΰτος, κατά τύχην, προσελήφ’θη ύπό τοΰ Βάρδα ώς ιπποκόμος είς 
τούς βασιλικούς σταύλους. Έ νεκα δέ τοΰ ώραίου παραστήματος, καί τοΰ 
κάλλους του, τής καλής συμπεριφοράς καί τής έπιτηδειότητός του είς τήν 
ιππευτικήν άνεδείχθη βαθμηδόν είς Πρωτοστάτορα (Κόμης τών Βασιλικών 
Σταύλων) καί τέλος είς παρακοιμώμενον (1’). Επειδή δέ ό Μιχαήλ έξετίμα 
αύτόν πολύ, δ Βάρδας ήθέλησε νά τόν άπομακρύνη. Άλλ’ οΰτος κατέπεισε 
τόν Μιχαήλ, οτι, δ Βάρδας αποβλέπει είς τόν θρόνον καί κατέστρωσαν όμοΰ 
σχέδιον βάσει τοΰ όποιου καί έδολοφόνησαν τόν Βάρδαν. Έ ν συνεχεία δ 
Μιχαήλ, ένεπιστεύθη τήν έξουσίαν είς τόν Βασίλειον, τόν όποιον προεχεί- 
ρισε διά τοΰ Πατριάρχου Φωτίου, ώς συμβασιλέα- Κατ’ άπαίτησιν δέ τοΰ 
Μιχαήλ, οΰτος διεζεύχθη τήν σύζυγόν του Μαρίαν καί ένυμφεύθη τήν ερω
μένην τοΰ πρώτου Ευδοκίαν Ίγγερίνην. Επειδή όμως, ό Μιχαήλ, έξηκο- 
λούθει τόν σπάταλον καί ανοίκειον βίον του, δ Βασίλειος τόν συνεβούλευε 
νά συνέλθη καθότι, συνεπείρ τούτου είχε πέσει είς ανυποληψίαν παρά τώ 
λαώ. Ά λλ’ δ Μιχαήλ, χολωθείς, ήπείλησεν, δτι άντ’ αΰτοΰ θά είσαγάγη 
άλλον είς τήν Οέσιν του· Μεθ’ δ, δ Βασίλειος, λαβών καί τήν συγκατάθεσιν

1. Παρακοιμώμενος ή καί «παράκοιτος» : Ά ξιω ματοΰχος τής Αυλής τον Βυζαντίου  
κοιμώμενος παρά τόν κοιτώνα τοϋ αύτοκοάτορος πρός φύλαξίν του. Ύ π ή ρ χεν  ωσαύτως 
καί ό «παρακοιμώμενος τής σφενδόνης» : ο σφραγιδοφνλαξ τοϋ αντοκράτορος.
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τής Συγκλήτου, έθηκε τέρμα εις τήν ζωήν τοϋ Μιχαήλ Γ ' και παρ εμεινεν' 
οϋτω μόνος κύριος τού θρόνου (τήν 23 Σεμπτεμβρίου τοϋ 867)·

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  2 6 © ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Ο ΜΑΚΕΔΩΝ (867 - 886)

Ούτος είχε γεννηθή εις τά πέριξ τής Άδριανουπόλεως. Επομένως ήτο 
γνήσιος θράξ. Επειδή δέ ή Άδριανούπολις ήτο έδρα τού Θέματος Μακεδο
νίας, κειμένου πρός άνατολάς τοϋ θέματος Στρυμόνος, έδόθη εις αυτόν καί 
είς τήν δυναστείαν του ή προσωνυμία «Μακεδόνες»· Μονοετής ήτο, οτε μέ 
τούς γονείς του άπήχθη αιχμάλωτος υπό τού Κρούμ,μου είς Βουλγαρίαν, τό 
813 δπου παρέμεινεν ώς δούλος μέχρι τού 837. Ήλθεν είς Κων)παλιν, έπί 
Μιχαήλ τού Γ '5 πρός εϋρεσιν εργασίας. Τή συστάσει ηγουμένου ενός μονα
στηριού έξωθεν τής Κων)πόλεως, δπου παρέμεινεν έπί τινα καιρόν, προισε- 
λήφθη υπό τού Βάρδα, διά τούς βασιλικούς σταύλους, ώς ιπποκόμος. Έκεΐ, 
χάρις είς τά προσόντα αυτού, περί τών όποιων έγένετο ήδη λόγος ανωτέρω, 
άλλά, προ παντός, χάρις εις τήν ειδικότητά του περί τά ιππευτικά, έφείλκυσε 
τήν έκτίμησιν τού περί τά τοιαϋτα άσχολουμένου Μιχαήλ τού Γ ',  οστις καί 
τόν προήγαγεν είς τό άξίωμα τού Παρακοιμωμένου (φύλαξ τής ζωής τού 
Βασιλέως). Άλλ’ εΐπομεν καί είς τό περί Μιχαήλ κεφάλαιον, ό Βασίλειος 
έξετόπισε καί Βάρδαν καί αύτοκράτορα καί έμεινε κύριος τού θρόνου, κατά 
Σεπτέμβριον τοϋ 867. Παρ’ δλην δέ τήν άμάθειάν του υπήρξε, κατά πάντα, 
συνετός Βασιλεύς καί ωφέλιμος είς τό Βυζαντινόν Κράτος- Διότι είχε τό 
προσόν νά έπιλέγη τούς συνεργάτας του καί νά άναθέτη τήν διεξαγωγήν έκά- 
στης υπηρεσίας είς τόν καταλληλότερο ν δι’ αύτήν. Διεξήγαγε μακρούς πολέ
μους κατά τών Αράβων καί τών αιρετικών Παυλικάνων, τών οποίων καί 
κατέλαβε τό σπουδαιότερον φρούριόν των, τήν Τεφρικήν, έπί τού Άντιταύ- 
ρου, μετέφερε τόν διασωθέντα πληθυσμόν τιον είς τήν Θράκην καί συνώκησε 
τούτους είς τάς υπώρειας τού Αίμου, διά νά φυλάττωσι τάς διαβάσεις του 
άπό τής .πλευράς τής Βουλγαρίας. Περιώρισε τάς σπατάλας, ένισχύσας 
οϋτω τό υπό τού Μιχαήλ έξαντληθέν ταμεΐον, καί έφρόντισε νά βελτιώση τήν 
θέσιν τών κατωτέρων κοινωνικών τάξεων διά διαφόρων οικονομικών μέτρων, 
Ή  Θράκη, άπό τής καταστροφής τών Βουλγάρων ,ύπό τού Λέοντος Ε ',  κατά 
τό 814, έξωθεν τής Μεσημβρίας, εμεινεν ήσυχος έπί πολλάς δεκαετηρίδας, ώς 
ήτο δέ επόμενον, ό λαός της ειχεν έπιδοθή επί τρεις γενεάς είς τήν καλλιέρ
γειαν τών άγρών, είς τήν κτηνοτροφίαν καί είς τήν άνοικοδόμησιν τών 
πόλεων, κωμοπύλεων καί χιό ρ ίων, βελτιοασας οϋτω τήν οικονομικήν του κατά- 
στασιν. Άποθανών ό Βασίλειος, άφήκε τόν θρόνον είς τόν δευτερότοκον 
υιόν του Λέοντα.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  2 7 ο ν

ΒΑΣΤΑΕΙ Α ΛΕΟΝΤΟ Σ Σ Τ ',  ΤΟΤ ΣΟΦΟΤ 886 - 912

Λόγω τοΰ ιδτι δ πρωτότοκος υιός τοΰ Βασιλείου εΐχεν άποθάνει, δ θρό
νος περιήλθεν είς τον δευτερότοκον υιόν του Λέοντα, τον όποιον δ πατήρ 
του ήδη ειχεν άνακηρύξει συμβασιλέα του, τώ 869 δτε τον ένύμφευσε μέ 
τήν ώραίαν κόρην Θεοφανώ. Καί ένω τό κράτος έκινδΰνευεν, ένεκα των 
προσβολών υπό τών εν Ευρώπη καί Άσία εχθρών, ούτος, έν τοΐς άνακτόροις 
διατριβών, συνέθετε θρησκευτικούς "Υμνους, και ένησμενίζετο, άποκαλοΰ- 
μενος υπό τών αυλοκολάκων Σοφός. ’Ελεγχθείς δέ υπό τοΰ Πατριάρχου Φωτίου 
διά διαφόρους ανοικείους πράξεις του, καθήρεσε τοΰτον καί άντ’ αύτοΰ άνεβί- 
βασεν είς τον Πατριαρχικόν θιρόνον τον νεαρόν έξάδελφόν του Στέφανον 
886 - 893. Οι Βούλγαροι, οί όποιοι, έπί 8 δεκαετηρίδας, δέν έτόλμησαν νά 
υψώσουν χεΐρα κατά τοΰ κράτους, έπανέλαβον τάς έπιδρομάς των (894), υπό 
τήν ηγεσίαν τοΰ ικανού αυτών ήγεμόνος Συμεών. ’Αφορμή,ν εδωκεν δ Πρω
θυπουργός τοΰ Λέοντος Ζαούτζας καί άλλοι μετ’ αύτοΰ κερδοσκόποι, έξασκοΰν- 
τες άπαντες τό Ιμπό,ριον μέ τούς Βουλγάρους, τό όποιον μετέφερον είς Θεσ
σαλονίκην, δπου είσέπραττον από τούς Βουλγάρους εμπόρους έπαχθεΐς τελο> 
νειακούς δασμούς. Έ ξ  αιτίας τούτου, τό κράτος περίε,πλάκη είς μακρούς αγώ
νας, κατά τούς όποιους τά Βυζαντινά στρατεύματα ύπέστησαν αλλεπαλλήλους 
ήττας έκ μέρους τοΰ Συμεώ,ν(1). Έν τέλει, οί. Βυζαντινοί, διά χρημάτων, 
έξήγειραν τούς πέραν τοΰ Δουνάβεως Μαγυάρους κατά τών Βουλγάρων καί 
ήνάγκασαν τούτους νά είρηνεύσουν(2) . Ά φ ’ ετέρου, οί ’Άραβες, καί διά 
ξηράς καί διά θαλάσσης, έπροξένησαν μεγάλας ζημίας, άλλ’ έπί τέλους έξε- 
διώχθησαν καί αυτοί υπό τοΰ στρατηγοΰ Νικηφόρου Φωκά·

Κατά τό 904, ’Άραβες πειραταί έκ Κρήτης καί Αφρικής, έπελθόντες 
έξ άπή,νης έγιναν εντός δύο ημερών κύριοι τής Θεσσαλονίκης, κατέσφαξαν 
πλείστους κατοίκους, έλεηλάτησαν, ήρπασαν 22 χιλ. αιχμαλώτους, τούς όποι
ους καί έπώλησαν είς τά δουλοπά,ζαρα τής Αφρικής καί τής ’Αραβίας. Κατά 
δέ τό 906, δ ήγεμών τών Ρώσσων Όλέγ, γόνος τοΰ Ροΰρικ, επέδραμε μέ 
20 χιλ- πλοιάρια καί άφοΰ έδήωσε τά Ασιατικά καί Θρακικά παράλια τής 
Μαύρης θαλάσσης, άπήλθε, πληρωθείς πρός τοΰτο μέγα χρηματικόν ποσόν. 
Άποθανών δ Λέων Σ Τ ',  άφήκε τον θρόνον του είς τον έκ τής Δ ' συζύγου 
του, Ζωής Καρβουναψίνας, θυγατρός τοΰ Ζαοΰτζα, Κων)νον τον Ζ ' Πορ·· 
φυρογέννητον, ανήλικον όντα.

1. Ό  πρώτος δστις ελαβε τον τίτλον τοΰ ΰασιλέως {Τσάρου). Έ σπούδασεν έν 
Κοονσταντινουπόλει.

%. Διά συμφωνίας νπεχρεώ θη τό Βυζάντιον νά χορηγέ χρηματικόν επίδομα έτησίως.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  2 8 ο ν

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  Κ Ω Ν )NOT Ζ ',  ΤΟΤ Π Ο ΡΦ ΤΡΟ ΡΕΝ Ν Η ΤΟ Τ (91,3 - 959)

Ό  Κων)νος Ζ ',  άποκαλεΐται Πορφυρογέννητος, διότι εΐχε γ'εννηθή 
καθ’ ον χρόνον ό πατήρ του έβασίλευεν, ήτοι έφερε τήν καθιερωμένην βασι
λικήν Πορφύραν. Ή  βασιλεία του υπήρξε μακροχρόνιος, άλλ’ ένεκα τής 
άκαταλληλότηιτός του δι’ υπεύθυνον βασιλικήν εξουσίαν, έπετροπεύετο πάντοτε 
ύπό άλλων. Μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός του, έπετροπεύθη ύπό τού έκ πα- 
τρός θείου του Αλεξάνδρου. ’Έπειτα, από τήν μητέρα του Ζωήν Καρβουνα- 
ψίναν. Άφοΰ δέ Ινυμφεύθη, άνέλαβε τήν επιτροπείαν ό πενθερός του, ναύαρ
χος Ρωμανός ό Λεκαπηνός καί ή σύζυγός του θυγάτηρ τού Λεκαπηνοΰ, 
Ελένη. Ό  ναύαρχος Λεκαπηνός, άνεκηρύχθη συμβασιλεύς καί έλαβε τόν 
τίτλον «Βασιλοπάτωρ»· Τήν δέ άνωτέραν στρατιωτικήν εξουσίαν άνέλαβεν 
ό .πρωτότοκος υιός τού Λεκαπη,νού Χριστόφορος. Τό 919 προσέλαβε τόν 
Χριστόφορον ώς συνάρχοντα κατόπιν τόν δευτερότοκον Στέφανον καί τέλος 
τόν τριτότοκον Κων) νον^1). Τήν δέ κόρην τού Χριστόφορου Μαρίαν τήν έδωκεν 
ώς σύζυγον είς τόν υιόν τού Τσάρου τών Βουλγάρων Συμεών, τόν Πέτρον, 
τό έτος 927-

Έ πί τής βασιλείας τούτου έπανελήψθησαν αί έπιδρομαί τών Βουλγά
ρων. Διότι μόλις άπέθανεν ό Λέων, οί Βούλγαροι ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ 
Συμεών παρουσιάσθησαν προ τών τειχών τής Κων)πόλεως 913. Επειδή 
όμως ματαίως έ χρονοτριβή ύπεχώρησε λεηλατών τήν Θράκην. Τό επόμενον 
έτος είσβαλών, έξεπόρθησε τήν Άδριανούπολιν, τήν έλεηλάτησε δεινώς καί 
άπήγαγε πολλούς αιχμαλώτους διά λύτρα. ’Αλλά τό 917 οί Βυζαντινοί έξε- 
στράτευσαν κατ’ αυτού. Ήττήθησαν δμως ένεκα ασυμφωνίας τών στρατη
γών τού πεζικού καί τού στόλου. Ό  δέ Συμεών έπεφάνη πάλιν προ τής 
Κων)πόλεως. ’Αλλά, τό Βυζάντιον, έκίνησε τούς Σέρβους καί τούς Κροάτας 
κατά τών Βουλγάρων· Έκλιπόνίτος δέ τού Συμεών, ό υιός του Πέτρος έκλεισε 
ειρήνην μέ τό Βυζάντιον· Κατά τό 948 πλήθος διαφόρων Τουρκικών γενών, 
έκ τών πέραν τού Δουνάβεως, μετά Ρώσσων καί Βουλγάρων, είσέβαλεν είς 
τήν Θράκην. Ή  Βυζαντινή Αυλή ύπεκίνησε κατά τούτων τούς Πετσενέγους, 
οΐτινες καί τούς έξεδίωξαν, άφοΰ έφόνευσαν πολλούς. Άλλά πάλιν, Τουρκικά 
γένη τών Ούζων Τ·ούρκο)ν, διά Θράκης, έπλησίαζον τήν Κων)πολιν. Βυζαν
τινός στρατός, ύπό τόν στρατηγόν ΠόΌον τόν Άργυρόν, επιτεθείς κατ’ αυτών, 
τούς κατέστρεψεν όλοσχερώς- Κατ’ αυτούς τούς χρόνους, ή ήγεμονίς τών 
Ρώσσων ’Όλγα, ήλθεν είς Κων)πολιν. Μετά πολλάς διατυπώσεις, έγένετο

1. 'Ω ς και τόν εγγονον αύτοΰ Ρωμανόν. Ε ϊς δέ τόν πατριαρχικόν θρόνον άνεβίβασε 
τόν τέταρτον υιόν του Θεοφνλακτον. Άναλαβώ ν οΰτω ούσιαατικώς δ ϊδιος τήν βασι
λείαν, παρηγκώνισε τελείω ς τόν Π ορφυρογέννητον.
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δεκτή μέ πολλήν μεγαλοπρέπειαν υπό τοϋ αυτοκράτορος. Καιτηχήθη εις τόν 
Χριστιανισμόν και έβαπτίσθη· Αϋτη ήτο σύζυγος τοϋ Ίγώ ρ , υίοϋ τοϋ Όλέγ. 
’Επίσης, ηγεμόνες τών Ούγγρων, έλθόντες είς Κων)πολιν, εβαπτίσθησαν και 
εστάλη μετ’ αυτών καί άρχιερεύς διά νά κατηχήση τούς υπηκόους των. Ώ ς 
βασιλεύς, δ Πορφυρογέννητος, έπροστάτευσε τά γράμματα, τάς τέχνας καί 
τόν πολιτισμόν- Ητο μάλλον κατάλληλος διά μελετάς καί συγγραφάς, ώς 
καί δ πατήρ του, Λέων δ Σοφός. Τήν ανικανότητά του περί τό κυβερνάν τήν 
άνεπλήρουν οί έπιτροπεύοντες αυτόν στρατιωτικοί καί πολιτικοί άρχοντες. 
ΆποΟανών άφήκε διάδοχόν του τόν υιόν του Ρωμανόν Β ' 959·

Β ιβ λ ιο γρ α φ ία .— Σκυλίτσης, Κεδρηνός, Ζωναράς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  2 9 ο ν

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  ΡΩΜΑΝΟΤ TOT Β '.  959 - 96S

Ούτος ήτο υιός Κων)νου τοϋ Πορφυρογεννήτου καί τής θυγατρός τοϋ 
Λεκαπηνοϋ Ελένης. ΈνυμφεύΟη κάποιαν ώραίαν νεάνιιδα τήν Θεοφανώ. 
Αϋτη, κατά τινας ήτο αριστοκρατικής οικογένειας, κατ’ άλλους δμως ήτο 
υπόπτου ηθικής καί κατήγετο έκ λαϊκής τάξεως. Εικοσαετής ήτο δ Ρωμανός 
δτε διεδέχθη τόν πατέρα του. Ί ί  ραδιούργος Θεοφανώ κατώρθωσε νά τόν 
πείση νά κλείση είς μοναστήριον τήν μητέρα του καί τάς 5 αδελφός του. 
Προσόντα του ήσαν: ’Αθλητικόν παράστημα, ωραίος, νοήμων, εύπαίδευτος 
καί είς άκρον φίλαθλος. Άλλά, παρημέλει τά βασιλικά του καθήκοντα, άνα- 
θέτων ταΰτα είς επιδέξιους άνδρας. Τήν διαχείρισιν τής εξουσίας άνέθεσεν 
είς τόν αύλικόν ’Ιωσήφ Βρίγγαν. Tot Ασιατικά στρατεύματα, είς τόν ίκα- 
νώτατον στρατηγόν Νικηφόρον Φωκάν. Είς δέ τά έπί τής Ευρώπης τόν 
Λέοντα Φωκάν, υιούς Βάρδα τού Φωκά. Ό  μεγαλοφυής Νικηφόρος Φωκάς, 
τώ 960, ,μέ στρατεύματα τής ’Ανατολής καί Θρακικόν ιππικόν, κατόπιν μεγά
λων αγώνων, ανέκτησε τήν Κρήτην, αίχμαλωτίσας καί τόν Εμίρη ν αυτής 
Άπτούλ Άζίιζ μετά τών γυναικών καί τών τέκνων του, τούς όποιους καί 
έφερεν είς Κων)πολιν. Θί ’Άραβες τής Συρίας, έπωφεληθέντες έκ τής 
απουσίας τού Νικηφόρου είς Κρήτην, είσέβαλον είς Μ. Άσίαν. Άλλ’ δ Λέων 
Φωκάς, διαπεραιωθείς έκ Θράκης είς Μ. Άσίαν, κατετρώποσε τούτους- Ό  δέ 
Νικηφόρος ,έπιστρέ.ψας έκ Κρήτης, έξεστράτευσε κατά τής Συρίας, έξεπόρ- 
θησε 60 φρούρια καί αυτό τούτο τό Χαλέπιον. ’Έφερε πλήθος αιχμαλώτου» 
καί έπλήρωσε τά ταμεία τοϋ κράτους άμυθήτων θησαυρών. Άλλ’ έν μέσω 
τοιούτων θριάμβων τών Φωκάδων στρατηγών απέθανε δ Ρουμάνος δ Β '.  
Κατά τινας μεν δηλητηριασθείς υπό τής ακολάστου συζύγου του Θεοφανούς, 
κατ’ άλλους δέ έκ συγκοπής, έν ώρα άσκήσεως. Άφήκε δύο υιούς ανηλίκους, 
Κων)νον τόν IP  καί Βασίλειον τό Β ' υπό τήν κηδεμονίαν τής μηιτρός των
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Θεοφανούς. Αύτη μετ’ ολίγον, ελαβε σύζυγον τον Νικηφόρον, δστις άνη- 
γορεύθη αύτοκράτωρ, κηδεμονεύων τούς δύο ανηλίκους υιούς της.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  3 0 ο ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ  Ν ΙΚ ΗΦ ΟΡΟΤ ΦΩΚΑ 963 - 968

Ό  Νικηφόρος ήτο υιός τοΰ Βάρδα Φωκά, άνήκων ε,ίς τήν στρατιω
τικήν ,μεγάλην οικογένειαν τών Φωκάδων, οί όποιοι όμοΰ μέ άλλας οικογέ
νειας τών Σκληρών, τοΰ Κουρκούα καί άλλων, άπετέλουν τήν στρατιωτικήν 
αριστοκρατίαν τής Μ. ’Ασίας, κατά τον ΙΟον μ.Χ. αιώνα· ‘Ως στρατηγός 
καί ώς βασιλεύς άνεδείχΟη ό μεγαλείτερος, ό γενναιότερος, ό στρατηγικώτε- 
ρος καί πρακτικότερος όλων καί τών προκατόχων του καί τών διαδόχων του, 
έν τώ θρόνορ τοΰ Βυζαντίου- Τό 965 πρέσβεις τής Βουλγαρίας έλθόντες ©ζή
τησαν νά δοθή είς αύτούς τό χορηγούμενον επίδομα, τό όποιον κατέβαλλε 
τό Βυζάντιον, από τής εποχής Λέοντος τοΰ Σοφού, πρός τον Συμεών. Ό  
Νικηφόρος άπέπεμψε αύτούς καί τό θέρος τού 965 .έξεστράτευσε κατά τής 
Βουλγαρίας. Έκυρίευσεν άπαντα τά παραμεθόρια φρούρια. Μή θέλων δέ 
νά ταλαιπωρήση τον στρατόν, έστειλε τον αύλικόν Καλοκύρην μέ χρήματα 
καί ύπεκίνησε τον ηγεμόνα τών Ρώσσων Σβιατοσλάβον νά είσβάλη είς τήν 
Βουλγαρίαν. Άλλά, τήν δόξαν τού Νικηφόρου έφθύνησαν, αί άρχουσαι τά
ξεις καί εύρον αφορμήν τά αυστηρά οικονομικά μέτρα, πού ήθέλησε νά 
εφαρμόση πρός διόρθωσιν όλων τών κακών έχόντων. Ή  εκκλησία καί οί μο
ναχοί έγιναν εχθροί, διότι άπηγόρευσε νά γίνωνται αφιερώματα ακινήτων 
είς τά μοναστήρια καί τούς ναούς. Τον ανεψιόν του, Ίωάννην Ταιμισκήν, 
ιόν απέταξε τού στρατού καί τον έστειλεν είς τον Πόντον, ένεκα τών ανόμων 
ερώτων του πρός τήν έκδεδιητημένην βασίλισσαν Θεοφανώ. Τέλος, πολλοί 
άνιότατοι αξιωματικοί έθεώρουν εαυτούς ήδικημένους, ώς μή άμειφθέντες 
έπαρκώς, Ή  δέ ραδιούργος καί πολύτροπος Θεοφανώ κατέπεισε τον σύζυγόν 
της νά φέρη είς Κων)πολιν τον ανεψιόν του Τσιμισκήν, μέ τό επιχείρημα 
δτι μόνον αυτός θά ήδύνατο ν’ άποτρέψη τάς εξεγέρσεις κατά τής βασιλείας. 
Μολαταύτα, μόλις ούτος έπανήλθεν, έπανέλαβε τάς μυστικάς έπαφάς του μέ 
τήν Θεοφανό.) καί τούς φίλους του- Μίαν δέ νύκτα, συνωμόται μέ επί κεφαλής 
τον ίδιον είσήχθησαν εις τά ανάκτορα καί έκρύβησαν υπό τής Θεοφανούς 
είς τά άδυτα τού γυναικώνίτου. Ένώ δέ έκοιμάτο ό Νικηφόρος ανύποπτος 
έπί τής κλίνης του, επετέΟησαν καί τον έφόνευσαν. Τήν δέ έπομένην πρωίαν 
κήρυκες διελάλουν, άνά τήν Πόλιν δτι ό μέν Νικηφόρος Φωκάς άπέθανεν, 
προεχειρίσθη δέ είς τον θρόνον ό ανεψιός του ’Ιωάννης Τσιμισκής, ώς 
επίτροπος τών ανηλίκων τέκνων Κων)νου τού Πορφυρογεννήτου.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  3 1  ο ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ  ΙΩΑΝ(NOT Τ Σ ΙΜ ΙΣ Κ Η  969 - 976

Μέ αιματόβρεχτους τάς ,χειρας, άναλαβών τά ηνία τής Βυζαντινής:
αυτοκρατορίας, ό στρατηγός Ιωάννης Τσιμισκής, παρουσιάσθη. πρός τόν 
Πατριάρχην Πολύευκτον καί έζήτησε τήν ευλογίαν τής εκκλησίας κατά τά. 
είθισμένα παρά τοις Βυζαντινοΐς- Ό  Πατριάρχης έδέχ’θη μέν άλλ’ υπό τόν: 
ορον νά εκπληροόση ό Ιωάννης τρία αιτήματα· 1) Νά άποπέμψη έκ των
ανακτόρων τήν ραδιούργον βασίλισσαν Θεοφανώ· 2) Νά φανέρωση τόν αυ
τουργόν τοϋ φόνου καί γ) νά ακύρωση τόν νόμον διά τοϋ οποίου ό Νικη
φόρος έσφετερίζετο αρμοδιότητα έπί πάντων τών έκκλησιαστικών ζητημάτων.. 
Αί απαιτήσεις αϋται έξεπληρώθησαν καί έστέφθη. αύτοκράτωρ· Ασχέτως πρός 
τήν προτέραν του διαγωγήν, ό Τσιμισκής, άναλαβών τήν εξουσίαν, άνεδείχθη, 
υδς υπεύθυνος άρχων τοϋ Βυζαντινοΰ κράτους, ένάμιλλος τού προκατόχου 
καί θείου του, τού ενδόξου Νικηφόρου Φωκά. Διεξήγαγε δέ τούς πολέμους 
μέ μεγάλην περίνοιαν καί στρατηγικήν ικανότητα, δμοίαν πρός τήν τοΰ 
Νικηφόρου- Ευθύς ώς έστέφθη, έστρεψε τήν προσοχήν του πρός τήν Θράκην, 
ήτις έκινδύνευεν έκ τής Ρωσσικής εισβολής. Διότι ό Σ βιατοσλάβ, κληθείς υπό 
τοϋ Νικηφόρου, αφού εϊσέβαλεν είς τήν Βουλγαρίαν καί κατέλαβε ταύτην δέν 
άπεφάσιζε νά άποχιορήση έκεΐθεν. Ό  ’Ιωάννης έστειλε καί παρεκάλεσε τούτον 
νά έκκενώση τήν Βουλγαρίαν κατά τάς ύπ}αρχούσας συμφωνίας. Ό  Σβια- 
τοσλάβ ήρνήθη νά συμμορφωθή καί ήπείλησεν δτι είναι έτοιμος νά προελάση 
κατά τής Κων)πόλεως. Είς έπίμετρον, έστειλε καί ήρήμωσε τήν .Θράκην, 
καταλαβών τήν Άδριανούπολιν. Μάλιστα δέ τό ιππικόν του υπό τόν ’Τκμορα, 
έπροχώρησε μέχρι τής Άρκαδιουπόλεως, οπού καί συνηντήθη μέ τό Βυζαν
τινόν τό όποιον, υπό τήν αρχηγίαν Βάρδα τού Σκληρού, συνεκρούσθη μέ τό 
Ρωσσικόν. Ό  ’Ίκμορ, φερόμενος έπί γιγαντοσώμου ίππου, έπετέθη κατά τοϋ 
Βάρδα καί ύψωσε τό ξίφος του, ΐνα καταφέρη καίριον πλήγμα, άλλ’ ό Κων) 
νος Σκληρός, νεώτατος, παρακολουθών τόν Βάρδα, προλαμβάνει καί κατα
φέρει τόσον ισχυρόν κτύπημα κατά τής κεφαλής τοϋ ’Ίκμορ, ώστε νά χωρίση 
τό σώμα του είς δύο, μέχρις όσφύος, τό όποιον καί έπεσε κάτω. Ό  'θάνατος 
τοϋ ’Ίκμορ ανέβαλε είς τρόμον τούς Ρώσσους, (ft όποιοι στρέψαντες, έτρά- 
πησαν εις φυγήν, καταδιωκόμενοι καί θανατούμενοι μέχρι τοϋ Αίμου· Τούτον 
διελθόντες ώχυρώθησαν είς τήν πρωτεύουσαν τής Βουλγαρίας Πραιθσλάβαν 
(παρά τήν σημερινήν Σομμλαν) τό 970, υπό τήν αρχηγίαν τού Σφέγγελ. Ό  
Ιωάννης παρά ταύτα ήναγκάσθη ν’ άναστείλη τήν περαιτέρω καταδίωξίν 
των μέχρι Πραιθσλάβας, διότι, έν τώ μεταξύ οί Φωκάδες έκίνησαν έπανάστα- 
σιν κατ’ αυτού είς Μ. Άσίαν. Ά λλ’ άμα τή έπιστροφή του είς τήν πρωτεύ
ουσαν επέτυχε νά ρυθμίση τάς σχέσεις του μέ αυτούς. Κατά Μάρτιον δέ τού



110 ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΠΑΝΝΑΚΑΚΗ

97(1 αν έλαβε την εκστρατείαν μέ ολίγους μέν άλλ8 εκλεκτούς, έν οΐς διέπρεπεν 
ή ίλη των ’Αθανάτων έκ τών αρίστων σιδηρόφρακτων ιππέων. Στόλος δέ, 
πυρφόρος, διετάχθη νά πλεύση είς τόν Δούναβιν καί νά καταλάβη τά νώτα 
τών Ρώσσων. Ά φιχθείς είς Άδριανούπολιν, έπληροφορήθη δτι αί δίοδοι τοϋ 
Λΐμου ήσαν αφύλακτοι. Άμέσως πραχωρήισας, διήρεσεν είς δύο μέρη ιό 
στράτευμα. Αυτός μέν μέ τούς Αθανάτους καί άλλους ιππείς — 13 χιλ· — 
καί 15 χιλ· πεζούς προεπορεύθη, ίνα πολιορκήση τήν Πραιθσλάβαν, τό δέ έπί- 
λοιπον στράτευμα, μέ πολιορκητικός μηχανάς καί τά σκευοφόρα διέταξε νά 
άκολουθήση. Λιαβάς ανενόχλητος τόν Αίμον, έπήλθεν κατά τής ΓΙραιθσλάβας 
είς πυκνάς φάλαγγας. Καί δτε έπλησίαζε, διέταξε νά ήχήσουν αί σάλπιγγες, 
νά άλλαλάξουν τά κύμβαλα καί νά παταγήσουν δαιμονιωδώς τά τύμπανα, μέχρι 
τών τειχών τής ΓΙραιθσλάβας, πρός μεγάλην εκπληξιν τών τε Ρώσσων καί 
Βουλγάρων, τών μέν πρώτων ύπό τήν αρχηγίαν τού Ρώσσου Σφέγγελ, τών 
δέ δευτέρων ύπό τήν τού Τσάρου Βόριδος, δστις εΐχεν συνταχθή μέ τούς 
Ρ(άσσους, έφ’ όσον άμφότεροι /ίέθεώρουν εχθρούς τούς Βυζαντινούς, ώ^ 
υπαιτίους τής καθόδου τών Ρώσσων είς τήν Βουλγαρίαν. Οί Ρώσσοι, έξελθόν- 
τες τής πόλεως, έπήλθον κατά τών Ελλήνων, Άλλ’ οί Αθάνατοι άντεπιτε- 
θέντες, έφόνευσαν πολλούς έξ αυτών. Οί διασωθέντες είσήλθον πάλιν είς τήν 
πόλιν των, ή οποία όμως έπολιορκήθη στενώς. Οί Ρώσσοι καί οί Βούλγαροι 
ερριπτον έκ τών τειχών, κατά τών Ελλήνων, βέλη ακόντια καί λίθους. Μετ’ 
όλίγας ημέρας, εφθασαν τά σκευοφόρα, αί πολιορκητικοί μηχαναί καί πολλαί 
κλίμακες· Μικρασιάτης δέ στρατιώτης, όνόματι Θεοδόσιος 6 Μεσονύκτης, 
κρατών είς μέν τήν δεξιάν τό ξίφος, είς δέ τήν άριστεράν τήν ασπίδα, 
άνωθεν τής κεφαλής του, άνέβη διά κλίμακος εις τό τείχος καί συνεπλάκη 
μέ τόν Ρώσσον, πού κατείχε τήν θέσιν εκείνην. ΔΓ ενός σφοδρού κτυπήμα
τος άπέκσψε τήν κεφαλήν τοϋ εχθρού καί τήν έρριψεν έντός τού τείχους. 
Τό έπεισόδιον τούτο ένεθουσίασεν τόσον τούς "Ελληνας, όίστε πάντες, διά 
κλιμάκων καί άλλαλάζοντες νά άνέλθουν, νά συμπλακούν καί νά αναγκά
σουν τούς πολιορκουμένους νά έγκαταλείφουν τά τείχη καί ν" άποσυρθοϋν 
έκτος τής πόλεως. Οί Έλληνες τότε καταβάντες καί αυτοί έντός, ήνοιξαν 
πάλας τινάς διά τών όποιων καί είσήλθεν ολόκληρον τό στράτευμα· Έν τή 
άπαγνώσει των, πολλοί Βούλγαροι καί Ριάσσοι κατέλαβον τότε τά ανάκτορα, 
πού ήσαν περιφραγμένα καί ώχυρώθησαν έντός αυτών· Ό  ’Ιωάννης, βλέπων 
δτι έθυσιάσθησαν άνδρες τινές, λόγφ τοϋ δησπορθήτου τής θέσεοος, διέταξε 
καί τήν έπυρπόλησαν, έξαναγκάσας οΰτω τούς έχθρούς νά έξέλθωσι. Καί 
έπολέμησαν μέν ούτοι μετ’ άπελπισίας, άλλ’ ,έσφάγη,σαν οί πλείστοι. Ό  
Σφέγγελ, έν τούτοις διά μυστικής πυλίδος, διέφυγε μέ ολίγους τινάς καί έπο- 
ρεύθη πρός τό Δορύστορον (Συλίστρια), δπου εύρίσκετο ό Σβιατοσλάβ μέ 
τό κύριον σώμα τού Ρωσσικού στρατού. Σημειωτέον δμως δτι, έντός τής
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Πραιθσλάβας, παρεδόθη είς τον αύτοκράτορα καί ό Τσάρος τών Βουλγάρων 
Βόρις, μετά τής οικογένειας αύτοΰ·

Ε π ικ ο ί  α γώ νες εξω θι τή ς Σ υ λ ισ τρ ία ς 9 7 2 .— Ό  Σβιατο- 
σλάβ, μαθών τήν πτώσιν τής Πραιθσλάβας, έξήλθεν πρός άναχαίτισιν τοΰ 
έπερχομένου Ελληνικού στρατού, μέ σκοπόν νά άναγκάση τελικώς τους "Ελ
ληνας είς υποχώρησαν. Έπηκολούθησε σφοδρά καί πολύνεκρος μάχη, κατά 
τήν όποιαν ό Σβιατοσλάβ ήττήθη καί κατέφυγε είς τήν όχυράν Συλίστριαν, 
δπου άπεκλείσθη στενώς. Οί Ρώσσοι, από καιρού είς καιρόν, έδοκίμαζον εξό
δους, άλλ’ άπεκρούοντο υπό τών Ελλήνων. Είς μίαν έξοδόν των δ Μικρασιά- 
της Θεόδωρος ό Λαλάκων έφόνευσεν εν μια ήμέρρ 70 Ρώσσους μέ μίαν σιδη
ράν κορύνην, κτυπών κατά κεφαλής. ’Άλλην ημέραν έξήλθεν ό Σφέγγελ μέ 
τό ιππικόν του ίνα διάνοιξη δρόμον πρός τά ενδότερα τής Βουλγαρίας διά νά 
προμηθευθή τρόφιμα. Κατ’ αύτοΰ έφώρμησεν ό ίππεύς Άνεμάς, υιός τοΰ 
Άπτούλ Ά ζίζ, τοΰ άλλοτε Έμίρου τής Κρήτης, δστις είχεν άχθή υπό Νικη
φόρου τοΰ Φωκά αιχμάλωτος είς Κων) πολιν. Ό  έξελληνισθείς εκείνος Α φ ρ ι
κανός, έπιπεσών μέ άκάθεκτον ορμήν κατά τοΰ Σφέγγελ, κατέκοψεν αυτόν 
καί τον έκρήμνισεν έκ τοΰ ίππου του, έν συνεχεία δέ ώς άνεμος, διέσχισε τήν 
φάλαγγα τών Ρώσσων καί έξέφυγεν. Είς άλλην συμπλοκήν επεσεν μαχόμενος 
καί δ γηραιός στρατηγός τοΰ Θεοφίλου ’Ιωάννης Κουρκούας, συνεπείρ πτδ)- 
σεω.ς έκ τοΰ ίππου του, λόγω μέθης· Ό  θάνατός του ένέπλησε χαράς τούς 
Ρώσσους. Ώστόσον μίαν νύκτα σκοτεινήν, δ ίδιος δ Σβιατοσλάβ, διαλαθών 
τήν προσοχήν τοΰ πυρ φόρου Ελληνικού στόλου, έξήλθε μέ πλοιάρια καί 
έπρομηθεύθη τροφάς από τά παρόχθια χωρία τοΰ Δουνάβεως. Κατόπιν τού
του, δ ’Ιωάννης, πρός αποτροπήν έπαναλήψεως τοΰ* έγχειρήματος, έδωκεν 
αύστηράς διαταγάς, δπως παρακολουθήται άγρύπνως είς τό εξής καί κατά 
τάς νύκτας, πάσα κίνησις τοΰ έχθροΰ εντός τοΰ Δουνάβεως· Καί άφοΰ 
έξηντλήθησαν τά πάντα, εντός τοΰ φρουρίου, υπό τών πολιουρκουμένων, δ 
Σβιατοσλάβ συνεκάλεσε συμβούλων τών αρχηγών του, ίνα σκεφθώσι περί 
τοΰ πρακτέου- Επειδή δέ πάντες οί άρχηγοί έξεδήλωσαν τήν έπιθυμίαν νά 
επιστρέφουν είς τήν Ρωσσίαν, δ Σβιατοσλάβ, λαβών τον λόγον, εΐπεν:

«Μή καταισχύνωμεν τήν Ρωσσίαν, άς πολεμήσωμεν έδώ μέχρι θανάτου, 
άς άφησα)μεν έδώ τά κόκκαλά μας, καί τότε ούδείς θά μάς μεμφθή· Ά λλ” 
εάν έπιστρέψωμεν πολλοί θά μάς κατακρίνουν». Παρά ταΰτα, οί άλλοι έδει
ξαν μεγάλην απροθυμίαν, διά τοΰτο καί άπεφάσισαν νά άπέλθουν. Άλλ’ δ 
Δούναβι.ς ήτο αποκλεισμένος άπό τον πυρφόρον στόλον τοΰ Βυζαντίου. 
Ίδιον, λοιπόν, δ Σβιατοσλάβ τό επικίνδυνον νά διασπάση τον αποκλεισμόν, 
έστειλε καί παρεκάλεσε τον αύτοκράτορα, νά τώ δρίση συνέντευξιν. Ό  
Ιωάννης έδέχθη καί άφοΰ ένεδύθη δλα τά αύτοκρατορικά διάσημα κατήλθεν 
είς τό δρισθέν παρόχθιον σημεΐον, έν μέσω λαμπροφορεμένης συνοδείας, δπου,
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μετ’ ολίγον, κατέφθασε και ό Τσάρος τών Ρώσσων Σ βιατοσλάβ, έπιβ αίνων 
αλιευτικού πλοίου, κωπηλατών δ ίδιος μαζί μέ τούς συνοδούς του, ήλιοκαής 
τήν δ'ψιν, άνευ ούδεμιάς έπισημότητος καί ταπεινωμένος. Έζήτησε συγγνώμην 
άπό τόν αύτοκράτορα διά τήν διαγωγήν του, καί παρεκάλεσε νά τφ έπι- 
τραπή νά άποχωρήση μέ τό ύπολειφθέν στράτευμά του., Ό  ’Ιωάννης, συμπε- 
ριεφέρθη γενναίως, πρός τόν άτυχήσαντα εχθρόν του, έπιτρέψας είς αυτόν 
νά παραλαβή καί τά λάφυρά του. Κατόπιν τούτου, οί Ρώσσοι, διαβάντες τόν 
Δούναβιν, ελαβον τήν πρός τήν χώραν των άγουσαν· Καθ’ οδόν όμως, δ 
Σβιατοσλάβ επεσεν είς χειρ ας τών Πετσενέγων, οί όποιοι έπνιξαν αυτόν είς 
τόν ποταμόν Δνείπερον. Ό  ’Ιωάννης, έπιστρέψας είς Κων)πολιν, έτέλεσε 
/αμπρόν θρίαμβον, κομίσας μαζί μέ άλλους καί τόν βασιλέα τών Βουλγάρων 
Βόριδα μετά τής οικογένειας του. Επειδή δέ ούτος εΐχε συμπράξει μέ τούς 
Ρώσσους κατά τοϋ Βυζαντίου, οπερ καί προεκάλεσε τόν πόλεμον κατά τού 
Σβιατοσλάβ πρός άπελευθέρωσιν τής Βουλγαρίας, άφήρεσεν ό αύτοκράτωρ 
τήν βασιλικήν Πορφύραν άπό τόν Βόριδα καί ολα τά βασιλικά του εμβλήματα 
καί προσέθεσεν είς τό Βυζαντινόν κράτος τήν παραδουνάβειον Βουλγαρίαν. 
Εφεξής, μόνον τό έν βορείω Μακεδονία καί Άλβανίρ τμήμα παρέμεινεν ώς 
ήμιανεξάρτητον Βουλγαρικόν κράτος, μέ αρχηγόν τόν βογυάρον Σισμάν· 
Ή  δέ Βουλγαρική Εκκλησία ύπήχθη είς τό Πατριαρχεΐον Κων)πόλεως. Ό  
‘Ιωάννης Τσιμισκής, αφού έξη,σφάλισε τό κράτος άπό τούς Ρώσσους καί 
Βουλγάρους, έξεστράτευσε αύτοπροσώπως κατά τών ’Αράβων τής Άσίας 
(974)· Οί ’Άραβες τής Βαγδάτης τρομοκρατηθέντες, έπλήρο.)σαν μεγάλην 
χρηματικήν άποζημίωσιν- «Έν μυριάσι τριακοσίαις αργύρου καί χρυσού 
άριθμούμεναι». Επειδή δέ μετά τήν επιστροφήν του είς Κων)παλιν οί ’Ά ρα
βες άνε,κατέλαβον τάς μεταξύ τού Εύφράτου καί Τίγρητος πόλεις, δ ’Ιωάν
νης έξεστράτευσε καί τό 975 είς Συρίαν. Έκυρίευσε τήν Ιερουσαλήμ, ’Απά
θειαν, Έμμεσαν, 'Ηλιούπολιν, Λίβανον καί Βηρρυτόν· Έπιστρέφων δέ διά 
μέσου Κιλικίας, συνήντησε καθ’ δδόν μέγα καί άριστον κτήμα· Πληροφορη- 
Οείς οτι τούτο άνήκεν είς τόν παρακοιμώμενον Ευνούχον Βασίλειον, ήγανά- 
κτησεν, είπών: «Είναι δεινόν νά θυσιάζηται ό στρατός διά νά πλουτούν οί 
Εύνοϋχοι». Ό  Βασίλειος άπό τούς κατασκόπους, πού είχεν έν τφ στρατώ, 
μαθών ταύτα, καί φοβηθείς μή στερηθή τού κτήματός του, εστειλεν έμπιστόν 
του εύνοϋχον είς τό παρά τόν ’Όλυμπον τής Προύσσης μέγαρον τού Πατρι
κίου Ρωμανού, δπου κατέλυσεν έπί τινας ημέρας δ ’Ιωάννης. Ό  εύνούχος 
αύτός κατώρθωσε νά ρίψη, μυστικά, δηλητήριον είς τό ποτήριον τού οίνου, 
πούι προσεφέρετο είς τόν Ίωάννην καί τόν έδηλητηρίασεν· Ό  αύτοκράτωρ 
διεκομίσθη αύθις είς Κων)πολιν κακώς έχων μετά δύο δέ ημέρας άπέθανε, 
τή 10η Ίανουαρίου τού έτους 976.

Σ η μ ς ίω σ ις .— Ό  ’Ιωάννης Τσιμισκής, πρό τής τελευταίας εκστρατείας
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του, διά νά προλάβη πάσαν νέαν απόπειραν τών Βουλγάροον πρός απελευθέ
ρωσήν των, έγκατέ’στη,σεν, εις τόν Αίμον καί είς τήν περιοχήν τής Φιλιππουπό- 
λεως, πολυαρίθμους αποικίας τών έκ Μ. Άσίας Παυλικάνων· Αί πολεμικαί 
του επιχειρήσεις, έν τε ταΐς Ευροκταϊκαΐς καί Άσιατικαΐς χώραις συνετέλε- 
σαν, ώστε τό κράτος νά διατηρήση τήν έκτασιν, πού είχε λάβει έπί Ν ι
κηφόρου τοΰ Φωκά- ’Αλλά, ταΰτα έτηρήθησαν πρασωρινώς μόνον καί ενόσφ 
έβασίλευεν ό διαδεχθείς αυτόν είς τόν θιρόνον Βασίλειος δ Β ',  ώς θά ίδωμεν 
κατωτέρω.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  3 2 ο ν

Β Α ΣΙΛ ΕΙΑ  Β Α Σ ΙΑ Ε ΙΟ Τ  Β ' ΤΟΤ ΒΟΤΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΤ 976-1025

Οΰτος ήτο υιός Ρωμανοΰ τοΰ Β ' καί τής θεοφανοΰς, εγγονος ΐΚων)νου 
Ζ ' τοΰ ΙΙορφυρογεννήτου, δισέγγονος Λέοντος Ε ' τοΰ Σοφοΰ καί τρισέγγονος 
Βασιλείου τοΰ1 Α ' τοΰ έπονομαζομένου Μακεδόνος. Επταετής ών καί ορφανός 
έπετροπεΰθη ύπό τοΰ Πατριάρχου καί τοΰ προέδρου Ιωσήφ. ’Έπειτα, ύπό 
Νικηφόρου Φωκά καί τέλος ύπό τοΰ Τσιμισκή· Οί δύο ούτοι Νικηφόρος 
Φωκάς καί ’Ιωάννης Τσιμισκής προχειρίσθησαν μέν βασιλείς, άλλ’ ύπό τόν 
όρον νά «σεβασθώσι τά έπί τοΰ θρόνου δικαιώματα τών Μακεδόνων Βασιλείου 
καί Κων) ν ου Τάς δέ έσιοτερικάς υποθέσεις τοΰ κράτους διεξήγεν δ ευνού
χος τών ανακτόρων Βασίλειος. Μετά τόν θάνατον τοΰ Ίωάννου Τσιμισκή, 
Βασίλειος δ Β ',  ήτο είκοσιν ετών δτε άνέλαβε τήν βασιλείαν· Άλλά, διάφοροι 
αρχηγοί τοΰ στρατοΰ, έθεώρησαν αυτόν ώς καί τόν μικρότερον αδελφόν του ώς 
τέκνα μαμμόθρεπτα, ανίδεα καί επομένως τόν Βασίλειον ώς ιέντελώς ακατάλ
ληλον διά τάς περιστάσεις· Διά τοΰτο, έπανεστάτησεν αμέσως, διεκδικών τόν 
θρόνον, δ αρχηγός τών Ανατολικών ταγμάτων καί διαπρεπής στρατηγός 
Βάρδας δ Σκληρός, δστις έπί 4 ετη Ίκυριάρχησεν επί τοΰ πλείστου τής Μ· 
Άσίας· Έ πί 4 έτη έλυμαίνετο τάς δυνάμεις τοΰ κράτους, δ εμφύλιος πόλεμος. 
Έ ν τέλει, κατεβλήθη δ Βάρδας δ Σκληρός, ύπό τοΰ γηραιού στρατηγού 
Βάρδα τοΰ Φωκά, πατρός Νικηφόρου καί Λέοντος Φωκάδων.

Νέαι είσβολα ί Β ουλγάρω ν.— Οί Βούλγαροι επωφελούμενοι άπό 
τόν εμφύλιον πόλεμον τών Βυζαντινών, άνηγόρευσαν ηγεμόνα τόν Βοεβόδαν 
Σαμουήλ καί ήρχισαν τάς έπιδρομάς των. Κατέλαβον τήν Δ· Μακεδονίαν, 
τήν Ήπειρον, είσέβαλον είς Θεσσαλίαν, ανατολικήν Ελλάδα καί είς Πελο
πόννησον. Ό  Βασίλειος τότε είσέβαλεν είς αυτήν ταύτην τήν Βουλγαρίαν καί 
ήνάγκασε τόν Σαμουήλ νά έπανακάμιρη διά νά σώση τήν χώραν του· Άλλ5 ή 
έκστρατεία αΰτη τοΰ Βασιλείου άπέτυχεν οίκτρώς, ένεκα προδοσίας τοΰ στρα- 
τηγοΰ Κοντοστεφάνου. Οΰτος, άνήγγειλεν είς τόν Βασίλειον ψευδώς, δτι δ 
στρατηγός Μελισσηνός, πού έφύλαττε τάς διαβάσεις τοΰ Αίμου, εΐχεν έγκα- 
ταλείψει δήθεν τάς θέσεις Ικείνας καί έπορεύετο είς Κων)πολιν, διά νά κατα-

κθΡΑΚΙΚΑ» 8
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λάβη τον θρόνον. Ό  Βασίλειος, άκου σας ταΰτα, έταράχθη και ΰπεχώρησεν 
έκ τής Τριαδίτσης ιμετά σπουδής και άτάκτως, έπιστρέφων είς Κων)πολιν· 
‘Αλλ’ έν τή 'βορείω Θράκη εύρέθη αίφνης προ τοΰ στρατοΰ τοΰ Σαμουήλ, 
έπιστρέφοντος είς Βουλγαρίαν από τής είς Ελλάδα εισβολής. Ό  Σαμουήλ, 
συντεταγμένον έχων τό στράτευμά του, έπέπεσε κατά τοΰ άτάκτως έπιστρέ- 
φοντος Βασιλείου καί έπέφερε πανωλεθρίαν είς τον Βυζαντινόν στρατόν, δστις 
συν τοΐς άλλοις έχασε καί δλα τά μεταγωγικά μαζί μέ τάς άποσκευάς του, 
μόλις δέ δ Βασίλειος μέ ολίγους, κατώρθωσε νά σωθή είς Φιλιππούπολιν. ΤΙ 
αποτυχία αΰτη ήδραίωσε τήν πεποίθησιν πολλών .στρατιωτικών περί τής ιάνι- 
κανότητος τοΰ Βασιλείου καί οί έν Μ· Ά σία  ήγέται τοΰ στρατοΰ στασιά- 
σαντες άνεκήρυξαν αύτοκράτορα τον γηραιόν στρατηγόν Βάρδαν Φωκάν. 
Έ π ί δυο έτη έκράτησεν ή στάσις αΰτη. Καί ενώ ήτοιμάζοντο οί στασιασταί 
νά διαβοΰν τον 'Ελλήσποντον καί νά έπέλθουν κατά τής Κων)πόλεως, άπέ- 
θανεν αίφνης έν Άβύδω δ Βάρδας Φωκάς καί οΰτω άπεσοβήθη ό κίνδυνος 
(989). Οί δύο εμφύλιοι πόλεμοι κατά τοΰ Βασιλείου καί ή άποτυχία τής πρώ
της του εκστρατείας κατά τών Βουλγάρων, πού συνέβησαν κατά τά 14 πρώτα 
έτη τής βασιλείας του, έδίδαξαν είς αυτόν πολλά περί τών ευθυνών καί καθη
κόντων τοΰ Βασιλέως· Άποκτήσας λοιπόν πολύτιμον πείραν, άνέλαβε τό 990 
τήν διεξαγωγήν δλων τών υποθέσεων τοΰ κράτους μόνος του, έξορίσας πρός 
τοΰτο καί αυτόν τον παρακοιμώμενον εύνοΰχον Βασίλειον.

Έπορεύθη είς Μακεδονίαν, έπεθεώρησε τάς έκεΐ φρουράς καί έδωσε 
διαταγάς διά τήν άμυναν τής χώιρας, έξασφαλίσας συνάμα καί τά σύνορα 
άπο τοΰ 'Καυκάσου- Τό δέ 992, έξεστράτευσε κατά τών Αράβων έν Α ρμε
νία καί έτρομοκράτησε τούτους· Επειδή δέ οί ’Άραβες τής Αίγυπτου έπολιόρ- 
κηισαν τό Χαλέπιον τής Συρίας, τοΰ όποιου δ ’Άραψ ήγεμών ήτο φόρου 
υποτελής είς τό Βυζάντιον, δ Βασίλειος έδραμε πρός άπαλλαγήν τοΰ Χαλε- 
πίου, άναγκάσας τούτους νά άπέλθωσι. Κατόπιν αύτοΰ, πολλοί Έμίραι τής 
Συρίας, ώς οί τής Τριπόλεως, Τύρου, Δαμασκού καί Βηιρρυτοΰ, άνεγνώρισαν 
τήν κυριαρχίαν τοΰ αύτοκράτορος, οστις καί έπανήλθεν είς Κων)πολιν·

Νέα επιδρομή τώ ν  Βουλγάρων.^— Ό  Σαμουήλ, έπωφεληθείς 
έκ τής έν Ά σία εκστρατείας τών Βυζαντινών, έπροχώρησεν είς Θεσσαλίαν 
καί έκεϊθεν είς τήν άνατολικήν 'Ελλάδα, λεηλατών καί διαρπάζιον. Ό  αύτο
κράτωρ έξέπειμψε κατ’ αύτοΰ τον στρατηγόν Νικηφάρον Ουρανόν. Ό  Σαμου
ήλ, πληροφορηθείς δτι έρχεται κατ’ αύτοΰ Βυζαντινόν στράτευμα, ήρχισε νά 
ΰποχωρή πρός βορράν, διά νά προλάβη νά διαβή τάς Ιορεινάς διαβάσεις πρός 
τήν Μακεδονίαν. Ά λλ’ ή συνάντησις εγινεν έξωθι τών Θερμοπυλών, παρά 
τον Σπερχειόν, δπου δ στρατός τοΰ Νικηφόρου Ουρανού, κυκλώσας αύτούς, 
έπήνεγκε σφαγήν. Καί μόλις δ Σαμουήλ, μέ ολίγους τινάς, κατώρθωσε νά 
διαφύγη καί νά φιθάση είς τήν Βουλγαρίαν· Έκτατε τό μέρος έκεΐνο άπεκλήθη
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Κοκκαλαριά, έκ του σωροί) τών οστών τών Βουλγάρων, πού έ'κειντο, έπί μα
κράν, έπί τοϋ εδάφους. Το 999, ό αύτοκράτωρ Βασίλειος μετέβη είς Φιλιπ- 
πούπολιν όπόθεν όρμηθείς, έξεπόρθησε το πέριξ τής Τ,ριαδίτσης (Σόφια) 
φρούρια- Τό δέ 1000, έστειλε τούς στρατηγούς Θεοδωροκάνον καί Ξιφίαν, 
οί όποιοι έξεπόρΟησαν τήν μικράν καί μεγάλην Πραιθσλάβαν καί τήν Πλί- 
σκοβαν. Τό 1001, έξεκαθάρισε άπό τά λείψανα τών Βουλγάρων, τήν Θεσσα
λίαν καί Λ. Μακεδονίαν καί έξεπόρθησε τό Βιδδίνιον 1002 ’Ακολούθως άπό τού 
Βιδδινίου, κατήλθεν είς τήν ΒΔ Μακεδονίαν, δπου εϋρίσκετο δ Σαμουήλ 
φυγομαχών· Σ'υνήντησε τούτον έξωθεν τών Σκοπίων, τά όποια καί κατέλαβε 
τό 100(2, άφού τόν ήνάγκασεν είς ύποχώρησιν έκεΐθεν. Κατά τά μετέπειτα 
έτη, μέχρι τού 1013, έπολέμει έν ’Ιταλία καί Σικελία καπά τών στασιασάντων 
έκεΐ καθώς και κατά τών Αράβων. Οι Βούλγαροι, τό 1014, θεωρήσαντες 
εύθετον τόν χρόνον, λόγω τής απουσίας τού αυτοκράτορος είς ’Ιταλίαν, έπα- 
νέλαβον είσβολάς. Έ φ  ώ, τό 1014, έξεστράτευσεν έκ νέου ό Βασίλειος κατ’ 
αυτών μέ σκοπόν νά διαβή τάς Σιδηράς Πύλας, παρά τήν στενωπόν τού 
Κλειδιού (Ρούπελ), τάς όποιας δμως εύρε κατειλημμένας υπό τού Σαμουήλ. 
Τότε, ό στρατηγός Ξιφίας, ύπερβάς τό ύπερκείμενον όρος, κατέλαβε τά νώτα 
τού Βουλγαρικού στρατού, καί έξηνάγκασε τόν Σαμουήλ νά τροπή είς φυγήν. 
Κατά τήν έν λόγιο έπιχείρησιν, είς χεΐρας τών Ελλήνων περιήλθον 15 χιλ· 
Βουλγάρων αιχμαλώτων περί τής τύχης τών οποίων θά ίδωμεν κατωτέρω- 

Ή  «ρρικτή τιμω ρία τών Βουλγάρων.— Ό  Βασίλειος έσκέφθη 
νά έπιβάλη τοιαύτην τιμωρίαν έπί τών Βουλγάρων τούτων, ώστε νά κατα- 
πλήξη καί νά καταπτοήση τόν τε άργηγόν των, τόν θηριώδη Σαμουήλ καί 
σόμπαν τό Βουλγαρικόν ’Έθνος. Διότι οί βάρβαροι ούτοι, άπό τής έποχής 
τού Άσπαρούχ, πού είσήλθον εις τήν Βυζαντινήν χώραν, τήν μεταξύ Αίμου 
καί Δουνάβεως Θράκην (κάτω Μοισίαν τότε), έπί 4 αιώνας, έπλήρωσαν σφα
γών, λεηλασιών καί αιχμαλωσιών τάς Έλληνικάς χώρας· Μέ τάς σχέσεις των 
πρός τόνΈλληνισμόν, άπέβαλον μέγα μέρος τής βαρβαρότητός των, ήτις έφθα
νε μέχρι πρωτογόνου άγριότητος. Τό Βυζάντιον, μέ τήν έκπολιτιστικήν του 
ικανότητα, τούς έδωκε τήν δυνατότητα νά συμμερισθούν δλα τά αγαθά τοΰ 
πολιτισμού του. Έφρόντισε νά τούς έξημερώση καί νά τούς είσαγάγη είς τόν 
Χριστιανισμόν δι’ 'Ελλήνων Ιεραποστόλων. Καί δή νά τούς δώση τό Ιερόν 
Εύαγγέλιον καί δλα τά ιερά γράμματα είς τήν ιδίαν αυτών γλώσσαν. Ά ντί 
πάντων τούτων καί πολλών άλλων, ούτοι τί άνταπέδωκαν είς τόν Ελληνισμόν; 
Ουδέποτε έσεβάσθησαν συνθήκας, συμφωνίας, δρκους. Έ π ί 4 αιώνας, δσά- 
κις τό Βυζάντιον ήγωνίζετο πρός άλλους έχθρούς του, οί Βούλγαροι έπεχεί- 
ρουν έξοντωτικάς έπιδρομάς, έλεηλάτουν, έσφαζον, καί μετέβαλον είς καπνί- 
ζοντα ερείπια τάς Έλλη·\ακάς χιυρας- Άπήγον όμαδικώς πληθυσμούς ολοκλή
ρους, τούς οποίους μετέβαλον είς δούλους των, διά νά άργυρολογώσιν. Διά
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τοΰτο διέταξε οι αίχμαλωτισθέντες νά τυφλωΰώσι. ΔΓ έκάστην δέ έκατοντάδα 
άφέθη ένας μονόφθαλμος, διά νά τούς όδηγή από Σ ιδηροκάστρου μέχρι 
Περλεπέ, δπου είχε καταφύγει δ Σαμουήλ. Εννοείται δέ δτι, κατά τήν 
μακράν πορείαν των, πολλοί έξ’ αυτών άπωλέσθησαν^1'). Ό  Σαμουήλ ΐδών 
τούτους, κατελήψθη υπό τοσαύτης ταραχής καί φρίκης, ώστε κατέπεσε λιπό
θυμος καί μετά δύο ημέρας άπέθανεν έκ τής απελπισίας του, τή 15 Σεπτεμ
βρίου 1014.

*Η πλήρης ύποχώρησις τής Βουλγαρίας.— Ό  αύτοκράτωιρ από 
Σ ιδηροκάστρου προήλθε διά Στρωμνίτσης είς Μελένοκον καί έκεϊθεν είς 
Θεσσαλονίκην, δπόθεν πάλιν είσέβαλεν είς Πελαγωνίαν· Κατέλαβε τά Βιτώ- 
λια (Μοναστήριον), τον Περλεπέν, τούς Σΐτόβους (Ίστίπ) καί τό Μορίχοβον. 
Κατήλθεν είς Βοδενά, δπου παρεδόθη δ αρχηγός τών Βουλγάρων Ίβάτζης, 
πού έλυμαίνετο τήν πεδιάδα τής Ημαθίας, καί έκεϊθεν έπέστρεψεν είς Θεσ
σαλονίκην (’Ιανουάριος 1015) .Έν Θεσσαλονίκη, έλαβε γράμματα τοΰ νέου 
ήγεμόνος τών Βουλγάρων, Γαβριήλ, οστις έδήλωσεν υποταγήν. Άλλ’ ό Βασί
λειος, έχων πικράν πείραν τής δολιότητος τών Βουλγάρων, έδυσπίστησε 
καί έξηκολούθησε τήν έκπόρθησιν τών φρουρίων· Μετ’ ολίγον δέ έμαθεν, δτι 
οί Βούλγαροι έθανάτοωσ.ν τον Γαβριήλ, καί άνέδειξαν ηγεμόνα των τον 
Ίωάννην Βλαδίσλαον- Μολονότι καί αυτός έσπευσε νά ζητήση ειρήνην καί 
υποταγήν τής χώρας του, ό Βασίλειος, υποπτευόμενος δολιότητα, συνέχισε 
τήν άλωσιν τών φρουρίων έν πρός έν. Καί κατ’ αυτόν τον τρόπον ήνάγκασεν 
δλους τούς αρχηγούς τών Βουλγάρων νά παραδίδωνται. Μόνον δ ήγεμών 
των Βλαδίσλαος δέν εκρινεν εύλογον νά παραδοθή καί έτράπη πρός τό Δυρ- 
ράχιον. Τότε δ αύτοκράτωρ έταξε τάς άπαιτουμένας φρουράς είς τά κατοτ 
ληφθέντα ορρούρια καί έπανέκαμψεν είς Κων)πολιν, τό 1016. Άρχομένου 
δέ τοΰ 1018 έπεχείρησε τήν τελευταίαν εκστρατείαν του κατά τών Βουλγά
ρων, τών όποιων ό ήγεμών, ’Ιωάννης Βλαδίσλαος, είχε φονευθή προ τού 
Δυρραχίου. Τό δέ ηθικόν τοΰ Βουλγαρικού λαού εΐχε καταπέση έπί τοσοΰτον, 
ώστε μόλις δ Βασίλειος έφΟασεν είς Άδριανούπολιν, έδέχθη τούς απεσταλμέ
νους τοΰ νέου ήγεμόνος Κρακρά, δστις τώ προσέφερε τήν υποταγήν του 
μέ τάς κλείδας τοΰ άπορθήτου φρουρίου Περνίκου καί έτέρων 15 φρουρίων. 
Προχωρήσας δέ διά Μουσινοπόλεως (Κομοτηνής) ήλθεν είς Σέρρας. 
Έκεϊθεν εις Στρώμνιτσαν, Σκόπια καί Ίστίπ, δπου παρουσιασθείς δ Α ρ χιε
πίσκοπος Βουλγαρίας, ένεχείρισεν έπιστολήν τής χήρας τοΰ Ίωάννου Βλα- 
δίσλαου, ή δποία έδήλωνεν υποταγήν άπάσης τής Βουλγαρίας· Έκεϊθεν έπο- 
ρεύθη είς ’Αχρίδα, τήν οποίαν καί κατέλαβεν αμαχητί μέ δλους τούς θησαυ-

1. Πολλοί έκ  τών έρευνητών, παλαιών καί νέων, αμφισβητούν τήν ακρίβειαν τον 
γεγονότος αύτοΰ, Ιδίφ όσον άφορά τον αριθμόν τών τνφλωθέντων.
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ρους, έν οις χρήματα καί πολλά στέμματα έκ μαργαριτών καί χρυσοϋφάντους 
έσθήτας καί καθαρόν χρυσόν κεντηνάρια εκατόν (2500 λιρ. χρυσαί). 
Έπιστρέφων έκεΐθεν έδέχθη τήν χήραν τοϋ Ίοοάννου Βλαδίσλαου μέ τούς 
τρεις υιούς της καί τάς έξ 'θυγατέρας της καί έπειτα τήν υποταγήν τών 
αδελφών τού Ίωάννου. Πρός άπαντας τούτους προσηνέχθη ίπποτικώς καί 
φιλανθρώπως. Άπένειμεν είς αυτούς τίτλους τής Βυζαντινής Αυλής· Ή  χήρα 
τού Ίωάννου έτιτλοφορήθη Ζωστή· Καταβάς είς Καστοριάν, άπέστειλεν έκεΐ
θεν τούς αιχμαλώτους είς Κων)πολιν. Αυτός δέ, διά Θεσσαλίας καί Λαμίας, 
διέβη τάς Θερμοπύλας καί έφθασεν είς τάς Αθήνας, ρυθμίζων καθ’ οδόν τά 
κακώς εχοντα έκασταχού. Είς Αθήνας άνήλθεν είς τήν Άκρόπολιν καί προ- 
σηυχήθη είς τόν ναόν τής Θεομήτορος, τήν οποίαν άφοΰ ηύχαρίστησε διά 
τάς νίκας του τής αφιέρωσε πλούσια δώρα. ’Από δέ τού Πειραιώς έπεβιβά- 
σθη έπί πλοίου τού στόλου καί εφθασεν είς Κων)πολιν, δπου έτέλεσε θρίαμ
βον. Είς τήν πόλιν είσήλθε διά τής Χρυσής Πύλης, έστεφανωμένος μέ χρυ- 
σούν άδαμαντοκόλητον στέφανον, φερόμενος επί μεγαλοπρεπούς άρματος. 
Προ τού άρματος έβάδιζον πεζή ή ήγεμονίς Μαρία, αί θυγατέρες τού Σαμουήλ 
καί οί λοιποί έπιφανεΐς Βούλγαροι. Τό δέ πλήθος τού λαού ζητωκραυγάζον, 
τόν άπεκάλεσε Βουλγαροκτόνον- Μέ τήν υποταγήν τής Βουλγαρίας καί ή 
Κροατία έπίσης άνεγνώρισε τήν κυριαρχίαν τού Βυζαντίου. Άπαλλάξας 
οϋτω τό κράτος από τόν κίνδυνον τών έχθρών τούτων, εκήρυξε τήν Βουλγα
ρίαν έπαρχίαν Βυζαντινήν καί έστειλε Βυζαντινός φρουράς είς ολα τά φρού
ρια, μέχρι τών οχθών τοϋ Δουνάβεως, δστις άπετέλεσεν έκτοτε τό έν Ευρώπη 
βόρειον σύνορον τού κράτους. Έκ τών άξιωματούχων Βουλγάρων, τούς μέν 
ανώτατους έγκατέστησεν έν Κων)πόλει, τούς δέ λοιπούς συνώκισε· παρά τήν 
Θρακικήν Χερσόνησον, πρός βορραν τής Βολερού, δπου οί απόγονοί των 
έσώζοντο ακόμη καί μέχρι τής ανταλλαγής τοϋ Ελληνικού πληθυσμού τής 
ανατολικής Θράκης, τό 1922.

Σ η μ ε ίω σ ις .— Είς αυτό τό μέρος, ύπήρχεν τό χωρίον Μπαϊραμίτσι, 
τού οποίου οί κάτοικοι ώμίλουν έν γλωσσικόν ιδίωμα μικτόν, από λέξεις 
Σλαβωνικάς, Βουλγαρικός καί Ελληνικός αρχαίας. Επειδή δέ εγνώριζον 
τήν απέχθειαν τών πέριξ Ελληνικών χωρίων πρός τούς Βουλγάρους, ίσχυ- 
ρίζοντο δτι ήσαν Σέιρβοι. Καί κατά τήν ανταλλαγήν ούτοι έπορεύθησαν είς 
τήν Σερβίαν, ένώ αί φυσιαγνωμίαι των ώμοίαζον μάλλον πρός Βουλγαρικός· 

Τά τ ε λ ε υ τα ία  έτη Β ασιλείου του  Β '.— Τό 1022, έξεστρά- 
τευσεν είς Καύκασον καί υπέταξε τόν Βασιλέα τών Άβασγών, δστις εΐχεν 
έπαναστατήση. Έπίσης ήνάγκασε τόν ηγεμόνα τής ’Αρμενίας Βαγρατίδην 
νά αναγνώριση τήν κυριαρχίαν τοϋ Βυζαντίου. Έπανελθών δέ έκεΐθεν, ήτοι- 
μάζετο νά έκστρατεύση είς Σικελίαν καί κάτω ’Ιταλίαν, διά νά έπιβάλη 
πειθαρχίαν είς διαφόρους άρχοντας, πού άπεσκίρτησαν ίάπό τήν κυριαρχίαν
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τοΰ Βυζαντίου· Ά λλ’ ασθενή σας άπέθανεν εις ηλικίαν β9 ετών, εν έτει 1025. 
Ή  ταφή του εγινε είς τό "Εβδομον (Μακροχώριον), έν τώ Ναώ τής Μονής 
Θεολόγου.

Σ η μ ε ίω σ ις .— Μετά 236 έτη, έπί Φραγκοκρατίας, ενώ ό στρατηγός 
τοΰ αυτοκράτορος τής Νικαίας Μιχαήλ Παλαιολόγου, ό Λογοθέτης Δημήτριος 
Ίατρόπουλος, περιφερόμενος μέ στρατόν, κατώπτευε τά τείχη τοΰ ήρειπιο- 
μένου μοναστηριού τοΰ Θεολόγου, είδε πτώμα άπεξηραμένου νεκρού, άλλ’ 
άκέραιον έξω από παρακείμενον τάφον συληθέντα. "Εκ τίνος έπιγραφής, 
έπείσθη δτι τό ξηρόν πτώμα ήτο τό τοΰ Βασιλείου Β '· Είδοποίησεν αμέσως 
τόν βασιλέα Μιχαήλ Παλαιολόγον, δστις έστειλεν αυθωρεί ’Αρχιερέα, ιερείς 
καί Διακόνους καί μέ πομπήν μετέφερον τό πτώμα είς Σηλυβρίαν, άπό τήν 
οποίαν εΐχον ήδη εκδιώξει τους Φράγκους, καί τό έθατμαν έκεΐ, έν τή Μονή 
τοΰ Σωτήρος, 1261.

Π α ρατη ρήσ εις .— Οί δύο προκάτοιχοι τοΰ Βασιλείου Β ',  Νικηφόρος 
Φωκάς (963 - 969) καί ό άνεψιός τούτου ’Ιωάννης Τσιμισκής, (969 - 976), 
διεχειρίσθησαν μέν τήν εξουσίαν ώς αύτοκράτορες, έ θεωρούντο δμως άμφό- 
τεροι ώς κηδεμόνες τοΰ γόνου τής Μακεδονικής δυναστείας Βασιλείου τοΰ 
Β '.  Άλλά, καί δ διαδεχθείς έπειτα τούτους Βασίλειος Β ',  άνεδείχθη έν ά
μιλλας τών προκατόχων του τούτων κατά τήν στρατηγικήν ικανότητα. Καί 
οί τρεις ούτοι, μέ τάς πολεμικός των άρετάς, άνήγαγον τό κύρος τοΰ Βυζαν
τινού κράτους είς υψηλόν έπίπεδον έναντι τών περικυκλούντων αυτό έχθρών 
Παρ’ δλους τούς άκρωτηριασμούς, πού είχεν ΰποστή ή Βυζαντινή αυτοκρα
τορία τοΰ ’Ιουστινιανού καί Ηρακλείου, έξηκολούθει αύτη νά θεωρήται, 
μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Βασιλείου (1025), τό ίσχυρότερον, τό καλλίτερον 
στ,ρατιωτικώς όργανωμένον, τό πλουσιώτερον καί τό μάλλον πεπολιτισμένον 
κράτος τοΰ τότε κόσμου. Καί τών μέν δύο πρώτων ή βασιλεία ήτο βραχεία 
σχετικώς. Τοΰ Βασιλείου δμως, υπήρξε μακροτάτη, διαρκέσασα 49 έτη. 
Τό μακρόν τοΰτο χρονικόν διάστημα, δ ακαταπόνητος αυτός στρατηλάτης, 
διήνυσεν έξ ολοκλήρου σχεδόν είς πολέμους καί πρός τά 4 σημεία τοΰ δρί- 
ζοντος τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας· Σπάνιον φαινόμενον αντοχής, ύπθ!- 
μονής καί επιμονής, δι’ εκείνους τούς χρόνους, μέ τά μέσα τής έποχής 
εκείνης καί μάλιστα μέ τόσας έσωτερικάς διαταραχάς καί άντιξοότητος, τάς 
όποιας ήτο υποχρεωμένος έκάστοτε νά άντιμετωπίζη.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  3 3 ο ν

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ1 TOT Β ' ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΕΝ ΘΡΑΚΗ. Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ Ο Η ' (1026 - 1028).

Ό  μικρότερος ούτος αδελφός τοΰ Βασιλείου ήτο, δλως αντίθετος χαρα- 
κτήρ τοΰ αδελφού του καί προκατόχου του· Ήνάλισκε τόν καιρόν του μέ
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Ιπποδρομίας, μέ μίμους, μέ γελωτοποιούς, μέ κύβους, ώσπερ άλλος Μιχαήλ δ 
Μέθυσος- Έμίσει 'θανασίμως τούς στρατιωτικούς. Πλείστους έξ αυτών έξέ- 
βαλεν. Καί άλλους μέν έτύφλωσεν, άλλους έξώρισε, άλλους δέ έφυλάκισεν, 
ώς αναγράφει δ Κεδρηνός. Κατά τήν σύντομον βασιλείαν του, οί Πετσενέγοι, 
πρώην σύμμαχοι τοΰ Βυζαντίου έκ τής βορείου όχθης τοΰ Δουνάβεως, είσέ- 
βαλον είς τήν Βουλγαρίαν καί έπήλθον κατά τής Θράκης· Άλλ’ ευτυχώς, δ 
στρατηγός Κων)νος δ Διογένης, τούς απώθησε καί τούς ήνάγκασε νά διαβοΰν 
όπίσω τόν Δούναβιν, δπου καί έμειναν ήσυχοι έπί ολίγα έτη. Μετά τόν συνέ
πεια άσθενείας θάνατον Κωνσταντίνου τοΰ Η ' ή βασιλεία, ελλείψει άλλου 
άρρενος γόνου τής Μακεδονικής δυναστείας, περιήλθεν είς τάς δύο· Θυγα
τέρας αύτοΰ τήν Ζωήν καί τήν Θεοδώραν. Καί ή μέν πρεσβυτέρα έκ τών 
δύο ή Ζωή, ώς άπεδείχθη μετά τόν θάνατον τοΰ αυστηρού θείου της Βασυ 
λείου, ήτο είς μέγαν βαθμόν οκνηρά, ανόητος, απαίδευτος καί παιδιαριώδης. 
Ή  δέ νεωτέρα, ή Θεοδώρα, ήτο άντιθέτως σώφρων, ήσυχος καί θρησκευο- 
μένη· Έ πί Κων)νου τοΰ Η ' ώς καί έπί Ζωής, έξήσκει μεγάλην επιρροήν 
καί διηύθυνε σχεδόν τό Παλάτιον δ Ευνούχος ’Ιωάννης, δ έκ Παφλαγονίας· 
Π.ρός τάς συμβουλάς δέ αύτοΰ, κατά κανόνα, συνεμορφοΰντο δ τε Κων)νος 
δ Η ' καί μετά ταΰτα ή κόρη του Ζοοή, τής οποίας τάς άνοσίους δρέξεις 
έξυπηρέτει οΰτος, σύμφωνα πάντοτε μέ τά ατομικά του συμφέροντα καί τάς 
βλέψεις του-

Ψυχορραγοΰντος είσέτι τοΰ πατρός της, ή Ζωή ένυμφεύθη, είς ηλικίαν 
48 ετών, Ρωμανόν τόν Άργυρόν, δστις στεφθείς αΰτοκράτωρ έβασίλευσεν 
έως τό 1034. Επειδή δμως /ή Ζωή, τή προτροπή! τοΰ Ευνούχου Ίωάννου, 
ήγάπησε τόν ώραιότατον αδελφόν τούτου Μιχαήλ τόν Παφλαγόνα, έδηλητη- 
ρίασεν αΰτη, μέ βραδύ δηλητήριον τόν σύζυγόν της Ρωμανόν τόν Άργυρόν 
καί τελικώς τή βοήθεια καί τοΰ ερωμένου της τόν έπνιξεν έν τώ λουτρώνι. 
Συνεζεύχθη κατόπιν τόν Μιχαήλ καί τόν έστεψε αΰτοκράτορα· Οΰτος έβα- 
σίλευσε μετά τής Ζωής από τοΰ 1034 -1041. Επειδή δέ ή Ζωή, ώς παρήλιξ, 
δέν άπέκτησεν τέκνον, υιοθέτησε Μιχαήλ τόν Καλαφάτην,, ανεψιόν τοΰ 
συζύγου της καί τοΰ Ευνούχου Ίωάννου, τόν όποιον, μετά τόν θάνατον Μιχαήλ 
τοΰ Παφλαγόνος άνεβίβασεν καί έπί τοΰ θρόνου, τό 1041. Οΰτος δμως, εΰθύς 
ώς ένόμισεν δτι ήδραιώθη έπί τής βασιλείας, έπεχείρησεν νά θέση έκποδών 
τάς δύο απογόνους τής Μακεδονικής δυναστείας Ζωήν, καί Θεοδώραν. Ώστό- 
σον, δ λαός τής Κο>ν) πόλεως δέν ήνέχθη αυτόν, .έξεγερθείς δέ τόν καθήρεσε, 
τόν έτύφλιοσε καί άνεκήρυξεν έπισήμως ώς Αΰγούστας τήν Ζωήν καί τήν 
Θεοδώραν· Καί ή μέν Θεοδώρα δέν ήθέλησε νά έλθη είς γάμου κοινωνίαν. 
Άλλ’ ή Ζωή, χηρεύσασα, ΰπανδρεύθη έκ τρίτου, λαβοΰσα ώς σύζυγον Κων) 
νον τόν Α ' τόν Μονομάχον, δστις έβασίλευσε από τοΰ 1042 -1054. Σημειω- 
τέον δτι, δ Μονομάχος είς τά ανάκτορα είσήγαγε καί τήν πρώην φίλην του,
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κόρην Βάρδα τοΰ Σκληρού, τήν οποίαν ήνέχθη καί ή Ζωή, λόγω τοΰ δτι 
•αΰτη ευρίσκέτο πλέον είς γεγηρακυΐαν ηλικίαν. ’Αλλ’ δ λαός τής Πρωτευού- 
σης, δστις ετρεφεν άμέ,ριστον έκτίμησιν πρός τήν Μακεδονικήν δυναστείαν, 
διεμαρτυρήθη πρός τον Μονομάχον, μίαν δέ ημέραν, τήν 9ην Μαρτίου, 
εορτήν τών 40 Μαρτύρων, καθ’ ήν ώραν ούτος έπέστρεφε έκ τής 'Αγίας 
Σοφίας είς τά ανάκτορα, μέ κραυγάς: «'Ημείς τήν Σκλήρηναν βασίλισσαν 
ού θέλομεν· Ουδέ διά ταύτην αί μάνναι ημών Ζωή τε καί Θεοδώρα θανοΰν- 
ται», άπεδοκίμασε τον αύτοκράτορα- Και θά έγίνετο μεγάλη σύγκρουσις μεταξύ 
λαοΰ καί τών φρουρών τοΰ βασιλέως, ;μέ πολλά θύματα, αν δέν έξήρχοντο 
αί δύο άδελφαί από τούς έξώστας τών ανακτόρων νά καθησυχάσουν τό πλή
θος. Τελικώς, ή Ζωή άπέθανε, τό 1050, είς ηλικίαν 73 ετών, δ δέ Κων)νος 
δ Μονομάχος τό 1054- Κατόπιν αύτοΰ δ θρόνος περιήλθεν είς τήν Θεοδώραν, 
ήτις έβασίλευσε μέχρι τοΰ θανάτου της 1056, δτε κ!αί έξέλιπεν εντελώς ή 
Μακεδονική δυναστεία, ήτις διήρκεσεν έπί δύο περίπου αιώνας, καθ’ οΰς 
τό κράτος είχε ζήσει ένδόξως. Ευτυχώς δμως, κατά τούς τελευταίους χρόνους 
καί μετά τον θάνατον τοΰ Βασιλείου, πού ανίκανοι έβασίλευσαν 'διάδοχοί του, 
ή Θράκη, μετά τήν έκδίωξιν τών Πετσενέγων, παρέμεινεν ήσυχος καί δ λαός 
της έπούλωσε πολλάς πληγάς του·

Κ Ε Φ Α  Λ Α Ι Ο Ν  3 4 ο ν

ΜΙΧΑΗΛ Σ Τ ' Ο Σ Τ ΡΑ Τ ΙΩ Τ ΙΚ Ο Σ  (1056 - 1057)

:Αφοΰ άπέθανεν ή θεοδώρα καί έξέλιπεν ή Μακεδονική Δυναστεία, οί 
αύλικοί άνεβίβασαν είς τον θρόνον τον Μιχαήλ, τον ιέπιλεγόμενον στρατιω
τικόν, δστις, παρά τό έπώνυμόν του, ήτο γέρων, αδαής περί τά στρατιωτικά 
καί απαίδευτος. Παρά ταΰτα οί αύλικοί, πού άντέπραττον πάντοτε πρός τήν 
μερίδα τών αρχηγών τοΰ στρατοΰ, άνεβίβασαν τούτον, ώς λέγει δ Κεδρηνός: 
«"Ινα σχήμα μόνον καί όνομα αύτός εχη τήν Βασιλείαν αύτοί δέ διεξάγωσιν, 
ώς βούλονται τά κοινά, καί πάντων τυγχάνουσι κύριοι». Ά λλ’ οί έν Μ· Άσία 
στρατηγοί, μένεα πνέοντες κατά τών αύλικών έστασίασαν καί, άνακηρύξαντες 
αύτοκράτορα τον μεταξύ αύτών Ίσαάκιον τον Κοιμνηνόν, έκινήθησαν κατά 
τής Κων) πόλεως. Ό  Μιχαήλ δ Στρατιωτικός τότε άπήλθε τών ανακτόρων 
καί έκάρη μοναχός έν τινι μοναστήρια). Ό  δέ Ίσαάκιος, έλθών, κατέλαβε 
τον θρόνον, γενόμενος αρχηγός τής βασιλικής δυναστείας τών Κομνηνών.

Β ασιλεία  Ίσ α α κ ίο υ  Κ ομνηνου 1057 - 1059.— Ό  Ίσαάκιος, βασι- 
λεύσας έπί 2 μόνον έτη, υπήρξε συνετός καθ’ δτι παρέδωκεν είς τούς καλλιερ- 
γητάς πολλά μοναστηριακά κτήματα. Οί Ούγγροι καί οί Πετσενέγοι, συμπρά
ξαντες, προσέβαλον τό κράτος από τοΰ Δουνάβεως. Άλλ’ ούτος, διά τών άξί- 
0)ν καί Ικανών στρατηγών του, ένίκησε καί έξεδίωξεν αύτούς πέραν τοΰ Δου
νάβεως.
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'Επειδή δμως ήτο προληπτικός, δτε τώ 1059, είς εν κηνύγιον, προσεβλήθη 
υπό κεραυνού, έφοβήθη σφοδρά εξ αυτού, παρητήθη καί έκάρη μοναχός. 
Είς τόν θρόνον άφήκε πλάγιον τινα συγγενή του, Κων)νον τόν Δούκαν.

Βασιλεία  Κων,Νου 1" τοΰ Δ ούκα 1059 - 1067.— Περί τό έτος 1065, 
άλλη Τουρκική φυλή, οί. λεγόμενοι Καγκάρ Ούζοι ή Ούγσύζοι, διαβάντες τόν 
Δοΰναβιν, ένίκησαν τά φρουρούντα τούτον στρατεύματα τού κράτους καί 
έξεχύθησαν είς Θράκην καί Μακεδονίαν, λεηλατούντες- Ό  αύτοκράτωρ προο- 
επάθησε νά ειρήνευσή πρός αυτούς, διότι δέν εΐχεν ικανήν δύναμιν διά νά 
τούς πολεμήση· Ά λλ’ εύρέθη ήναγκασμένος νά έκ στράτευση. Ευτυχώς δμως, 
λοιμός ένσκήψας μεταξύ τών επιδρομέων, κατέστρεψε τούς πλείστους. Οί 
υπόλοιποι άνεμίγησαν μετά τών Βουλγάρων καί Πετσενέγων. Ούτοι υπήρξαν 
οί τελευταίοι επιδρομείς έξ Άσίας, οί άκολουθούντες τόν δρόμον τών θύννων. 
Τά λείψανα τούτων έγκατεστάθησαν έν Μακεδονίρ καί ολίγιστοι έν Θράκη. 
Ώ ς φαίνεται δέ, απόγονοι τούτων, είναι οί ’Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οί λεγό
μενοι Κ α κ α ο ύ ζ ο ι ·

Βιβλιογραφία.— Κεδρηνός, ’Ιωάννης Σκυλίτσης, Ζωναράς.
Πετσενέγοι ή Π ατζινάκα ι.— Φυλή Τουρκική. 'Όμοιοι μέ τούς μετά 

ταύτα άναφανέντας έν Μ. Ά σίρ Σελτζούκους καί τούς δπισθεν αυτών έλθόν- 
τας Ούζους ή Όγούζους ή 'Καγκαρούζους καί τούς μετά ταύτα ’Οθωμανούς· 
Ήκολούθησαν καί ούτοι, έκ Χοβερασμίας (Χορασάν), τόν δρόμον έκ Σ ιβη
ρίας πρός τήν τότε χώραν τών Σκυθών ή Σαρματών (σημερινής Ρωσσίας), 
πού εΐχαν άκολουθήσει οί Άβάροι, οί Κουτρηγούροι, οί Ούννογούροι, (Μα- 
γυάροι ή Ούγγροι)· Μετά τήν καταστροφήν τών θύννων, παρέμειναν έν τΓ) 
ΝΑ Ρωσσία. Έ πί Κων)νου Ζ ' τού Πορφυρογέννητου ήσαν σύμμαχοι τού 
Βυζαντίου. Τό 941 δμως, είσέβαλον εις Βουλγαρίαν, έλεηλάτησαν καί άπε- 
σύρθησαν πέραν τού Δουνάβεως. Έ πί Ίωάννου Τσιμισκή, τό 970, κατέστρε- 
ψαν τόν Σβιατοσλάβ, έπιστρέφοντα έκ Συληστρίας εις τήν Ρωσσίαν. Μετά 
τόν θάνατον τού Βασιλείου Β ' έπί βασιλείας τού αδελφού του Κων)νου τού 
ΤΓ 1025 - 1028, Ρωμανού Γ ' τού Αργυρού 1028 - 1034, Μιχαήλ Δ ' τού 
ΤΙαφλαγόνος 1034 - 1041, έπεχείρησαν πολλάς έπιδρομάς κατά τής Βουλ
γαρίας, πού ήτο Βυζαντινή έπαρχία, ώς καί είς τήν πρός νότον τού Αίμου 
Θράκην καί Μακεδονίαν.

Ό  Κ ε δ ρ η ν ό ς, σύγχρονος τής έποχής έκείνης, γράφει περί τών 
έπιδρομών τούτων τών Πετσενέγων τά εξής. «’Άρδην τά παρατυχόντα ήφά- 
νισαν ,ήβηδόν τούς άλισκομένους άναιρούντες καί τιμωρίαις τοΐς αίχμαλώιτοις 
ύποβάλλοντες άνεκδιηγήτοις». Έ π ί Κι.ον)νου Θ ' τού Μονομάχου, 1042-1054, 
ένας φύλαρχος αυτών, δ Καλένης, μέ 20 χιλ· Πετσενέγους, έγκατεστάθη 
εντός τής Βουλγαρίας· Φθίνοντος τού 1048 δ άρχηγός αυτών Τυράχ, άγων 
800 χιλ. λαόν, διήλθε τόν παγωμένον Δούναβιν καί νικήσας τόν Καλένην
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καί τόν Βυζαντινόν στρατόν, έλαφυραγώγησε δεινώς τήν χώραν- Πάντες 
δμως ούτοι, τελικώς, έγκατεστάθησαν εις τήν Βουλγαρίαν καί έν βορείω 
Μακεδονία, δπου και ήσπάσθησαν τόν Χριστιανισμόν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  3 5 ο ν

Έ πί Μιχαήλ Ζ ' τοΰ Δούκα (1071 - 1078), ήνώθησαν μέ τόν έπανα- 
στάντα στρατηγόν του Βυζαντίου Νέστορα. Έ πί αύτοκράτορος Νικηφόρου 
τοΰ Βοτανειάτου (1078 - 1081), ήνώθησαν μέ τόν επαναστάτην στρατηγόν 
τοΰ Βυζαντίου Νικηφόρον τόν Βρυέννων, καί έλεηλάτησαν τήν Θράκην. 
Έ πί ’Αλεξίου Α ' τοΰ Κο,μνηνοΰ (1081-1118), συνέπραξαν μέ τους ομο
φύλους των Κομάνους, νέους εισβολείς, άλλ’ ήττήθησαν είς τήν μάχην τοΰ 
Λιβουνίου ( 1) καί ύπετάγησαν. (Βιβλ. Κεδρηνός).

Ο ύγγρο ι ή Μ αγυάροι ή Ο ίνογοϋροι.— Καί ούτοι ήσαν 
Τουρκικός λαός. Οί Βυζαντινοί τούς (ονόμασαν Τούρκους. "Ησαν συγγενείς 
τών Πετσενέγων καί τών μετά ταΰτα Κομάνων καί Ούζων ή Όγούζων 
Τούρκων.

Τό 934 καί 942, έπί Κων)νου Ζ ' τοΰ Πορφυρογεννήτου, είσέβαλον 
εις τάς Βυζαντινάς χώρας καί έλεηλάτησαν αυτάς, μέχρι τής Κων) πόλεως. 
Περί τό 955 ήρχισαν νά έκχριστιανίζωνται ύπό τών πολλών αιχμαλώτων, 
πού ειχον άρπάσει από τάς Βυζαντινάς χώρας καί από πολλάς δυτικάς, είς τάς 
οποίας ειχον κάμει φοβεράς έπιδρομάς- Έγκατεστάθησαν είς τήν χώραν τής 
Πανονίας, ήτις έ'κτοτε ώνομάσθη Ουγγαρία ή Τουρκία. ‘Ένεκα τής επαφής 
των μέ τό Βυζάντιον, ήρχισαν νά έκπολιτίζωνται· Δύο αρχηγοί των, ό Γυλάς 
καί Βουλοσόδης, έλθόντες είς Κων)πολιν τό 951, έπί Πορφυρογεννήτου, έβα- 
πτίσθησαν ύπό τοΰ Πατριάρχου Οεοφυλάκτου, υίοΰ Ρωμανού τοΰ Λεκαπη- 
νοΰ- Παρέλαβον δέ μαζί των καί 'Έλληνα Επίσκοπον τόν 'Ιερόθεον, δστις 
καί υπήρξε ό πρώτος ’Αρχιεπίσκοπος Ούγγαρίας ή Τουρκίας- Καίτοι δέ 
άργότερον περιήλθεν είς έχθρικάς σχέσεις πρός τό Βυζάντιον ένίοτε, ώς 
•έπί τό πλεΐστον διετέλεσαν είς εμπορικήν έπικοινωνίαν μετ’ αυτών καί πολλαί 
έπιγαμίαι, μεταξύ αυτών καί τών Βυζαντινών αρχόντων έλαβον χώραν. Άλλά, 
κατά τάς Σταυροφορίας καί ιδίως, μετά τήν κατάλυσιν τοΰ Βυζαντινοΰ κρά
τους ύπό τών Φράγκων, ούτοι ύπέστησαν τήν επιρροήν τοΰ Καθολικισμού, 
προσηλυτισθέντες είς τόν Παπισμόν ύπό τών ’Ιταλών.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  3 6 ο ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ  ΡΩΜΑΝΟΤ Δ ' ΤΟΤ ΔΙΟΠΕΝΟΤΣ (1068- 1071)

Ούτος ήτο στρατηγός έπί Κων)νου I '  τοΰ Δοΰκα. Έπολέμησε τούς

1. Τό Λιβούνιον ήτο χωρίον τής Θράκης παρά τόν "Εβρον δπου σήμερον ενρίσκι- 
ται τό Τουρκικόν Ό μούρ - Μ πέη,
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έκ Βουλγαρίας είσβαλόντας Πετσενέγους^ Ή  Ευδοκία, χήιρα τοΰ Δοΰκα 
Κων)νου I '  συνεζεύχθη αυτόν καί τον άνεκήρυξεν αύτοκράτορα. Κατά τό 
φθινόπωρον τοΰ 1068 έξεστράτευσε κατά τών Σελτζούκων Τούρκων, οί 
όποιοι, έξ ’Ανατολών, ήπείλουν τήν Μ- ’Ασίαν, καθ’ ολα τά έτη τής βασι
λείας του. Τό 1071, μετά πολλάς καί μακράς οδοιπορίας, συνήντησε τον 
βασιλέα τών Σ|ελτζούκων Άλπαρσλάν είς Μετζικέρτ τής Αρμενίας ( ’) , πέραν 
τής Θεοδοσιοπούλεως (Έρζερούμ). Είς μάχην, μίαν τών όλεθριοτέρων τής 
ιστορίας από άπόψεως συνεπειών, ό Διογένης ήγωνίσθη καρτερικώτατα.Άλλά, 
δυστυχώς, δύο στρατηγοί του, αντί νά υποστηρίξουν τον άγιυνιζόμενον βασι
λέα των, έγκστέλειψαν τον πεδίον τής μάχης καί άπήλΟον μέ τό ύπ’ αύτούς 
στράτευμα. Ό  δέ βασιλεύς, παραμείνας μόνος, μέ ολίγους, έπολεμει άνδρειώ- 
τατα, άλλά .πληγωθείς επεσεν έκ τοΰ ίππου του καί ήχμαλωτίσθη υπό τοΰ Ά λ
παρσλάν, δστις καί προσηνέχθη πρός αύτόν ιπποτικώτατα. Καί όχι μόνον άπε
ιρο νε νά τον κακοποίηση, αλλά τον κατέστησεν όμοτράπεζόν του καί τον 
παρηγόρησε διά τό ατύχημά του. Καί άφοΰ δ ιεπρ αγματεύΟ η σ αν συνθήκην 
ειρήνης μεταξύ των, άφέθη ό Διογένης Ριυμανός έλεύθερος διά ν’ άναλάβη 
τον θρόνον του καί νά εκτελέση τά συμφωνηθέντα. Άλλ’ οΊ αύλικοί ιέν Κων- 
σταντινουπόλει τύν έκήρυξαν έκπτωτον καί άνεβίβασαν είς τον θρόνον 
τον υιόν Κων)νου τού Δούκα Μιχαήλ Ζ ' Δούκαν· Ό  δέ Διογένης, επανερχό
μενος, συνελήφ-θη, υπεβλήθη είς έξευτελισμούς, έτυφλώθη καί περιωρίσθη 
εις τήν νήσον Πρώτην, δπου έτελεύτησε τήν ζωήν του έν μέσω φρυκτής 
άθλιότητος. Τοιοΰτον οίκτρόν τέλος έλαβεν ό κατά πολλά ικανός καί ενάρετος 
αυτός αύτοκράτωρ-

Σ υμ πέρα σ μ α .— 'Η  τοιαύτη πρός τον έκπτωτον συμπεριφορά δεικνύει 
από ποιαν καί πόσην ηθικήν πόρρωσιν έπασχεν ή άρχουσα τάξις τοΰ Βυζαν
τίου κατά τούς αιώνας εκείνους. ΤΙ τοσαύτη ελλειψις ένδοιασμών προοιώνιζεν, 
δτι εγγύς ήτο τό τέλος τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, τής όποιας τά ήθη δέν 
διέφερον καί πολύ τής βαρβαρότητος-

Μ ιχαήλ ό Ζ ' ό ΪΙαραπ ινά χιος 1071 - 1078.— Ούτος ήτο υιός 
Κων) νου I '  τοΰ Δούκα- Φέρει τό έπώνυμόν Παραπινάκιος, διότι έκ τού 
είσαγομένου είς Κων)πολιν σίτου, έκτος τοΰ φόρου, είχε διατάξει νά κρατή- 
ται έπιπροσθέτως καί έν πινάκιον σίτου έξ έκάστης (ορισμένης ποσότητος, 
διά τον βασιλέα. "Ένεκα πιέσεουν τοΰ αύλικοΰ του καί άπληστου Νικη-φορίτση 
έπανεστάτησαν οί Βούλγαροι. Κατ’ αύτών εστάλη ό στρατηγός Δαμιανός

1. I I  μάχη τον Μ εντζικέρτ (Lacrimabile bellum) έσήμανε τήν άπαρχήν τον 
ολέθρου τοϋ μικρασιατικόν 'Ελληνισμού. 'Ο  «Η. Geiger» τή  «'Ιατορίρ. τοΰ Βυ
ζαντινού πολιτισμού» λέγει έν προκειμένφ : «'Ο  Τούρκος έστησε τήν νομαδικήν του 
σκηνήν έπι τών ερειπίων τής αρχαίας ρωμαϊκής λαμπρότητας. 'h  κοιτις τοΰ πολιτι
σμού περιέπεσεν εις ίσλαμικήν βαρβαρότητα...».
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Δαλασσηνός, άλλ’ ουτος ήττήθη. ’Έπειτα έπήλθε κατ’ αυτών ό στρατηγός 
Νικηφόρος ό Βρυέννιος, δστις τους μέν Βουλγάρους καιτώρ'θωσε νά ύποτάξη 
τούς δέ συνεργάτας των Σέρβους ύπεχρέωσε νά χωρισθώσιν άπό τούς Βουλ
γάρους καί νά άπέλθωσιν είς τήν χώραν των. Επειδή δέ ή Βυζαντινή Αυλή 
καθυστέρησε τούς μισθούς τού στρατού τών παριστ,ρίων ήγεμονιών, ό στρα
τηγός Νέστωρ έστασίασε καί έλεηλάτησε τήν Βουλγαρίαν, τήν Μακεδονίαν 
καί τήν Θράκην.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  3 7 ο ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Β ' ΤΟΥ ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΟΥ (1078- 1081)
Ούτος ήτο διάσημος στρατηγός τού Βυζαντίου· Έ π ί Κων)νου Θ ' τού 

Μονομάχου 1052, κατεπολέμησε τούς είσβαλόντας είς Θράκην Πετσενέγους. 
Έ πί δέ Κων)νου I '  τού Δούκα 1065, έπολέμησε καί έξεδίωξε τούς είσβαλόν
τας είς Βουλγαρίαν — ούσαν Βυζαντινήν τότε επαρχίαν —  τούς Όγούζους 
ή Οΰζους Τούρκους, ώς καί έν Μ. Άσία τούς Σελτιζούκους Τούιρκους. Μετά 
τήν έκθρόνησιν Μιχαήλ Ζ ' τού Παραπινάκιου άνηγορεύθη αύτοκράτωρ, άλλ’ 
ήτο ήδη γέρων καί δέν ήδύνατο νά υπεράσπιση τά συμφέροντα τού κράτους, 
έσωτερικά καί έξωτερικά, έν τε τή ’Ασία καί Ευρώπη ώς τά ύπερήσπιζεν, 
δτε ήτο στρατηγός. Διά τούτο, στάσεις εξερράγησαν κατ’ αυτού είς τάς Εύρω- 
παϊκάς καί Άσιατικάς χώρας αΐτινες εφερον είς τόν θρόνον ’Αλέξιον Α ', 
τόν Κομνηνόν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  3 8 ο ν

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  ΑΛΕΞΙΟΥ Α ', ΤΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΥ (1081-1118)
Ό  ’Αλέξιος ό Α ' ήτο υιός τού Ίσαακίου Α ' τού Κομνηνού. Μετά τήν 

παραίτησιν τού πατρός του, είσήλθεν είς τό στράτευμα, οπού διεκρίθη διά 
τήν άνδρείαν του καί τήν όρ'θοφροσύνην του. Ούτος υπό τού Βοτανειάτου 
έστάλη κατά τών στασιασάντων έν Θράκη στρατηγών Νικηφόρου Β.ρυεννίου 
καί Νικηφόρου Βασιλακίου, τούς όποιους ένίκησε καί ήνάγκασε νά ύποτα- 
χΌώσιν. "Οτε δέ έπέστρεψεν είς Κων)πολιν, αύλικοί ραδιούργοι φ'θονούντες 
αυτόν, κατέστησαν τούτον ύποπτον πρός τόν Βοτανειάτην. Άλλ’ δ Αλέξιος, 
προλαβών, εφυγε έκ Κων)πόλεως καί έλθών είς Θράκην παρέλαβε φιλικά 
πρός αυτόν στρατεύματα καί έπήλθε κατά τής Κων)πόλεως· Ό  Βοτανειάτης 
παρητήθη, έκάρη μοναχός, ό δέ θρόνος έδόθη είς τόν Αλέξιον, ώς τόν ίκανώ- 
τερον τότε άνδρα. Ή  βασιλεία του υπήρξε μακρά καί πολλά σπουδαία γεγονό
τα συνέβησαν κατά τήν Β 7ετή διάρκειαν αυτής έπιδράσαντα μεγάλως έπί τής 
μετά ταύτα πορείας τού Βυζαντινού κράτους.

Έ ν Θράκη, κατά τά πρώτα ετη τής βασιλείας του, έκαμναν είσβολάς 
οί Πετσενέγοι, ένωθέντες μετά τιον νεοφανέντων ομοφύλων τών Καμάνιον 
ώς καί μετά Σέρβων καί Βλάχων· Μετά πολλάς καί κοπιώδεις έκστρατείας
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του, κατά πάντων τούτων, ένΐκησεν επανειλημμένους και έθριάμβευσεν, άναγκά- 
σας αΰτούς είς πλήρη υποταγήν. ’Αλλά, τό 1096, άνηγγέλθη θύελλα έκ Δύ
σεως· Ή ρχιζεν ή πρώτη Σταυροφορία, ήτις, ώς θά ίδωμεν, έν έβαλε ν εις 
μεγάλην δοκιμασίαν όχι μόνον τόν αΰτοκράτορα, αλλά καί δλον τό ’Ορθόδο
ξον 'Ελληνικόν ’Έθνος.

Κ ομμανοί.— Λαός Τουρκοιμανικός, παρεμφερής πρός τούς Ούγγρους, 
Πετσενέγους, Όγούζους, καί Σελτζούκους· Οί Ρώσσοι τούς ώνόμαζον Πολόβ- 
σκι. "Ησαν νομάδες είδωλολάτραι· Περί τόν ΙΟον αιώνα, δρμηθέντες έκ τής 
πρός νότον τής Κασπίας θαλάσσης χώρας, υπέταξαν τούς Ούζους καί έγκα
τεστάθησαν είς τήν μεταξύ τών ποταμών Ούράλη καί Βόλγα χώραν. Σμνε- 
μάχησαν μέ τούς Πετσενέγους καί επιχείρησαν έπιδρομάς είς τάς Βυζαντι- 
νάς χώρας. Πρώτη επιδρομή αυτών άναφέρεται έπί Νικηφόρου του Βοτα- 
νειάτου, δτε έξεδιώχθησαν ύπό τοΰ στρατηγού ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ. Μετά 
τινα έτη, έπανέλαβον τάς έπιδρομάς των, έπί τής βασιλείας ’Αλεξίου τοΰ 
Κομνηνοΰ 1081- Άλλ’ ό ’Αλέξιος κατώρθωσε νά συνάψη συμμαχίαν μέ αυ
τούς καί τούς έξιάθησεν έναντίον τών ΙΤετσενέγων κατά τό 1088· Τό χωρίον 
Κουμάνοβον, έν Μακεδονία, έλαβε τό όνομά του ύπ’ αυτών. Τό 1091, μέ τήν 
σύμπραξιν τών Βυζαντινών, κατενίκησαν τούς Πετσενέγους. Πλήν δμως τό 
1094, ήγειραν πάλιν όπλα κατά τοΰ Βυζαντίου, οτε τό 1096, μετά επανειλημ
μένος συγκρούσεις πρός τά Βυζαντινά στρατεύματα, έξεδιώχθησαν πέραν τοΰ 
Δουνάβεως. Μετά δέ ένα αιώνα, έπί αύτοκράτορος Ίσαακίου Β ' τοΰ Κομνη
νοΰ έμφανίζονται ώς σύμμαχοι τοΰ ήγεμόνος τοΰ νέου Βουλγαρικού κράτους 
Ίωάννου Άσσάν (1197 - 1207), τό όποιον είχε σχηματισθή μετά τήν κατά- 
ληψιν τής Κων)πόλεως ύπό τής Δ' Σταυροφορίας, καί τής διαλύσεως τής 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Έγκατασταθέντες τελικώς έν Μολδαβίμ είχον 
έκχριστιανισθή. ’Αλλά, κατά τήν επιδρομήν τών Μογγολοτατάρων τοΰ Τζεγ- 
κίς - Χάν, ύπετάγησαν καί άπήχθησαν οί πλείστοι ώς αιχμάλωτοι είς τήν 
Άσίαν, ύποστάντες πολλάς περιπετείας· Οι μετά ταΰτα έν Αίγύπτω άρξαντες 
Μαμμελοΰκοι, άναφέρονται ώς απόγονοι τών Κομάνων τούτων.

‘Β  επ ί Α λεξίου  τοΰ Α' τοΰ Κομνηνοΰ έπανάστασις τώ ν  Ιϊαυ- 
λικάνων καί Βογομήλων και ή λεηλασία ύπ* αυτώ ν τής Θράκης.— 
Τό βάρος τών φόρων πού είχον έπιβάλει οί Βυζαντινοί είς τούς Βουλγά
ρους, Παυλικάνους καί Πετσενέγους, τούς κατοικήσαντες είς τήν πρός νότον 
τοΰ Δουνάβεως καί Αίμου χώραν, ή κακή συμπεριφορά τών φοροεισπρακτό
ρων καί τώιν άξιωματούχων τοΰ Βυζαντίου, συνετέλεσαν, ώστε ή διδασκαλία 
τών αιρετικών Παυλικάνων νά έλκύση πολλά στοιχεία τοΰ έγχωρίου πληθυ
σμού, τά οποία καί ώνομάσθησαν Βογόμηλοι. Κέντρον τούτων υπήρξε ή 
Φιλιππούπολις. Οί Παυλικάνοι, τούς οποίους είχον φέρει έξ Ά σίας Κων)νος 
Ε ' δ ’Ίσαυρος, Βασίλειος δ Α ' καί ’Ιωάννης Τσιμισκής, δια νά φυλάττωσι
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τάς διαβάσεις τοΰ Αΐμου, αντί νά πολεμώσιν τούς ληστρικούς Πετσενέγους, 
συνηνώθησαν μετ’ αυτών και τών Βογομήλων υπό αρχηγόν τόν Ντομπρο- 
μήρ κα'ι ηρχισαν δείνας λεηλασίας είς τήν Θράκην, τό 1086- Τούτους, τό 
1087, δ Βυζαντινός στρατηγός Νικόλαος Μαυροκατακαλών, κατέβαλεν άπε- 
γνωσμένας προσπάθειας διά νά τούς συγκράτηση Τό ΐδιον έτος, οι Πετσε- 
νέγοι, μέ τόν αρχηγόν των Τζελγού Χάν, είσέβαλον είς τήν Θράκην. Τό 
1088 έπήλθε κατ’ αυτών 5 ίδιος οΆλέξιος, άλλ’ είς μάχην παρά τήν Ντρίστρα. 
ήττήθη. Οί Πετσενέγοι κατέλαβον τήν Φιλιππούπολιν, γενόμενοι δεκτοί ασμέ
νως υπό τών Βογομήλων. Άπετέλεσαν μετ’ αυτών συμμορίας, αί όποια ι έλυ- 
μαίνοντο τήν πεδιάδα τής Μαρίτσας καί τής λοιπής Θράκης. Τό 1091 οί 
Πετσενέγοι έξηκολούθησαν τάς είσβολάς καί δηώσεις καθ’ δλην τήν Θρακικήν 
χώραν- Τότε ό ’Αλέξιος, μέ πολλά χρήματα, προσεταιρίσθη τούς" αρχηγούς 
μεγάλης όμάδος Κομάνων (Πολόφσκι), οί όποιοι μαζί μέ τούς Βυζαντινούς, 
παρά τό Λιβούνιον (σημερινόν Όμούρ - Μπέη) κυριαλεκτικώς έξωλάθρευ- 
σαν αυτούς· Τά λείψανα τών Πετσενέγων μετεφέρθησαν καί οίκίσθησαν είς 
τήν περιοχήν τών Μογλενών τής Μακεδονίας. Καί ούτω πως, ή Βυζαντινή 
Κυβέρνησις ’Αλεξίου τοΰ Κομνηνοΰ, άπηλλάγη τών έν τή Βαλκανική εχθρών 
της- ’Αλλά, τό 1095, νέον κύμα έξέσπασεν επάνω είς τήν Αυτοκρατορίαν, τό 
όποιον ήπείλησε: νά καταπόντιση αύτήν καί έχρειάσθη μεγάλη καί περιεσκε- 
μένη πολιτική καί διπλωματική ίκανότης διά ν’ αποφυγή ό ’Αλέξιος τόν 
κατακλυσμόν. Έπρόκειτο περί τής Α ' Σταυροφορίας, ή όποια δίκην χειμάρ
ρου έξεχύθη πρός άνατολάς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  3 9 ό ν

ΣΤΑΤΡΟΦΟ Ρ Ι  ΑΙ
Σταυροφορίαι καλούνται αί μεγάλαι έκστρατείαι, τάς όποιας άνέλαβον 

διάψοροι. ηγεμόνες καί βασιλείς τής Δυτικής Ευρώπης, κατά καιρούς, άπό 
τοΰ 1095, μέ σκοπόν τήν άπελευθέρωσιν δήθεν τών Άγιων Τόπων καί τήν 
προστασίαν τών άμετρήτων χριστιανών, οιτινες συνέρρεον έκεΐ άπ’ δλα τά 
μέρη τής Ευρώπης, ϊνα προσκυνήσωσι. τόν "Αγιον Τάφον· Καί επειδή ούτοι, 
κατά ποικίλους τρόπους έληστεύοντο, έκακοποιοΰντο καί έβασανίζοντο υπό 
τών Μουσουλμάνων Τούρκων, οί οποίοι κατείχον τήν Παλαιστίνην, υπό τήν 
πρόφασιν αύτήν τής άπελευθερώσεως είχον έπιχειρη'θή οκτώ έν 0λω έκστρα- 
τεΐαι τοΰ είδους αύτοΰ, κατά διαστήματα. Λόγο.) δέ τοΰ δτι πάντες οί έκστρα- 
τεύοντες εφερον έρυθρόν σταυρόν έπί τοΰ δεξιού ώμου των, ώνομάσθησαν 
ούτοι Σταυροφόροι, αί δέ έκστρατείαι των Σταυροφορίαι·

Τά βαθύτερα  α ϊη α  τ ώ ν  σταυροφ ορ ιώ ν .— Κατά τόν Ι ΐ ον  αιώνα 
(1000 - 1100), είς τήν Δυτικήν Ευρώπην είχε παρατηρηθή κάποια ανθησις 
οικονομική. Αί παραγωγικαί δυνάμεις είχον άνα,πτυχθή· Μέχρι τών άρχών 
τοΰ 1000 μ·Χ. τά πλεΐστα χρήσιμα ή Δύσις τά έλάμβανεν άπό τάς Άνατο-
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λικάς χώρας, κατ’ άρχάς διά τών Βυζαντινών, έπειτα δέ καί διά τών ’Αρά
βων. Άλλά, κατά τον Ι ΐον α'ίώνα, είς τήν Δύσιν ήρχισε ν’ άναφαίνηται καί 
θαλασσία δύναμις, πολεμική τε καί εμπορική. Ή  Βενετία, ή Γένουα, καί ή 
Πίζα, πόλεις Ίταλι,καί, ανέπτυξαν έπιτυχώς στόλους εμπορικούς καί ήρχι- 
σαν νά συναγωνίζωνται είς τήν Μεσόγειον τούς έως τότε κυρίους τής Μεσο
γείου Βυζαντινούς καί ’Άραβας Μωαμεθανούς. Είς αύτούς, προσετέθησαν 
τόπε καί οί δραστήριοι Νορμανδοί οίτινες κατελθόντες έκ τών βορειοτέρων 
χωρών, ειχον έγκατασταθή έν Σικελία καί Νοτίω ’Ιταλία. Πάντες ούτοι έκ 
Δύσεως, ταξειδεύοντες είς τούς λιμένας τών άνατολικών χωρούν τού τότε 
Βυζαντίου καί τών ’Αραβικών περιοχών, άντήλλασ,σον έμπορεύματα ίδικά των 
μέ ανατολικά· Ά λλ’ έβλεπον, ίδίοις ομμασι πλέον, δτι ή Ανατολή εύρίσκέτο 
είς άνώτερον, τεχνικόν, πνευματικόν καί πλουτοπαραγωγ ικόν επίπεδον από 
τάς ίδικάς των χώρας καί έν γένει τάς Λυτικάς. Μέ αύτούς τούς εμπορικούς 
στόλους τών 4 ναυτικών τούτων κρατών τής Δύσεως, έταξείδευον καί πλήθη 
έκ δύσεως προσκυνητών, διά τήν Ιερουσαλήμ. ’Έβλεπον δτι, οί μέν κάτοικοι 
τών Βυζαντινών χωρών ήσαν Χριστιανοί μέν, άλλ’ ’Ορθόδοξοι, οί δέ τών 
Αραβικών χωρών, Συρίας καί Αίγύπτου, ήσαν Μουσουλμάνοι τό πλεΐστον 
καί Χριστιανοί μέν, άλλ’ αιρετικοί, μή άνήκοντες ούτε είς τήν ’Ορθοδοξίαν 
ούτε είς τον Παπισμόν, είς τον όποιον κατετάσσοντο αύτοί, οί μεταβαίνοντες 
ώς προσκυνηταί είς τά 'Ά γ ια  Χώματα. Διά τούτο, έθεώρουν πάντας έν 
γένει, ώς θρησκευτικούς των έχθρούς. Τό μίσος των καί δ φανατισμός έξή- 
πτοντο, κατά δέ τήν επιστροφήν των μετέδιδον τά συναισθήματά των ταύτα 
καί είς τούς άλλους συμπατριώτας των· ’Έτσι ήρχισε νά καλλιεργήται ή 
ιδέα, δτι ή Δύσις οφείλει οπωσδήποτε νά έλευθερώση τούς Άγιους Τόπους 
από τον ζυγόν τών άλλοθρήσκων καί δή τών Μουσουλμάνων Τούρκων, οί 
όποιοι, άφού άντεκατέστησαν τούς ’Άραβας έπί τών 'Ιερών Τόπων τής 
Παλαιστίνης, κατέστησαν τά ταξείδια τών προσκυνητών πολύ δύσκολα επι
κίνδυνα καί βασανιστικά· Ό  τρόπος αύτός τού σκέπτεσθαι, βαθμηδόν, διε- 
δόθη είς δλα τά κοινωνικά στρώματα τών διαφόρων λαών τής Δύσεως και. 
έγινε ψύχωσις. Τήν ιδέαν τήν ήσπάσθησαν καί τήν έκαλλιέργησαν πρώτον, 
αί ναυτικαί δυνάμεις τής Δύσεως, διότι διά τής κατακτήσεως τών ανατολικών 
χωρών, θά άπέκτων τό μονοπώλιον τού εμπορίου, μεταξύ άνατολής καί δύ
σεως καί θά έκμεταλλεύοντο, αύτοί μόνοι, ολόκληρον τήν Μεσόγειον θάλασ
σαν- Δεύτερον, τό έδέχθησαν οί ηγεμόνες καί βασιλείς, διότι διά τοιαύτης 
έκστρατείας, ή οποία θά έγίνετο διά μέσου τών Βυζαντινών χωρών καί 
αύτής τής Κων)πόλεως καί έν Ά σία καί Συρία αϊτινες έθεωρούντο πλου- 
σιώταται, θά ήδύναντο οί. ηγεμόνες ούτοι νά λαφυραγωγήσουν ή καί νά κατα
λάβουν χώρας πλουσιωτάτας. Τήν έδέχθησαν οί Ίππόται τής δύσεως, οί 
όποιοι, αφορμήν περιέμενον νά έπιδοθώσιν είς. πολεμικάς περιπετείας. Τήν
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έδεχθησαν οί Δουλοπάροικοι., διά νά έλευθερωθοίσι από τους Μεγάλους Φεου- 
δάρχας των καί νά ζήσωσιν είς νέας χώρας έλεύθεροΐ'(1!) · Έπίσης, οί χρεωκο- 
πηιμένοι, διά ν’ άπαλλαγώσιν από τους δανειστάς των. Οί λησταί καί οί κα
κούργοι, διά ν’ άποφύγουν τάς καταδιώξεις. Οι κάθολικοί ιερείς καί καλόγη- 
ροι εκ θρησκευτικού φανατισμού. Οί κατά καιρούς Πάπαι τής Ρώμης. Διότι 
ήλπιζον δτι διά τής κατακτήσεως τών ’Ανατολικών χωρών θά δυνηθώσι νά 
προσελκύσωσιν είς τόν Παπισμόν δλους τούς αιρετικούς Χριστιανούς τής 
Ανατολής καί ίσως διά τής κατακτήσεως τών Βυζαντινών χωρών, πού ήτο 
ό κύριος σκοπός τών ηγεμόνων, θά κατώρθωναν οί Πάπαι νά υποτάξουν 
καί τήν ’Ανατολικήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν καί οΰτω νά άναγνωρισθή. τό 
ΙΙρωτεΐον τοΰ Πάπα ύπό τών Πατριαρχείων τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας. 
Τέλος όλοι οί τυχοδιώκται, οί όποιοι έπεδίωκον νά πλουτίσουν άκόπως καί 
είς σύντομον χρονικόν διάστημα·

Ή  πρώτη σταυροφορία 1096 - 1108.— Κατά τό 1094, διεδάθη 
δτι, επέστρεψεν εξ Ιερουσαλήμ ό ερημίτης μοναχός Πέτρος, ό έξ Αμιένης 
τής Γαλλίας, δστις, πρασελθών είς τόν Πάπαν Ούρβανόν Β ' (1088 - 1099), 
περιέγραψε πρός αυτόν μέ τά μελανότερα χρώματα τά βασανιστήρια καί τά 
δειναπαθήματα τών Ευρωπαίων προσκυνητών τά όποια ύφίσταντο ούτοι από 
τούς κυρίους τής Παλαιστίνης Τούρκους Μουσουλμάνους. Ό  Πέτρος καί 
άλλοι μοναχοί έστάλησαν νά έπισκεφθίδσι τούς ηγεμόνας καί βασιλείς τών 
Καθολικών χωρών καί νά πείσωσιν αυτούς ινα άναλάβωσι τόν αγώνα κατά 
τών απίστων, πρός άπελευθέρωσιν τών 'Αγίων Τόπων· Συγχρόνως διεδίδετο 
δτι, ό ερημίτης, εφερεν αύτογράφους έπιστολάς τοΰ ’Ορθοδόξου Πατριάρ
χου Ιεροσολύμων Συμεών, ώς καί τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου ’Αλε
ξίου τοΰ Α ' τοΰ Κομνηνοΰ, πρός τόν Ροβέρτον τής Φλάνδρας- Αί έπιστολαί 
αύται διελάμβανον, δτι καί δ Συμεών καί ό ’Αλέξιος παρεκάλουν τούς ηγε
μόνας τής Δύσεως νά τούς σώσουν ώς καί δλον τόν Χριστιανισμόν από τάς 
χεΐρας τοΰ Ίσλάμ· Σ.ταυροφορ ία ι, έν δλω, εγένοντο οκτώ (8 ), έξ ών αί 
πρώται τρεις είχον αντικειμενικόν σκοπόν τήν Παλαιστίνην· Ή  4η τήν Αί
γυπτον, άλλ’ έξετράπη ύπό τοΰ Πάπα καί τών Βενετών πρός τήν Κων)πολιν, 
τής όποιας καί έπέφερε τήν άλωσιν ύπό τών Σταυροφόρων καί τόν διαμε-

1. Τήν ροπήν αυτήν προεκάλεσε ή άφύπνισις τών μαζών, κατά τον Hot- αιώνα,πε
ρί τής όποιας, ό «J . Pirenne» άναφέρει· «...ώ ς ρωμαλέα και ιλαρά άφύπνισις κοι
νωνίας έπί μακράν καταθλιβείσης ύπό εφιαλτικής αγωνίας». Α νήσυχος ή Π απική Έ κ -  
κλησία διά τάς άρξαμένας κοινωνικός ζυμώσεις, ούχί μόνον δέν άντέδρασεν, άλλά καί 
διεΐδεν δτι τή  έδίδετο ή ευκαιρία νά απαλλαγή, διά τών σταυροφοριών, δλων τών στοι
χείων εκείνων, πού έθεώρει ώς επικίνδυνα είς τό φεουδαρχικόν καθεστώς, ύπό τό ό
ποιον έτέλει από μακρον ήδη, ή Δ υτική  Ευρώπη. Δ ιά  τοΰτο έπρωτοστάτησε είς τήν 
όργάνωσιν καί ένεθάρρννεν τήν έν παντί τρόπω συμμετοχήν είς τάς έκστρατείας αύτάς·
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λισμόν τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ή  5η καί ή 6η τήν Παλαιστίνην, ή 
7η τήν Αίγυπτον καί ή 8η τήν Τύνιδα, άλλά καί αΰται κατέληξαν είς τήν 
Παλαιστίνην. Μΰθοι έπλάσθησαν οτι, δήθεν, 6 Πέτρος, οραματίζεται τόν 
Ίησοΰν Χριστόν, οστις τόν παροτρύνει νά ένεργήση, ίνα εκστρατεύσουν οί 
Ευρωπαίοι, πρός απαλλαγήν τών ‘Αγίων Τόπιον. Άλλά καί τό κήρυγμα τού 
Πάπα Ούρβανοΰ Β ',  είς τό Συνέδρων τής Κλερμόν 1095, υπήρξε, τόσον 
ενθουσιαστικόν διά τά πλήθη, ώστε οί παρευρεθέντες νά αναφωνήσουν: 
«Αΰτη ή βουλή Κυρίου είναι» καί, έν τέλει, άπεφασίσθη, υπό τών παρευρε- 
θέντων ηγεμόνων, νά άναληφθή ή εκστρατεία.

ΟΙ ήγεμ όνες τή ς Α ' Σ ταυ ροφ ορ ία ς 1098 - 1108.— 1) Κό
μης τής Τουλούζης, Ραϋμόνδος τοΰ Σαίν - Ζύλ, 2) Δούξ τής Λοθαριγγίας* 
Γοδοφρέδος ντε Μπουγιόν, 3) Κόμης τής Γαλλίας Ούγων, αδελφός Φιλίπ
που τοΰ Α ', 4) Κόμης τής Φλάνδρας, Ροβέρτος, 5) Ήγεμών Κάτω Ιταλίας, 
Βοημοΰνδος Νορμανδός, 6) Ανεψιάς τοΰ Βοημούνδου, Ταγγρέδος. Ά πό τής 
Ισπανίας μέχρι τών Σκανδιναυικών Άλπεων, πλήθη κόσμου, προσήρχοντο 
είς προκαθορισθέντας τόπους συγκεντρώσεως, υπό διαφόρους αρχηγούς καί 
έλάμβανον τήν πορείαν πρός τήν Βαλκανικήν Χερσόνησον. 7) Ό  Ερημίτης 
Πέτρος διέτρεξε τήν Γαλλίαν καί Δυτικήν Γερμανίαν καί συνήθροισε πολλάς 
χιλιάδας πεζών καί ιππέων. Καί πρώτος, έξεκίνησεν έκ Κολωνίας πρός τό 
Βυζάντιον, ώς άρχηγός, 8) Ό  Γκοτσχάλκ, ίερεύς, συνήθροισεν άλλα πλήθη 
υπό τήν οδηγίαν του. 9) Ό  Ιππότης Γκωτιέ, επίσης έξεκίνησε, μέ άλλο πλή
θος. Τά πλήθη τών τριών τούτων ήσαν άτακτα, άσύντακτα, απειθάρχητα καί 
κακώς (οπλισμένα. Τό σώμα τοΰ Γκοτσχάλκ, διερχόμενον δι5 Ουγγαρίας, 
διέπραξεν τόσος σφαγάς καί λεηλασίας, ώστε, οί Ούγγροι, έξεγερθέντες, κα
τέσφαξαν τούς πλείστους έκ τών άποτελούντων αυτό- Καί περί τά μέσα 
Ιουλίου, οί (επίλοιποι εφθασαν εις τό Βυζάντιον, είς άθλίαν κατάστασιν- Ό  
δέ Πέτρος, μέ τά άτακτα στίφη του, διήλθεν ιέκ Βαυαρίας, Ουγγαρίας, Σερ
βίας καί Βουλγαρίας, σφάζων λεηλατών, πολέμων καί πολεμούμενος υπό τώ.ν 
έξεγειρομένων κατοίκων καί έφθασεν είς τό Βυζάντιον τήν 30ην ’Ιουλίου 
1096. Ό  Αλέξιος, μή εχων εμπιστοσύνην εις τά άτακτα ταΰτα πλήθη, έπε- 
χείρησε, διά συμβουλών νά τά συμ,μορφώση. Επειδή δμως έπέμενον νά 
διαβώσιν είς Μ. Άσίαν, ό Βυζαντινός στόλος παρέλαβε ταΰτα καί τά διε- 
περαίωσεν είς Χαλκηδόνα- Τό θέρος τοΰ 1096, έξεκίνησεν έκ Γαλλίας δ 
Ούγων πρός τήν Κάτω ’Ιταλίαν. Έπεβιβάσθη έπί πλοίων διά τό Δυρράχιον 
τής Αλβανίας. Άλλά, τρικυμία μεγάλη έβύθισε τά πλεΐστα αύτανδρα, καί 
μέ ολίγους, πού περισυνέλεξεν δ διοικητής τής χώρας αυτής Κομνηνός, αδελ
φός τοΰ Αλεξίου, ιεφθασε καί αυτός είς Κων)πολιν, διά Θράκης. Συγχρό- 
νιος άπό ξηράς, κατηυθύνθη πρός τό Βυζάντιον καί δ Δούξ τής Λοθαριγ- 
γίας Γοδεφρέδος ντέ Μπουγιόν, μέσω Γερμανίας, Ουγγαρίας, Βουλγαρίας

«ΘΡΑΚΙΚΑ» 9
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καί Θράκης, μέ 70 χιλ. πεζούς καί 10 χιλ. ιππείς· Ά φ ίχθη είς ’Κων)πολιν 
κατά Δεκέμβριον τού 1096. Ούτος, έκ παρεξηγήσεως, περιήλθεν είς εχθρο
πραξίας πιρός τον ’Αλέξιον, έξωθεν τής ιΚων)πόλεως. Ήττηθείς, υπό τού 
Βυζαντινού στρατού, ιέσωφρονίσθη καί ώμοσε πίστιν είς τον ’Αλέξιον. Άφού 
δέ έλαβε πολλά δώρα καί χρήματα διεπεραιώΟη καί αυτός διά Βυζαντινών 
πλοίων είς Μ. ’Ασίαν, κατ’ ’Απρίλιον τού 1097. Μετ’ όλίγας ημέρας, έφθασαν 
15 χιλ· ιππείς, υπό τον Κόμητα Ραούλ. Καί αύτοί επίσης περιήλθον είς 
ρήξιν μέ σφοδράς συγκρούσεις πρός τούς Βυζαντινούς, άλλ’ ήττηθέντες, δίε- 
περαιώθησαν ®ίς Άσίαν διά πλοίων τού Βυζαντίου. Τον Δεκέμβριον τού 
1096, άπεβιβάσθη είς ’Ήπειρον, έκ τής Κάτω ’Ιταλίας, ό Νορμανδός Βοη- 
μούνδος μέ 10 χιλ· ιππείς καί πολλάς χιλ. πεζών, εχθρός τού Βυζαντίου προ
ηγουμένως. Ούτος, διερχόμενος διά μέσου τής ’Ηπείρου, Μακεδονίας καί 
Θράκης, 'έπεδάθη είς άκατανόμαστα όργια είς βάρος τών κατοίκων. 'Ό τε δμως 
εφθασεν είς Κων) πολιν καί άντελήφθη οτι δέν θά τώ ήτο δυνατόν νά δια- 
πράξη τά όσα έσχεδίαξε κατά τού Βυζαντινού κράτους καί τού Αλεξίου, 
έγινε πειθήνιος, ώμοσε πίστιν καί διεπεραιώθη είς Μ. Άσίαν. Τό δέ 1097, 
εφθασεν άλλο σώμα, μέ τον κόμητα τής Φλάνδρας Ροβέρτον. Μετά τούτον, 
άλλοι μέ τον κόμητα τής Τουλούζης, Ραϋμόνδον τού Σ αίν - Ζύλ· "Ο τελευ
ταίος αυτός, πορευόμενος διά Θράκης, διήρπασε πολλά χωρία καί έλεηλά
τησε τήν Ραιδεστόν. Μετά δέ τούτους καί άλλα σώματα υπό άλλους αρχη
γούς. Περί τά τέλη δέ Απριλίου τού 1097 όλοι ειχον συγκεντρωθή έκεΐ- 
θεν τής Χαλκηδόνος, άνερχόμενοι έν συνόλω είς 600 χιλ- άνδρας.

Αί συμφω νία ι μεταξύ ’Αλεξίου καί αρχηγώ ν τής Α' Σταυρο
φορίας.— Ώ ς αντιλαμβάνεται ό Ιάναγνώστης τής παρούσης πραγμα
τείας, τά πλήθη ταύτα τής Α ' Σταυροφορίας, εφθανον είς τό Βυζάντιον, 
κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, ’έχρειάσθη μεγάλη διπλωματική ίκανότης 
καί έπίδειξις ισχύος έναντι τών ύπερηφάνων εγωιστών αρχηγών των, άφ’ 
ενός ίνα άποφευχΟή ή διάλυσις τού Βυζαντινού κράτους, τήν οποίαν οί 
πλεΐστοι τούτων έπεθύμουν καί έμελέτουν, άφ’ ετέρου δέ, ίνα χρησιμοποιηθή 
ή δύναμις τούτων επωφελώς, δηλαδή πρός άνάκτησιν τών εν Ά σία  -χωρών, 
πού ειχον προγενεστέρους καταληφθή από τούς Τούρκους- Οίκοθεν Ιέννοεΐται 
δτι, τό Βυζαντινόν κράτος, είχεν ύποστή μεγάλας ζημίας. Διότι, ή Βουλγαρία 
(ούσα τότε Βυζαντινή 'έπαρχία από τούς χρόνους ήδη Βασιλείου τού Β ' ) ,  ή 
Θράκη, ή Ή πειρος καί ή Μακεδονία, έπανειλημμένως ύπέστησαν δεινά έκ 
τών λεηλασιών τών διερχομένων στιφών πεζών τε καί ιππέων, παρ’ όλα τά 
μέτρα, πού είχε λάβει πρός άποτροπήν των ή Βυζαντινή κυβέρνησις. Έν δέ 
τή Κων)πόλει, ύπεχρεώθησαν οί αρχηγοί των νά όμόσωσι πίστιν πρός τόν 
Αύτοκράτορα, νά όρκισθούν, οτι τά έλευθερούμενα ύπ’ αυτών ιέδάφη χωρία, 
φρούρια καί πόλεις θά παρεδίδοντο είς τό Βυζάντιον, είς τό όποιον καί
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ύπήγοντο, άλλωστε προ τήζ κατακτήσεώς των υπό τών Μουσουλμάνων. Διότι, 
τό Βυζάντιον, έΟεώ,ρει τούς Σταυροφόρους ώς έλευθεριοτάς τοΰ Χριστιανι
σμού και οχι ώς κατακτητάς. Διά τοΰτο καί τροφάς παρέσχεν είς τά πεινα
λέα πλήθη των, καί πλοΐα πρός διεύλευσιν τής 'θαλάσσης καί στρατιωτικήν 
βοήθειαν, πάσης φύσεως. Τό τί έκραξαν έν Ά σία τί έπαθαν καί κατά πόσον 
έτήρησαν τά συμφωνηθέντα, δέν άναφέρομεν, έφ’ όσον ή περιγραφή τής 
πορείας των πρός τήν Ιερουσαλήμ καί τό αποτέλεσμα, εξέρχονται τών ορίων 
τής παρούσης συγγραφής. Τοΰτο μόνον λέγομεν, μέ όλιγίστας λέξεις: "Οτι, 
οί πλεϊστοι, έξοντώθησαν υπό τών Τούρκων. Οί όλιγώτεροι, πού έφθασαν είς 
Ιερουσαλήμ κατέσφαξαν ήβηδόν τούς κατοίκους αυτής. ’Αντί δέ νά παρα- 
δοόσουν τά έλευθερωθέντα εδάφη είς τό Βυζάντιον ώς ύπεσχέθησαν, έσχημά
τια αν κράτη υπό τήν κυριαρχίαν ΐδικών των αρχηγών. Διά τόν λόγον αυτόν, 
πρός τό Βυζάντιον, είς τό εξής, φέρονται μάλλον ώς έχ'θροί καί όχι ώς φίλοι, 
οί δήθεν έλευθερωταί αυτοί τοΰ Χριστιανικού κόσμου·

Τά μετά τήν Α "  Σταυροφορίαν εργα τοΰ ’Αλεξίου τοΰ Α '.—
Ή  πρώτη Σταυροφορία, παρ’ ολας τάς βλάβας, πού έπροξένησεν εις τάς 
Εύρωπαϊκάς χώρας τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας, συνεπεία τοΰ γεγονότος 
ότι τά πλήθη αυτής έπήρχοντο κατά διάφορα χρονικά διαστήματα, ύπό δια
φόρους αρχηγούς, παρ’ ολας τάς λεηλασίας καί συγκρούσεις μέ τούς εγχω
ρίους πληθυσμούς, παρ’ όλα τά τεράστια έξοδα πού συνεπήγετο ή συντήρη- 
σις τοσούτου πληθυσμού καί ή διαπεραίωσις αύτοΰ εις ’Ασίαν, είχεν ώς απο
τέλεσμα τήν βελτίωσιν τής θέσεως τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους έν τή ’Ασία· Πολλά 
τμήματα τής Μ· ’Ασίας άνεκατελήφθησαν ύπό τών Βυζαντινών. Οί δέ Μωα
μεθανοί, ενώ, πρότερον ήσαν έπιτιθέμενοι, άπέβησαν αμυνόμενοι καί ή κυ
ριαρχία των περιωρίσθη σημαντικώς.

Συμπέρασμα.— "Αν έτηροΰντο όλαι αί συμφωνίαι μεταξύ ’Αλεξίου 
καί τών άρχηγών τών Σταυροφόρων τούτων, ΐσως νά άπηλλάσσοντο τοΰ Μωα
μεθανικού ζυγού, άπασα ή Μικρά Ασία, ή Συρία, ίσως δέ καί ή Αίγυπτος 
ακόμη. Δέν Οά ύπήρχεν ιάνάγκη νά επακολουθήσουν καί άλλαι επτά Σταυρο
φορία», μέ αποτέλεσμα, είς τό τέλος, τό μηδέν καί τό χείριστον όλων, τήν 
καταστροφήν τοΰ Βυζαντινού κράτους. Άλλ’ ή πρώτη αΰτη Σταυροφορία, 
όπως διεξήχθη, άπεκάλυψεν, ότι κύριος σκοπός τής κινήσεο^ς ταύτης τοΰ 
δυτικού κόσμου ήτο, όχι ή απελευθέρωσες τών Α γίων Τόπων, ήτις ύπήρ- 

ξεν άπλοΰν πρόσχημα διά τούς δυτικούς λαούς, άλλ’ ή κατάκτησις τών χωρών 
τής Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας, ή αρπα
γή τοΰ πλούτου καί τών άμυθήτων θησαυρών τών πλουσίων αύτών χωρών, έκ 
παραλλήλου δέ καί ή ταυτόχρονος έκπλήριοσις τών ονείρων τοΰ Παπισμού, 
τούτέστιν ή επιβολή τής θρησκευτικής κυριαρχίας τού Ποντίφηκος έπί τών 
Πατριαρχείων τής ’Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας- Ό  Αλέξιος, άφοΰ
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ή Α ' Σταυροφορία, μετά μεγίστ,ας απώλειας καί περιπέτειας, έπέτυχεν εν 
τέλει, τόν αντικειμενικόν της σκοπόν, δηλαδή τήν άλωσιν τής 'Ιερουσαλήμ,, 
έξεστράτευσεν είς Μ. "Ασίαν καί άνεκατέλαβε τά άπελευθερωθέντα τμήματα. 
Μόλις δμως έπέστρεψε, χωρίς νά άναπαυθή, ήναγκάσθη καί πάλιν νά έκστρα· 
τεύση τήν φοράν αυτήν κατά τών' Κομάνων, οιτινες ειχον εισβάλει είς τήν 
Θράκην. Είσήλθεν είς Φιλιππούπολιν καί προελαύνων διά μέσου τής Βουλ
γαρίας, οΰσης τότε Βυζαντινής επαρχίας, εφθασεν είς τό παραδουν άβειον 
Βυδίνιον. Οί Κομάνοι, πτοηθέντες άπήλθον έμφοβοι πέραν του Δουνάβεως, τό 
1110. Έκεΐθεν ιέπιστρέψας, έξεστράτευσεν, είς Μ. ’Ασίαν, κατά τοΰ Σουλτάνου 
τοϋ Ίκονίου· Διότι ούτος άπεπει.ράθη νά άνακαταλάβη τά άπωλεσθέντα τμή
ματα, τά όποια εΐχον περιέλθει έν τω μεταξύ είς τήν κατοχήν τοϋ Βυζαντίου. 
Ό  Σουλτάνος, ήττηθείς, ήναγκάσθη νά συνάψη ειρήνην. "Έτσι, τά τελευ
ταία ετη του, δ ακαταπόνητος ούτος βασιλεύς, ηύτύχησε νά διέλθη είρηνικώς. 
Άσθενήσας, άπεβίωσε τήν 19ην Αύγουστου 1118, μετά 37ετή βασιλείαν πλή
ρη δράστη ριότητος καί κινδύνων· Άφήκε τόν θρόνον είς τόν υιόν του Ίωάννην 
τόν Β '.

Βιβλιογραφ ία.— Άλεξιάς τής θυγατρός του Ά ννη ς Κομνηνής· 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  4 0 ο ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ  ΙΩΑΝΝΟΤ Β ' ΚΟΜ ΝΗΝΟΤ (1118-1143).
•Ούτος ήτο υιός ’Αλεξίου  τοϋ Α '. Είχε τύχει επιμελημένης ανατροφής 

καί παιδείας. Ή  καλοκαγαθία του, ή συμπεριφορά του καί ή ευγένεια τοΰ 
ήθους του κατέστησαν αυτόν αγαπητόν ύφ’ όλων- Διά τοϋτο καί άπεκα- 
λειτο Καλοϊωάννης. Κατέλαβε τόν θρόνον, διαδεχθείς τόν πατέρα του "Αλέ
ξιον Α '.  Έ χω ν ώς σύμβουλόν του τόν Ίωάννην Άξοϋχον, είργάσθη διά 
τήν εσωτερικήν καί εξωτερικήν ένίσχυσιν τοϋ κράτους. Ένω έπολέμει έν Άσία 
τούς Σελτζού>κους τοϋ Ίκονίου, έπληροφορήθη δτι, παμπληθείς βάρβαροι, μέ 
Πετσενέγους, Καγκάρ, Οϋζους καί Κομάνους, διαβαίνουσι τόν Δούναβιν καί 
λεηλατούν τήν Βουλγαρίαν. Τό 1119 έξεστράτευσε διά Θράκης. Άλλ’ έν 
Στάρα Ζαγορά κατελήφθη ύπό χειμώνος καί παρέμεινεν έκεί· Κατά τό διά
στημα τούτο, καιτώρθωσε, διά χρημάτιον, νά προσεταιρισθή αρχηγούς τινας 
έκ τών έπιδρομέων, οί όποιοι καί άπεμακρύνθησαν- Τήν άνοιξιν, τού 1121, 
έπέπεσε κατά τών λοιπών καί κατετρόπωσεν αύτούς. Έπιστρέψας είς Κων) 
πολιν, έξεστράτευσε πάλιν εις Άσίαν, τω 112.2. Έπωφεληθέντες εξ αύτού οί 
Ούγγροι, παραλαβόντες δέ καί Σέρβους, εισέβαλαν τότε είς Βουλγαρίαν καί 
Θράκην· Έπιστρέψας ίέξ Ά σίας δ Ιωάννης, έπήλθεν κατ’ αύτών, τούς κατε- 
τρ όπιο σε καί τούς έξεδίωξεν έκ τών χωρών αύτών 1124. Μετά ταύτα, έξε
στράτευσε πάλιν κατά τών Ίκονιάρων Τούρκων, τούς όποιους έπολέμησε 
μέχρι τού 1127, δτε έταπειν ώθησαν καί έσυνθηκολόγησαν. "Έκτοτε, οί Τοϋρ-
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κοι έμειναν άπραχτοι μέχρι τοΰ 1137. Άλλά, τό 1138, έπανελήφθησαν, έν 
Άσία αί έχθροπραξίαι. Ό  ’Ιωάννης έξεστράτευσεν. Ένίκησε τους Σελτζού- 
χους Τούρκους καί πολλούς Έμίρας Αράβων. Νικηφόρως προχωρών, άπήλ- 
λαξε πολλά χριστιανικά τ,μήματα, έν τη Συρία καί Μεσοποταμία υπερασπί
ζω ν συνάμα, καθ’ οδόν, τά χριστιανικά κρατίδια τών Σταυροφόρων, Ώστό- 
σον, οί Σταυροφόροι, πάντοτε καχ ύποπτοι κ.αί φθονεροί, αντί νά τον βοη
θήσουν, ώς σύμμαχοι καί πρός τό συμφέρον των, έφυγομάχουν, υπό διαφό
ρους προφάσεις. Άηδιάσας έκ τής συμπεριφοράς τούτων έπέστρεψεν. Άλλ* 
έν Κιλικία εις τι κυνήγιον, έπληγώθη υπό δηλητηριώδους βέλους τής ιδίας 
αύτοΰ φαρέτρας καί μετά τινας ημέρας ύπέκυψε τις τό τραΰμα του, τό 1143, 
άφείς τον θρόνον εις τον υιόν του Μανουήλ.

Βιβλιογραφία.— Άλεξιάς ’Άννης Κομνηνής.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  4 1  ο ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ  ΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΜΝΗΝΟΤ (1143 -1180).
Ό  Μανουήλ ήτο υίός τοΰ προκατόχου του Ίωάννου Β '.  Νέος διεκρί- 

νετο διά τήν τόλμην καί τήν ανδρείαν του. Έξεστράτευσε μέ τον πατέρα του 
εις Άσίαν κατά τών Τούρκοι ν. Άφοΰ δέ άπ&θανε ό πατήρ του έν Κιλικία δ 
στρατός μέ τον οποίον συνεπορεύετο, τον άνεκήρυξεν αύτοκράτορα· Ό  Μα
νουήλ, ώς άτομον, ύπήρξεν ό άνδρειότερος καί άφοβώτερος τών αυτοκρα
τορίαν τοΰ' Βυζαντίου, τών τε προκατόχων του καί τών διαδόχων αύτοΰ. 'Ως 
στρατηγός υπήρξε μέτριος, ύπείκων μάλλον είς τήν ορμήν καί τό θάρρος 
καί όχι είς τήν σύνεσιν, τήν χαρακτηρίζουσαν τούς μεγάλους στρατηλάτας. 
Ή  τόλμη του κατέπλησσε τούς συγχρόνους του. ‘Ως άτομον ήτο σπάταλος, 
ακόλαστος καί απερίσκεπτος· Άνελάμβανε αγώνας παρακεκινδυνευμένους, καί 
έξήντλει άσκόπως τάς στρατιωτικάς καί οίκονομικάς δυνάμεις τοΰ κράτους. 
Λόγω τοΰ δτι οί Τούρκοι παρηνώχλουν τάς έν Ά σία χώρας τοΰ Βυζαντίου 
καί τήν Αντιόχειαν, έξεστράτευσε κατ’ αυτών καί τούς ήνάγκασε νά ζητή- 
σωσιν ειρήνην, άφοΰ προηγουμένως κατεσυνέτριψε τάς δυνάμεις των. Κατό
πιν τούτου ό Δούξ τής Αντιόχειας Ραϋμοΰνδος, έλθών είς Κων)πολιν, ώμοσε 
πίστιν καί ύπακοήν είς αυτόν. Άλλ’ έπειδή οί Τούρκοι, τό 1147, παρέβησαν 
τάς συνθήκας, έξεστράτευσεν έκ νέου καί τούς έσωφρόνισε πάλιν· Μόλις έπέ- 
στρεψεν έξ Άσίας, έπληροφορήθη, οτι έρχεται ή Β ' Σταυροφορία, μέ πολ
λάς χιλιάδας πεζών καί ιππέων, τήν οποίαν ώδήγουν δ αύτοκράτωρ τών 
Γερμανών Κονράδος δ Γ ' καί δ βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος δ Ζ '.  
Παρ’ δλας τάς ζημίας καί λεηλασίας, πού έπροξένησαν, οί Γερμανοί ιδίως, 
καθ’ οδόν πρός τήν K ojv) πολιν, έντός τής Βουλγαρίας καί Θράκης ώς καί 
τινας αίματηράς συγκρούσεις έν Άδριανουπόλει, δ Μανουήλ τούς ύπεδέχθη
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μέ εύ μ ένευαν καί τούς παρέσχε .πάσαν ευκολίαν πρός διαπεραίωσίν των είς 
τήν Μ. Άσίαν. Συνάμα, έπέβαλεν είς αυτούς, νά σέβωνται τούς κατοίκους 
καί τούς άρχοντας τής Βυζαντινής χώρας. Μόλις όμως παρήλθεν ό κίν
δυνος ούτος, Ούγγροι καί Σιέρβοι συμμαχήσαντες, έπεχείρησαν είσβολάς είς 
Βουλγαρίαν καί Θ.ράκην. Αί μετ’ αυτών έχθροπραξίαι διήρκεσαν έπί τρία 
ετη, 1150- 1153· Μετά πολλούς αγώνας καί οί επιδρομείς αύτοί κατετρο- 
πώθησαν επίσης υπό τοΰ Μανουήλ καί είρήνευσαν. Μάλιστα δέ, οί Σέρβοι 
ύπεχρεώθησαν νά δ ίδιο σι καί στρατεύματα είς τό κράτος, ώς σύμμαχοι- Έν 
γένει, καθ’ δλην τήν βασιλείαν του, έπολέμει νικηφόρως έν τή Βαλκανική;, 
έν ’Ιταλία, έν Μ. Ά σία, έν Συρία καί Μεσοποταμία. Ούχ’ ήττον, τό 1174, 
έκστρατεύσας κατά τών Τούρκων του Ίκονίου, ένεπλάκη, παρασυρθείς, εις 
τάς πρός δυσμάς τοΰ Ίκονίου στενωπούς καί ΰπέστη πανωλεθρίαν, άπωλέ- 
σας τό πλεΐστον τοΰ στρατοΰ καί τούς γενναιοτέρους αξιωματικούς του- Τό 
δέ 1180, κατά Μάρτιον ήσθένησε κατά δέ τον Σεμπτέμβριον τοΰ 15ίου έτους 
άπέθανεν, άφείς διάδοχον τον υίόν του Αλέξιον Β ' Κομνηνόν·

4Η Β ' Σταυροφορία έπί Μανουήλ 1147.— ’Επειδή, τά σχημα- 
τισθέντα κρατίδια τών Ευρωπαίων υπό τής Α ' Σταυροφορίας, έν Συρία καί 
Παλαιστίνη, έν μέσω Μωαμεθανικού πληθυσμού, παρηνοχλοΰντο υπό τών δια
φόρων Έμίρων Τούρκων καί Αράβων καί έκινδύνευον, άπεφασίσθη υπό τοΰ 
Πάπα Ευγενίου καί τών καθολικών ηγεμόνων τής Δύσεως ή Β ' Σταυροφο
ρία. Ταύτην άνέλαβον νά οδηγήσουν, αυτοπροσώπως, ό αύτοκράτωρ τών 
Γερμανών Κονράδος ό Γ ' καί ό βασιλεύς τής Γαλλίας Λουδοβίκος ό Γ '.  
Πρώτος, έξεκίνησεν ό Κονράδος, μέ 70 χιλ. Ιππείς καί πολλάς μυριάδας 
πεζούς, κατά Ιούνιον τοΰ 1147- Τον δέ επόμενον μήνα, εξεκίνησε καί ό Λου
δοβίκος ό Ζ, διά ξηράς, πρός τήν Κων) πολιν· Ή  προσέγγισις τούτων εις τάς 
χώρας τοΰ κράτους ένέβαλον είς ανησυχίαν τόν τε Μανουήλ καί τούς υπη
κόους του.

Ό  σύγχρονος τής εποχής εκείνης Κίνναμος λέγει τά εξής περί τής Β ' 
Σταυροφορίας: «Ιίάντες μέν ούτοι έξεστράτευον, λόγω μέν διά νά σώσω σι 
τούς Αγίους Τόπους έκ τών Μωαμεθανών, αληθώς δμως, ίνα κατακτήσωσι 
τήν Γήν τών Ρωμαίων (Ελλήνων) καί νά καταστρέψωσι ταύτην». Διά τοΰτο, 
ό Μανουήλ, έλαβε τά κατάλληλα μέτρα· Μόλις εφΰασεν είς Ουγγαρίαν δ Κον- 
ράδος, ήλθαν πρός αυτόν πρέσβεις τοΰ Μανουήλ καί έζήτησαν παρ’ αύτοΰ 
νά όρκισθή, δτι δέν έχει κατακτητικάς βλέψεις έπί τών Βυζαντινών χωρών. 
Ούτος, ώρκίσθη καί διά τών Βυζαντινών πλοίων έπέρασε τόν Δούναβιν. Αί 
δυνάμεις του, έκχυιθεΐσαι έν συνεχεία είς Βουλγαρίαν κατήρχοντο πρός τήν 
Άδριανούπολιν. Έκεϊ τόν ύπεδέχΌησαν οί απεσταλμένοι τοΰ Μανουήλ. Καί 
μέχρι τινός μέν έπορεύοντο είρηνικώς- Άλλ’ έπειτα ήρχισαν λεηλατοΰντες καί 
διαπράττοντες φόνους κατοίκων. Τούτους, Βυζαντινός στρατός, υπό τόν στρα-
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τηγόν Προσούχ, περιώριζε, όπωσοΰν, κατά τήν πορείαν των άπό Βουλγα
ρίας. Έν Άδριανουπόλει ήλθαν είς χεΐρας Βυζαντινοί και Γερμανοί, άλλ’ οί 
τελευταίοι ύπέστησαν έκεΐ μεγάλην συμφοράν και έσωφρονίσθησαν. Διά τοΰ
το, ό Μανουήλ, δυσπιστών πρός τόν σύγγαμβρόν του Κονράδον, τόν συνεβού- 
λευσε νά κατευθύνη τό στράτευμά του πρός τήν Θρακικήν Χερσόνησον, ΐνα 
έκεΐθεν, διά τοΰ 'Ελλησπόντου, διαβώσιν είς Μ. Άσίαν μέ πλοΐα Βυζαντινά· 
Παρά ταΰτα ουτος ώδήγησε τό στράτευμά του πρός τήν Κων)πολιν καί 
έστρατοπέδευσε είς τήν περιοχήν τοΰ σημερινού Μικροΰ Τσεκμετζέ (Κάλπη), 
δπου δμοος, μεγάλη νεροποντή πολυώρου διαρκείας έκσπάσασα, προεκάλεσε 
πλημμύραν ήτις παρέσυρε πολλούς άνδρας, ίππους καί άποσχευάς του· Συνέ
πεια τοΰ γεγονότος αύτοΰ, κατά τόν Σεμπτέμβριον τοΰ 1147, ήλθεν καί 
έστρατοπέδευσεν έξωθεν τών τειχών τής πόλεως όπόθεν καί κατώπτευεν αυτά. 
Έ φ ’ ώ, Βυζαντινός στρατός, ύπό τόν Προσούχ, έξήλθεν έπιδεικτικώς έκ τών 
πυλών, διά νά τούς πείση δτι αγρυπνεί. Οί Γερμανοί, μόλις άντελήφ'θησαν 
τοΰτο, έπετέθησαν άλλαλάζοντες, έπηκολούθησε πολύωρος συμπλοκή κατά τήν 
οποίαν οί Σταυροφόροι ύπέστησαν πολλάς (απώλειας καί έσωφρονίσθησαν· 
Μετά τά αιματηρά ταΰτα συμβάντα, ό ταπεινωθείς Κον.ράδος, έζήτησε πλοΐα 
καί διά τοΰ Βοσπόρου έπέρασεν ειίς Μ. Άσίαν· Έ ν τώ μεταξύ κατήρχετο καί 
ό Λουδοβίκος πρός τόν Δούναβιν. Τοΰτον, διαβάς, έγένετο εύμενώς δεκτός 
ύπό τών απεσταλμένων τοΰ αύτοκράτορος Γεωργίου Παλαιολόγου καί Μι
χαήλ Βρανα, τούς οποίους καί διεβεβαίωσεν δ Λουδοβίκος περί τών φιλικών 
αισθημάτων του έναντι τοΰ Μανουήλ. Έπορεύθη διά Βουλγαρίας καί Θρά
κης είρηνικώς. Έφθασεν εις Κων)πολιν τήν 4 ’Οκτωβρίου 1147. ’Έγινε 
τιμητικά δεκτός ύπό τοΰ αύτοκράτορος πρός τόν οποίον εδωκε καί αυτός καί 
οί Βαρώνοι του (δρκον πίστεως μεθ’ ο καί διεπεραιώθη μετά τοΰ στρατοΰ 
του διά τοΰ Βοσπόρου είς Μ. Άσίαν (26 ’Οκτωβρίου 1147), προχωρήσας 
έν συνεχεία είς τά εσωτερικά.

Β ιβ λ ιο γρ α φ ία .— Κίνναμος, Νικήτας Χωνιάτης.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  4 2 ο ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ  ΑΛΕΞΙΟΤ Β ' ΚΟΜΝΗΝΟΤ (1180 - 1183).

Ούτος ήτο υιός τοΰ άνδρειοτάτου Μανουήλ. Διεδέχθη τόν πατέρα του 
δωδεκαετής· Διό έπετροπεύθη ύπό τής μητρός του Ξένης, θυγατρός τοΰ Ρα- 
ϋμόνδου, ήγεμόνος τοΰ Φράγκου ήγεμόνος τής Αντιόχειας. Δεκαετή ακόμη 
όντα τόν ειχε νυμφεύσει δ πατήρ του μέ τήν θυγατέρα τοΰ βασιλέοος Φιλίππου 
τής Γαλλίας, τήν Αγνήν. ΤΙ μήτηρ του Ξένη, έλαβεν είς τά ανάκτορα, ώς 
βοηθόν αυτής καί τοΰ ανηλίκου υίοΰ της τόν έξάδελφον τούτου Αλέξιον, υιόν τοΰ 
Ανδρονίκου, πρεσβυτέρου άδελφοΰ τοΰ άποθανόντος αύτοκράτορος Μανουήλ. 
Οί δύο ούτοι έπίτροποί του, ήγουν ή μήτηρ του Ξένη καί δ έξάδελφός του
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’Αλέξιος, συνδεθέντες παρανόμως, έγιναν αίτιοι μεγάλων δεινών διά τε τόν 
θρόνον και τό κράτος· Συγγενείς τινες, όσφραινόμενοι, δτι δ νόμιμος 
άλλ’ ανήλικος βασιλεύς Οά παρηγκωνίζετο ύπό τοΰ Επιτρόπου έξαδέλφου του, 
συναινούσης και τής Ξένης, έκάλεσαν τόν έν εξορία διατελοΰντα πολύπλαγ- 
κτον ’Ανδρόνικον Κομνηνόν, έξάδελφον τοΰ Μανουήλ, δστις κατόπιν πολλών 
καί πολυχρονίων περιπετειών, έλΟών είς Κων)πολιν, άνέλαβε τήν προστασίαν 
τοΰ ανηλίκου ’Αλεξίου Β '.  Οΰτος, άφοΰ έξετόπισε τούς πάντας έκ τών :άνα- 
κτόρων καί συνεκέντρωσεν δλην τήν εξουσίαν είς χεϊρας του, συνέλαβε τόν 
δεκαπενταετή βασιλέα, έπνιξεν αυτόν, καί έσφετερίσθη τήν βασιλείαν 1183.

Βασιλεία ’Ανδρονίκου Κομνηνοΰ 1183 - 1185.— Ή το υιός 
δευτερότοκος τοΰ Ίσαακίου Κομνηνοΰ καί αδελφός τοΰ Ίωάννου τοΰ Κομνη
νοΰ, τοΰ έξισλαμισθέντος.

Οΰτος εΐχεν άνα,τραφή μέ τόν έξάδελφόν του Μανουήλ καί άνεδείχθη 
ένάμιλλος πρός τούτον κατά τήν ανδρείαν, τήν τόλμην καί τήν πολεμικήν 
τέχνην, ώς άτομον. Άλλ’ ωραιότερος, μάλλον, εύπαίδευτος, ευφυέστατος καί 
εύφραδέστερος. Επομένως, έν συγκρίσει, ανώτερος τοΰ Μανουήλ· ’Αλλά, μέ 
τά φυσικά καί έπίκτητα προσόντα ταΰτα, συνεκέντρωνε έπίσης αμέτρητα 
έλαττώμα,τα καί κακίας. Ή το εύγλωττος καί επαγωγός τούς τρόπους, αλλά 
συνάμα κακοηθέστατος, πανούργος, σκληρός, απάνθρωπος, υποκριτής καί 
άστατος. c'Ev είδος Άλκιβιάδου τής άρχαιότητος, αλλά πολύ χειρότερος καί 
έπιβλαβέστερος, ώς άπεδείχθη καί προ τής βασιλείας του καί κατά τήν διετή 
διάρκειαν αυτής. Σφετερισθείς τόν θρόνον διά τοΰ πνιγμού ’Αλεξίου Β ',  
έπλήρωσε τήν Κων)πολιν φόνων, τυφλώσεων καί παν.τοίων έγκλημάτων, θανα- 
tojvcov εκείνους οιτινες διεφώνουν πρός αυτόν. 'Όθεν έκ φόβου, δλοι, δσοι 
έπίστευον, οτι ήτο δυνατόν νά πέσουν ύπό τήν δυσμένειάν του, άπεμακρύνθη- 
σαν από τήν Kojv) πολιν. Καί ενώ έκέκτητο προσόντα, μέ τά οποία θά ή δυ
νατό ν’ άπαβή εύεργετικώτατος, ή ροπή του πρός τάς σαρκικάς απολαύσεις, 
αί παράνομοι σχέσεις του πρός διαφόρους ύποπτους γυναίκας παντοίων προ
ελεύσεων — ομοθρήσκων είτε αλλοθρήσκων — καί αί σκληρότητές του κατά τόν 
χρόνον τής βασιλείας του, έξήγειραν τούς πάντας έναντίον του· Έκραγείσης 
στάσεως έν Κων)πόλει, ήκρωτηριάσθη, καί έθανατώθη, κρεμασθείς μέ τήν 
κεφαλήν πρός τά κάτω. 1185.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  4 3 ον
Β Α ΣΙΛ Ε ΙΑ  ΙΣ Α Α Κ ΙΟ Τ  Β ' ΤΟΤ ΑΕΓΈΑΌΤ (1185- 1195).
Οΰτος ήτο υιός τοΰ Ανδρονίκου Αγγέλου Κομηνοΰ· Νέος ετι ών, έστρα- 

τήγει έν Μικρά Άσία. Εΐχε στασιάσει κατά τοΰ Ανδρονίκου. Άλλά μετανο- 
ήσας, συνεχωρήθη, άπεμακρύνθη τοΰ στρατού καί έζη έν Κων)πόλει, άπα- 
ρατήρητος καί άσημος. Μετά τόν βίαιον καί οϊκτρόν θάνατον τοΰ Άνδρο-
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νίκου, ό λαός τόν άνεκήρυξεν αύτοκράτορα, παρά τήν θέλησίν του· Έ π ί τής 
βασιλείας αύτοΰ συνέβησαν πολλά άτυχή γεγονότα, έν οίς ή έπιδρομή τών 
Νορμανδών τής Σικελίας, οί όποιοι, εάν δέν άπεκρούοντο έν Κομοτηνή 0ά 
εφΟανον ασφαλώς είς Κων)πολιν. ’Επίσης ή επανάστασις τών Βλαχοβουλ- 
γάρων τοΰ Αίμου καί αί έπιδρομαί αυτών έν Θράκη, ώς καί ή τρίτη. Σταυιρο- 
φορία, ήτις έγένετο διά ξηράς, από Γερμανίας μέχρι ίΚων)πόλεως, μέ έπί 
κεφαλής τόν Φρειδερίκον Βαρβαρόσα, αύτοκράτορα τών Γερμανών. Ένώ 
δέ, τό 1195, ό Ίσαάκιος Β ' εύρίσκετο είς τά ιΚύψελλα ( ’Ίψαλα) τής Θράκης 
μετά στρατοΰ καί ήτοιμάζετο νά έκστρατεύση κατά τών Βλαχοβουλγάρων, 
έστασίασεν ό αδελφός του ’Αλέξιος, δστις τόν συνώδευε, προσετιρίσθη τούς 
αξιωματικούς τοΰ στρατοΰ, τόν συνέλαβε, τόν έτύφλωσε καί έσφετερίσθη τήν 
βασιλείαν, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω. ’Ή δη προβαίνομεν είς τήν σύντομον αφή- 
γησιν τών γεγονότων αύτών μέ τήν σειράν των.

Έ πιδρομή τ ώ ν  Μορμανδών τή ς Σικελίας 1185.— Τό 1185 
ένώ ακόμη έβασίλευεν ό οίκτρός ’Ανδρόνικος, οί Νορμανδοί τοΰ Ταγγρέ- 
δου, μέ πολλούς Σικελούς καί υπό δύο αρχηγούς, τόν Ριχάρδον καί Άλδου- 
ΐνον, άφοΰ κατέλαβον τό Δυρράχιον τής ’Αλβανικής χώρας, έξεχύΟησαν είς 
Μακεδονίαν καί εφθασαν είς Θεσσαλονίκην, τήν οποίαν πολιορκήσαντες άπό 
ξηράς καί θαλάσσης, μέ τόν άφιχθέντα στόλον των, έκυρίευσαν- Άφοΰ κα- 
τέσφαξον πολλούς κατοίκους, καί έλεηλάτησαν τήν πόλιν δεινώς, έβάδισαν, 
διά τριών φαλάγγων, πρός τήν Κων)πολιν· Κατά τούτων έστάλη, υπό τοΰ 
Ίσαακίου, ό υιός τοΰ ’Ανδρονίκου ’Ιωάννης, μετάΒ δυνάμεως. Άλλ’ ούτος, 
ιάφιχθείς είς Φιλιππούπολιν, παρέμεινεν άδρανής.

Ούτως οί Νορμανδοί, παραμείναντες ανενόχλητοι πλέον, προήλαυνον καί 
κατελάμβανον τάς πόλεις τής Μακεδονίας καί Θράκης, τήν μίαν κατόπιν 
τής άλλης. Είχον φθάσει ήδη μέχρι Κομοτηνής, αμαχητί. "Οτε κατ’ αύτών, 
έστάλη, ύπό τοΰ Ίσαακίου, ό ’Αλέξιος Βρανάς, μέ ίκανάς δυνάμεις. ’Εντός 
όλίγου, οί Νορμανδοί κατετροπώθησαν καί ένώ ύπεχώρουν, καταδιωκόμενοι, 
πρός τήν Θεσσαλονίκην μέσφ δυτικής Θράκης καί ανατολικής Μακεδονίας, 
οί Βυζαντινοί κατέφβασαν αύτούς, παρά τόν Στιρυμόνα, κατέσφαίξαν τούς 
πλεΐστους καί ήχμαλώτισαν τέσσαρας (4) χιλιάδας έξ αύτών, έν οίς καί τούς 
δύο αρχηγούς των Ριχάρδον καί Άλδουΐνον.

Έ πιδρομή τώ ν  Βουλγάρων κατά τοΰ Αΐμου καί Κ ομάνων.—
Συγχρόνως δμως, έπανεστάτησαν καί έπέδραμον είς τήν Θράκην, οί Βλα- 
χοβούλγα,ροι τοΰ Αΐμου, άφ’ ενός ένεκα έπαχθών φόρων, τούς οποίους έπέ
βαλεν εις αύτούς ή Βυζαντινή κυβέρνησις καί άφ’ ετέρου ένεκα τών υπερ
φιάλων άξιώσεο^ν τούτων, δσον άφεούρα τήν φύλαξιν τών διαβάσεων τοΰ 
Αΐμου, αξιώσεων αΐτινες δέν έγένοντο δεκταί ύπό τοΰ Βυζαντίου. Αρχηγούς 
εΐχον τούς Πέτρον καί Ίωάννην Άσσάν, Βουλγάρους. Ό  Ίσαάκιος έξε-
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στράτευσε κα! ήνάγκασε τούτους νά καταφύγουν πέραν τού Δουνάβεως, προς 
τούς Κομάνους (1186), οι όποιοι έκχριστιανισθέντες, δέν εΐχον είσέτι πε- 
ριέλΟει είς εχθροπραξίας κοιτά τού Βυζαντίου άπό ενός ήδη αίώνος (μέχρι 
τού 1187). Άλλά, τό έτος τούτο, βοηθούντες τούς Βλαχοβουλγάρους, έπα- 
νέλαβον τάς έπιδρομάς κα! τάς λεηλασίας των, αφού διέβησαν τόν Δούνα- 
βιν. Εστάλη κατ’ αυτών στρατός ύπό τόν στρατηγόν Ίσαάκιον ’Άγγελον, 
Οεΐον κα! ομώνυμον τού βασιλέως, οστις κα! κατετρόπωσε τούτους· Άλλά, 
τό 1188, ηρχισαν νέας είσβολάς κα! δηώσεις- Ό  αύτοκράτωρ τότε έξεστρά
τευσε αυτοπροσώπως. Δέν έπρόλαβε όμως νά φέρη είς πέρας τήν επιχεί- 
ρησιν, καθότι έπληροφορήθη δτι έξεκίνησε ήδη ή Γ ' Σταυροφορία μέ επι
κεφαλής 3 βασιλείς τής Ευρώπης, ήτοι Φρειδερίκον ’Ερυθρό,πώγωνα (Βαρβε- 
ρούσον) τής Γερμανίας, Φίλιππον τής Γαλλίας κα! Ριχάρδον τής Α γγλίας 
(λεοντόκαρδον άποκαλούμενον διά τήν σκληρότητά του). Έκ τούτων, έκίνησε 
διά ξηράς πρός τήν Κων)πολιν, Φρειδερίκος ό Βαρβερούσος. Τό γεγονός 
τούτο έγέννησε νέας φροντίδας κα! ανωμαλίας είς τό Βυζάντιον- Τό πρό
βλημα τής ανελλιπούς τροφοδοσίας τοσούτου ξένου στρατού, διερχομένου 
διά τών Βυζαντινών χωρών, Βουλγαρίας κα! Θράκης, προσέτι αί ύφιστάμε- 
ναι δυσπιστίαι έκ τών πρώτων σταυροφοριών, τά αιώνια μίση μεταξύ Καθο
λικών κα! ’Ορθοδόξων κα! αί αγέρωχοι αξιώσεις τού Φρειδερίκου, προεκά- 
λεσαν αίματηράς συγκρούσεις, μεταξύ Βυζαντινών κα! Σταυροφόρων- Έ ν 
τέλει, τό 1190, κατηυθύνθησαν ούτοι πρός τόν Ελλήσποντον, τόν όποιον αφού 
διέβησαν μέ πλοία, παραχωρηθέντα ύπό τού κράτους, έπροχώρησαν κατόπιν 
είς τά ενδότερα τής Μ. Άσίας. ίΚαί ώς νά μή ήρκουν ταύτα, έξερράγησαν, 
έν Μ. Άσίφ ύπό διαφόρων κα! επαναστάσεις, έπανειλημμένως. Λέγει δέ ό 
Χωνιάτης έν προκειμένω: «ιΟύχ’ ούτοι δέ μόνον, άλλά κα! άλλοι άλλοτε πάλιν 
κα! ούκ κα! πάλιν έστ'ιν είπειν ποσάκις έπανέστησαν». "Ολαι αύτα! αί συμφορά), 
έκλόνισαν, έξήντλησαν κα! έξήρθρωσαν τήν αυτοκρατορίαν. Κα! έν τώ μεταξύ 
έξηκολούθει ή έπανάστασις τών Βλαχοβουλγάρων. Τό 1,192, έξεστράτευσε 
πάλιν κατ’ αυτών, άλλ’ ύπέστη φρικαλέαν καταστροφήν είς τάς χαράδρας τού 
Αίμου. Αυτός δέ μόνος κατώρθωσε νά σωθή είς Βερόην, όπάθεν, επέστρεφεν 
είς Κων)πολιν·

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  4 4 ο ν
Η  Τ Ρ ΙΤ Η  ΣΤΑ Τ ΡΟ Φ Ο ΡΙΑ  (,1188 - 1192).

Τό οίκτρόν τέλος τής Β ' Σταυροφορίας, ύπό Κονράδου κα! Λουδοβί
κου κα! ή άποχώρησις αύτών, ύστερον άπό πολλάς άποτυχίας, ένεθάρρυναν 
τούς Μωαμεθανούς. Ό  Εμίρης Χαλεπίου ΧΤουρεδδ'ιν ένίκησε κα! έφόνευσε τόν 
κύριον τής Αντιόχειας Ραϋμόνδον- Ή  θέσις τών Σταυροφόρων κατέστη 
δεινή μετά τήν άναχώρησιν τού Λουδοβίκου, 1149. Ό  δέ τότε αύτοκράτωρ
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τοΰ Βυζαντίου Μανουήλ κατήλθεν είς Συρίαν καί ήνάγκασε τόν Νουρεδδίν, 
1156, νά ειρήνευσή καί νά αποδώ ση είς τόν Μανουήλ 6 χιλιάδας αιχμαλώ
τους Γερμανούς καί Γάλλους τοΰ Κονράδου καί Λουδοβίκου. Έπίσης ό Μα
νουήλ, τό 1168, έβοήθησε καί τον βασιλέα τής Ιερουσαλήμ, μέ στόλον, 
κατά τής Αίγυπτου. Άλλ’ ό Φράγκος οΰτος κατεπρόδωσε τόν βοηθήσαντα 
αυτόν, φυγοιμαχήσας. Κατόπιν τούτου καί δ Βυζαντινός στόλος, ύπό τόν ναύαρξ 
χον Κοντοστέφανον, έπανέκαμψεν είς Κων)πολιν. Οί Λατίνοι έμειναν οΰτω 
πάλιν μόνοι διά νά αντιμετωπίζω σι τόν περιώνυμον καταστάντα Μωαμεθα
νόν Σαλαδΐνον, άνδρα μέ πολλά προτερήματα- Ό  Σαλαδΐνος, τό 1174, 
κατέλαβεν ολόκληρον τήν Παλαιστίνην καί τήν Φοινίκην καί περιώρισε τούς 
Σταυροφόρους είς τήν Ιερουσαλήμ. Βραδύτερον, τό 1187, έπολιόρκησε καί 
«κυρίευσε καί τήν 'Ιερουσαλήμ. Είς τούς Λατίνους δέν άπέμειναν παρά 
μόνον φ.ρούρια τινά καί ή ’Αντιόχεια. Ή  πτώσις τής "Ιερουσαλήμ, είς 
χεϊρας τοΰ Σίαλαδίνου, συνεκίνησε τόν Καθολικισμόν, είς τήν φωνήν δέ τοΰ 
Πάπα Κλή μέντας τοΰ Γ ' οί Καθολικοί ηγεμόνες τής Δύσεως, κατέπαυσαν 
τάς μεταξύ των έριδας καί άπεφάσισαν τήν .όργάνωσιν τής Γ ' Σταυροφο
ρίας. Ταύτην έπεχείρησαν πόλεις τής ’Ιταλίας, Σκανδιναυοί, Γερμανοί, Γάλ
λοι καί ’Άγγλοι μέ αρχηγούς τούς εξής:

Ό  αΰτοκράτωρ τών Γερμανών Φρειδερίκος δ Βαρβεροΰσος (έρυθιρο- 
πώγων), δ βασιλεύς τής Γαλλίας Φίλιππος δ Αύγουστος καί τής Α γγλίας 
Ριχάρδος δ Λεοντόκαρδος. Πρώτος έξεκίνησεν δ Φρειδερίκος Βαρβεροΰ
σος, δστις ειχε λάβει μέρος καί εις τήν Β ' Σταυροφορίαν νεώτατος, ώς 
άνε-ψιός τοΰ Κονράδου, τόν δποΐον διεδέχθη- ’Έφερε μαζί του 15 χιλ- πεζούς 
καί 15 χιλ. ιππείς, (1189). Μεταξύ Βαρβερούσου καί τοΰ αΰτοκράτορος Ίσ α 
ακίου Αγγέλου συνήφθη συμφωνία διά τοΰ απεσταλμένου τοΰ νδευτέρου 
Ίωάννου Δούκα, κατά τήν δποίαν οί μέν Γερμανοί, διερχόμενοι διά τών 
Βυζαντινών χωρών Βουλγαρίας καί Θράκης, νά μήν προξενώσι ζημίας είς 
τούς κατοίκους, οί δέ Βυζαντινοί νά παρέχωσι τρόφιμα είς τόν στρατόν τοΰ 
Φρειδερίκου. 'Ωστόσον, αί μεταξύ τών Γερμανών καί Ελλήνων καχυποψία!,, 
αί ύφιστάμεναι συνεπεία τών προστριβών κατά τήν εποχήν τών προηγουμέ
νων Σταυροφοριών καί αί δυσχέριαι τής τροφοδοσίας, δέν έπετρεψαν ικα
νοποιητικήν εφαρμογήν τών συναφθεισών συμφωνιών· Οί Γερμανοί κατη
γορούν τούς απεσταλμένους Βυζαντινούς, Ίωάννην Δούκαν καί Ανδρόνικον 
Κατακουζηνόν, δτι παρεμβάλουν εμπόδια εις τήν τροφοδοσίαν καί δέν ετοι
μάζουν εγκαίρως τά εφόδια, προκαλοΰντες οΰτω τάς αίματηράς συμπλοκάς, 
συνεπεία τών όποιων καί εφθασαν είς Φιλιππούπολιν μόλις τό φΟινόπωρον τοΰ 
1189. Ό  Βαρβεροΰσος ώργίσθη τόσον, ώστε δι’ επιστολής του πρός τόν 
Πάπαν προέτρεπε νά κηρύξη δ "Αγιος Πατήρ Σταυροφορίαν κατά τοΰ 
Βυζαντίου δι’ δ καί έζήτει πλοία, διά νά πολιορκήση τό Βυζάντιον καί από
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θαλάσσης, μέ ’Ιταλικά πλοία- Τελικώς ούτος συνεβιβάσθη μέ τόν Ίσαάκιον, 
έδόΟησαν νέοι όρκοι, έλαβε πολλά δώρα καί, κατά Μάρτιον τοΰ 1190, κατήλθεν 
είς Καλλίπολιν, όπόθεν μέ Βυζαντινά πλοία διεπεραιώθη διά τοΰ Ελλησπόν
του είς Μ. Άσίαν. Οί δέ Γάλλοι καί ’Άγγλοι ποιρευθέντες μέσορ Ιταλίας, 
έπεβιβάσθησαν έκεϊθεν είς πλοία καί έπλευσαν πρός τήν Συρίαν. Οΰχ’ ήττον 
όμως καί αυτοί, κατά τόν διά τής θαλάσσης πλοΰν των οΰκ’ όλίγας ζημίας 
έπροξένησαν είς έλληνικάς νήσους καί δή είς Κύπρον, τήν οποίαν καί κατέ- 
λα-βεν 6 Λεοντόκαρδος-

Β λάχοβούλγσ ρο ι. -  Οί κάτοικοι τής σημερινής Ρουμανίας έλέγοντο 
τότε Βλάχοι, ή δέ χώρα των Βλαχία- Κατά τήν έποχήν τών φοβερών κατά 
τοΰ Βυζαντίου επιδρομών τών Βησιγότθων, Όστρογότθων καί θύννων, Άβά- 
ρων καί λοιπών βαρβάρων, οί Βλάχοι, διά μέσου τής χώρας τών οποίων, 
διήρχοντο, κατά καιρούς τά πολυπληθή εκείνα βαρβαρικά στίφη, έγκατέ- 
λειψαν τούς πεδινούς οικισμούς των καί άπεσύρθησαν άλλοι .μέν πρός βορ
ράν, έπί τών Τ.ρανσυλβανικών ’Άλπεων, άλλοι δέ, νοτιώτερον αίκοΰντες, άφοΰ 
διεπέρασαν τόν Δούναβιν έγκατεστάθησαν έπί τοΰ Αΐμου, όπου καί έζων ώς 
κτηνοτρόφοι. Ώ ς έκ τοΰ γεγονότος αύτοΰ, οί τελευταίοι ήσαν υπήκοοι τοΰ 
Βυζαντίου καί έπλήρωναν φόρους. "Οτε δέ οί Βούλγαροι, κατά τό 750, έπί 
Κων)νου ΙΙωγωνάτου, έγκατεστάθησαν είς τήν μεταξύ Αίμου καί Δουνάβεως 
χισραν, ήλθον είς επιμιξίαν μετ’ αυτών- Σημειωτέον οτι έκ τών Βλάχων αύ
τών κατάγονται καί οί σημερινοί Κουτσσβλαχοι τής Πίνδου ώς καί οί Τσίν- 
τσαροι τής Μακεδονίας, οί μεταφερθέντες έπί Μιχαήλ Γ ' εις Θεσσαλίαν καί 
Μακεδονίαν, καί όμιλοΰντες τό λατινικής προελεύσειυς γλωσσικόν των ιδί
ωμα.

Νορμανδοί — 'Η λέξις Νορμανδοί ή Νορμανοί σημαίνει «βόρειοι άν
θρωποι». Κατήγοντο από τήν Σκανδιναυϊκήν χερσόνησον (Σουηδία, Νορβη
γία), ήσαν δέ λαός Γερμανικός. Άπο τοΰ 8ου μέχρι τοΰ 13ου αίώνος, μετήρ- 
χοντο πειρατίαν είς τάς θαλάσσας τοΰ βορρά, ήτοι τάς παραλίας Γαλλίας, 
Α γγλίας, ’Ιρλανδίας κλπ- Μέρος αύτών άπεβιβάσθη καί έγκατεστάθη εις 
τά ΒΔ τής Γαλατίας δΓ δ καί εκτοτε τό τμήμα τοΰτο ώνομάσθη «Νορμανδία». 
Οί σύγχρονοί των τούς περιγράφουν ώς λαόν σκληροιτράχηλον, πανοΰργον, 
εκδικητικόν, έγκαθιστάμενον όπου εύρισχε κέρδος, μιμητικόν .έν παντί, άχ'α- 
λίνωτον, άλλά καί πειθαρχικόν είς τούς νόμους του καί τούς ηγεμόνας του. 
Σωνάμα ώς καρτερικόν είς τούς μόχθους, τό ψύχος καί τάς στερήσεις. Ή σαν 
όμοιοι μέ τούς Ρώς ή Ρούς, πού κατήλθον μέ τόν Ροΰρικ έκ τής Σκανδι- 
ναυίας καί κατέλαβον τήν ύπ’ αύτών κληθεΐσαν Ρωσσίαν. Ούτοι, ύπό τών 
Βυζαντινών, εκαλούντο Βαρυάγοι ή Βαράγγοι ή Ρωσσοβαράγγοι, τούς οποίους 
καί έμίσθωναν ώς πιστούς σωματοφύλακας τών Βυζαντινών αύτοκρατόρων. 
Οί Νορμανδοί, έκ τής Γαλλικής Νορμανδίας όρμηθέντες, κατήλθον μέ τά
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πλοΐα των ώς πειραταί, λεηλατούντες τά δυτικά παράλια τής Ευρώπης. Βαθμη
δόν, έκαμψαν τάς Ηρακλείους στήλας (Γιβραλτάρ) κα! είσήλθον εις τήν 
Μεσόγειον. Λεηλατούντες τά παράλια τής 'Ισπανίας, Γαλλίας κα! τών νήσων, 
έφθασαν είς Σικελίαν κα! νότιον ’Ιταλίαν δπου, καταλαβόντες διάφορα πα
ραλιακά φρούρια τών χωρών αυτών ήλθον τό πρώτον κα! είς εχθροπραξίας 
πρός τούς Βυζαντινούς, έπ! ’Αλεξίου τού Λ ', κατά τό 1097. Ό άρχων αυτών 
Γυσκάρδος, δραστήριος κα! φιλόδοξος, άπέστειλε τόν Βοημούνδον μέ πλοΐα 
διά νά καταλάβη τήν Κέρκυραν, αυτός δέ ό ίδιος έπετέθη κατά τού Δυρρα
χίου. ’Ενίκησεν έπανειλημμένως τά Βυζαντινά στρατεύματα τού ’Αλεξίου 
Β ', είσέβαλεν έκεΐθεν είς Μακεδονίαν καί έβάδισεν πρός Θεσσαλονίκην, τήν 
όποιαν πολιορκήσας, διά τε ξηράς και θαλάσσης, μέ τόν άφιχθέντα στόλον του 
έκ Σικελίας, κατέλαβεν, έπ! βασιλείας Ίσαακίου Β ' ’Αγγέλου. Μεθ’ δ, 
αφού κατέσφαξαν ο! Νορμανδοί πολλούς κατοίκους κα! έλεηλάτησαν αγρίως 
τήν πόλιν, έπροχώρησαν έκεΐθεν διά ξηράς, πρός τήν Κων)πολιν· 'Ως έλέχθη 
δέ κα! είς προηγούμενον κεφάλαιον, ούδεμίαν άντίστασιν συναντώντες καθ’ 
οδόν έλεηλάτησαν ολας τάς πόλεις τής Μακεδονίας καί Θράκης, μέχρι Κομο
τηνής. Τούτο διότι, ώς άνεφέρθη ήδη δ άποσταλείς κατ’ αυτών στρατός, ύπό 
τήν αρχηγίαν τού υιού τού ’Ανδρονίκου Ίωάννου παρέμεινεν αδρανής. "Οτε 
δμως κατέλαίβον τήν Καμοιτινήν, εστάλη κατ’ αύτών δ στρατηγός ’Αλέξιος 
Βρανάς. Ούτος κατετρόπωσεν αυτούς κα! τούς έτρεψεν είς φυγήν. ίΚαταδιώ- 
κων αυτούς, τούς έπρόφ'θασε είς τόν Στρυμόνα, οπού άλλους μέν κατέσφα- 
ξεν άνευ οίκτου, τούς δέ λοιπούς ήχμαλώτισεν, έν οΐς κα! τούς αρχηγούς 
των Ριχάρδον κα! Άλδουΐνον (Βλ. Κεφ. 43ον)·

Τό τέλος Ίσαακίου τοΰ Β' ’Α γγέλου.— Ό  Ίσαάκιος, ώς εΐδομεν 
προηγουμένως, ειχεν ήττηθή ύπό τών Βλαχοβουλγάρων έν ταΐς χαράδραις 
τού Αίμου, ύποστάς τρομακτικός απώλειας 1192- Έπιστρέψας είς Κων)πολιν, 
έπεδόθη είς προπαρασκευήν νέας έκστρατείας κατ’ αύτών. Τό 1195 μετέβη είς 
Κύψελλα (̂’Ίψαλλα) τής Θράκης, δπου συνεκέγτρωσε τάς άπαιτουμένας 
στρατιωτικός δυνάμεις και έφόδια διά τήν έκστρατείαν κατά τών Βλαχοβουλ- 
γάρων τού Άσσάν, φέρων μαζί του κα! τόν αδελφόν του ’Αλέξιον. Ό  ’Αλέ
ξιος ούτος, έπιοφεληθείς τής απουσίας τού βασιλέως αδελφού του είς κυνή-< 
γιον, κατέπεισε τούς άνωτέρους αξιωματικούς τού έκεΐ εύρισκομένου στρατού, 
δελεάσας αυτούς μέ πολλάς υποσχέσεις νά άνακηρύξουν τόν ίδιον αύτοκρά
τορα και έκπτωτον τόν Ίσαάκιον έκ τού θρόνου. Οί αξιωματικοί παρέσυρον
κα! τούς στιρατιώτας, οιτινες κα! έζητωκραύγασαν τόν νέον αύτοκράτορα
’Αλέξιον Γ ' ’Άγγελον. Ό  Ίσαάκιος, πληροφορηθείς ταύτα, έγένετο άφαντος- 
Μετ’ δλίγας δέ ημέρας έφωράθη είς τά Στάγειρα ('Σταυρός) τής Χαλ
κιδικής, δπου καί συνελήφθη. Μετακομισθείς είς τά Κύψελλα, κατά 
διαταγήν τού αδελφού του Αλεξίου, έτυφλώθη. Ό  Αλέξιος, άντ! νά συνέ
χιση τήν έκστρατείαν, διεμοίρασεν δλα τά έφόδια είς τούς αξιωματικούς
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καί στρατιώτας, έπέστρεψεν είς Κων)πολιν, δπου καί ερριψεν είς τάς φύλα
κας τόν τε τυφλωθέντα Ίσαάκιον καί τάν δεκαετή υιόν αύτοΰ ’Αλέξιον. Μεθ’ 
δ, έστέφθη έπισήμως αύτοκράτιορ, σφετερισθείς τήν βασιλείαν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  4 5  ο ν

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΑ  ΑΛΕΞΙΟΥ Γ ' ΑΓΓΕΛΟΥ 1195 - 1204 
Ούτος ώς εϊδομεν, ήτο αδελφός τοΰ ύπ’ αύτοΰ τυφλωΟέντος Ίσαακίου 

Β '· Είς τά Κύψελλα τής Θράκης άνεκηρύχΟη αΰτοκράτωρ ύπό τών στρατη
γών Γεωργίου ΙΙαλαιολόγου, Μιχαήλ Καντακουζηνοΰ, θεοδώρου ιΒρανά,
■ Ιωάννου Πετραλοίφα καί Κων)τίνου Ραούλ. Πρός τούτους άφ’ ού διένειμε τά 
χρήματα πού προωρίζοντο διά τήν εκστρατείαν κατά τών Βουλγάρων καί 
πολλάς γαίας είς έκαστον άπήλΟεν είς Κων)πολιν, δπου έφυλάκισε τόν τυφλόν 
Ίσαάκιον καί τόν 12ετή υίόν τού Ίσαακίου ’Αλέξιον, πού ήτο ανεψιός του. 
Έ σχε δέ ό Αλέξιος δ Γ ' ώς έπιτήιδειρν συνεργόν του τήν σύζυγόν του Ευφρο
σύνην ιέκ τοΰ διάσημου οίκου τών Καματηρών, ήτις έφηιμίζετο διά τήν καλ
λονήν, εύφράδειαν καί αγχίνοιαν, διά τών οποίων επέβαλε τάς θελήσεις 
της. Ή  δέ εκστρατεία κατά τών Βλαχοβουλγάρων άνεστάλη, ενώ ή Θράκη 
έ'σπασχε δεινώς ύπό τών έπιδρομέων αύτών. Έ ν γένει, ή βασιλεία του ύπήρ- 
ξεν ατυχέστατη διά τό Βυζαντινόν κράτος. Ό  δέ γυναικάδελφός του Μιχίαήλ 
Στρυφνός, φροντιστής τοΰ στόλου, διέλυσεν αύτόν καί έπώλησε τά πάντα 
πρός ίδιον όφελος. Έκτος τών έν Άσία δυστυχημάτων καί οί Βλαχοβούλ- 
γαροι. τοΰ Άσσάν, πολλάκις ένίκησαν τά εναντίον αύτών άποσταλέντα στρα
τεύματα ύπό τόν ’Αλέξιον Άσπιώτην ,καί άλλους στρατηγούς· Καί άπέΟανε 
μέν ό Άσσάν, 'αλλά τούτον διεδέχθη δ αδελφός του Ίωαννίτσης, οστις εξη.- 
κολούθησε τόν πόλεμον προξενήσας πολλάς ζημίας είς τό Βυζαντινόν κράτος 
καί δή είς τήν Θράκην. Τοΰτ’ αύτό συνέβη καί μέ τόν Λοβραμήιρ τών Βλάχων, 
έως τό 1202. Ά λλ’ δ μέγιστος κίνδυνος προήλθεν έκ δυσμών.

"Η τέταρτη Σταυροφορία 1203 - 1204.— Ό  υιός τοΰ έν φυλακίσει 
διαιτελοΰντος Ίσαακίου τοΰ τυφλοΰ Αλέξιος είχε ,μείνει εγκάθειρκτος έπί 6 
έτη, οτε, δεκαοκταετής ών πλέον, είχε κατορθώσει νά δραπέτευση έκ τής 
φυλακής μέ τήν βοήθειαν τών έν Γαλατά (υποκατεστημένων Πισατών· Ούτοι 
φυγαδεύσαντες αύτόν, τόν έφεραν είς τήν Ιταλίαν τό 1201- Παρουσιάσθη 
•έκεί πρός τόν Πάπαν Ίνοκέντιον τόν Γ ' καί παρεκάλεσεν αύτόν νά τόν ύπο- 
στηρίξη διά νά καταλάβη τόν θρόνον από τόν όποιον είχε καθαιρεθή δ ύπό 
κράτησιν διατελών ήδη πατήρ του· Άλλ’ δ Ίνοκέντιος δέν έδωκε καί μεγάλην 
προσοχήν είς τάς παρακλήσεις καί ύποσχέσεις τοΰ νεαρού τούτου πρίγκηπος 
τοΰ Βυζαντίου. Κατόπιν τούτου δ Αλέξιος κατέφυγεν είς τόν επ’ αδελφή 
γαμβρόν του, αύτοκράτορά τών Γερμανών Φίλιππον. Ό  Φίλιππος, μένιεα 
πνέων κατά τοΰ Βυζαντίου, δι’ όσα είχεν ύποστή δ πατήρ του Βαρβεροΰσος 
κατά τήν Γ ' Σταυροφορίαν καί διά τήν καθαίρεσιν τοΰ πενθεροΰ του Ίσα-
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ακίου Β ',  συνέστησε' τόν ’Αλέξιον είς τόν Βονιφάτιον τόν Μομφερατικόν, 
δστις τότε κατήρτιζε νέαν Σταυροφορίαν κατά τής Αίγυπτου, προσπαθών 
ταυτοχρόνους νά πείση καί τόν Δάνδολον τής Βενετίας νά συμμετάσχη είς 
αυτήν. Καί πράγματι, πολλοί ’Ιταλοί καί Γάλλοι τυχοδιώκται, είχαν συνα- 
θροισθή είς τήν Βενετίαν καί τά πέριξ αυτής έτοιμοι νά έκστρατεύσουν 
διά πλοίων. Ούτοι, κατ’ άρχάς, έκ Βενετίας προσέβαλον τήν Ζάραν τής 
Δαλματίας, ή δποία ύπό τών Ούγγρων κατεχομένη, είχεν άποβή καταφύγιον 
τών πειρατών, πού έλυμαίνοντο τήν Άδριατικήν είς βάρος τού εμπορικού 
στόλου τής Βενετίας· Ταύτην έκυρίευσαν χάριν τών Βενετών. Οί Βενετοί 
δμως, δέν ήθελαν νά (εκστρατεύσουν κατά τής Αίγύπτου, διότι ούτω θά 
διεκινδύνευον μεγάλα εμπορικά συμφέροντα. Μέ τούς λιμένας τής Αίγύπτου, 
εύρίσκοντο είς συχνήν επικοινωνίαν, ειχον δέ έκεϊ εγκαταστάσεις καί πολλά 
εμπορικά πρακτορεία· Έζήτουν λοιπόν ευκαιρίαν νά εκτρέφουν τήν πρός 
τήν Αίγυπτον πορείαν αλλαχού. Καί τήν εύρον πράγματι. Διότι, τό 1203, 
παρουσιάσθη δ ’Αλέξιος, δ υιός τού τυφλωθέντος Ίσαακίου καί παρεκάλει 
νά τόν βοηθήσουν οί Σταυροφόροι μέ τόν Ένετικόν στόλον νά καταλάβη τόν 
θρόνον τού Βυζαντίου, υποσχόμενος τά εξής: 1) Άποζημίωσιν τών Σταυρο
φορίαν μέ 200 χιλ· μάρκα χρυσά. 2) 10 χιλ. μαχητάς ώς βοηθούς τής Σταυ
ροφορίας ταύτης. 3) Συντήρησιν δΓ 'εξόδων του, 500 στρατιωτών καθ’ όλην 
τήν ζωήν των είς τούς Άγιους Τόπους, ύπό τάς διαταγάς τής Φραγκικής 
κυριαρχίας. Καί 4) τήν υποταγήν τής Έλλ. ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας είς- τό 
ΓΙρωτεϊον τού Πάπα· ’Έφερε δέ μαζί του καί 'απεσταλμένους τού Γερμανού 
αύτοκράτορος Φιλίππου, δστις συνίστα είς τόν (Βονιφάτιον Μομφεράτον, τούς 
Βενετούς καί τόν ΙΙάπαν νά βοηθήσουν τόν Αλέξιον καί τόν τυφλόν Ίσ α 
άκιον, ίνα άποκατασταθώσιν ούτοι ιέπί τού Βυζαντινού 'θρόνου. Ή  εκστρατεία 
αύτη επειδή συνέφερε καί είς τούς Βενετούς καί είς τόν Πάπαν Ίνοκέν- 
τιαν άλλά καί είς τούς άλλους Σταυροφόρους, άπεφασίσθη ασμένως. Στόλος 
Βενετικός μέ τοτς Σταυροφόρους, τόν Πρόεδρον τής Βενετικής Δημοκρατίας 
Δάνδολον καί τόν υίύν τού Ίσαακίου Αλέξιον έπλευσεν είς τήν Κέρκυραν 
καί έκεϊθεν πρός τήν Κων)πολιν, κατά Μάϊον τού 1203. Τήν 23 Ιουνίου 
τού αυτού έτους εφθασαν είς Κων)πολιν, άπεβιβάσθησαν καί ήρχισεν ή πο
λιορκία από τε ξηράς καί θαλάσσης. Τήν 4ην Ιουλίου 1203 ήρχισεν ή πο
λιορκία τού Πέραν. Τήν 17ην Ιουλίου έγένετο γενική έφοδος άπο ξηράς 
καί από θαλάσσης· Ό  Αλέξιος Γ ',  δ βασιλεύς, τρομοκρατηθείς, παραλαμβά- 
νει τούς θησαυρούς τού κρατικού ταμείου, τήν .θυγατέραν του Ειρήνην καί διά 
λέμβου, νύκτωρ κατορθώνει νά φύγη είς Δεβελτόν τής Θράκης, παρά τόν 
Εύξειναν, έγκαταλείψας τούς πάντας καί τά πάντα. Κατόπιν τούτου άνε- 
κηρύχθη αύτοκράτωρ δ Ιεξαχθείς έκ τής φυλακής Ίσαάκιος ό τυφλός, μέ 
συμβασιλέα τόν υιόν του, ώς Αλέξιον Δ '. Ούτος, μετά τού Βονιφατίου, κατε-
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δίωξαν τόν διαφυγόντα ’Αλέξιον Γ ',  άλλά δέν ήδυνήιθησαν νά τόν συλλά
βου ν, διότι έχασαν τά ΐχνη αύτοΰ εντός τής Θράκης. Ώ ς ήτο επόμενον οι 
Σταυροφόροι, άφοΰ άπεκατέστησαν τούς Ίσαάκιον καί ’Αλέξιον Δ ' είς τόν 
θρόνον, έζήτησαν νά πληρωθώσι διά ν’ άποχω:ρήσωσιν. Χρήματα δμως δέν 
ύπήρχον. Τό ταμεΐον ήτο κενόν· Ήναγκάσθησαν τότε οι συγγενείς τής βασι
λικής οίκογενείας νά εκποιήσουν τάς περιουσίας των και παρ’ δλον δτι έδη- 
μεύθη ή περιουσία τών Καματηρών, συγγενών τής Ευφροσύνης συζύγου τοΰ 
φυγόντος Αλεξίου Γ ',  έλήφθησαν καί οί θησαυροί τών εκκλησιών καί μονα- 
στηρίων, μόλις άπετελέσθη τό ήμισυ τοΰ άπαιτουμένου ποσοΰ. Καί δ μέν Ίσ α 
άκιος προσεπάθει ν’ άπολαύση τά τερπνά τής επιγείου ζωής, περί ούδενός 
άλλου μεριμνών. 'Ο δέ ’Αλέξιος Δ' συνηυφραίνετο καί συνδιεσκέδαζε μέ 
τούς άρχηγούς τών Σταυροφόρων έως δτου συγκεντρωθούν δλα τά χρήματα. 
Άλλ’ ό καιρός παρήρχετο καί οί Σταυροφόροι ήρχισαν λεηλασίας· Έ γιναν 
άπαιτητικώτεροι πρός τόν ’Αλέξιον συγχρόνως καί άπε ιλητ ικώτερ ο ι. Κατόπιν 
δλων αυτών ό Αλέξιος Δ' εύρεθείς εις δυσκολωτάτην ιθέσιν, ήρχισε νά 
άρνήται τήν πληρωμήν. Ό  δέ λαός άπελπισθείς, άνεκήρυξεν άλλον αύτοκρά
τορα, Νικόλαον τόν Κανναβόν καί έκπτωτον ’Αλέξιον τόν Δ '.  Ούτος τότε 
έτέθη ύπό τήν προστασίαν τοΰ ίσχυροΰ Πρωτο-βεστιαρίου Αλεξίου Μουρ- 
τζούφλου, Δούκα, γαμβροΰ Αλεξίου τοΰ Γ ',  δστις καί άνέλαβε νά διαπραγμα- 
τεύηται πρός τόν Δάνδολον καί Μομφεράτον καί τούς άλλους άρχηγούς τών 
Σταυροφόρων, έν όνόματι τοΰ ’Αλεξίου. Ό  Μούρτζουφλος συνέλα,βε καί έφο- 
νευσε τόν Ν. Κανναβόν, μεθ’ δ άνεκήρυξεν εαυτόν συμβασιλέα τοΰ ’Αλεξίου 
Λ ', ώς Αλέξιος Ε '.  Άλλά, τόν μέν Αλέξιον Δ ', τόν υιόν τοΰ Ίσαακίαυ, τόν 
ερριψεν είς μυστικήν φυλακήν καί έξηκολούθει νά διαπραγματεύηται μέ τούς 
άρχηγούς τών Σταυροφόρων, έν όνόματι δήθεν ’Αλεξίου τοΰ Δ ',  διά τόν 
όποιον έλεγεν, δτι, άσθενεΐ βαρέως. Προσεπάθει δέ μέ τήν πάροδον τών ημε
ρών νά οργάνωση δυνάμεις έντός τής Κων)πόλεως, διά νά έκδιώξη τά Σταυ- 
ροφορικά στρατεύματα, τά ιό,ποια διημέρευον έξω άπό τά τείχη, λεηλατοΰντα 
τήν περιοχήν εκείνην· Άλλά συνήντησεν άνυπερβλήτους δυσκολίας πρός συΛ/- 
κρότησιν άξιωμάχου στρατοΰ, διότι ό λαός τής πόλεως έφαίνετο δλως Ιάπρό- 
θυμος καί πολλοί έφευγον διά τοΰ Βοσπόρου ιείς τήν Μ· Άσίαν άλλοι δέ είς 
τά Μεσόγεια τής Θράκης καί σχετικώς ολίγοι προσήλθον καί κατετάγησαν 
διά νά φρουρήσουν τά τείχη. ’Επειδή δέ ό Αλέξιος Δ' έζήτει τήν άπελευθέ- 
ρωσίν του έκ τής φυλακής, έστραγγαλίσθη κρυφίως. Ό  δέ πονηρός Δάνδολος 
είς τόν όποιον έ'καμεν έντύπωσιν ή ιάφάνεια Αλεξίου Δ ', έζήτησε νά συζη- 
τήση τά τής πληρωμής μέ τόν ίδιον τόν Αλέξιον. Ό  Μούρτζουφλος τότε 
τώ ειπεν, δτι ό βασιλεύς ήτο ήδη νεκρός. Ά φ ’ ετέρου Ίσαάκιος ό τυφλός, 
μαθών τόν θάνατον τοΰ ΰίοΰ του, προσεβλήθη ύπό αποπληξίας καί εμεινεν 
άπνους. Ο ί αρχηγοί τών Σταυροφόρτον έζήτησαν τότε τά πτώματα τών δύο
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βασιλέων, τά όποια παραλαβόντες, έθαψαν μέ μεγάλην πομπήν. Μεθ’ δ οί 
αρχηγοί τών Σταυροφόροον, έκάλεσαν τόν Μούρτζουφλον νά διαπραγμα- 
τευθώσιν. ’Έστησαν παγίδα νά τόν συλλάβουν. Καί αυτός μέν κατώρθωσε 
νά διαφυγή, πλήν δμως οί ακόλουθοί του έσφάγησαν. Επειδή δέ, οί Σταυ
ροφόροι έχασαν πάσαν ελπίδα π?π|ρο:>μής των, ήρχισαν τάς επιθέσεις κατά 
τοΰ τείχους, τοΰ οποίου ή φρούρησις ήτο έλλειπεστάτη. Διά τοΰτο και κατόρ
θωσαν, είς μίαν έπίθεσίν των, παρά τό σημερινόν Φανάριον, νά κυριεύσουν 
πύργους τινάς τοΰ τείχους, όπόθεν καταβάντες εντός ένέπρησαν τήν πόλιν 
καί κατέκαυσαν μέγα τμήμα αυτής. Ό  Μούρτζουφλος, πτοηθείς, άφοΰ έβασί- 
λευσε μόνον 2 μήνας καί 6 ημέρας, έπεβιβάσθη κρυφίως λέμβου, μετά τής 
συζύγου του καί τής πενθεράς του, καί άπεμακρΰνθη τής πόλεως, περιπλέων 
τά Θρακικά παράλια τής Προποντίδος. Καί μετά πολλάς περιπετείας κατέ- 
φυγεν είς Μοσινόπολιν (Κομοτινήν) τής Θράκης, οπού εΰρίσκετο καί ό πρό- 
τερον έκ Κων)πόλεως διαφυγών ’Αλέξιος Γ ',  έξασκών έν Κομοτινή αΰτο- 
κρατορικά δικαιώματα. Οΰτος ΰπεδέχθη τόν Μούρτζουφλον καί τόν έφιλο- 
ξένησεν. Άλλά, μετά τινας ημέρας, διέταξε τούς ΰπηρέτας του καί τόν έτύ- 
φλωσαν έντός τοΰ λουτροΰ, όπόθεν τόν έξέβαλον καί τόν έξεδίωξαν έν άθλίρ 
καταστάσει- Οί Σταυροφόροι έξηκολ,ούθησαν τάς έπιθέσεις. Έκυρίευσαν 
καί άλλους πύργους τοΰ τείχους καί μετήλθον τά ίδια, δηλαδή τόν εμπρησμόν, 
έως δτου έκάη τό μεγαλείτερον μέρος τής πόλεως, δτε καί έπαυσε πάσα άν- 
τίστασις τών ολίγων άμυνομένων έπί τοΰ τείχους. Έ ν μέσω τής παραζάλης 
ταύτης, ό άπλοΰς λαός, κατέφευγεν είς τάς εκκλησίας καί μοναστήρια, τά 
έντός καί έκτος τής πόλεως ευρισκόμενα. Έ φ ’ ώ καί ό ανώτερος άξιωμα- 
τοΰχος Θεόδωρος Λάσκαρης, δστις άνεκηρύχθη αύτοκράτωρ τήν τελευταίαν 
στιγμήν ύπό τινων πολιτών, βλέπων τούς πάντας φυγομαχούντας ακολουθού
μενος από τόν Πατριάρχην, τούς άνωτάτους κληρικούς καί δσους συγκλητι
κούς καί άλλους εύγενεΐς, οί όποιοι προσήλθον, έπεβιβάσθη εις πλοία, διέ- 
βη τόν Βόσπορον καί έγκατεστάθη μετ’ αύτών είς τήν Νίκαιαν, τήν όποιαν 
οί Βυζαντινοί, έπί Αλεξίου τοΰ πρώτου, κατά τήν έποχήν τής Α ' Σταυροφο
ρίας, είχαν απαλλάξει από τούς Σελτζούκους Τούρκους, τή βοηθείρ τών τότε 
Σταυροφόρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 46ον

Τά παθήματα  τή ς  Κ ω ν  )πόλ€ω ς.— Οί σταυροφόροι, παραμείναντες απε
ρίσπαστοι, έπεδόθησαν μέ άνεσιν καί άφοβίαν, είς σφαγάς καί λεηλασίας. 
Ό  Χωνιάτης λέγει: «Άπασα κεφαλή είχε πόνον. Έ ν στενωπαΐς θρήνοι καί 
ούαί καί κλαυθμοί. Έ ν τριώδεις όδυρμοί- Έ ν ναοΐς ολοφυρμοί άνδρών, οί- 
μωγαί, γυναικών δλολυγαί, αίχμαλωσίαι καί ανδραποδισμοί, βιασμοί, σωμά-
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των κλπ». Χιλιάδες άνδρών, γυναικών και πάσης ηλικίας, αδιακρίτως, κατε- 
σφάγησαν. 'Ολόκληρος ή πόλις, πλατειαι, οίκοδομαί, βασιλικά παλάτια κα'ι 
οίκίαι τών πολιτών έλεηλατήθησαν αγρίως. Πολύτιμα κειμήλια τοΰ Φειδίου, 
τοΰ Παρξιτέλους καί άλλων Ελλήνων καλλιτεχνών τής αρχαίας Ελλάδος 
αριστουργήματα, συνετρίβησαν υπό τών βαρβάρων. Οι τάφοι τών βυζαντι
νών αΰτοκρατόρων, εν τώ Ναώ τών 'Αγίων Αποστόλων, ήνοίγησαν υπό 
τών τυμβωρύχων τής Λύσεως καί έσυλύθησαν τά πολύτιμα χρυσά καί αρ
γυρά, πολύτιμοι λίθοι καί χρυσοκέντητα ενδύματα. Ίεραί εικόνες έθραύοντο, 
άγια λείψανα κατεπατοΰντο. «Τά δέ έν τώ Μεγάλω Ναώ 'Αγίας Σοφίας, δια- 
πραχθέντα, ουδέ άκουαϊς είσίν εύπαράδεκτα». Ή  έκ χρυσοΰ καί πολυτί
μων', λίθων 'Αγία Τράπεζα έτεμαχίσθη καί διεμοιράσθη μεταξύ τών σκυλευ- 
τών, ώσπερ καί πλοΰτος άπας δ ιερός, δ τοσοΰτος τό πλήθος καί τήν αγλαΐαν 
απέραντος. Είσήχιθησαν ήμίονοι μέχρις Ιεροΰ τοΰ Ναοΰ, ΐνα φορτωθώ- 
σιν. ’Άπειρα λείψανα αγίων, σταυροί, ιερά σκεύη χρυσά καί πολύτιμοι λίθοι 
διηρπάγησαν».

Σημειίω σις,— Τά πλεΐστα τούτων άπωλέσθησαν, σφετερισθέντα ύπό 
τών άρπάγων, όλίγιστα δέ σώζονται είς τά διάφορα μουσεία τής σημερινής 
Ευρώπης.

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία .— Χωνιάτου ιστορία. Ch. Cohlel «M elanges pour 
serv ir ά Γ H istoire d e  Γ O rien t Latin e t des C ro isad es» . (Paris 190CP· 
C h arles Diehl. «Etudes sur Γ adm inistration  B yzantine dans Γ Exarcha* 
d e  R auenne» (Paris 1888).

Έ ν τέλει άπέκαμον σφάζοντες καί λεηλατοΰντες καί άφοΰ έχόρτασαν
άπό αίμα καί πλούτον, συνήλθον οί άρχηγοί καί άνεκήρυξαν αΰτοκράτορα 
Κων)πόλεως Βαλδουΐνον τόν Φλανδρικόν, καί Πατριάρχην τόν Λατίνον Ε 
νετόν Μοροζίνην. Καί έτσι ίδρύθη ή λατινική αυτοκρατορία.—  "Οσον δ’ ά- 
φορά τήν κατά τών Μοοαμεθανών τής Παλαιστίνης εκστρατείαν αύτη έλη- 
σμονήθη μετά τό. . . μέγα τοΰτο κατόρθωμα τών δυτικών- ’Αρχικός σκοπός 
τής Σταυροφορίας ταύτης, τής Δ ', ήτο νά εκστρατεύσουν κατά τών Μο)α- 
μεθανών τής Αίγυπτου, ευκαιρίας δέ τυχούσης, κατά τών Μωαμεθανών τής 
Παλαιστίνης, πρός άπελευθέρωσιν πάντοτε τών Α γίω ν Τόπων άπό τά πλεί- 
στα μέρη τών οποίων ώς καί αυτής τής Ιερουσαλήμ ειχον έκδιωχθή οί η
γεμονίσκοι τών Λατίνων ύπό τοΰ Τούρκου Σαλαδίνου, τοΰ θεωρούμενου ώς 
αρχηγού πόντιον τών Μουσουλμάνοον. Προσέτι, νά κορεσθώσιν αίματος καί 
πλούτου είς βάρος τών άλλοπίστων, άπαλλάσσοντες συνάμα καί τόν Χριστια
νικόν Κόσμον, τόν έναπομείναντα έν Αίγυπτο), Συρία, Παλαιστίνη καί Με
σοποταμία, άπό τόν ζυγόν τοΰ Ίσλάμ. Άλλ’ άντ’ αύτών, έξ αμαρτιών τών 
Βυζαντινών κυβερνητών άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου, τών ευσεβών πόθων τοΰ 
Δανδόλου, άρχοντος τής Βενετίας, καί τοΰ Πάπα Ίνοκεντίου, έπήλθον ύ- 
πούλως κατά τοΰ ορθοδόξου Βυζαντίου, τοΰ δποίου άφοΰ έγένοντο κύριοι,
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έπεδόθησαν έν αύτώ εις πρωτοφανές δ'ργιον αΐματος, αιχμαλωσιών, ατιμώ
σεων καί διαρπαγών, εις βάρος τοΰ χριστιανικού λαοΰ. Διότι, κατά τήν ο
μολογίαν τών ιδίων, έν Κων)πόλει εύρον τοσοΰτον χρυσόν, δσος δέν ύπήρ- 
χεν είς ολόκληρον τήν Ευρώπην. Τά δέ άλλα πολύτιμα κειμήλια, πού έφυ- 
γάδευσαν είς τήν Δΰσιν ήσαν ούχί μόνον άπειρα, κατ' αριθμόν, άλλά καί 
άμυθήτου αξίας.

Κ ρ ίσ εις ,— Ή  είς τό έπακρον έξαχρείωσις τών τριών ’Αλεξιών, κυ
βερνητών τοΰ Βυζαντίου, κατά τούς τελευταίους χρόνους προ τής άλώσεως 
τής Κων) πόλεως ύπό τών Φράγκων καί Ενετών, ήτοι ’Αλεξίου Γ ' ’Αγγέ
λου, 1195 — 1204, ’Αλεξίου Δ ' ’Αγγέλου 1204 καί Αλεξίου Ε ' Δούκα ή 
Μούρτζουφλου 1204, έσχεν ώς αποτέλεσμα ούχί μόνον τήν πρόσκαιρον υπο
ταγήν ειίς τούς Λατίνους, άλλά μακροχρονίους καί τήν συνεπεία ταύτης, ύ- 
πόισκαψιν τών θεμελίων τής Αυτοκρατορίας, ήτις βραδύτερον κατέρρευσε, 
διά παντός, ύπό τά πλήγματα τών Όο,μανλήδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 47ον 
’Α λέξιος Γ ' "Α γγελος 1195 -  1204 (χαρα κτηρ ισμ ός),-—Ό  ’Αλέξιος 
ούτος, δ έπαναστατήσας κατά τοΰ αδελφού του έν Κύψελοις τής Θράκης, καθ’ 
ον χρόνον άπο κοινού ήτοιμάζοντο νά έκστρατεύσουν έναντίον τών Βουλγά
ρων κατώρθωσε νά σφετερισθή τήν εξουσίαν τή βοηθεία μερικών άρ- 
χηγών τοΰ στρατοΰ, είς τούς οποίους διεμοίρασεν δλον τό χρήμα καί τά 
άλλα εφόδια τής εκστρατείας, αδιαφορών διά τήν κρισιμότητα τής στιγμής. 
Καί δέν ήρκέσθη είς ταΰτα. Έτύφλωσε τόν αδελφόν του Ίσαάκιον τόν Β ' 
καί τόν έρριψεν είς σκοτεινήν φυλακήν, ώς καί τόν ανεψιόν του υιόν τοΰ Ί 
σαακίου ’Αλέξιον, παϊδα δωδεκαετή όντα· Κατά τήν πρώτην δέ έπίθεσιν τών 
Σταυροφόρων, άντί νά άντιστή μέχρι θανάτου εν ανάγκη, ώς είχε καθή
κον, ώς βασιλεύς, προύτίμησε νά άπογυμνώση τό Ταμεϊον τοΰ Κράτους, νά 
εγκατάλειψη τά πάντα καί νά φύγη διά Θράκης είς Κομοτινήν, δπου ένόμι- 
ζεν δτι θά ήδύνατο νά έξασκήση βασιλικήν έξουσίαν. Ό  δέ Μούρτζουφλος, 
δστις ήτο γαμβρός του έπί θυγατρί, άφοΰ ματαίως προσεπάθησε νά από
κρουση τάς έπιθέσεις τών σταυροφόρων, ώς ’Αλέξιος Ε ' Δούκας, κατέφυγε 
καί αυτός είς Κομοτινήν, μέ τήν ελπίδα οτι, έν συμπράξει οί δύο, ϊσως θά δυ- 
νηθώσι νά πράξουσί τι τό άξιόλογον πρός σωτηρίαν των. Καί ύπεδέχθη μέν 
ό πενθερός τόν γαμβρόν, δστις είχε φέρει μαζί του τήν σύζυγόν του Ειρή
νην καί τήν πενθεράν του Ευφροσύνην, σύζυγον ’Αλεξίου τοΰ Γ ' τήν οποίαν 
ούτος ειχεν έγκαταλείψει, δτε έ'φυγεν. ’Αλλά, μετά τινας ημέρας διέταξεν 
δ ’Αλέξιος Γ ' πενθερός νά έξορύξωσι τούς οφθαλμούς ’Αλεξίου, τοΰ Ε ', 
τοΰ Μουρτζούφλου καί έπί θυγατρί γαμβρού του καί νά τόν έκβάλωσιν εξω, 
είς τούς δρόμους, έν άθλια καταστάσει· 'Ό τε δέ μετά τινα καιρόν οί Φράγ-
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κοι, όρμώμενοι έκ Κων).πόλεως, έξήπλωσαν τήν εξουσίαν των έπί τής Θρά
κης, δ ’Αλέξιος !Γ' έφυγε. Κατήλθεν είς τήν παραλίαν, όπόθεν καί διεπε- 
ραιώθη είς τήν Μ. Άσίαν· Έκεΐ ε,μαθεν, δτι ό στρατηγός Θεόδωρος Λάσκα- 
ρης έπηξε τό Ελληνικόν Κράτος τής Νίκαιας, διά νά άνταπεξέλθη κατά 
τών Φράγκων καί Ενετών, που κατέλαβον τήν Κων)πολιν καί έμοιράσθησαν 
τάς έν Ευρώπη χώρας τής πρώην Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έ σ χε δέ 
ούτος δ ’Αλέξιος Γ ' "Άγγελος τήν άνήκουστον αναισχυντίαν νά απαίτηση 
άπό τόν Λάσκαρην νά παραδώση είς αυτόν τό νεοσυσταθέν βασίλειον τής 
Νικαίας, προβάλλων εαυτόν ώς κληρονόμον τών Κομνηνών. Καί επειδή δέν 
είσηκούσθη, έκάλεσεν είς βοήθειάν του τόν Τούρκον Σρυλτάνον τού Ίκονίου 
Καϊχοσρόην καί έκήρυξε πόλεμον κατά τού βασιλέως τής Νικαίας Θεο
δώρου Λασκάρεως. Ά λλ’ ευτυχώς ήττήθησαν καί δ Αλέξιος Γ ' έπεσεν αιχ
μάλωτος-

Μολαταύτα δ Θεόδωρος γενναίως, χριστιανικώς καί άνθρωπίνως φε- 
ρόμενος, οχι μόνον δέν τόν έτύφλωσε καί δέν τόν ,εβασάνισεν, άλλά τόν συν- 
ετήρει έντός μονής τής Νικαίας μέχρις ού έτελεύτησε τόν βίον του. Ή  τύ- 
φλωσις τού Ίσαακίου Β ' ύπό αύτοΰ τούτου τού αδελφού του Αλεξίου Γ ' 
άποτελεΐ τό μέτρον τής ηθικής πορρώσεως είς τήν δποίαν είχε φθάσει δ Α 
λέξιος ούτος. Μοναδικός σκοπός τής ανίερου ταύτης πράξεώς του ήτο φυ
σικά δ σφετερισμός τής εξουσίας. Έ ν ένί λόγω, ή «κενοδοξία», έφ’ δσον, ύ
πό τάς συνθήκας ύφ’ άς διετέλει τότε τό κράτος, είς ούδέν άλλο πλεονέκτημα 
ήδΰνατο ν’ άποβλέψη. Έ ξ  άλλου, ή έγκατάλειψις τής εκστρατείας κατά τών 
Βουλγάρων δεικνύει τόν βαθμόν τής δειλίας του ούχί μόνον ώς άνδρός ύ- 
πευθύνου, άλλά καί ώς βασιλέως ενός κράτους μέ τόσας πολεμικάς παρα
δόσεις καί επιτεύγματα. Τέλος, ή διανομή τών χρημάτων καί τών εφοδίων 
τής εκστρατείας εις τούς αξιωματικούς καί τούς στρατιώτας δεικνύει, άφ5 
ενός μέν τό άκαταλόγιστον τούτου, άφ" ετέρου δέ καί τήν άσυνειδησίαν τών 
άξιωματούχων εκείνων, οι όποιοι, άν είχον κόκκον φιλοπατρίας, θά άπέτρε- 
πον τόν νεαρόν καί άσύνετον βασιλέα, των, άπό τού νά διαπράξη τό άτοπον 
τούτο. Εΐναι φανερόν δθεν δτι ή διαφθορά περιέβαλλε δλόκληρον τήν άρ- 
χουσαν τάξιν, ήτις δέν άπέβλεπε είμή μόνον είς ίδιοτελεΐς σκοπούς είς βά
ρος τών συμφερόντων τού Λαού, τού αιωνίου αυτού θύματος τών άσυνειδή- 
των άρχόντων. "Οτε δέ, έπί τής βασιλείας του, έπήλθον οί Σταυροφόροι κα
τά τής Κων).πόλεως 1204, ούτος μέ τήν πρώτην έπίθεσιν, άντί νά άμυνθή 
μέχρις έσχάτων, ώς ωφειλεν, ήρπασε τά χρήματα τοΰ Ταμείου ώς δ κοινό
τερος τών ληστών καί έτράπη πανικόβλητος πρός άγνωστον κατεύθυνσιν, 
εγκαταλείπων καί θρόνον καί πρωτεύουσαν καί Κράτος καί οικογένειαν. 
Τούτο δεικνύει οχι μόνον άσυνειδησίαν μέχρις άπιστεύτου βαθμού, άλλά καί 
φιλοζωίαν μόνον διά τό άτομόν του. Συνάμα καί ύπέρμετρον εγωισμόν, διό
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τι at πράξεις του δεικνύουν, δτι έπρέσβευεν, δτι ήξιζε νά χαθή δλος δ κό
σμος, διά νά σωθή μόνον εκείνος. Ή  δέ έν Κομοτινή συμπεριφορά του πρός 
τόν καταφυγόντα έκεί "Αλέξιον Ε ' τόν Μούρτζουφλον γαμβρόν του έπί θυ- 
γατρί, δεικνύει τήν θηριώδη άπανθιρωπίαν του ώς πρός τό τέκνον του. Ή  
δέ έν Μ· Ά σία άπαίτησίς του νά παραδοθή είς αυτόν τό Βασίλειον τής Νί
καιας και ή σύμπραξίς του μέ τόν Σουλτάνον τοΰ Ίκονίου κατά τοΰ Λασκά- 
ρεως δεικνύει τήν ανευ προηγουμένου αναισχυντίαν του και τήν άφιλοπα- 
τρίαν του και εγωισμόν του- Κατά ταΰτα δ Αλέξιος δ Γ ' "Άγγελος ήτο 
ηθικώς πεπορωμένος, κενόδοξος δειλός, ακαταλόγιστος, ίδιοτελής, ληστής, 
ασυνείδητος, φιλόζωος, έγιοκεντρικός, θηριώδους απάνθρωπος, αναίσχυντος, 
άφιλόπατρις είς έπίμετρον δέ καί έστερημένος πάσης αρετής δυναμένης νά 
άντι σταθμίση ούδ’ έπ’ έλάχιστόν, τά ώς άνω έλαττώματά του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 48ον 
’Αλέξιος Δ ' Ά γ γελ ο ς  (χαρακτηρισμός) .— Ούτος παϊς 12ετής έ'τι, έρ- 
ρίφθη είς τήν φυλακήν ύπό τοΰ θείου του Αλεξίου Γ ' μετά τοΰ τυφλωθέντος 
πατρός του Ίσαακίου Β '.  "Έμεινεν εκεί 6 έτη, οτε Ιδετής κατώρθωσε, 
νά δραπετεύση έκ Κωνσταντινουπόλεως, είς Ιταλίαν, περί τό 1201. 'Ως έκ τής 
έν φυλακή διατριβής του, κατά τήν έψηβικήν του ηλικίαν, δέν ήτο δυνατόν 
νά έ'χη ούτε μάθησιν, ούτε κοινωνικήν αγωγήν, ούτε πείραν τής ζωής, άλλα 
ούτε καί καθηκόντων συνείδησιν διά τήν άσκησιν τής βασιλικής έξουσίας- 
Επομένως ήτο αδαής τών πάντων. Μοναδική σκέψις αύτοΰ ήτο πώς θά έκ- 
δικηθή τον άνομον θειον του Αλέξιον Γ ' τόν σφετεριστήν τοΰ Βασιλικού 
θρόνου τοΰ πατρός του, τόν τυφλώσαντα καί φυλακίσαντα αυτόν κατά τήν 
διάρκειαν τής έφηβικής του ηλικίας. Έ σχε δέ έν τή δύσει, ώς σύμβουλόν 
του, τόν έπ’ αδελφή γαμβρόν του, αύτοκράτοιρα τών Γερμανών Φίλιππον, 
εκείνον δστις τώ συνέστησε νά ζητήση τήν συνδρομήν τής ετοιμαζόμενης 
Δ ' Σταυροφορίας. Διά νά επιτυχή δμως τοΰτο, έδέησε νά προβή είς τάς με- 
γάλας έκείνας ύποσχέσεις, τάς όποιας δέν ήδυνήθη νά έκπληρώση, λόγω 
αδιαφορίας ή καί άντιδράσεως τόάν κατοίκων τής Κων) πόλεως καί έτσι έ- 
πήλθεν ή καταστροφή. Τί νά καταλογήσωμεν είς τοΰτον; "'Ελλειψιν γνοο- 
σεων κοινωνικών, ελλειψιν συνειδήσεοος καθηκόντων πρός τήν πατρίδα καί 
πρός τό ’Έθνος, ή άγνοιαν τοΰ κινδύνου, τόν όποιον παρεσκεύαζε καί δι’ έ- 
αυτόν καί διά τό Κράτος, ούτινος τήν εξουσίαν έπεδίωκεν;

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 49ον 
Α λέξιος Ε ' Δούκας Μ ούρτζουφλος (χαρακτηρισμός).— Ό  Αλέξιος 
Ε" Δούκας ή Μούρτζουφλος, γαμβρός έπί Ουγατρί Αλεξίου τοΰ Γ ' Προ> 
τοβεστιάριος αύλικός, ήτο δραστήριος καί ικανός, αλλά καί αρχομανής συ-
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νάμςι. Μόλις δ ’Αλέξιος Δ ' Ά γγελος, εν τη αδυναμία του όπως αντί
δραση ό ίδιος κατά τών απαιτήσεων τών Σταυροφόρων, έτέθη υπό 
τάς οδηγίας καί ούτως είπείν, τήν κηδεμονίαν τοΰ Αλεξίου Δούκα, οΰτος 
άν καί συγγενής τοΰ ’Αλεξίου Δ ' ώς πρώτος έξάδελφος τής γυναικός αυ
τόν, έθηκε κατά νοΰν νά έξουδετερώση τόν ’Αλέξιον καί, έν συνεχείς, νά ά- 
νέλΟη αυτός έπί τοΰ θρόνου, ώς κληρονόμος τοΰ φυγάδος πενθεροΰ του Α 
λεξίου τοΰ Γ '.  Πρός τοΰτο πάντοκ έξωΟήΟη καί υπό τής πενθεράς του Ευ
φροσύνης, τής άγχινόου εκείνης γυναικός έκ τοΰ οίκου τών Καματηρών. Θε
τών λοιπόν είς εφαρμογήν τό σχέδιόν του ό Μούρτζουφλος, περιώρισε, Αλέ
ξιον τόν Δ ', τόν κατέστησεν αφανή καί τελικώς, δλως άθορύβως καί έν ά- 
πολύτω μυστικότητι, έθανάτωσεν αυτόν. Ταΰτα ίνα διαπραγματεύηται αυ
τός, μόνος ώς κύριος πλέον τοΰ θρόνου, μέ τους Σταυροφόρους, τους ο
ποίους καί διηβουκόλει μέ αορίστους έλπίδας περί τής πληρωμής τοΰ ετέ
ρου ήμίσεως τοΰ ποσοΰ, άνερχομένου είς εκατόν χιλιάδας (100-000) χρυ
σών μάρκων. Πλήν δμως, είς τοΰτο ήπατήθη, διότι μεταξύ τών αρχηγών 
τών Σταυροφόρων εύρίσκετο καί δ καχύποπτος Βενετός Δάνδολος, οστις 
ύπερέβαινε τούς Βυζαντινούς κατά τήν πονηριάν- Καί δτε, κατά διαλογικήν 
συζήτησιν πρός τόν Δάνδολον, ήναγκάσθη νά δμολογήση δτι ό ’Αλέξιος Δ ' 
δέν υπάρχει έν τή ζωή, δ Δάνδολος άπήτησε μέ άπειλάς τήν έκπλήρωσιν τών 
συμφωνηθέντων μετά τοΰ ’Αλεξίου Δ '. Ό  Δούκας τότε, δηλ. δ Μούρτζου
φλος, αντί νά φροντίση νά έξευρεθή καί τό υπόλοιπον ποσόν, διά ν’ απαλ
λαγούν ή Κων)πόλις καί τό Κράτος έκ τοΰ έπικρεμασθέντος κινδύνου, δ
λως άπερισκέπτως διέταξε τούς αρχηγούς τών Σταυροφόρων ν’ άπέλθωσιν· 
Καί άντέστη μέν κατ’ άρχάς είς τάς κατά τοΰ τείχους έπιθέσεις τών Σταυ
ροφόρων. Άλλ’ δ αμυνόμενος στρατός ήτο ολίγος- Αί έπιθέσεις τών εχθρών α
διάκοποι καί σφοδραί. ’Απέληξαν είς τήν άλωσιν πολλών πύργων, έκ τών 
οποίων καταβάντες οί Σταυροφόροι παρέδωκαν τήν πόλιν είς τό πΰρ. ’Επε- 
κράτησε πανικός καί οί αμυνόμενοι έσκορπίσθησαντήδε κακεισε. Μάτην προσε- 
πάθησε νά τούς περιμαζεύση καί νά τούς ανασύνταξη. Ούδείς ύπήκουε πλέον. 
Έ φ ’ ώ τρέχει είς τά ανάκτορα, παραλαμβάνει τήν σύζυγον καί τήν πεν- 
θεράν του, έμβαίνει είς έν ευτελές πλοιάριον καί φεύγει, παραπλέων τά πα
ράλια τής Θράκης έν τή Προποντίδι, διά νά καταλήξη είς Κομοτινήν, τήν 
έδραν τοΰ πενθεροΰ του. Έκεΐ, κατ’ άρχάς φιλοξενείται, έπειτα δμως, ά
γνωστον διά ποιον λόγον, τυφλοΰται καί ρίπτεται είς τούς δρόμους. "Οτε δέ 
οί Φράγκοι, μετά τήν έγκαθίδρυσίν το>ν έν Κων)πόλει, έπεξέτειναν τήν έ- 
ξου,σίαν των καί έπί τής λοιπής Θράκης, εύρον τόν Μούρτζουφλον έν Κομοτινή 
ρακένδυτον τυφλόν καί φθειριώντα είς τάς οδούς τής πόλεως ταύτης, τόν συν- 
έλαβον, τόν ώδήγησαν είς Κων)πολιν καί τόν έθανάτωσαν οίκτρώς.

Συμπεράσματα.— 'Ως άποόεικνύεται έκ τών ανωτέρω ή αίγλη τοΰ
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θρόνου τοΰ Βυζαντινοΰ Κράτους ήτο τοσοΰΐον επαγωγός καί ελκυστική., ώ
στε νά βλέπωμεν άνδρας, καθ’ δλην τήν διαδρομήν τής Βυζαντινής Τστιτ- 
ρίας, μή διστάζοντας καί νά παραβιάζουν ακόμη κάθε ηθικόν καί θρησκευτι
κόν νόμον, προκειμένου νά δυνηθοΰν ν’ άνέλθουν είς τόν θιρόνον τοΰτον. 
Τυφλώνουν τούς αντιθέτους, άλλους φονεύουν καί άλλους πνίγουν^ φυλακί
ζουν, εξορίζουν, εξοντώνουν ολοκλήρους οικογένειας, έστω καί στενούς συγ
γενείς των, διά ν’ αξιωθούν τελικώς ν’ ακούσουν «τό Πολυχρόνιον ποιήσαι 
κλπ.» εν τώ ·Ναω τής 'Αγίας .Σοφίας καί τά ουρανομήκη «Ζήτω» τοΰ λαοΰ 
τής βασιλίδος τών Πόλεων- Έάν τις άπέκτα υψηλήν κοινωνικήν θέσιν, εΐτε 
πολιτικήν εΐτε στρατιωτικήν, ούδέν άλλο έσκέπτετο ή πώς καί μέ ποια μέσα 
θεμιτά ή αθέμιτα, ήθικά, ή ανήθικα, θά δυνηθή νά άνέλθη τάς βαθμίδας πρός 
τόν πανυπέρλαμπρον εκείνον θρόνον- Κ αί δυστυχώς, όπως συμβαίνει πάντο
τε, μεταξύ τών άρχουσών τότε τάξεων εύρίσκοντσ πλεΐστοι κενόδοξοι, φιλό
δοξοι, καί αρχομανείς, οιτινες, πολλάκις, άπέβαινον λυμεώνες τής Πατρίδος 
καί τοΰ ’Έθνους, μόνον καί μόνον διά νά φθάσουν είς τήν κορυφήν τής πυ- 
ραμίδος, ήτις είς τό Βυζάντιον έλέγετο βασιλικός θρόνος. Διά τό άπόκτημα 
τοΰτο, ό ’Αλέξιος Γ ',  έτύφλωσε τόν αδελφόν του Αύτοκράτορα Ίσαάκιον καί 
έματαίωσε τήν εθνικήν ύπόθεσιν τοΰ πολέμου πρός τούς Βουλγάρους. Πρός 
τόν αυτόν σκοπόν αποβλέπω ν καί ό ’Αλέξιος Δ ', ωδή γη σε τήν Δ ' Σταυρο
φορίαν κατά τής Κων) πόλεως καί έπροξένησε τήν διάλυσιν τής αυτοκρατο
ρίας καί τήν ύποδούλωσιν τοΰ τότε Ελληνικού ’Έθνους. Τό ίδιον έπραξε καί 
ό Μούρτζουφλος, δστις έθανάτωσε τόν Αλέξιον Δ ' καί προσεπάθησε νά έξα- 
πατήση τούς ιΣταυροφόρους, προκαλέσας οΰτω τήν καταστροφήν-

Σ υμπέρασμα  β '.— "Οταν είς έν έθνος, κράτος ή κοινωνίαν ιέν γένει, 
επιπλέουν άτομα εγωιστικά, φιλόδοξα, ίδιοτελή κλπ. δέν εΐναι άπορον τό οτι 
τό έθνος εκείνο, τό Κράτος ή ή Κοινωνία, πίπτει, καταστρέφεται, εξαλείφε
ται, άπόλλυται. Τοΰτ’ αύτό φυσικά δέν ήτο δυνατόν παρά νά συμβή καί μέ τήν 
Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν. "Ύστερον άπό τόσας (αντιξοότητας, πού άντεμετώ- 
πισεν είς τόν προηγούμενου βίον της, εσχε καί τό ατύχημα κατά τά έτη 1195 
— 1204, νά κυβερνηθΓ] άπό τρεις Βασιλείς — ’Αλέξιον Γ ',  Αλέξιον Δ ' καί 
’Αλέξιον Ε ' — παντελώς έστερημένους προσόντων, κακοήθεις, άφιλοπάτριδας, 
κενοδόξους, αρχομανείς, ίδιοτελεΐς, καί έπιλήσμονας, τών καθηκύναον των 
πρός τό Έ θνος, τό Κράτος καί !τόν πολιτισμόν- 'Ύπό τάς συνθήκας αύτάς, 
δέν ήτο δυνατόν νά σωθή καί έπεσε. Καί τά άποτελέσματα τής πτώσεως ε
κείνης, τοΰ 1204, τά ύφιστάμεθα καί εως σήμερον ακόμη. Διότι, ή πτώσις 
εκείνη, μαζί μέ τόν διαμελισμόν τών ελληνικών χωρών, δστις έπηκολούθησε, 
έπέφερε καί τήν φθοράν τών ηθικών άξιών τοΰ ’Έθνους, τήν απώλειαν τοΰ 
πολεμικού μένους τών Ελλήνων, τήν αλλαγήν νοοτροπίας καί σκέψεων καί 
τήν διαίρεσιν τών εθνικών δυνάμεων, είς τρόπον ώστε, μολονότι ή Φράγκο-
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κρατία καί Βενετοκρατία έξεδιώχθησαν έκ Κων)πόλεως μετά 57 έτη (1261), 
νά μή δΰναται παρά ταΰτα, τό έθνος νά άνακτήση τήν συνοχήν του, έφ’ όσον 
τά διάφορα τμήματα αύτοΰ κατείχοντο υπό διαφόρων κυρίων. ΟΊ Βενετοί 
κατείχαν πολλούς λιμένας καί νήσους· ΟΙ Φράγκοι διάφοιρα τμήματα έν Πε- 
λοποννήσορ καί τή Στερεά, οί Γενουήνσιοι καί Πισάται διάφορα εμπορεία 
καί οί "Ελληνες τρία τμήματα, χ(ορισμένα απ' άλλήλοον καί ώς έπί τό πολύ 
έχθρικώς διακείμενα πρός αλληλα. ’Αποτέλεσμα πάντων τούτων ύπήρξεν ή 
έμφάνισις έν συνεχεία δέ ή πρόοδος τών Όγούζων Τούρκων ή Τουρκομά- 
νων, έξ ών προήλθεν ό Όθωμανισμός, ό τελικώς κατακλύσας τά πάντα.

Συμπέρασμα γ ' . — Καθ’ ομολογίαν αύτών τών Ιδίοον τών Φράγκων, έν 
Κων)πόλει, εΰρον ούτοι καί έλεηλάτησαν τόσον χρυσόν, δσος δέν ύπήρχεν 
είς ολόκληρον τήν λοιπήν τότε Εύρώπην. Προήρχετο δέ δ χρυσός αύτός ούχί 
μόνον έκ τής 'Αγίας Σ'οφΐας καί τών άλλων Ναών καί πολυτελών Μοναστη- 
ρίων, αλλά καί έξ Ιδιωτών πλουσιωτάτων καί τάφων. Καί δμως, εκατόν χι
λιάδας (100.000) χρυσά μάρκα πού έχρειάζοντο, διά νά πληρωθή τό υπό
λοιπόν πρός τούς Σταυροφόρους, έστάθη αδύνατον νά εξοικονομηθούν. Τοΰ
το είναι ενδεικτικόν τοΰ πόσον αί πλουτοκρατικοί τάξεις τής τότε Κων)πό
λεως άρχοντες, πολιτικοί, στρατιωτικοί, έμποροι, βιομήχανοι κλπ- έστεροΰν- 
το φιλοπατρίας άφ’ ενός, άλλ’ άφ’ ετέρου καί συναισθήσεως τής κρισιμότη- 
τος τών περιστάσεων. Έ φ ’ ώ καί άπό ύπέρμετρον ιδιοτέλειαν έδειξαν άσύγ- 
γνωστον άδιαφορίαν. Συνέπεια τούτου ύπήρξεν ή απώλεια ούχί μόνον τοΰ 
άμετρήτου Έθνικοΰ πλούτου, αλλά καί αύτής ταύτης τής ζωής τών πλεί- 
στο)ν. Ή  δέ άποκορύφωσις ή απώλεια τής αύτοκρατορίας·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 50ον
4Η Θράκη κατά τήν εποχήν τής Φραγκοκρατίας, 1204 - 1261.—
Μετά τήν κατάλυσιν τής Βυζαντινής αύτοκρατορίας, ύπό τής Τετάρτης 

Σταυροφορίας, ή Θράκη διενεμήθη μεταξύ τών Φράγκων καί τών Βε- 
νετών. Καί είς μέν τήν Κωνσταντινούπολιν ήδρευεν ό Βαλδουίνος τής 
Φλάνδρας, ώς Αύτοκράτωρ τής ίδρυθείσης Λατινικής αύτοκρατορίας έν ’Α
νατολή. Ό  Βονιφάτιος Μομφεράτου έλαβε τήν Μακεδονίαν μέ έδραν τήν 
Θεσσαλονίκην, ώς βασιλεύς, μέ προοπτικήν νά έπεκτείνη τό κράτους του καί 
έπί άλλων Ελληνικών χωρών πρός Νότον. Οί δέ Βενετοί, ιέν Θράκη, ήρκέ- 
σθησαν είς τήν κατάληψιν τής Άδριανουπόλεως καί τής περιοχής της, ώς 
καί είς εμπορικά τινα πρακτορεία, έγκατασταθέντες είς τούς λιμένας τής πα
ραλίας. Σηλύβριαν Ραιδεστόν και Καλλίπολιν. Άλλ’ ή σκαιά καί ύβριστική 
συμπεριφορά τών Ενετών πρός τόν Ελληνικόν πληθυσμόν, ήνάγκασε τού
τον, νά συνεργασθή μέ τόν ηγεμόνα τών Βουλγάρων Ίωαννίτσην. Οΰτος, 
μέ στράτευμα έκ Βουλγάρων καί Ελλήνων, κατέλαβε τήν Άδριανούπολιν καί 
το Διδυμότειχον, τοΰ όποιου άφοΰ κατέσφαξε τήν φρουράν έξεδίωξε καί τούς
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Ενετούς έκεΐθεν. Εις βοήθειαν τών Ενετών έδραμον τότε οΐ Φράγκοι έκ 
Κων) πόλεως, ήττήθησαν ύπό τών ένωθέντων Ελλήνων κα! Βουλγάρων κα! ό 
Τωαννίτσης έ'φθασε μέχρι Κων) πόλεως. Κα! ό μέν Βαλδουΐνος εγινεν ά
φαντος. Ό  δέ Δάν,δολος μέ τόν Βιλλαρδουίνον ύπεχώρησαν εις Ραιδεστόν- 
Πλήν δμως, ή Θράκη, έν τφ μεταξύ, έλεηλατεΐτο ύπό τών Κομάνων κα! 
Βουλγάρων τού Ίωαννίτση. 'Η  συμπεριφορά τούτων υπήρξε πολύ χειρότε
ρα πρός τό Ελληνικόν στοιχείον τής τών Φράγκων, έφ’ δσον ούτοι κα! διαρ- 
παγάς πολλάς διέπραξαν κα! τήν Φιλιππούπολιν κατηδάφισαν κα! περιφρονη- 
τικώς έφέροντο πρός τούς 'Έλληνας τών όποιων τήν έξόντωσιν έπεδίωκον, 
οσάκις, δέν είχον ανάγκην αυτών- Χαρακτηριστικόν δέ τής νοοτροπίας των 
ταύτης ήτο κα! τό δτι ό Ίωαννίτσης άπεκάλει εαυτόν «Ρωμαιοκτόνον», άν- 
τεκδικούμενος, τρόπον τινά, διά τήν έπωνυμίαν Βασιλείου τού Βουλγαρο- 
κτόνου. 01 δυστυχείς Έλληνες τής Θράκης, ευρισκόμενοι μεταίξύ σφυράς 
κα! άκμονος, έκριναν τότε συμφερώτερον νά προτιμήσωσι τό μή χείρον, δη
λαδή τήν συνεννόησίν των μέ τούς Λατίνους· Οι Λατίνοι, πάλιν, διά νά κα
ταστήσουν τό χάσμα μεγαλείτερον μεταξύ Ελλήνων κα! Βουλγάρων, πα- 
ρεχώρησαν τήν Άδριανοΰπολιν κα! Δυδυμότειχον, μέ τάς περιοχάς των, εις 
τόν Βυζαντινόν Θεόδωρον Βρανάν άναγνωρίσαντες αυτόν ΐσον πρός τόν 
Βονιφάτιον τόν Μομφερατικόν, δστις, κατέχων τήν Θεσσαλονίκην, έτιτλο- 
φορεΐτο «Βασιλεύς», μολονότι διετέλει τυπικώς ύπό τήν κυριαρχίαν τού Αύ- 
τακράτορος τής Κων)πόλεως. "Οτε, δέ έξέλιπον ό Βαλδουΐνος κα! δ Δάνδο- 
λος, ώς κα! ό Ίωαννίτσης τών Βουλγάρων, τόν θρόνον τής Βουλγαρίας κα
τέλαβε τώ 1280, ό υιός τού τελευταίου Άσσάν ό Β '.  Ούτος άνεδείχθη ή- 
γεμών μετριοπαθής κα! λογικός, δι’ δ, και. κατώρθωσε νά λάβη ύπό τήν εξου
σίαν του τό πλεϊστον τής Θράκης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 51ον 
Τό βασίλβιον τή ς Ν ικα ίας, 1204-1231.— Μετά τήν άλωσιν κα! τήν 
λεηλασίαν τής Κων)πόλεως, οΐ Φράγκοι, Βενετοί κα! άλλοι δυτικοί, 
ιος Γεννουαΐοι, Πισάται κλπ. κατέλαβον πολλά τμήματα τής διαλυθείσης Βυ
ζαντινής αυτοκρατορίας, έκαστος σύμφωνα μέ τάς βλέψεις του κα! τά εμπο
ρικά του συμφέροντα, ύπό τήν ύψηλήν πάντοτε έπικυριαρχίαν τού Βαλδουΐ- 
νου τής Φλάνδρας, ώς αύτοκράτορος τής Ίδρυθείσης Λατινικής Αυτοκρατορίας 
εν ’Ανατολή. ’Αλλά κα! οί "Ελληνες κατώρθωσαν νά διατηρήσουν τρία τμή
ματα, είς τά όποια συνέπηξαν κυβερνήσεις, ανεξαρτήτους άπό τήν Λατινοκρα
τίαν. Κα! δ μέν οίκος τών Κομνηνών έγκατεστάθη είς τήν Τραπεζούντα, έ
χοντας ύπό τήν κυριαρχίαν του δλα τά ’Ασιατικά παράλια τής Μαύρης Θα
λασσής, οί δέ Αγγελοι, είς Ά ρταν, δπου ίδρυσαν τό ανεξάρτητον Δεσπο- 
τάτον τής Ηπείρου, προσαγορευόμενοι Δεσπόται. Τέλος, Θεόδωρος δ Λά- 
σκαρις, ό άγωνισθείς έκθύμως κατά τήν άμυναν τής Κων)πόλεως έναντίον
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τών Σταυροφόρων, βλέπων, δτι τά πάντα κατέρρευσαν, προχέιρισθείς αύτο
κράτωρ ύπό τινων πολιτών τήν τελευταίαν στιγμήν καί μή δυνάμενος νά 
πράξη άλλο τι πρός σωτηρίαν τής πόλεως, διεπεραιώθη μέ τούς πιστούς 
του είς Μ. Άσίαν, δπου καί έγκατεστάθη έν Νικαία τής Βιθυνίας. Είς τήν ι
δίαν πόλιν κατέφυγε καί ό Πατριάρχης μέ τόν άνώτερον Κλήρον ώς καί 
πολλοί επίσημοι τοΰ διαλυθέντος Κράτους. ’Εκεί συνέπηξαν τό Ελληνικόν 
Κράτος τής Νίκαιας, μέ τάς λοιπάς έν Μ. Ά σία πόλεις καί χώρας, τάς δια- 
τελούσας ακόμη ύπό τήν Βυζαντινήν κυριαρχίαν. Ό  Θεόδωρος Λάσκαρις, 
άνήρ μέ πλήρη συνείδησιν έθνικήν καί θρησκευτικήν, μέ πλήρη έπίγνωσιν 
τοΰ καθήκοντος, τό όποιον έπωμίσθη, κατέβαλεν άπεγνωσμένας προσπάθειας, 
έφ’ ώ καί έπέτυχε' νά σχηματίση πραγματικήν Κυβέρνησιν καί νά οργάνω
ση αληθές Κράτος. Ένεθάρρυνε τήν καλλιέργειαν τών γαιών, τήν κτηνο
τροφίαν, τήν βιομηχανίαν τής εποχής καί τά διάφορα προσοδοφόρα έπαγ- 
γέλματα. Έ θηκε τάξιν είς τήν δικαίαν εΐσπραξιν τών φόρων. Διά πάντων 
τούτων τών μέτρων ηΰξησε τά έσοδα τοΰ Κράτους, είς τρόπον ό5στε ν ’ άρ- 
κοΰν ταΰτα διά τήν συγκρότησιν άξιομάχου στρατοΰ έκ τοΰ έν Μ. Άσία Έλ- 
ληνισμοΰ καί έξ άλλων Ελλήνων, οίτινες από άλλα μέρη συνέρρεον έκεΐ. Βα- 
σιλεύσας από τοΰ 1204 - 1222, κατέστησε τό Κράτος τής Νίκαιας σεβαστόν 
πρός τούς ελλοχεύοντας έχθρούς Τούρκους τε καί Λατίνους έντός τών 18 
αυτών ετών. Έ π ί τών ημερών του τό νεοπαγές Κράτος περιέλαβε άπάσας 
τάς .πόλεις καί χώρας τής Δυτικής Μ· Άσίας, από τοΰ ποταμοΰ Μαιάνδρου 
μέχρι τής Προποντίδος.

Μέ τά άλλα δύο Ελληνικά Κράτη ήτοι τά τής Τραπεζοΰντος καί ’Η 
πείρου, δέν θά άσχοληθώμεν ποσώς, άρκούμενοι μόνον νά είπωμεν δτι αντί 
νά βοηθήσουν τήν Νίκαιαν, ήτις άπέβλεψεν είς τήν άπελευθέρωσιν τοΰ Έλ- 
ληνοορθοδόξου κόσμου από τούς Λατίνους καί Τούρκους, ταΰτα διέκειντο ώς 
έπί τό πλεϊστον έχθρικώς πρός τούς διαδόχους Θεοδώρου τοΰ Λασκάρεως.

Ιωάννης Β ^τάτζης έν Νικαία 1222 ~ 1254.— Κατήγετο έξ έπιφα- 
νοΰς στρατιωτικής οικογένειας τοΰ Βυζαντίου, έγεννήθη δέ έν Διδυμοτείχω 
τής Θράκης. Ό  διακεκριμένος ούτος καί δραστήριος άνήρ, ό άναλαβών τόν 
θρόνον τής Νικαίας μετά τόν θάνατον τοΰ πενθεροΰ του Θεοδώρου Λασκά
ρεως, διά τών νικηφόρων έπιτυχιών του παρεσκεύασε τήν πτώσιν τής Λατι
νοκρατίας έν Ανατολή. Συνεμάχησε πρός τοΰτο, μετά τοΰ Άσάν τοΰ Β ' ή
γεμόνος τών Βουλγάρων κατά τών Λατίνων. Άπηλευθέρωσεν από τούς Λα
τίνους κατ’ άρχάς μέν τήν Θρακικήν Χερσόνησον καί τήν Δυτικήν Θράκην, 
έν συνεχεία δέ τήν Ανατολικήν μέχρι Τυρολόης. Ταΰτα καθ’ ήν στιγμήν δ 
Άσάν κατελάμβανε τήν βόρειον Θράκην. ’Έπειτα, προσέβαλον όμοΰ τήν 
Κων)πολιν διά ξηράς τε και. θαλάσσης. Ά λλ’ οί στύλοι τών Βενετών, Γε
νουατών, ΙΙισατών καί άλλων, οίτινες έσπευσαν είς βοήθειαν τής κινδυνευού-
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σης Λατινοκρατίας, ένίκησαν καί τον στόλον του Βατάτζη καί έστήριξαν 
προσωρινώς τήν λατινικήν κυριαρχίαν έν Κων)πόλει· Ό  Βατάτζης τότε 
έστράφη πρός δυσμάς καί κατέλαβε τήν χώραν από Ροδόπης καί Στενημά- 
χου μέχρι, τών Σκοπιών τής Βορείου Μακεδονίας. Έκεΐθεν έστράφη πρός 
νότον και. κατέλαβε τήν Θεσσαλονίκην, καταργήσας τήν εξουσίαν τοϋ Δη- 
μητριού ’Αγγέλου επ’ αυτής. ’Έπειτα, έξεστράτευσε πάλιν είς Θράκην. Κα
τέλαβε τά φρούρια τής Τυρολόης καί Βιζϋης καί περιώρισε τήν εξουσίαν τών 
Λατίνων έν Κων) πόλε ι μόνον μέ μικράν περιοχήν έ'ξωΟι τών Τειχών- Οϋτω, 
τό Ελληνικόν Βασίλειον τής Νίκαιας, περί τά τέλη τοϋ Ίωάννου τοϋ Βατά- 
τζη, κατεΐχεν ήδη έν Ά σία μέν ολόκληρον τήν χώραν, από Σαγγαρίου καί 
Μαιάνδρου μέχρι τής ΙΤροποντίδος, έν Ευρώπη δέ, τήν Θράκην καί Μακε
δονίαν, άπό Στενημάχου τής βορείου Θράκης, μέχρι Σκοπιών τής βορείου 
Μακεδονίας.

Θεόδωρος Β ' τή ς Ν ίκαιας 1254 - 1258.— Οϋτος ήτο υιός τοϋ Ί 
ωάννου Βατάτζη. 'Ύπήρξεν άνήρ, γενναίος καί λόγιος· Κατά τό όλιγόχρονον 
διάστημα τής βασιλείας του διεξήγαγε δυο πολέμους. Πρώτον κατά τών Βουλ
γάρων τώ 1256 καί δεύτερον κατά τοϋ Έλληνος Δεσπότου τής Ηπείρου- 
Έπεξέτεινε τά όρια τοϋ Κράτους μέχρι Δυρραχίου καί βορείου Αλβανίας. 
Ό  διάδοχος Θεοδώρου τοϋ Β ',  Ιωάννης ό Β ' 1258 ήτο ανήλικος έφ·’ ώ καί 
διετέλει ύπό τήν επιτροπείαν τού έν Νίκαια Πατριάρχου ’Αρσενίου τοϋ Αύ- 
τωρειανού καί τοϋ Πρωτοβεστιαρίου Μουζάλωνος. Ό  τελευταίος έξήσκει τήν 
Βασιλικήν εξουσίαν. Άλλ’ άρχοντες τινές δυσηρεστημένοι, στασιάσαντες, έ- 
φόνευσαν τόν Μουζάλωνα. Εις τήν θέσιν του τότε διωρίσθη ό στρατηγός Μι
χαήλ Παλαιολόγος. (1259)· Ό  Μιχαήλ άμα τή άναλή-ψει τής έξουσίας, τώ 
3 259, έξεστράτευσε καί κατέλαβε τήν ’Ήπειρον, περιορίσας τόν Δεσπότην 
τής Ηπείρου Μιχαήλ ’Άγγελον. Έπιστρέψας έκεΐθεν τω (1260) άνεκηρύ- 
χθη αύτοκράτωρ. Κατά τό έαρ τού αυτού έτους έξεστράτευσεν είς Θράκην 
και εφθασε μέχρι τών τειχών τής Κων)πόλεως μεθ’ δ άποσυρθείς καί ενώ 
διέτριβεν έν Νυμφαίω, είς τά ενδότερα τής Σμύρνης, έστειλε τόν στρατηγόν 
αυτού Αλέξιον Μελισσηνόν Στρατηγόπουλον ΐνα διαβή τόν Ελλήσποντον καί 
κατασκόπευση τήν Κων)πολιν· Οϋτος, μέ τριακοσίους άνδρας έκ Λαμψάκου 
διεπεραιώθη είς Καλλίπολιν. Έκεΐθεν, πορευόμενος παραλισ,κώς καί αύξά- 
νων καθ’ οδόν τόν στρατόν του διά προσθήκης πολλών εθελοντών έκ τοϋ 
εγχωρίου Ελληνικού πληθυσμού, προθύμως κατατασσοιμένων προκειμένου περί 
Κων) πόλεως, μετά πορείαν ημερών τινών, εφθασε προ τών τειχών τής Βα- 
σιλίδος. Άπό τούς κατοίκους έπληροφορήθη τότε δτι ή δύναμις τών Φράγ
κων άπουσίαζεν είς εκστρατείαν τινά διά πλοίων πρός τά παράλια τής Μαύ
ρης Θαλάσσης. Δέν έδίστασε· Τήν νύκτα τής 25ης πρός τήν 26ην Ιουλίου τοϋ 
1261, ό Στρατηγόπουλος, μέ 800 Θράκας, είσελθών δι’ υπογείου διόδου εις
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τήν πόλιν, έγένετο κύριος τής Κων)πόλεως. Οι Φράγκοι, μαθόντες τούτο, έ
φυγαν μέ τά πλοΐα των πρός τήν Δύσιν, χωρίς ουδέ καν νά σκεφθούν νά α
μυνθούν. Ειδοποιηθείς ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, έσπευσεν έκ Νυμφαίου είς 
Νίκαιαν, παρέλαβε τόν Πατριάρχην καί ήλθον μαζί είς Κων)πολιν- Έτελέ- 
σθη ευχαριστήριος δοξολογία έν τφ 'Ιερώ Ναώ τής τού Θεού Σοφίας ένθα 
αφού ύπό τάς έπευφημίας τού πλήθους έστέφθη έπισήμως αύτοκράτωρ, έγκα- 
τεστάθη είς τό βασιλικόν μέγαρον, δ δέ Πατριάρχης ’Αρσένιος είς τό Μέ- 
γαρον τών Πατριαρχείων.

Τοιουτοτρόπως, τό Βυζάντιον, έγένετο πάλιν ή έδρα τής Αυτοκρατο
ρίας, μετά 57 έτών ξενικήν κατοχήν, δ δέ Μιχαήλ, δ πρώτος Βασιλεύς τής 
δυναστείας τών Παλαιολόγων. Γεγονός πάντως εΐναι δτι, ή τόσον άδόξως 
λήξασα λατινοκρατία, είδικώς διά τήν Θράκην, ’Ανατολικήν καί Δυτικήν, δέν 
ύπήρξεν, είμή μόνον, μία θλιβερά παρένθεσις, έν άπλούν έπεισόδιον είς τήν 
μακραίωνα ιστορίαν της. "Οπως καί αί προηγηθεΐσαι έπιδρομαί καθ’ δλον τόν 
μεσαίωνα, τών πολυωνύμων, βαρβάρων, ούδεμίαν σημαντικήν έπέφερε καί αυτή 
άλλοίωσιν είς τόν έθνολογικόν, έκπολιτιστικόν εΐτε γεωγραφικόν χαρακτήρα 
τής Θράκης, δστις διετηρεΐτο πάντοτε ελληνικός. ( ')  Άπόδειξις τούτου είναι 
καί τό δτι, ούδαμού τής Θράκης, συναντιόνται τοπωνύμια ξενικά, φραγκικά 
σλαβικά εΐτε άλλα, ώς συμβαίνει π.χ. είς τάς νοτιοτέρας περί τό Αίγαΐον άλ
λας έλληνικάς χώρας καί νήσους δπου ή κυριαρχία τών κατά καιρούς εΐσβο- 
λέων καί μακροτέρας διαρκείας υπήρξε καί έπιδράσεις βαθυτέρας, ώς ήτο 
φυσικόν, έσχεν αύτη. Ένώ, άντιθέτως, καί εις τήν Βόρειον ακόμη Θράκην, 
τήν έκβουλγαρισθεΐσαν, καί σήμερον ακόμη παραμένουν πλεΐστα δσα ονόματα 
ελληνικά- 'Ωστόσον, βραδύτερον, μέ τήν Τουρκικήν κατάκτησιν, ή είκών αυτή 
μετεβλήθη κάπως, ούχί δμως ούσιωδώς, εφόσον, οί Τούρκοι είσήγαγον μέν 
καί πολλά τουρκικά τοπωνΰμια, τά πλεΐστα δμιος έξ αυτών προήρχοντο έκ πα
ραφθοράς τών τέως ελληνικών, άτινα μολαταύτα καί δέν έπαυσαν νά χηησι- 
μοποιώνται έκ παραλλήλου μέ τά τουρκικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 52ον

Βασιλεία Μ ιχαήλ Η ' τοΰ Παλαιολόγου, 1231 - 1282.— "Οτε ή 
Κωνσταντινούπολή άπηλλάγη πλέον τού μιάσματος τής Λατινοκρατίας 
καί έγινε πάλιν έκ νέου πρωτεύουσα τής αυτοκρατορίας, δέν ήτο 
πλέον ή υπέρλαμπρος πόλις, οΐα ήτο προ τής κυριαρχίας τών Λατίνων,

1. Τοϋτο καταφαίνεται άλλωστε και έκ  τών άφηγήσεων τοϋ Ποωτοστράτορος 
Γοδοφρείδον Βιλλαρδουίνον, τον λαβόντος μέρος είς τήν τ ε τ ά ρ τ ψ  σταυροφορίαν κα ι 
συντάξαντος μετέττειτα χρονικήν συγγραφήν σχετικήν, υπό τόν τίτλον «La Conguete de 
Constantinople» εκδ. Natalis de Wailly, Paris 1882. Π ρόκειται περί έργου μνη
μειώδους, ούχί μόνον άπό λογοτεχνικής, άλλά καί άπό ιστορικής άπόψεως, καθότι ο 
συγγραφεύς ύπήρξεν αύτόπτης μάρτυς τών γεγονότων.



Η ΘΡΑΚΗ ΩΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1S7

τήν οποίαν έθαύμαζον οι ξένοι, οί λαμβάνοντες τό ευτύχημα νά τήν γνωρί
σουν. Διότι, τό πλεϊστον μέρος αυτής, παρουσίαζε θλιβερά ερείπια τοίχων 
καψαλισμένων υπό τών πυρκαϊών, τάς οποίας είχαν θέσει οί Φράγκοι καί 
Βενετοί κατά τάς συγκρούσεις τοΰ 1204. "Ολος δ καλλωπιστικός πλούτος 
έκ καλλιτεχνημάτων τοΰ ’Αρχαίου Ελληνισμού, τά οποία έστόλιζον τόν Ι π 
πόδρομον καί τάς λοιπάς πλατείας τής πόλεως, ελειπεν, είτε έκειτο χαμαί είς 
σωροιός συντριμμάτων. ’Από τά πολυπληθή, μέγαρα των διαφόρων αρχοντι
κών οικογενειών δέν άπέμεναν παρά μόνον έγκαταλελειμμένα ερείπια- Οί 
πολυτελείς ναοί ήσαν απογυμνωμένοι καί πυρίκαυστοι, άποτελοΰντες τεκμή
ρια αδιάψευστα τής βαρβαρότητος καί τών βανδαλισμών τών απαίσιων κα
ταχτητών. Ούτε δ πληθυσμός ό Ελληνορθόδοξος, ήτο τόσον πολύς, διότι κατά 
τό διάστημα τής δουλείας είχε διασκορπισθή τήδε κακεΐσε. Ούτε ή νοοτρο
πία τών κατοίκων τής τε πόλεως καί τών επαρχιών ήτο οϊα ή προ τής Φραγ
κοκρατίας, διότι ειχον παρέλθει δύο γενεαί ανθρώπων, άνατραφέντων ύπό 
καθεστόις δουλείας καί βασάνων. 'Ως ήτο δέ επόμενον, ή ψυχοσύνθεσίς των 
είχε μεταβληθή* πέραν αύτοΰ έξ επιγαμιών μέ τούς κατακτητάς, άπετελέσθη 
καί νεολαία Έλληνολατινική, οί Γασμούλοι ( ’) (Βιβλιογραφία Νικηφόρου 
Γρήγορα). Διά τοΰτο, δ Μιχαήλ Η ',  Παλαιολόγος, μόλις ,παρήλθεν ή χαρά 
διά τήν άνάκτησιν τής Κων)πόλεως, εύρέθη ενώπιον πλήθους προβλημάτων 
δυσκολωτάτων εσωτερικών καί έπικινδυνωδεστάτων εξωτερικών. Έσωτερι- 
κώς ή κατάστασις ήτο χαώδης, ϊδίοος έν Κων)πόλει καί τή λοιπή Θράκη. Πρός 
έμπέδωσιν τής τάξεως, ε θεώρησε πρωταρχικόν καθήκον του νά άνταμείψη 
τούς συντελέσαντας είς τήν άπελευθέρωσιν τής πόλεως. Συν τοΐς άλλοις ώ- 
ρισε νά μνημονεύηται καί τό όνομα τοΰ ’Αλεξίου Μελισσηνοΰ Στρατηγοπού- 
λου μέ τό όνομα τοΰ αύτοκράτορος. Έπεσκεύασε τά τείχη καί έφερεν ώς 
φρουρούς Λάκωνας μέ τάς οικογένειας των. Έναυπήγησε στόλον, τόν όποιον 
έπήνδρωσε μέ πληρώματα από Γασμούλους (νεολαία έλληνολατίνων). Ό  στό
λος ούτος άπήλλαξε πολλά παραλιακά φρούρια τής Πελοποννήσου καί πολ
λάς νήσους, Νάξον, Πάρον, ώς καί τμήματα τής Εύβοιας (Ώρεούς καί Κά
ρυστον). Έκίνησεν είς έπανάστασιν τούς Κρήτας, κατά τών Βενετών, μέ αρ
χηγούς τούς Χορτάτζας, Μελισσηνούς, καί Σκορδύλας. Επειδή δέ δ Πάπας 
Ούρβανός Δ ' προσεπάθει νά έγείρη νέαν Σταυροφορίαν διά τήν άναστή- 
λωσιν τής Λατινοκρατίας, έστειλεν δ Μιχαήλ πρέσβεις μέ πολύτιμα δώρα 
πρός αύτόν καί τούς ισχυρούς Καρδιναλίους, ύποσχόμενος ταυτοχρόνως δια
κανονισμόν καί τοΰ ’Εκκλησιαστικού Σχίσματος. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον, ά- 
πεσόβησε τήν οργήν τοΰ Καθολικού Κλήρου. Έκαλλιέργησε σχέσεις διπλω-

1. Οί γεννηβέντες έξ 'Ελληνίδος μητρός καί Φράγκου πατρός. Ή  λ.έξις Γασμού
λος προέρχεται έκ τοΰ γαλλικού «γκάς— ροτςon» καί τον «μοΰλος=  mule ( ήμίονος)» 
δηλαδή νόθος,
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ματικάς ,μέ τήν Αίγυπτον και τους Τατάρους δΓ αποστολής πρέσβεων. Τούς 
Τατάρους μετεχειρίσθη διά νά συγκρατή τούς Τούρκους τής Μ. Άσίας. Διά 
νά συνδεθή δέ ετι στενώτερον μέ τούς Τατάρους, εστείλεν εις τούς αρχηγούς 
των δύο νόθας θυγατέρας του, τήν Μαρίαν και Ευφροσύνην, ώς συζύγους 
των- Και πρός τούς Τούρκους τής Μ. Άσίας έκαλλιέργει, οσον τό δυνατόν, 
φιλικάς σχέσεις- Έπολέμησε τούς Αγγέλους, Δέσποτας τής Ήπειροθεσσα- 
λίας, οι οποίοι δυστυχώς, αντί νά συμπράξωσι καί νά ένωθώσιν είς έν ένι- 
αΐον κράτος ισχυρόν, άντέπραττον πρός τόν αΰτοκράτορα, βοηθούμενοι άπό 
ηγεμόνας Φράγκους, πρός τούς όποιους είχον συνδεθή διά διαφόρων έπιγα- 
μιών. ’Επειδή δέ τελευταίως ό έν Σικελία ευρισκόμενος Κάρολος ό Άνδε- 
γαυϊκός, υιός τοΰ Βασιλέως τής Γαλλίας Λουδοβίκου, δστις είχε κατακτήσει 
το βασίλειον τών 2 Σικελιών, ήτοιμάζετο νά έκστρατεύση, διά νά άνασυστή- 
ση, ύπό τό σκήπτρον του, τήν' Λατινικήν αυτοκρατορίαν έν Ανατολή, μέ τήν 
πρόθεσιν αυτός δ ίδιος νά καταλάβη τόν Θρόνον τής Κων)πόλεως, δ Μιχαήλ, 
διά μυστικών πρακτόρων του, έξήγειρε τούς κατοίκους τής Σικελίας κατά 
τών Γάλλων. Κατά τόν Σικελικόν δ’ Εσπερινόν λεγόμενον, ( ] ) καθ5 δν πλή
θος Γάλλων στρατιωτικών εύρίσκετο έν τω Ναώ, έπετέΟησαν οι Σικελοί καί 
έξωλόθρευσαν αυτούς. Τό γεγονός τοΰτο έματαίωσε τούς σκοπούς Καρόλου 
τοΰ Άνδεγαυϊκοΰ κατά τοΰ Βυζαντίου- Τάς επιτυχίας τοΰ Μιχαήλ Παλαιο- 
λόγου έφθόνησαν οί Βούλγαροι, οί οποίοι δέν εβλεπον μέ καλόν δμμα τήν βαθ- 
•μιαίαν άνόρθθ)σιν τοΰ Βυζαντινοΰ· Κράτους- Διά τοΰτο, δ ήγεμών αύτών 
Κιον)νος Άσάν Τέχος, ή Τοίχος, είσέβαλεν είς τήν Θράκην, λεηλατών καί 
καταστρέφων, μέ Βουλγάρους καί Τατάρους. Καί κατ’ αυτών έξεστράτευσεν 
δ Μιχαήλ, διαθετών ολίγον στρατόν. Ά λλ’ είς μάχην έξωθεν τής Μεγάλης 
Α γοράς (Μάλγαρα) ήττήθη δ Μιχαήλ καί μόλις κατώρθωσε νά καταφύγη 
μέ ολίγους πιστούς του είς τό Τερόν "Όρος, όπόθεν, μέσω Γάνου, έφθασεν είς 
Κων)πολι,ν διά θαλάσσης. Βραδύτερον συνήφθη ειρήνη κ.αί δ Άσάν έλαβεν 
ώς σύζυγον τήν κόρην τοΰ Καντακουζηνοΰ Μαρίαν. ’Επειδή δέ οί πόλεμοι, 
πού διεξήγαγεν έν Ευρώπη, συνετέλεσαν είς άπίσχνανσιν καί τών φρουρών 
τών Μικρασιατικών εδαφών, οί Τούρκοι κατώρθωσαν νά καταλάβουν πολλά 
τμήματα άνήκοντα πρότερον είς τό Βυζάντιον- Ό  Μιχαήλ έσκέφθη τότε 
δτι τό μόνον φάρμακον, μέ τό όποιον θά ήδύνατο νά σω'θή τό Κράτος καί τό 
οποίον θά τώ έπέτρεπε νά άντεπεξέρχηται άποτελεσματικώς κατά τών έν Ά - 
σία εχθρών, ήτο ή Ένωσις τών Εκκλησιών, προσδοκών, χάρις είς αυτήν δχι 
μόνον τήν εχθραν τοΰ Καθολικισμού νά άποσοβή, άλλα καί βοήθειαν νά λαμ- 
βάνη κατά ταυ1 αλλοθρήσκων. Έ φ ’ ώ καί είς τήν σύνοδον, ήτις συνεκλήθη

1. Ταραχαι εν Σ ικελία , διαρκέσασαι άπό 31 Μαρτίου μέχρις 28 Α π ρ ιλ ίο υ  1282, 
πατά τάς όποιας έξοντώθηοαν δλοι σχεδόν oi iv  Σικελί(} Γάλλοι στρατιω τικοί.
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ύπό τοΰ Πάτα Γρηγορίου Γ ' έν Λυώνι. της Γαλλίας, ό Μιχαήλ έστειλεν άν- 
τιπροσώπους. Οι αντιπρόσωποι ούτοι παρεδέχθησαν τό Πρωτεΐον τοΰ Πάπα 
έπί τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώς καί τήν προσθήκην είς τό σύμβολον τής 
ΙΙίστεως τοΰ «filioque» ήχοι «Καί έκ τοΰ Τίοΰ». Μετά ταΰτα αντιπρόσωποι τοΰ 
Πάπα έλθόντες είς Κων)πολιν έτέλεσαν λειτουργίαν έν τώ Ναώ τής ’Αγίας 
Σοφίας κατά τό Καθολικόν τυπικόν καί έμνημονεύΟη ό Πάπας ώς άρχηγός 
τών Εκκλησιών. Επομένως, δ Πάπας άνεγνωρίσθη ώς κεφαλή τής ’Εκκλη
σίας καί ώς ό μόνος αντιπρόσωπος τοΰ Θεοΰ έπί τής Γής. Αί πράξεις δμως 
αΰται τοΰ Μιχαήλ ήγειραν θύελλαν δυσαρεσκειών κατ’ αΰτοΰ, κλήρου καί 
λαοΰ. Κατηγορεΐτο οτι κατεπρόδωσε τήν ’Ορθοδοξίαν, ύποτάξας αυτήν είς 
τόν Παπισμόν. Ό  ΙΙάπας, άφ’ ετέρου, άπήτει, δπως παραδεχθώσιν οί ’Ορθό
δοξοι καί τους έξωτε,ρικούς- τόπους τής λατρείας τοΰ Καθολικισμού· Ουδέπο
τε βασιλεύς εΰρέθη είς δυσκολαν θέσιν τοιαύτην, οία έκείνη είς τήν οποίαν 
εΰρέθη δ δυστυχής ούτος. Διότι, οί μέν ’Ορθόδοξοι, κατηρώντο αυτόν ώς 
προδότην, δ δέ Πάπας τόν άφώριζε, επειδή δέν έξετέλει τά συμφωνηθέντα. 
’Εκ πάντων τούτων ή παραλυσία τοΰ Κράτους ήτο καταφανής. "Οτε 'δέ δ 
Δεσπότης Νέων Πατρών ’Ιωάννης κατά τό 1282, έκίνησεν δπλα κατά τοΰ 
Κράτους, δ Μιχαήλ δέν είχε στρατόν, νά άντεπεξέλθη κατ’ αύτοΰ, καί ήναγ- 
κάσθη νά ζητήση τήν βοήθειαν τών ηγεμόνων τών Τοχάρων (Τατάρων), 
πρός τούς δποίους είχε πέμψη τάς νόθας θυγατέρας του πρό τινων ετών- Ού- 
τοι κατήλθον είς Θράκην (1282) δ δέ Μιχαήλ ήλθεν είς Ραιδεστόν διά νά 
τούς ύποδεχθή. Έκεΐ δμως άσθενήσας, άπέθανε (11 Δεκεμβρίου τοΰ 1282), 
καί εμεινεν άταφος έπί ημέρας ώς άφωρισμένος. Καί ούτε ή σύζυγός του, 
οΰτε τά τέκνα του έτόλμησαν νά τόν θάψουν. Τελικώς, ήνοίχθη είς τήν πα
ραλίαν λάκκος, δπου έρρίφθη έν αποσυνθέσει τό πτώμα του, άνευ έπικηδείου 
άκολουθίας-

Σ η μ ε ίω σ ις .— Κατά τήν πρώτην δεκαετηρίδα τοΰ 20ου αίώνος (1900 
— 1910) (ποιον έτος άκριβώς δέν ένθυμοΰμαι) δ Ραιδεστηνός έμπορος Δη- 
μήτριος Άχταρίδης, είχεν άγοράσει οίκύπεδον παρά τήν παραλίαν διά νά 
κτίση οικίαν. Ένω έσκαπτον, διά ν’ άνοίξουν θεμέλια, είς βάθος 1,1)2 μέ
τρου εΰρέθη τάφος παλαιός, έν τώ δποιω ύπήρχον πολλά χαλκά νομίσματα 
Ινων)νου τοΰ Πορφυρογεννήτου.Ταΰτα. έμοιράσθησαν μεταξύ των οί σκάπτον- 
τες. ’Ίσως νά υπήρχαν καί άλλα πολύτιμα, τά δποϊα όμως νά άπεκρύβησαν 
ύπ’ αύτών. Ό  τάφος έκεΐνος εικάζεται δτι ήτοζδ τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου. 
Καί τοΰτο, ώς έκ τοΰ γεγονότος δτι εύρίσκετο έξωθεν τοΰ άλλοτε παραλιακού 
Φρουρίου- Π)

Κρίσεις επί τής πολιτείας Μ ιχαήλ Η ' τοΰ Παλαιολόγου 1261-1282.—
Ό  κατά πολλά φανείς αξιόλογος ούτος βασιλεύς, οχι μόνον τήν άπελευ-

1. Βλ. «Θρακικά» τ. 29ος, σ. 109.



160 ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

θέρωσιν τής Κων)πόλεως από τήν ξενοκρατίαν έπεδίωξε καί έπέτυχεν, άλλά 
καί άοκνους προσπάθειας διπλωματικάς καί στρατιωτικός κατέβαλεν, ίνα, άφ’ 
ενός συγκρατή τούς εξωτερικούς εχθρούς τής νεοσυσταΟείσης αυτοκρατορίας, 
άφ’ ετέρου δέ ένωση μέ τό αλον σώμα τά διάφορα τιμήματα, τά όποια ειχον 
άποσπασθή είτε από ξένους, είτε καί από Έλληνας καί διετέλουν κεχωρισμένα 
άπ’ άλλήλων. Άλλά δυστυχώς τό αμάρτημα εις τό όποιον ΰπέπεσεν, έματαί- 
(σσε πολλάς προσπάθειας καί πολλούς σκοπούς του. Διότι φοβούμενος, μήπως 
«ναγκασθή ποτέ νά παραχώρηση τόν θρόνον είς τόν νόμιμον κληρονόμον 5Ι- 
ωάννην, υίόν τοΰ Θεοιδώρου Β ',  διέταξε τήν τύφλωσιν τοΰ ανηλίκου τούτου 
παιδός, διατελοΰντος ύπό τήν κηδεμονίαν τοΰ Πατριάρχου Αρσενίου.

Ή  τοιαύτη στυγερά πραξις κατά αθώου καί άκάκου βασιλσπαιδος ο,χι 
μόνον τήν μήνιν τοΰ Πατριάρχου Αρσενίου προεκάλεσεν, άλλά καί τόν άφο- 
ρισμόν αύτοΰ ύπό τής Εκκλησίας. Επίσης άπεξένωσε τόν βασιλέα τούτον τής 
συμπάθειας καί άφοσιώσεως τοΰ λαοΰ, οστις πρότερον έλάτρευεν αύτόν, ώς έ
να τών ήρωϊκωτέρων βασιλέων τοΰ μεσαιωνικού Ελληνισμού. Ή  τοιαύτη δέ 
τοΰ λαοΰ άπογοήτευσις ού μήν άλλά καί περιφρόνησις καί άδιαφορία πρός 
τά πατριωτικά έργα άπεδείχθη πλήρο)ς κατά τόν πόλεμον τοΰ Κων)νου Ά 
σάν πρός τό Κράτος, κατά τόν όποιον, ό Μιχαήλ, μή έχων επαρκή στρατόν, 
ήττήθη έν Μαλγάροις, μετέπειτα δέ καί κατά τόν πόλεμον, πού είχε κινήσει 
κατά τοΰ Μιχαήλ ό Δεσπότης τών Νέων Πατρών Ιωάννης, καθ·’ ον ό Μι
χαήλ δέν είχεν επαρκή στρατόν καί έκάλεσεν είς βοήθειαν του τούς Τοχά- 
ρους, πρός ύποδοχήν τών όποιων έσπευσεν ό ίδιος είς Ραιδεστόν, δπου καί 
εύρεν άδοξον τέλος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 53ον 
Β α σ ιλέα  Α νδρονίκου Β' 1282 - 1328 καί τοΰ συμβασιλέως 

υΐοΰ του Μ ιχαήλ Θ' 1295-1320. — Ή  βασιλεία Ανδρονίκου τοΰ Β ' υίοΰ 
τοΰ Μιχ. Παλαιολόγου, ύπήρξ,ε μακρά μέν, άλλ5 άτυχης διά τό Κράτος, τό ό
ποιον ύπέστη πολλά δεινά τά όποΐα ώφείλοντο είς τήν άσύνετον πολιτικήν 
του. Οί Τοχάροι ή Τάταροι, τούς όποιους είχε καλέσει ό πατήρ του διά νά 
τόν βοηθήσουν κατά τοΰ Δεσπότου Νέων Πατρών Ίωάννου, μετά τόν θάνα
τον τοΰ Μιχαήλ, μείναντες άνεργοι, ήρχισαν νά λεηλατούν τήν Θράκην, όρ- 
ιιώιιενοι έκ Ραιδεστοΰ- Ό  Ανδρόνικος, διά ν’ απαλλαγή άπο τούτους, κατώρ- 
θωσε νά τούς έξωθήση κατά τών Σέρβων. Περιέργως πως δμως, χάριν οί- 
κονομίας χρημάτων, κατήργησε τόν έξ 100 πολεμικών πλοίων στόλον τοΰ 
Κράτους, τόν όποιον είχε ναυπηγήσει ό πατήρ του καί ό όποιος είχεν εγείρει 
τόσα τρόπαια έν τώ Αίγαίω κατά τής Λατινοκρατίας καί είχεν άπαλλάξει 
πολλάς νήσους καί λιμένας· Τά αποτελέσματα τής καταργήσεως τοΰ στόλου υ
πήρξαν θλιβερά. Ευθύς άμέσως άνεφάνησαν πολλοί πειραταί, διαφόρων προ
ελεύσεων, οίτινες καί ήρχισαν νά καταληστεύουν τά παράλια. Καί αυτοί ακόμη
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οι Χερσαίοι Τούρκοι τών Μικρασιατικών Παραλίων, μέ πλοιάρια, έλυμαίνον- 
το τάς ’έξωθεν του Ελλησπόντου άκτάς της Θράκης και Μακεδονίας· Ά φ ’ 
ετέρου, τυχοδιώκται Ιταλοί, σχηματίζοντες σπείρας εκατοντάδων τινών άν- 
δρών, κατελάμβανον διαφόρους νήσους καί έγκαθίστων τήν κυριαρχίαν των. 
Τό ίδιον μετήρχοντο καί ο'ι Τούρκοι. Προσέτι, τό κατά θάλασσαν εμπόρων 
τών υπηκόων του Κράτους, ελλείψει προστασίας καπά τών πειρατών, περιήλ
θεν ολόκληρον είς χεϊρας τών ξένων. Τό 1295, ό ’Ανδρόνικος Β ' έστεψε συμ· 
βασιλέα τόν υιόν του Μιχαήλ Θ ', τόν όποιον, μέ ολίγον στρατόν και μισθο
φόρους Άλανούς καί άλλους, εστείλεν είς Μ. Άσίαν κατά τών Τούρκων Σελ- 
τζούκων. Άλλ’ οΰτος, έγκαταλειφθείς υπό τών μισθοφόρων, ήττήθη, έκ τής 
λύπης του ·5έ ήσθένησε καί ένοσηλεύθη ίέπί πολΰν καιρόν είς τάς Πηγάς τής 
Μ· Άσίας (Μπόβασι). Άναλαβών έκ τής ίάσθενείας, ήλθεν εις Κων)πολιν. 
Επειδή δέ οί Βούλγαροι έπέδραμον κατά τής Θράκης, ό Μιχ,αήλ έπελθών, 
μετά πολλούς αγώνας, κατόρθωσε νά τούς έκδιώξη, μεθ’ ό ήλθε καί έγκατε- 
στάθη είς Άδριανούπολιν. Τήν ιδίαν εποχήν αί ύπό Βυζαντινήν κυριαρχίαν 
περιοχαί έν Μ· Άσία, επασχον ύπό τών Τούρκων. Πρός άντιμετώπισιν αύ
τών ελλείψει στρατού έγχωρίου έπαρκούς, ήναγκάσθη ό Ανδρόνικος νά κα
ταφυγή είς μισθοφόρους Άλανούς καί Καταλάνους, έφ’ όσον, ό εντόπιος 
πληθυσμός, ένεκα τής κακής διοικήσεως, είχε περιέλθει είς αδιαφορίαν πρός 
τό Κράτος. Οί νέοι προσέτρεχον πρός τόν μοναχικόν βίον, όστις καί ήρχισε 
νά λαμβάνη μεγάλας διαστάσεις. Τά μοναστήρια ύπερεπληρώθησαν έκ νέου.

Κ α τα λάνο ι.— Οΰτοι ήσαν λαός Ίβηρικός έκ τής Β.Α. 'Ισπανίας τής 
καλούμενης Καταλανίας. Ή σαν τραχείς πολεμισταί, έπί αιώνας πολεμούν- 
τες κατά τών εν 'Ισπανία Αράβων. Οί ηγεμόνες τής Νοτίου ’Ιταλίας καί 
Σικελίας τούς προσελάμβανον ώς μισθοφόρους κατά τούς αναμεταξύ των πολέ
μους. Επειδή ;δέ κατά τάς άρχάς τού 14ου αίώνος συνήψαν ειρήνην, οί μι
σθοφόροι, ώς άχρηστοι, έμειναν άνεργοι. Τότε ό αρχηγός των Ρογήρος Ντε- 
φλόρ παρέλαβε χιλιάδας τινάς έξ αύτών καί μέ Βενετικά πλοία επλευσεν εις 
Κων)πολιν, όπου ό Ανδρόνικος :Β' τούς προσέλαβεν ώς μισθοφόρους, ΐνα 
τούς χρησιμοποίηση έν Μ. Ά σία κατά τών Τούρκων. Έτίμησε δέ τόν Ρογή- 
ρον μέ πολλάς τιμάς καί αξιώματα, (τόν ώνόμασε Μέγαν Δούκα) καί τόν 
ένύμφευσε μέ Βυζαντινήν αρχόντισσαν, τήν ανεψιάν του Μαρίαν. Έπλή- 
ρωσε δέ ό Βασιλεύς καί τά μεταφορικά τών Βενετικών πλοίων. ( Τ) Ό  Ρο·γή- 
ρος, .παραλαβών τό στράτευμά του, εστάλη είς Κύζικον (Άρτάκην) Ϊνα έ
κεΐθεν είσχωρήση είς τά ενδότερα. Ά λλ’ έκεί οί Καταλανοί έξετράπησαν 
είς λεηλασίας καί περιήλθον είς ρήξιν, πρός άλλους μισθοφόρους, τούς Ά λα
νούς, πού εύρίσκοντο ήδη έπί τόπου καί έφόνευσαν τόν υιόν τού αρχηγού

1. Β λ. L. N'icolou d ’ Oiwer «Ls expansio de Catalunya en laMediterrania 
«Oriental» (Barcellona 1 9 2 6 ) .
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τών ’Αλανών, οιτινες, ώς εκ τούτου, μετετέθησαν εις τήν Άδριανούπολιν τής 
Θράκης, ύπηρετοΰντες παρά τώ συναυτοκράτορι Μιχαήλ Θ '· Έ κ τής Κυζί- 
κου, οι Καταλανοί, είσέβαλον εις τά εσωτερικά, ένίκησαν τους Τούρκους και 
ήλευθέρωσαν τήν όχυράν Φιλαδέλφειαν (Ά λά Σ εχ ίρ ). Άλλά, κατά τήν συνή
θειάν των έλεηλάτησαν δεινώς και ταύτην. Έ πειτα, έπροχώρησαν είς τήν πα
ρά τω Έ ρμω  Μαγνησίαν. Έκεΐθεν, λεηλατούντες τήν χώραν, εφθασαν είς 
τήν παρά τόν Ελλήσποντον Λάμψακον. Ό  αύτοκράτωρ Ανδρόνικος Β ',  διά 
νά άπαλλάξη τήν χώραν άπό τά δεινά τών μισθοφόρων τούτων, συνέστησεν 
είς τόν Ρογήρον νά διαβή τόν 'Ελλήσποντον καί νά συγκεντρώση τούς 2.1)2 
χιλ- ιππείς του είς Καλλίπολιν, πρός έξυπηρέτησιν τοΰ υίοΰ του Μιχαήλ, 
έδρεύοντος εν Άδριανουπόλει· Ό  Ρογήρος, έκ Καλλιπόλεως, παραλαβών 
εκατόν πεντήκοντα ιππείς, διηυθύνθη εις Άδριανούπολιν πρός τόν Μιχαήλ, 
ΐνα συνεννοηθή μετ’ αύτοΰ διά τά περαιτέρω. Άλλ5 έκεΐ εύρίσκοντο καί οί 
Άλανοί μέ τόν αρχηγόν των Γεώργιον, τοΰ οποίου τόν υιόν είχον φονεύσει 
οί Καταλανοί έν Κυζίκω. Ό  αρχηγός τών Αλανών, μόλις είδε τούτους, το- 
σοΰτον ώργίσθη, ώστε άλως αύτσβούλως έπέπεσε' κατά τοΰ Ρογήρου, έφό- 
νευσεν αυτόν, καί μέ τούς Άλανούς του κατέσφαξεν ολους τούς ακολούθους 
τοΰ Ρογήρου Καταλανούς. Πλήν Ιδμως, τρεις έξ αυτών κατώρθωσαν νά δια
φύγουν τήν σφαγήν καί εφθασαν είς Καλλίπολιν, κομίσαντες τήν εΐδησιν τών 
συμβάντων. Οί έν Καλλιπόλει Καταλανοί, θεωρήσαντες ταΰτα ώς πλεκτάνην 
τών Βυζαντινών, ώμωσαν τότε έκδίκησιν. Έτέθησαν λοιπόν, έπί τό εργον. 
Κατέσφαξαν τούς κατοίκους τής Καλλιπόλεως μέχρι καί τοΰ τελευταίου νη
πίου. Μεθ* δ, ύπό τόν νέον αρχηγόν τιον Έντένζα, έμβήκαν είς πλοιάρια, πε- 
ριήλθον τά Θρακικά παράλια τής Προποντίδος καί λεηλατούντες, καίοντες καί 
φονεύοντες τούς κατοίκους τής Λυσιμαχείας, Περιστάσεως, Γάνου, Πανιού, 
Ρα ιδεατού καί Ήρακλείας εφθασαν μέχρι τοΰ τείχους τής Σηλυβρίας. Έ ν 
συνεχεία, άφοΰ έπέστρεψαν είς Καλλίπολιν πλήρεις λαφύρων, έξεχύθησαν 
καί είς τό εσωτερικόν τής Θράκης, θύοντες καί άπολύοντες καθ’ δδόν. Ε 
ναντίον τούτων έπήλθεν δ Μιχαήλ έξ Άδριανουπόλεως. Συνήντησε τούτους 
είς τήν πεδιάδα 3Άπρου καί Κυψέλλων. Άλλά, διαρκούσης τής μάχης, ά- 
πεσύρθησαν οί μισθοφόροι του Άλανοί καί Τουρκόπουλοι (;1) άπό τάς θέ
σεις των. Κατόπιν αύτοΰ, καίτοι άπομείνας μέ ολίγους πιστούς του Έ λλη
νας μόνον δ Μιχαήλ, κατώρθωσε μολαταύτα νά διασπάση τόν κλοιόν τοΰ 
έχθροΰ καί νά διασωθή είς τό Διδυμότειχον. Έκεΐθεν, συγκεντρώσας δλίγας 
δυνάμεις, προσέβαλε τούς στασιαστάς Άλανούς καί Τουρκοπούλους, ήττή- 
θη δμως καί κατέφυγεν είς Κων)πολιν, δπου καί άπέθανεν έκ λύπης διά τά 
άτυχήματά του ώς καί διά τόν πρόωρον θάνατον τοΰ ενός έκ τών υίών του.

1. Τουρκόπουλοι ήσαν Σελτζονκοι Τούρκοι έκχριστιανισθέντες, οί όποιοι προσήρ- 
χοντο ώς μισθοφόροι είς τό Βυζαντινόν στράτευμα.
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Ούτω, παρέμεινεν ώς βασιλεύς, μόνος πάλιν δ ’Ανδρόνικος Β '. ’Αλλά, τό 
1321, έστασίασε κατά τοΰ πάππου του δ Ανδρόνικος Γ ',  δ έτερος τών υιών 
τοΰ άποθανόντος Μιχαήλ. Ή  φιλανεικία μεταξύ πάππου καί έγγονοΰ, Α ν 
δρονίκου Β ' καί Ανδρονίκου Γ ',  διήρκεσε μέχρι τοΰ 1328, δτε άπέθανεν 
ό γέρων Ανδρόνικος Β ' καί ελαβε τόν θρόνον δ Ανδρόνικος Γ ',  βασιλεύ- 
οας από τοΰ 1328 - 1341. Άλλ’ ένώ συνέβαινον ταΰτα έν Κωνσταντινουπό- 
λει, έν Μ. Ά σία έξετυλίσσοντο γεγονότα, τά όποια συν τώ χρόνω, 0ά απε- 
δεικνύοντο μοιραία δι’ αυτήν ταύτην τήν ΰπαρξιν τοΰ Βυζαντινού Κρά
τους. Ή σαν δέ τά γεγονότα αυτά ή έδραίωσις καί ή άνάπτυξις ετέρου Τουρ
κικού κράτους Όγούζων Τούρκων ή ΤΟΤΡΚΟΜ ΑΝΩΝ, οί οποίοι κατά τό 
1323 έγένοντο κύριοι τής Προύσσης ύπό τόν ηγεμόνα των, Όρχάν, υιόν τοΰ' 
Όσμάν, περί τοΰ όποιου καί Οά εϊπωμεν παρακατιόντες.

Τουρκομάνοι.— Α ρχική των κοιτίς ύπήρξεν ή παρά τά Άλτάϊα δρη 
περιοχή τής Κεντρώας Άσίας, (Τουράν), ή αρχαία Σογδιανή καί Βακ
τριανή. ΙνεΤται νοτίως τής Κασπίας θαλάσσης καί Σιβηρίας μέχρι Περ- 
οίας καί Αφγανιστάν. Διά τοΰ Ίνδοκούχου χωρίζεται είς ανατολικόν καί 
δυτικόν Τουρκεστάν. Οί Τούρκοι, πού ήρχισαν νά έρχωνται είς σχέσεις μέ 
τό Βυζάντιον κατά τόν Μεσαίωνα, διηροΰντο είς τρεις φυλάς, τούς Γαζνεβή, 
τούς Σελτζούκους καί τούς Οΰζους ή Όγούζους. Καί οί μέν Γαζνεβή έκα
μαν έπιδρομάς είς τήν Περσίαν. Οί Σελτζοΰκοι κατά τόν ΙΑ ' αιώνα, κα- 
τέκτησαν τήν Αρμενίαν καί έπειτα ύπό τόν γενναΐον αύτών ηγεμόνα Ά λπ 
Άρσλάν (’Ισχυρός Αέων), έπί τοΰ αύτοκράτορος τοΰ Βυζαντίου Ρωμανού 
Διογένους (1068 - 1071), έπέδραμον κατά τής Μ. Άσίας καί, νικήσαντες 
τούς Βυζαντινούς έν Μαντζικέρτ τής Αρμενίας, πέραν τής Θεοδοσιουπό- 
λεως (Έρζερούμ =  Γή Ρωμαίων), κατέλαβον βαθμηδόν τό μεγαλείτερον 
μέρος τής Μ· Άσίας, σχηματίσαντες τό Σελτζουκικόν Κράτος τοΰ Ρούμ, 
μέ έδραν τό Ίκόνιον, περί τό 1070. Επειδή δέ οί κάτοικοί του ήσαν Έλ- 
ληνοχρίστιανοί ώνομάσθη τό Κράτος αυτό «Ρούμ». Οί δέ Όγοΰζοι, άλλοι 
μέν, διά τής νοτίου Σιβηρίας καί διά μέσου τών Σαρματικών καί Σκυθι- 
κών χωρών, άκολουθοΰντες άλλους λαούς, Πετσενέγους, Κομάνους καί άλ
λους, έπέδραμον έπανειλημμένως κατά τής Θράκης, (ιδρα καί Καγκάρ Οΰ
ζους ή Κακαούζους), άλλοι δέ μοίρα τών δποίων ήσαν οί Τουρκομάνοι, είσέ- 
βαλον είς τήν Μ. Άσίαν ύπό τόν Έλ Τογρούλ καί έσχημάτισαν τόν Όθω- 
μανισμόν, δστις καί κατέλυσε τήν Βυζαντινήν Αυτοκρατορίαν. Οί δέ Κα- 
ταλανοί, άφοΰ έκορέσΟησαν σφαγών καί αρπαγών, βλέποντες οτι δέν ήδύ- 
ναντο πλέον νά ζήσωσιν είς τήν λεηλατηθεισαν Θράκην, άπεσύρθησαν μέ 
τούς ίππους των πρός δυσμάς καί πορευόμενοι διά Μακεδονίας καί Θεσσα
λίας, περιήλθον είς συγκρούσεις πρός τούς ηγεμόνας τών Θηβών Φράγκους, 
τούς δποίους νικήσαντες κατέληξαν είς τήν Αττικήν, δπόθεν έπεδόθησαν είς 
πειρατικάς πράξεις, έως δτου τελικώς κατεστρα/μησαν ύπό τών τελευταίων^
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κατακτητών τοΰ Ελληνισμού, τών ’Οθωμανών. Περί της εμφανίσεοος τών 
τελευταίων άναφέρομεν εις τό επόμενον κεφάλαιον τοΰ παρόντος συγγράμ
ματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 54m-
’Ο θω μ ανο ί—Ό θ ω μ α ν ισ μ ό ς .— 'Ίνα  εννοήσιομεν τήν γένεσιν τοΰΌθωμανι- 
σμοΰ εΐναι ανάγκη ν’ άνατρέξωμεν ένα αιώνα πρότερον, μέχρι τής Βασι
λείας τοϋ ιππότου αύτοκράτορος Μανουήλ τοΰ Κομνηνοΰ (1143 - 1180). 
Κατά τους χρόνους εκείνους μοίρα Τούρκων είχεν εισβάλει είς τήν χώραν 
τής Σεβαστείας. Ό  Μανουήλ έπήλθε κατ’ αύτών, εχων ώς μισθοφόρους καί 
τινας ίππότας τής Δύσεως Φράγκους. Κατά τήν μάχην εκείνην ό ίππος ένός 
Ιππότου, Φράγκου, έπληγώθη καί κατέστη ανίκανος. Ό  Φράγκος Ιππότης 
παρουσιάσθη τότε είς τόν αΰτοκράτορα καί εζήτησε νά τω δοθή- άλλος ίπ
πος, διά νά συνέχιση τόν αγώνα- Άλλ’ επειδή δέν ΰπήρχεν άλλος ίππος κα
τάλληλος, ό αύτοκράτα)ρ διέταξεν, δπως δοθή πρός τόν Ιππότην δ ίππος τοΰ 
Ίο)άννου Κομνηνοΰ, τοΰ έξαδέλφου του. Ό  Ιωάννης Κομνηνός, εκείνην 
τήν στιγμήν δέν εφερεν άντίρρησιν είς τήν διαταγήν τοΰ Βασιλέως καί έ- 
ςαδέλφου του. Μολαταύτα, θεωρήσας τοΰτο ώς μεγάλην προσβολήν πρός τό 
άτομόν του καί ευρών ευκαιρίαν ηύτομόλησε πρός τούς εχθρούς. Ό  Ίιοάν- 
νης οΰτος ήτο αδελφός τοΰ μετά ταΰτα βασιλεύσαντος ’Ανδρονίκου Α ’ Κο
μνηνοΰ 1183 - 1185. Οί Τούρκοι τόν ΰπεδέχθησαν μέ πολλάς τιμάς καί τόν 
παρέλαβον μαζί των κατά τήν επιστροφήν είς τήν χώραν των. Έκεί, έξι- 
σλαμισθείς, ένυμφεύθη τήν κόρην τοΰ ήγεμόνος. Έ κ τούτου έγεννήθη υιός, 
δ Σουλεϋμάν Σάχ. "Οτε ένηλικιώθη δ Σουλεϋμάν Σάχ, είχαν εισβάλλει είς 
τό Τουρκεστάν οί Μογγολοτάταροι τοΰ Μεγάλου Άσιάτου Κατακτητοΰ Τογ- 
γούζ ή Τσεκιζ Χάν, μεταβάλλοντες τά πάντα είς καπνίζοντα ερείπια. Ό  ή- 
γεμονεύων εκεί Σουλεϋμάν' Σάχ, διά νά μή πέση είς χεϊρας τών σκληρών 
εκείνων εχθρών, παρέλαβε 50 χιλ. ψυχάς καί έφυγε πρός δυσμάς. Μετά 
.πορείαν πολλών ημερών, διέβη τόν Ευφράτην, καί έβάδιζε διά Μεσοποτα- 
ιιίας πρός Μ· Άσίαν. Καθ’ δδόν δμως, πληροφορηθείς δτι οί Μογγολοτά- 
ταροι άφήκαν τήν χώραν του άποσυρθέντες έκεΐθεν, δ Σουλεϋμάν Σάχ, άπε- 
φάσισε νά έπιστρέψη είς τήν πατρίδα του. Άλλ’ ενώ διέβαινε τόν Ευφρά
την, μέ κατεύθυνσιν πρός άνατολάς. δ ίδιος, παρασυρθείς ύπό τοΰ ρεύματος 
τών ύδάτων τοΰ ποταμού, έπνίγη. Μεταξύ τών τριών υιών αΰτοΰ, οί όποιοι 
έμειναν ώς διάδοχοί του, ήτο καί δ Έ λ Τογρούλ (δίκαιος). Καί οί μέν άλ
λοι δύο παραλαβόντες τό πλήθος, έπέστρεψαν εις τήν χώραν των. Ό  Έλ 
Τογρούλ δμως, άφοΰ παρέλαβε 10 χιλ. μαχητάς, έστράφη πρός τήν Μι- 
κράν Άσίαν είς άναζήτησιν νέων εδαφών πρός έγκατάστασιν τών Τουρκο- 
μάνων του. Μετά πορείαν ημερών τινών καί ενώ εύρίσκοντο έπί μιας λοφο- 
σειράς, μέ σκοπόν νά κατέλθουν είς τήν πεδιάδα τής Άγκύρας, ή δποία ά- 
νήκεν είς τό Σελτζουκικόν Κράτος τοΰ Ίκονίου, παρετήρησαν παραδόξως,
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δτι,, κάτω εις τήν πεδιάδα, διεξήγετο μάχη μεταξύ δυο στρατευμάτων ά
γνωστων εί.ς αύτούς. Ό  Έλ Τογρούλ τότε έθεσε τόν στρατόν του εις διά- 
ταξιν μάχης έτοιμος νά βοηθήση (ώς δίκαιος) τόν άσθενέστερον έκ τών 
δύο άντιμαχομένων. ’Ησαν δέ ούτοι οί Σελτζοΰκοι τοΰ Ίκονίου οί μέν, οί 
δέ άλλοι ήσαν οί Μογγολοτάταροι τοΰ Τογγούζ - Χάν. Καί επειδή εΐδεν, 6- 
τι οί Σελτζοΰκοι ήρχισαν νά κάμπτωνται προ τής ορμής τών Μογγολοτατά- 
ρων, έπετέθη, άνετοε-ψε τούς Μογγολοτατάρους καί μετέβαλε τήν ήτταν τών 
Σ ελτζούκιυν είς νίκην.

Ό  Βασιλεύς τών Σιελτζούκων Άλαεδδίν, έξ ευγνωμοσύνης πρός τόν 
άδόκητον τοΰτον βοηθόν του, έχάρισεν είς αύτόν τήν χώραν περί τήν ’Ά γ 
κυραν, διά νά κατοικήση μέ τούς Τουρκομάνους ύπό τήν αρχηγίαν του, ά- 
ναγνωρίσας συνάμα αύτόν ώς Έμίρην. Κατά τό 1288 ό Εμίρης Έ λ Το
γρούλ άπέθανεν, άφήσας διάδοχόν του είς τό Έμιράτον τόν υίόν του Ό - 
σμάν. Ό  Όσμάν ή ΌΟωμάν ήτο ανεξίθρησκος καί ίπποτικός· Άναλαβών 
τήν αρχήν έπεδίδετο κυρίως είς λεηλασίας κατά τών έν Μ. Ά σία  περιοχών 
τοΰ Βυζαντίου. Επειδή δέ είς τόν στρατόν του κατετάσσοντο καί χριστιανό- 
παιδες, έκ τών πέριξ κατοίκων, έξισλαμιζόμενοι έκουσίως, άλλά μή στέρ- 
γοντες νά λογίζοονται ώς Τουρκομάνοι, πρός ίκανοποίησίν των έπενοήθη ο 
εθνικός δρος «Όσμανλή» δπερ σημαίνει οπαδός ή υπήκοος τοΰ Όσμάν. Ό  
δρος Όσμανλή (ή ’Οθωμανός 'Ελληνιστί) έσήμαινε πάντα άνήκοντα είς τήν 
δικαιοδοσίαν τοΰ Όσμάν καί οΰτως άπέβη είς τό έξης ώς διακριτικόν όνο
μα πάντων εκείνων οίτινες είτε έκ Τόυρκομάνο.)ν είτε έκ χριστιανών προερ
χόμενοι έξισλαμίζοντο. Ό  Άλαεδδίν, δ Βασιλεύς τοΰ Σελτζουκικοΰ Κρά
τους τοΰ Ίκονίου, άπέθανε τώ 1299. Τό κράτος του διενεμήθη είς τούς εννέα 
υιούς του έκ διαφόρων μητέρων. Ούτοι, περιήλΟον είς εμφυλίους πολέμους 
μεταξύ των. Ό  Όσμάν, ώς προνοητικός άρχων, έπωφελήθη έκ τοΰ έμφυ- 
λίου σπαραγμού τών τέκνων τοΰ Άλαεδδίν καί πρασέθεσεν άρκετά τμήματα 
τού Σελτζουκικοΰ Κράτους είς τό Έμιράτον τής Άγκύρας. Κατ’ αύτόν τόν 
τρόπον άπέβη λίαν ισχυρός, άπέσεισε τήν υποταγήν είς τούς Σελτζούκους 
καί άνεκήρυξεν εαυτόν «Σουλτάνον τοΰ Νέου Κράτους τών ’Οθωμανών». 
Κατά σύστημα ήσχολείτο είς έπιδρομάς καί κατακτήσεις έπί τών Βυζαντι
νών τμημάτων τής Μ· Άσίας. Χαρακτηριστικά δείγματα τών δραστηριοτή
των του αύτών ήσαν καί τά εξής:

Ένώ μία συνοδεία έπορεύετο, κομίζουσα τήν κόρην Όλοφύραν διά νά 
τήν ύπανδρεύση μέ τόν 'Έλληνα Φ.ρούραρχον ενός παρά τόν Σιαγγάριον 
Βυζαντινού φρουρίου, δ Όσμάν εστησεν ένέδραν, συνέλαβε δλην τήν συνο
δείαν καί άπήγαγε τήν νύμφην Όλοφύραν, τήν οποίαν ύπάνδρευσε κατόπιν 
μέ τόν υιόν καί διάδοχόν του Ό ρχάν. Τήν ώνόμασαν δέ οί Τούρκοι Νιλοφέρ. 
Ό φρούραρχος τών Βηλοκώμων (Μπιλετζίκ) Μιχαήλ Όξυγένειος (Σ π α 
νός) Κιοσέ Μιχάλ, λεγόμενος ύπό τών Τούρκων, έπί δέκα έτη έπολιορκήθη
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είς τό φρούριόν του ύπό τού Όσμάν, δστις καταλαβών τάς άγουσας πρός 
τό φρούριον οδούς δετ' έπέτρεψεν τόν ανεφοδιασμόν του με τρόφιμα καθ’ δ- 
λον αυτό τό διάστημα.

Ό  Μιχαήλ άνθίστατο, επικαλούμενος βοήθειαν παρά τοϋ Βυζαντίου 
ματαίως. Έπ! τέλους, ήναγκάσΟη νά παραδώση τό φρούριον είς τόν Όσμάν. 
Ό  Όσμάν άναγνωρίσας τόν Μιχαήλ ώς άνδρα σώφ.ρονα και νουνεχή, δ'χι 
μόνον δέν τόν έκακοποίησεν, αλλά τόν κατέστησε σύμβουλόν του κα! δμοτρά- 
πεζόν του. Καί οχι μόνον ένόσφ εζη δ Όσμάν δ Κιοσέ Μιχάλ, ήτο ή δεξιά 
χειρ τού Σουλτάνου, άλλά κα! μετά τόν θάνατον τού Όσμάν, δ υιός κα! διά
δοχος αυτού Ό ρχάν, έξηκολούθει κα! αυτός νά εχη τόν Μιχαήλ πλησίον 
του και νά άκολουθή τάς συμβουλάς του· Ό  Όρχάν, άναλαβών τήν εξουσίαν 
έπ! τού νεοπαγούς ’Οθωμανικού κράτους, κα! βλέπων τήν έγκατάλειψιν τών 
έν Μ. ’Ασία Βυζαντινών τμημάτων ύπό τής έν Κων)πόλει Κυβερνήσεως, έ- 
πολιόρκησε τήν ΙΙρούσσαν, μίαν τών σπουδαιότερων πόλεων τής Μ· ’Ασίας. 
’Απέκλεισε πάλιν, κατά τό σύστημα, πού έφήρμοζον οί νέοι ούτοι κατακτηταί, 
τάς δδούς έκ τού μακρόθεν κα! δέν έπέτρεπε τήν έξοδον τών κατοίκων ή τήν 
είσοδον τροφίμων είς τήν πόλιν έξ άλλων μερών- Μετά μακράν πολιορκίαν 
ιού είδους αυτού κα! ή Προΰσσα έπεσεν είς χεϊρας τοϋ δευτέρου τούτου Σουλ
τάνου τών ’Οθωμανών. Ευθύς αμέσως, κατέστησε ταύτην πρωτεύουσαν τοϋ 
'Οθωμανικού Κράτους 1326 μ.Χ, Ταύτα, συνέβαινον έν Μ. Άσίμ μεταξύ τού 
1250 καί 1326, ήτοι άπό τής εισβολής τών Τουρκομάνων τού Έ λ Τογρούλ 
είς τήν περιοχήν τής Άγκύρας, μέχρι τής άλώσεως τής Προύσσης ύπό τοϋ 
Ό ρχάν, δευτέρου Σουλτάνου τού ’Οθωμανικού Κράτους. Κατά τούς χρόνους 
τούτους τών 76 έτών ή έν Κων)πόλει εξουσία ήσκεΐτο ύπό Μιχαήλ Η ' τοϋ 
Παλαιολόγου, έλευθερωτού τής Κων)πόλεως, κα! πολλών άλλων έν Ευρώπη 
τμημάτων άπό τής Λατινοκρατίας καί. έν συνεχεία ύπό τών διαδόχων τού 
’Ανδρονίκου Β ' κα! τού συμβασιλέως αύτού Μιχαήλ θ ' .  Έ π ί ’Ανδρονίκου 
Β ',  ένεκα τής άχρηστεύσεως τοϋ στόλου, δ ήγεμών τών Σελτζούκων Τούρ
κων τοϋ Άϊδινίου, άποθρασυνθείς, άπετόλμα συχνάς έπιδρομάς καί διά θα
λάσσης ακόμη, λεηλατών τήν Θράκην. Ό  ’Ανδρόνικος, Β ',  βλέπων τούτο 
καί μή δυνάμενος νά πράξη τί τό σπουδαΐον, διά νά τόν άποτρέψη, κατεθλί- 
βετο. Τότε, δ Παλαιολόγος Φιλής, συγγενής τοϋ βασιλέως, άνήρ συνετός, και 
λόγιος, άλλ’ άμοιρος τών στρατιωτικών, έζήτησε νά επιτροπή είς αύτόν νά 
έπιλέξη έκ τής φρουράς, δσους άνδρας έθεώρει ικανούς, νά τόν βοηθήσουν 
διά νά καταδίωξη τούς Τούρκους τοϋ Χαλήλ- Καί πράγματι, άπετέλεσεν έξ 
αυτών έν μικρόν σώμα στρατού· ’Αφού δέ ένεθάρρυνε τούς άνδρας τούτους 
μέ λόγους πατριωτικούς κα! εδωκεν είς αύτούς κα! πολλάς ύποσχέσεις, έξε
στράτευσε. Συνήντησε τούς έχθρούς παρά τόν ρύακα Ξηρόγυψον, ενώ έ- 
πέστρεφον ούτοι μέ πολλά λάφυρα καί πολλούς αιχμαλώτους. Συνεπλάκη είς 
πεισματώδη αγώνα καί τούς ήνάγκασε νά έγκαταλείφουν τά πάντα καί νά
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αποχωρήσουν είς τήν Χερσόνησον τής Καλλιπόλεως, όπου ούτοι κατέφυγαν 
είς παραλιακόν τι φρούριον.

Ό  Παλαιολάγος Φιλής, ένισχυΟε'ις ύπό Σέρβων, έπολιόρκησε τό 
φρούριον. Οι εχθροί ήναγκάσθησαν τότε νά καταφύγουν είς πλοία Γενουαίων, 
εύρεθέντα εκεί κατά σύμπτωσιν. Παρά ταύτα όμως, άλλοι μέν έφονεύθησαν 
καί άλλοι ήχμαλωτίσθησαν.

Σ υμ πέρα σ μ α .— Τό ώς άνω έπεισόδιον, άποδεικνύει περιτράνως, ότι, 
εάν οί κυβερνώντες ειχον συνείδησιν καθήκοντος, ό λαός ασμένως θά έβοήθει 
τούτους πρός άπόκρουσιν τών έκάστοτε εχθρών.

Τά μετά  τάν θάνατον ’Α νδρονίκου Β ' εν Κ ω ν)π ό λ ει.— Τόν ’Ανδρό
νικον Β ' διεδέχθη ό έγγονός αυτού ’Ανδρόνικος Γ ',  όστις είχε στασιάσει 
κατά τού πάππου του έν Διδυμοτείχω.

Άπό τού 1321 τό κράτος εύρίσκετο είς εμφυλίους ’έριδας ένεκα τής έ- 
παναστάσεως τού έγγονού κατά τού πάππου. Έ πί επτά ετη διήρκεσεν ή πάλη 
αύτη μέχρι θανάτου τού γέροντος ’Ανδρονίκου Β ' 1328, ότε ό ’Ανδρόνικος 
Γ ' είσήλθεν είς Κων)πολιν καί κατέλαβε τόν θρόνον. Άλλ’ έπί Ανδρονίκου 
τοΰ Γ ',  ήσκει τήν βασιλικήν εξουσίαν, ένεκα άνικανότητος τού βασιλέως, ό 
έμπειρος καί πονηρός άνήρ ’Ιωάννης Καντακουζηνός, όστις, έπί Ανδρονίκου 
Β ' εΐχεν άνέλθει εις τά ύψιστα αξιώματα εφερε δέ τόν τίτλον «Μέγας Δομέ- 
στιχος». Ά λλ’ έπειδή, ό Ανδρόνικος Γ ',  άπέθανε τό 1341, ό θρόνος περιήλ- 
θεν είς τόν ανήλικον υιόν του Ίωάννην τόν Ε ',  ύπό τήν κηδεμονίαν τής μη- 
τρός του ’Άννης τής Σαβοΐας καί τού Καντακουζηνού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 55ον

Ή  επ ί τοΰ  Β υζα ντίου  έπ ιβ λα β ή ς π ο λ ιτε ία  Κ  αντακουζηνοΰ .—
Ό  ’Ιωάννης Καντακουζηνός ήτο άνήρ εύπαίδευτος, λόγιος, ευφυής καί 
πολύτροπος, συνάμα δέ καί παλίμβουλος καί εκδικητικός. 'Ως άνε- 
φέρθη ήδη, έπί Ανδρονίκου Γ ',  έξήσκει όλην τήν βασιλικήν εξουσίαν 
(13.28 — 1341), μετά δέ τόν θάνατον αυτού έκηδεμόνευσε καί Ίωάννην τόν 
Ε ',  Παλαιολόγον, υιόν τού Ανδρονίκου Γ '.  Άλλ’ ή βασιλομήτωρ ’Άννα, σύ
ζυγος τού άποθανόντος Ανδρονίκου Γ ' καί μήτηρ τού Ίωάννου Ε ',  φοβού
μενη μήπως ό Καντακουζηνός σφετερισθή τόν θρόνον τού υιού της, άντέ- 
πραττε πρός αύτόν. Καί διά νά τόν άπομακρύνη έκάλεσεν είς βοήθειάν της 
τούς Τούρκους τής Φιλαδέλφειας. Ούτοι, διαβάντες τόν Ελλήσποντον, έλεη
λάτησαν τήν Θράκην, έξηνδραπόδισαν πλείστους οσους έκ τών κατοίκων αυτής 
καί άπήλθον. Είς έπίμετρον, ό Καντακουζηνός, προσέφερε τότε τήν κόρην του 
Θεοδώραν, ώς σύζυγον, είς τόν Σουλτάνον τών Όθοομανών Ό ρχάν, έν Προύσ- 
ση. Τούτο διά νά έχη καί αυτός τήν βοήθειαν ισχυρού τίνος ήγεμόνος. Καί 
κατώρθωσαν μέν οί φίλοι τής Βασιλίσσης ’Άννης, διά ραδιουργιών, νά τόν 
άπομακρύνουν τής Κων)πόλεο>ς. Ούχ ήττον όμως ό έν Διδυμοτείχω εύρισκά-
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μένος στρατός, άφοσιωμένος είς αύτόν, τόν άνεκήρυξε συναυτοκράτορα Ί -  
ωάννου τοΰ Ε ' 1347. Μεθ’ δ, δ Καντακουζηνός, ή Βέλη σε νά υπαγάγω καί 
τήν Θεσσαλονίκην ύπό τήν εξουσίαν του, τήν οποίαν κατ’ εκείνην τήν εποχήν 
διηύθυνε τό νεοφανέν κόμμα τών λεγομένων Ζ η λ ω τ ώ ν. Πλήν δμως, διά 
νά επιτυχή τούτο, έκάλει είς βοήθειαν του άλλοτε μέν Σέρβους, άλλοτε δέ 
Τούρκους έξ 5Ασίας, προσφέρων είς αύτούς ανταλλάγματα. Τό αποτέλεσμα 
ήτο, δτι ούτοι διηνεκώς έλεηλάτουν τάς χώρας τού έν αναστατώσει κράτους 
καί άπήρχοντο, κομίζοντες λάφυρα καί αιχμαλώτους. Έ κ παραλλήλου, οί ’Ο
θωμανοί τού Ό ρχάν έξηκολούθουν πάντοτε καταλαμβάνοντες, έν πρός εν, 
τα έν Μ. Άσίμ φρούρια τού Βυζαντίου, τό όποιον έσπαράσσετο ύπό εμφυλίων 
ερίδων τών πέριξ τού θρόνου τού δσημέραι καταρρέοντος Κράτους, δια
πληκτισμένων αρχόντων του. ‘Ωστόσον, τό σπουδαιότερον καί μέ τάς όλε- 
θριοτέρας έπιπτώσεις γεγονός, έπί τής συμβασιλείας Ίωάννου τού Ε ' καί 
Ίωάννου τοΰ Σ τ ' Καντακουζηνού, ύπήρξεν ή περί τό 1348 έγκαθίδρυσις 
της ’Οθωμανικής εξουσίας έπί Εύρωπαϊκού εδάφους διά τής καταλήψεα)ς 
τής Καλλιπόλεως καί τού 'Ιερού ’Όρους τής Θράκης ύπό τού Γαζή Σουλεϋ- 
μάν, πρωτοτόκου υιού τού Ό ρχάν έκ τής πρώτης συζύγου αύτού Όλοφύρας- 
Άναμφισβήτητον δέ είναι δτι, τό γεγονός τούτο ύπήρξεν ή έμμεσος συνέπεια 
τού έν Μ. Ά σίφ θεσπισθέντος ύπό τού Ό ρχάν θεσμού τού Παιδομαζώματος.

Τό πα ιδομ ά ζω μ α  ( ’) .— Ό  Ό ρχάν, έν Προύσση, έβλεπεν, δτι τό Βυ
ζαντινόν κράτος, ημέρα τή ημέρα, χειροτερεύει καί δτι εύρίσκεται είς τό τέ
λος του. Λιατί λοιπόν δ ΌΟωμανισμός νά μή διαδεχθή τήν Βυζαντινήν κυ
ριαρχίαν έν τε τή Ά σία καί τή Εύρώπη; Άλλ’ δ ’Οθωμανικός λαός του ήτο 
ολίγος. Επομένως, δέν ήτο δυνατόν νά έχη στρατιωτικάς δυνάμεις ίκανάς 
κατ’ αριθμόν, αίστε νά έπιδοθή άνενδοιάστως είς τήν κατάκτησιν τών υπο
λοίπων εδαφών τού φθίνοντος Βυζαντίου. Έσκέφθη τότε δτι, δ μόνος τρόπος 
διά ν’ άπαρτίση στρατόν πολυάριθμον, ήτο νά στρατολογήση τήν νεολαίαν 
τών Χριστιανών τού έν Ά σία άρτισυστάτου κράτους του. Άλλ’ ώς πιστός 
Μουσουλμάνος δέν ήδύνατο νά πράξη τοιούτον τι. Διότι, τό Κοράνι, ρητώς 
απαγορεύει είς μή Μουσουλμάνους νά μετέχωσι στρατιωτικής υπηρεσίας δΓ 
ύποθέσεις τού Μουσουλμανισμού. Έκάλεσε λοιπόν τόν ερμηνευτήν τού Κορα
νίου Καρά Χαλήλ Τσεντερελή καί άνέθηκεν είς αύτόν νά έξετάση, άν ύπάρ- 
χη, έν τώ Κορανίιο, ρήτρα τις, έπιτρέπουσα τήν στρατολογίαν χριστιανών 
καί έν γένει αλλοθρήσκων. Ό  Καρά Χαλήλ, παρουσιασθείς μετά τινας ημέ
ρας πλήρης χαράς, άνέφερεν είς τόν Σουλτάνον, δτι τό ιερόν Κοράνιον περι
έχει μίαν ρήτραν, ήτις λέγει: «Πάς άνθρωπος, άφ’ δτου γεννηθή, μέχρι τού 
Ί 3ου έτους τής ηλικίας του είναι Μουσουλμάνος, είς οίονδήποτε θρήσκευμα

1. Βλ, και «Θρακικά», Τ . 34ος, «Το Παιδομάζωμα» σ. 143. Μ ελέτη τον Ιδιον, 
λίαν εμπεριστατω μένη.
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χ.α). άν έγεννήθη ( ') .  Έάν δέ δ αλλόθρησκος έμμείνη είς τό θρήσκευμά του 
καί μετά τό 13ον έτος τής ηλικίας του, τότε πλέον δέν είναι. Μουσουλμάνος»· 
«Επομένως έάν στρατολογήσωμεν παϊ.δας αλλοθρήσκων, κάτω τοΰ 13ου έ
τους, στρατολογοΰμεν Μουσουλμάνους. Έάν δέ τά παι.διά ταΰτα, διδασκόμενα 
καί κατηχούμενα είς τήν Θρησκείαν τοΰ Προφήτου, έμμείνουν καί μετά τό 
13ον έτος τής ηλικίας των είς τό θρήσκευμα πού θά διδάσκονται, μέχρις δ- 
του φθάνουν τό 13ον έτος, θά έχωμεν τελείους Μουσουλμάνους»· Τότε έκά- 
λεσαν καί τόν έτερον σύμβουλον τοΰ Ό ρχάν, τόν Κισσέ Μιχάλ, χριστιανόν 
ετι όντα, καί άνεκοίνωσαν τά σχεδιασθέντα- Ό  Μιχάλ, είτε διότι ήθελε νά 
καταστήση όλιγώτερον οδυνηρόν τό νέον τοΰτο πλήγμα έπί τοΰ χριστιανικού 
κόσμου, είτε διότι, έκ πείρας, είχεν αμφιβολίας διά. τήν έπιτυχίαν τοιούτου 
εγχειρήματος, συνεβούλευσε νά προβώσι κατ’ άρχάς δοκιμαστικός, στρατο- 
λογοΰντες χιλίους μόνον παιδας χριστιανών. Συγκεκριμένος νά όδηγήσωσι 
τούτους, είς Προΰσσαν δπου ύπό τήν έπίβλεψιν πεπειραμένων Ουλεμάδων, 
φροντιζόντων οχι μόνον διά τήν σωματικήν αγωγήν τών παίδων άλλά καί 
διά τήν έπιμελημένην διδασκαλίαν τής Θρησκείας τοΰ προφήτου, θά εφθανον 
ούτοι βαθμηδόν είς τό έτος τής περιτομής (συνήθως τό 12ον). ’Έπειτα, νά 
υποβάλουν τούτους είς εντατικήν στρατιωτικήν έκπαίδευσιν μέχρι τής ένη- 
λικιώσεώς των, κατά τρόπον ώστε ν’ άποβώσιν ούχί μόνον Μουσουλμάνοι πι
στοί, άλλά καί στρατιώται άφοβοι καί είς τόν Σουλτάνον άφωσιωμένοι, τόν 
οποίον καί νά θεωρώσι είς τό εξής πατέρα των, ευεργέτην καί προστάτην. 
Αί συμβουλαί αύταί τοΰ Κιοσέ Μιχάλ έφάνησαν είς τούς δύο άλλους πολύ 
δρθαί, έγένοντο δέ άσπαστα!, καί έτέθησαν αμέσως είς εφαρμογήν (1327) ■ 
Έστάλησαν αύθωρεί, έντεταλμένοι είς τά περίχωρα τής Προύσσης καί έμάζευ7 
σαν χιλίους παιδας έκ τών έλληνοχριστιανών, μεταξύ 5ου καί 7ου έτους τής 
ηλικίας των, τούς έφεραν είς Προΰσσαν καί έκεΐ έθεσαν αυτούς ύπό τήν έπο- 
πτείαν καταλλήλων Ουλεμάδων, οί όποιοι έδίδαξαν είς αυτούς καί τήν γλώσ
σαν τών Τούρκων καί τήν θρησκείαν τοΰ Προφήτου. Άνετρέφοντο είς έπί 
τούτω κτίρια κατά ηλικίας· Καί έπειδή κατ’ έτος έλαμβάνοντο άνά χίλιοι παΐ- 
δες, άπετελέσθη μέχρι τοΰ 1348 ένας νέος στρατός, έκ χριστιανοπαίδων έξι- 
ολαμισθέντων, πολεμοχαρών, φανατικών καί έχθρικώς διακειμένων κατά παν- 
ιός χριστιανικού, έκ 10 χιλιάδων. Καί τό μέν πεζικόν ώνομάσθη Γενί —

1. 'Η  ρήτρα αϋτη έτέΟη είς τό Κοράνιον κατά συλλογισμόν, ληγθεϊσα  άπό τοϋ 
' Ιεροΰ Ευαγγελίου, διότι τό Ιερ ό ν  Εύαγγέλιον αναφέρει οτι ό Ίησοϋς, αποτεινόμενος 
πρός τους μαθητάς, κωλύοντας τάς μητέρας νά παρουσιάσουν τά  τέκνα των διά νά τά  
ενλογήση ειπεν. « 'Ά φ ετε  τά  παιδία έλθεϊν πρός μ ε , τών τοιούτων γάρ έστϊ ή β α σ ι
λεία τών ουρανών». Καί άλλαχοϋ : « ’Εάν μή γένησΟε ώς τά  παιδία, ούμή είσέλθητε είς 
τήν βασιλείαν τών ουρανών». ’Ά ρ α  ό Χριστός βέβαιοί οτι τά  παιδία είναι άναμάρτη- 
τα, «Σεσωσμένα.» άρα Μουσουλμάνοι άπό τήν λέξιν Σελάμ=Ειρήνη καί έξ αυτής σε-  
λαμέτ—σωτηρία καί Μουσουλμάν—σεσωσμένος.
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τσερή (Νέος στρατός). Τό δέ ιππικόν Ίσπαχή. ’Επί πλέον, τό τοιοΰτον με
τράν, τό έφαρμοσθέν κατ’ άρχάς είς τό έν Άσίφ ’Οθωμανικόν Κράτος, εφ?/- 
ρε και τά έξης αποτελέσματα·

Π  ρ ώ τ ο ν . — Ηΰξησε τόν πληθυσμόν τοΰ Τουρκικού στοιχείου, πού 
ήτο όλιγάριθμον, έναντι τοΰ έλληνοχριστιανικοΰ, τό όποιον ήτο πολυάριθ
μον. Διότι έθεσπίσθη νόμος κατά τόν όποιον, εάν μία οικογένεια ήθελε ν’ ά- 
παλλάξη τό τέκνον της εκ τής στρατολογίας τοΰ Γενιτσαρισμοΰ, έπρεπε προ
ηγουμένως νά έξισλαμισθή ολόκληρος. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον αί πλεΐσται 
οίκογένειαι τών Έλληνοχριστιανών έξισλαμίζοντο.

Σ η μ ε ίω σ ις . Οί Χριστιανοί τής Μικράς ’Ασίας ώς καί τής Θράκης, 
διά νά σώσουν τά τέκνα των άπό τοΰ ένεργουμένου έξισλαμισμοΰ καί κατα- 
τάξεως εις τόν Γενιτσαρισμόν έξισλαμίζοντο άθρόως μέ τήν ελπίδα, ότι δέν 
θά άργήση ή άπελευθέρωσις καί ή επαναφορά των είς τόν Χριστιανισμόν. 
Διότι ήλπιζον ότι ή Χριστιανική Ευρώπη δέν θά άργήση νά κινήση μεγάλην 
Σταυροφορίαν, διά νά έκδιώξη τούς Τούρκους- Άλλά τά έτη, αί δεκαετηρί
δες καί οί αιώνες παρήλθον, χωρίς νά τολμήσουν οί χριστιανοί τοιοΰτον τι. 
"Επομένως, ή έξισλαμιζομένη γενεά έκάστης οικογένειας, ενόσω έζη, διετήρει 
τήν Ελληνοχριστιανικήν συνείδησιν άφανώς· Άλλ’ άφοΰ έξέλιπεν έκείνη ή 
γενεά, οί μεταγενέστεροι άπόγονοι, άπέβαλλον καί γλώσσαν καί συνείδησιν 
Ελληνοχριστιανικήν. Καί οΰτω βλέπομεν ότι όσημέραι τό μέν Ελληνικόν 
’Έθνος έμειοΰτο, τό δέ Τουρκικόν ηΰξανε, διότι προσελάμβανεν είς τάς τά
ξεις του ετοίμους πληθυσμούς.

Δ ε ύ τ ε ρ ο  ν·— Ήλάττωσε τόν Ελληνικόν Κόσμον, ώστε ν’ άποβή ά- 
κίνδυνος διά τό Όθιομανικόν Κράτος, τό όποιον πάντοτε έφοβεΐτο έξέγερσιν 
τών Χριστιανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 56ον

Κατάληψις τής Κων)πόλεως ύπό τοΰ Σουλεϋμάν πασα Σ εχζαδέ(').—
Ό  υίός τοΰ Ό ρχάν, ΣΙουλεϋμάν, πασάς ό ήγεμών τής Νίκαιας,
διετάχθη ύπό τοΰ πατρός του νά παραλαβή έξακοσίους (G00) Γε
νιτσάρους καί καταλάβη τά παραλιακά φρούρια τών Βυζαντινών άπό τής
Κυζικινής Χερσονήσου (Καπού δάγ) μέχρι τοΰ Ελλησπόντου, έπί τής ’Α
σιατικής παραλίας τής Προποντίδος. Ό  Σουλεϋμάν, έκ Προύσσης έκκινήσας 
αί τόν στρατόν του, έφθασεν είς Κύζικον (Άρτάκην), θέρος τοΰ 1348- "II- 
τί, εσπέρα καί άπεφάσισε νά διανυκτερεύση, έξωθι τής πολίχνης Άρτάκης, 
παρά τά έρείπια άρχαίου ναοΰ τοΰ Απόλλωνος. Ό  Σουλεϋμάν, αδαής όλως 
μορφώσεως ών, ούδεμίαν σημασίαν έδωκεν είς ταΰτα. Άλλως τε, ή χώρα 
τοΰ βασιλείου των, ή Βιθυνία, ήτο πλήρης τοιούτων έγκαταλελειμμένων ναών 
τής τε άρχαιότητος καί τής Βυζαντινής έποχής. "Ητο ή στιγμή κατά τήν 6-

1. Β λ. και «Θ ^ακικά», Τ . 29ος, α. 286.
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ποίαν έδυεν δ ήλιος καί άνέτειλεν ή Πανσέληνος. Επειδή δέ ή θάλασσα ήτο 
τελείως ήρεμος, ώς καθρέπτης, μόλις έξήλθε τοΰ δρίζοντος ή σελήνη, έσχη- 
ματίσθη μία φωτεινή γραμμή, διήκουσα από τής παραλίας εκείνης μέχρι τής 
απέναντι Θρακικής ακτής. Τό φυσικόν τοΰτο φαινόμενον, δηλονότι τήν φω
τεινήν γραμμήν έπί τής γαλήνιώσης θαλάσσης, δ πλήρης θρησκοληψίας καί 
προλήψεων ήγεμονόπαις ούτος, έξέλαβεν αμέσως ώς θειον σημεΐον, ώς ύπό- 
δειξιν, τρόπον τινά, πρός αύτόν τοΰ Αλλάχ, νά ένωση τήν απέναντι Θράκην 
μέ τό έν Μ. ’Ασία κράτος του.

Άφοΰ δέ κατέλαβε τήν Άρτάκην καί άφήκεν έκεϊ φρουράν, προύχώρησε 
παραλιακούς καί καταλαμβάνουν τά έν τώ μεταξύ έγκαταλελειμμένα παράλια 
πολίσματα, μετά τινας ημέρας, άπέληξεν είς τό φρούριον τής Τσίμπης (Τσαρ- 
5άκ) τό δποΐον έ'κειτο είς τήν είσοδον τοΰ Ελλησπόντου, έναντι τής Καλλι- 
πόλεως, ολίγον βορειότερον τής Λαμψάκου. ’Εκεί έναυλόχουν τρία πλοία εμ
πορικά. Προσέτι, κατά τό διάστημα τής πορείας του πρός τήν Τσίμπην, εί
χε συμβή σφοδρός σεισμός, συνεπεία τοΰ οποίου ειχον καταρρεύσει τά τείχη 
τών φρουρίων τής Θρακικής Χερσονήσου. Άμφοτέρας αύτάς τάς συμπτώ
σεις, δ Σουλεϋμάν, έθεώρησεν επίσης ώς ευδοκίαν τοΰ Αλλάχ πρός αυτόν, έρ- 
μηνεύσας αύτάς δτι ό Θεός τόν βοηθεΐ είς τήν κατάληψιν τής Θράκης. Έ - 
πεβιβάσθη λοιπόν μέ τόν ολίγον στρατόν του, έκ 400 .περίπου άνδρών, διότι 
τούς άλλους τούς ειχεν αφήσει είς διάφορα σημεία τής διαδρομής του, καί 
ύπεχρέωσε τούς πλοιάρχους νά τόν διαπεραιώσουν είς τήν απέναντι Θρακι- 
κήν Χερσόνησον, δπου έκειτο ή Καλλίπολις. Άλλ5 ιός φαίνεται, νότιος άνε
μος, παρέσυρε τά πλοία πρός βορράν καί ή άποβίβασις έγένετο 15 χιλιόμε
τρα βορειότερον τής Καλλιπόλεως, είς τήν παραλίαν τής αρχαίας Πακτύης, 
ήτις ήτο ερειπωμένη καί έρημος. ’Εκεί συνέλαβον διερχόμενον κάποιον Βολε- 
ρινόν, τόν δποΐον ήγγάρευσαν νά τούς δδηγήση είς τήν ολίγον νοτιώτερον εύ- 
ρισκομένην Βολερόν, μεταξύ Πακτύης καί Καλλιπόλεως. Καί άφοΰ κατέλα- 
βον τό χωρίον έκεΐνο, διότι τά τείχη του ήσαν κρημνισμένα έκ τοΰ προηγη- 
Οέντος σεισμού, κατηυθύνθησαν είς τήν Καλλίπολιν, τήν δποίαν καί κατέλα
βαν, άνευ ούδεμιάς άντιστάσεως, έφ’ δσον καί αυτής τά τείχη ήσαν κατεστραμ
μένα καί οί κάτοικοι όλίγιστοι, κατόπιν τής προ ολίγων ετών σφαγής των ύ
πό τών Καταλανών. Καί επειδή τό μέρος αυτό, καί λιμένα ασφαλή εΐχε διά 
τά πλοία τής εποχής έκείνης καί θέσιν, έπί μικράς Χερσονήσου, φύσει όχυ- 
ράν, έπεσκεΰασε τά τείχη καί έθηκεν έπί τής άκροπόλεως (δπου σήμερον τό 
Λιοικητήριον καί τά Δικαστήρια) άνάλογον φρουράν. Τό καταπληκτικώτερον 
δμως είναι δτι, δ αύτοκράτωρ Ιωάννης δ Ε ',  μαθών τήν κατάληψιν τής Καλ
λιπόλεως ύπό τών ’Οθωμανών, άπεφάνθη έν τή βλακεία του: «’Έχασα ένα 
σταΰλον βοών καί χοίρων». Ά λλ’ δ πενθερός του, ’Ιωάννης Καντακουζηνός, 
ο δποΐος είχε μεγάλην πείραν, είχεν ευθύς έννοήσει δποίαν καί πόσην σημα
σίαν είχε διά τήν Θράκην καί τήν Κων) πολιν ή κατάληψις τής Καλλιπόλεως
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καί ή όχύρωσις αυτής υπό τών ’Οθωμανών. Δι.ά τοΰτο, άπετάνθη πρός τόν 
γαμβρόν του βασιλέα Ό ρχάν καί, έζήτησε ν’ άποδοθώσιν εις τό Βυζάντιον αί 
καταληφθείσαι θέσεις έπί τοϋ Ευριοπαϊκοΰ έδάφους. Ό  Όρχάν, τήν ανάγκην 
φιλοτιμίαν ποιούμενος, έκάλεσε τόν πενθερόν του Καντακουζηνόν καί τόν 
υιόν του Γαζή Σουλεϋμάν, είς συνέντευξιν, παρά τινι παραλία τής Προποντί
δας, έπί τής Ασιατικής ακτής, διά νά εξετάσουν τό ζήτημα. Κατά τήν συ- 
νέντευξιν ταύτην, ό Ό ρχάν συνεβούλευσε τόν υιόν του Σουλεϋμάν νά κρά
τηση τά ύπ’ αύτοΰ καταληψθέντα Ασιατικά εδάφη καί νά άπο·δώση τά έπί 
τής Ευρώπης δύο φρούρια Καλλιπόλεως καί Βολεροΰ· Άλλ’ είς ταΰτα δ Σου
λεϋμάν άπήντησεν: «Ό  ’Αλλάχ μοί τά εδωκε, διότι καί τό σημειον τό φωτει
νόν ό Αλλάχ τό έκαμε πρός εμέ καί τόν σεισμόν ό Αλλάχ, τόν έκαμε, διά νά 
μέ διευκολύνη, αλλά καί τά πλοία, πού εύρέθησαν εις τήν Τσίμπην κατ’ οι
κονομίαν τοΰ Αλλάχ εύρέθησαν έκεί· Επομένως, εάν τά παραδώσω, παρα
βαίνω τήν θέλησιν τοΰ ’Αλλάχ. Καί δέν επιτρέπεται ένας μέλλων βασιλεύς τών 
πιστών τοΰ Προφήτου νά παραβαίνη τήν θείαν θέλησιν». Τήν γνώμην ταύτην 
παρεδέχθη καί δ Ό ρχάν ώς ορθήν. Ό  δέ Καντακουζηνός, άποτυχών είς τό 
διάβημά του, έπέστρεψεν άπρακτος, Ά πό τότε ακριβώς άρχεται ή νέα τρα
γωδία τής Θράκης, ήτις απέληξε μετά ένα αιώνα καί είς τό τέλος τής Βυζαν
τινής αύτοκρατορίας, ώς θά ίδωμεν·

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 57ον

Ή  κατάληψις τοΰ 'Ιεροΰ Ό ρους ύπό τοΰ Σουλεϋμάν Σεχζαδέ.—
Ό  Σουλεϋμάν έλθα>ν είς Καλλίπολιν, παρέλαβεν ασους Γενιτσάρους έχρειάζε- 
το καί είσέβαλεν είς τήν εξω τής Χερσονήσου Θράκην. Διά τής Βολεροΰ, προ- 
χωρήσας κατέλαβε τήν Λυσιμάχειαν(Έξαμίλιον)έρημωμένην τό πλεΐστον ύπό 
τών Καταλανών. Μεθ’ δ διέβη τό τείχος τοΰ Μιλτιάδου, τό άπό τοΰ Μελανός 
κόλπου μέχρι Προποντίδος έξικνούμενον. Έκεΐθεν, είσήλθεν είς τήν λεκάνην 
τοΰ Μελανός, ποταμοΰ, καταλαβών τήν πεδιάδα τής Άφροδισιάδος (Έ φ ρ ις  
Καδήκιοϊ). Ήκολούθησε τήν κοίτην τοΰ Μέλανος ποταμοΰ μέχρι τοΰ χωρίου 
Λιμνίσκης καταλαβουν τά ευρισκόμενα αιγοτρόφα χωρία· Έκεΐθεν, διέβη τήν 
δασώδη περιοχήν καί επεσεν είς τό δυτικόν μέρος τής οροσειράς τοΰ Ίεροΰ 
’Όρους, καταλαβουν τό έγκαταλελειμμένον φρούριον τής Σαναδίας (Σαντίκ) 
καί μετά ταΰτα τήν ολίγον βορειότερου Καστάμπολιν. Συνεχίζων, ήκολούθη
σε τήν κοίτην τοΰ κυριωτέρου πλοκάμου τοΰ Μέλανος ποταμοΰ ήΜεγαρέμα) 
καί εφθασε μέχρι τών πηγών του, κάτωθεν τής ύψηλοτέρας κορυφής τής φε- 
ρομένης ύπό τό όνομα «Πύργος». Ά πό τής άριστεράς όχθης τοΰ Μεγαρέμα- 
τος, ήκολούθησε τήν ατραπόν καί άνέβη έπί τής ράχεως τοΰ Ίεροΰ ’Όρους. 
Άκολουθήσας τήν ράχιν, περί τήν μίαν ώραν, έφθασεν είς τόν Πύργον, είς 
ύψος χιλίων μέτρων άπό τής έπιφανείας τής θαλάσσης. Στρέψας τό βλέμμα
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όλόγυρα, έπ! τοΰ Πύργου, έξέστη άπό το 0έα;μα πού έξετυλίσσετο ενώπιον 
του. Πρός άνατολάς, έφαίνοντο, δλα τά παράλια τής Μ. ’Ασίας, τά δποΐα 
είχε καταλάβει προτού διαβή τόν Ελλήσποντο, τά ό'ρη τοΰ Όλυμπου, τής 
Προύσσης, ή Κυζικινή Χερσόνησος κα! τό όρος τής ’Ίδης. Πρός βορράν, δ 
Βόσπορος κα! ή Κων) πόλις. Πρός νότον ό Ελλήσποντος κα! ή Θρακική 
Χερσόνησος. Κα! πρός δυσμάς ή Θράκη, μέχρι τής Ροδόπης κα! τής Άδρι;/,- 
νουπόλεως. Μέσα εις τό βάθος τής πεδιάδος διεκρίνετο ή πόλις τής Μεγά
λης Α γοράς (Μάλγαρα) έν δλη τή έκτάσει της, άν κα! άπέχη α,ΰτη 1'2 ώ
ρας πορείας άπό τής κορυφής εκείνης. Σαγηνευθείς άπό τήν ωραιότητα τής 
τοποθεσίας κα! τής φαινομένης χώρας, τήν μέν τοποθεσίαν άπεκάλεσε «Μπα- 
κατζάκ — τεπέ» δηλ. λόφον σκοπιάς, τήν δέ χώραν έχαρακτήρισεν ώς μέγα 
υποστατικόν άνευ κυρίων. Τοΰτο διότι, έως εκείνην τήν στιγμήν, ενώ είχε 
καταλάβει τόσην έκτασιν, ούδεμίαν συνήντησεν άντίστασιν ούτε έκ μέρους τής 
Βυζαντινής ’Αρχής άλλ’ ούτε κα! έκ μέρους τών κατοίκων τής περιοχής. Δια- 
τί λοιπόν έσκέφθη νά μή δοκιμάση νά καταλάβη καί τήν λοιπήν Θράκην; Με
τά ταΰτα, κατήλθεν έκ τής κορυφής Μπακατζάκ — τεπέ κα! έπέστρεψεν είς 
Καστάμπολιν. Έκεΐθεν άφοΰ ανέπαυσε τόν ολίγον στρατόν του έπί τινας η
μέρας, προήλασε πρός δυσμάς διά τά Μάλγαρα, άπέχοντα 9 ώρας. Άλλά, 
προτού φθάση έκεΐ συνεκρούσθη άπροσδοκήτως, καθ’ οδόν, πρός Βυζαντι
νόν ιππικόν τό όποιον προήρχετο έκ Μαλγάρων. Κατά τήν σύγκρουσιν ταύ
την τό πλεϊστον, τών πεζών αύτοΰ, έξοντώθη, ό ίδιος δέ φερόμενος έπ! ήμιό- 
νου έπληγώθη θανασίμως κα! φεύγων κατώρθωσε νά φθάση είς τήν Βολερόν 
μέ ολίγους, οι όποιοι κα! διέδωσαν σκοπίμως οτι ό Γαζή Σουλεϋμάν έτραυμα- 
τίσθη πεσών έκ τοΰ ήμιόνου του, ένώ έκυνήγα ένα Ιέρακα.

Σ η μ ε ίω σ ις .— ’Έξωθεν τοΰ χωρίου, οπού ειχε πληγωθή, είς τά άρι- 
στερά τής δημοσίας όδοΰ έκ τοΰ Ιερού ’Όρους πρός τά Μάλγαρα, υπήρχε 
μία πέτρα ενός κα! ήμίσεως (1.1)2) μέτρου μήκους, 0,75 μ. πλάτους και 
ενός δευτέρου (1 )2 ) μ. ύψους έπ! τής επιφάνειας τής οποίας ήσαν έσκαλι- 
σμένα τύπος οπλής ήμιόνου κα! τύπος πέλματος κυνός. ΟΊ δέ μουσουλμάνοι 
χωρικό! διηγούντο κατά παράδοσιν, οτι ό ήμίονος τοΰ Σουλεϋμάν, έν τή 
ορμή του κατά τό κυνήγιον τοΰ ιέρακος, έπάτησεν έπ! τής πέτρας έκείνης,, πα- 
ρακολουθούμενος ύπό τοΰ κυνός, κατά τήν κατάβασιν δμως πρός τά εμπρός 
άνετράπη κα! δ άναβάτης πεσών, έκτύπησεν είς διάφορα μέρη τοΰ σώματός 
του κα! είς τήν κεφαλήν. Κα! ταΰτα μέν λέγει ή παράδοσις. Ό π ω ς κα! αν 
έχη τό πράγμα, τό βέβαιον είναι, δτι δ Σουλεϋμάν προεΐδεν δτι θά άποθάνη 
και άφήκε προφορικήν διαθήκην, αί παραγγελίάι τής οποίας έτηροΰντο μέ- 
χρις εσχάτων. Ώ ς φαίνεται δέ, έκ τών παραγγελιών πού ε δίσκε ν, ούτος ήτο 
ανεξίθρησκος. Κα! είς τοΰτο είχεν έπηρεασθή προφανώς ύπό τής μητρός 
του Όλοφύρας (Νιλοφέρ), χριστιανής ούσης πρότερον διότι δέν κάμνει διά- 
κρισιν Χριστιανών κα! Μωαμεθανών. Ό ριζεν, έπ! παραδείγματι, δτι οί φόροι
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τής δέκατης τών γεννημάτων όλων τών κατά καιρούς κατοίκων τής περιοχής, 
πού είχε καταλάβει θά κομίζωνται εις τήν Βολερόν. Καί εκ τοΰ ποσού τοΰ σί
του θά κατασκευάζηται καθημερινώς ποσότης άρτου., ή οποία θά διανέμηται είς 
τάς απόρους οικογένειας, χήρας καί ορφανά τής Βολεροΰ καί Καλλιπόλεως, 
αδιακρίτως φυλής καί θρησκεύματος· Έκάστην δέ Παρασκευήν θά σφάζη- 
ται ένα κριάρι, τό όποιον θά βράζηται μέ πληγούρι (καί τελευταίως μέ ρύζι) 
καί θά δίδηται άνά μία μερίς εκ τούτου του φαγητού μέ άνάλσγον μερίδα άρ
του είς κάθε διαβάτην τής ήμέρας εκείνης, αδιακρίτως φυλής καί θρησκεύ
ματος. Έ π ί τοΰ τάφου του είχεν έγερθή καί έσώζετο μέχρι τών ημερών μας 
μεγαλοπρεπές Μαυσωλεΐον. Παρ’ αύτώ υπήρχε Τεκές (Μοναστήριον), τοΰ 
οποίου οί Δερβίσαι έφρόντιζον περί τής πιστής έκτελέσεως τών παραγγελιών 
εκείνων. Έκεΐ δέ πλησίον έτερον διαμέρισμα, τό όποιον έχρησίμευεν ώς Ί -  
μαρέτ, δπου έψήνετο τό κατά Παρασκευήν φαγητόν, τό όποιον εδίδετο είς τούς 
διαβάτας. Σημειωτέον οτι, είς τό Μαυσωλεΐον εκείνο, ήρχοντο οί κατά και
ρούς έκ τοΰ Βασιλικού γένους τοΰ Όσμάν καταγόμενοι ήγεμονόπαιδες καί 
προσεκύνουν έπί τοΰ τάφου τοΰ Γαΐζή ( ’) Σουλεϋμάν. Μέχρι τοΰ 1875, οί 
κάτοικοι τών μερών εκείνων, μουσουλμάνοι καί χριστιανοί έκόμιζον άμελητί 
τήν δεκάτην τών γεννημάτων είς τήν Βολερόν, οπού καί άπεθηκεύετο αύτη· 
Έ πί Χαιμήτ, δμως, περιελήφθη καί ή ποσότης εκείνη είς τό σύνολον τοΰ φό
ρου τοΰ Κράτους καί ώρίσθη έκτοτε (300) τριακόσιοι μόνον οκάδες άρτου 
νά μοιράζωνται καθ’ ημέραν είς τούς απόρους Βολεροΰ καί Καλλιπόλεως. Ά λ
λά, οί Τούρκοι, πού ήθελαν δλα άποκλειστικώς νά τά νέμωντ'αι οί ίδιοι, τόν 
μέν άρτον τόν διένει,μον είς τάς οικογένειας τών δούλων τών Μουσουλμάνων, 
τάς οποίας ένέγραφον, εις τόν κατ’ έτος, έπί τούτο) συντασσόμενον κατάλογον, 
ώς απόρους έλαχίστας μόνον μερίδας άφίνοντες, διά τόν τύπον, είς χριστια
νούς. Διά τό Ίμαρέτ δέ τής Παρασκευής, ή όποία ήτο ημέρα αργίας τών Δη
μοσίων 'Υπηρεσιών, έξεκίνουν από τήν Καλλίπολιν διάφοροι υπάλληλοι καί, 
πορευόμενοι είς τό Πλαγιάρι, άπέχον περί τά 8 χιλιόμετρα, ετρωγον έκεΐ (είς 
τό Ίμαρέτ) καί τό εσπέρας έπέστρεφον πάλιν. Ή  Βολερός έπροφέρετο καί 
Μπόλερος* Διά τοΰτο οί Τούρκοι τήν δνομάζουν Μπουλαΐρ. Η μείς δέ τήν 
λέγομεν Πλαγιάρι. Άλλ’ οί Τούρκοι, πού θέλουν νά προέρχωνται δλα από 
έκείνους έπλασαν τόν μύθον, δτι ή όνομασία Μπουλαΐρ προήλθεν από τήν 
τελευταίαν φράσιν, πού είχε προφέρει προτού έκπνεύση δ Γαζή Σουλεϋμάν. 
"Οτι δηλ. είς τάς τελευταίας στιγμάς του ένας ,μουφτής τόν ή ρώτησε, ποια 
είναι τά χωρία τών όποιων ή δεκάτη Οά διανέμηται είς τούς πτωχούς. Ούτος 
δέ, άπεκρίθη: «Μπούλ —  αΐρ» δπερ σημαίνει «βρες τα καί χώρισέ τα». Καί 
δτι, συνεπώς από τότε τό χωρίον ώναμάσθη Μπουλαΐρ^ καθότι, μετά τήν φρά- 
σιν αυτήν έξεψύχησεν (1349).

J. Έτκονομάσθη «Γαζή» (νικητής) λόγφ τών κατορθωμάτων αύτοϋ.
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Τά μετά τόν θάνατον τοΰ Γαζή Σουλεϋμάν εν Θράκη.—Ό  ’Ιωάννης 
Σ τ ' Καντακουζηνός, (1292 — 1383), ό έπί ήμισυ περίπου αιώνα υπηρέτη- 
σας πολυειδώς τό Κράτος είτε ώς διοικητής είς διάφορα μέρη, είτε ώς στρα
τηγός, όπως κατά τήν εκστρατείαν εναντίον τοΰ Ό ρχάν είς τήν μάχην τοΰ 
Πελ εκάνου είτε καί ώς συμβασιλεύς Ίωάννου τοΰ Ε ' καί γαμβροΰ του καί 
μετά ταΰτα ώς πενθερός καί τοΰ Όρχάν, πολλάς καί ποικίλας ώφελείας πα- 
ρέσχεν είς τό παρακμάζον Βυζάντιον. ’Αλλά, ταυτοχρόνως, καί πολλάς βλά- 
βας έπροξένησεν ένεκα τής άμέτρου φιλοδοξίας του καί τοΰ έκδικητικοΰ του 
πνεύματος κατά τών άντιφρονούντων πρός αύτόν. Δέν έδίσταζε δέ πολλάκις νά 
Ουσιάζη καί τά συμφέροντα ακόμη τής χώρας του χάριν τών ξένων τούς ό
ποιους έκάλει είς βοήΟειάν του. Έ π ί τέλους, άπογοητευΟείς, παρητήθη κατά 
τό έτος 1355 τής πολιτικής, καί ένδυθείς τό ράσον τοΰ μοναχού, άπεσύρθη 
είς τήν έν Κων)πόλει Μονήν τών Μαγγάνων. Μετ’ ού πολύ, άπήλθον είς 
Ά γιον  Ό ρ ο ς διά νά καταλήξη τελικώς είς Μυστράν, δπου καί άπέΟανε τω 
1383 πλήρης γήρατος. Άφήκε δέ καί σύγγραμμα, ( 1) έν τώ δποίω εξιστορεί 
δλα τά γεγονότα τής εποχής του, προσπαθών νά δικαιολογήση τάς πράξεις 
του καί τήν κατά καιρούς ώφέλιμον ή έπιβλαβή συμπεριφοράν του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 58ον

Τά μετά τόν Ίω ά ννη ν  Σ Τ ' Καντακουζηνόν γεγονότα. —
"Αφοΰ άπεσύρθη τής πολιτικής σκηνής ό Ιωάννης Καντακουζηνός, 
ή διακυβέρνησις τοΰ κράτους έμεινεν είς τόν γαμβρόν του Ίωάννην τόν Ε ',  
δστις τιάρα πλέον φέρεται ώς Ιωάννης Ζ ', καθότι είχε μεσολαβήσει ή βασιλεία 
Ίωάννου Σ τ ' τοΰ Καντακουζηνοΰ. Ούτος παρέλαβεν είς τήν Κυβέρνησιν 
καί τόν πρωτότοκον υιόν του έκ τής Ουγατρός τοΰ Καντακουζηνοΰ Ελένης, 
"Ανδρόνικον τόν Δ'· Τούτον, είχε συζεύξει μετά τής Μαρίας, κόρης τοΰ ή- 
γεμόνος τής Βουλγαρίας ’Αλεξάνδρου. Τό συνοικέσιον τοΰτο έξησφάλισεν έν 
μέρει τό Βυζάντιον καί τήν Θράκην έκ μέρους τών Βουλγάρων, άλλ’ ένέσκη- 
ψε νέος κίνδυνος.

Κ ατάκτησ ις τής Θράκης υπό Μουράτ τοΰ Α ' 1361.— Επειδή εΐχεν 
άποθάνει δ Γαζή Σουλεϋμάν έν Βολερώ τής Καλλιπόλεως, τόν θρόνον τοΰ 
"Οθωμανικού Κράτους, έν Προύσση, μετά τόν θάνατον τοΰ Ό ρχάν, άνέλα- 
βεν δ δευτερότοκος υιός αύτοΰ Μουράτ. Ό  Μουράτ, μόλις άνήλθεν είς τόν 
θρόνον, άφοΰ έτακτοποίησε τά έν Άσίιι πράγματα, έξεστράτευσε κατά τής 
Θράκης. Διαπεραιωθείς είς Καλλίπολιν, είσεχώρησεν είς τά εσωτερικά τής 
Θράκης καί κατέλαβε τήν Κεσσάνην (Ρύσιον καί Τουρκιστί Ρσύσκιοι), Τυ- 
ρολόην (Τσόρλου), Βουλγαρόφυγον (Μπαμπά έσκί) καί τό Διδυμότειχον, ε
νώ συγχρόνως δ Λαλά Σαχίν κατελάμβανε τήν Κομοτινήν (Κιουμουρτζίνα),

Ι,ΙΕΙς τέσααρα βιβλία.
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τήν Άδριανούπολιν, τήν Φιλιππούπολιν καί τήν λοιπήν Θράκην, μέχρι τοΰ 
Αίμου. Οί Τούρκοι, έπωφεληθέντες έκ τής ακαταστασίας και τής άθλιότητος 
τών αρχόντων τοϋ Βυζαντίου, κατέλαβον έν συνεχεία τήν Δράμαν, Καβάλαν, 
καί Γυναικόκαστρον (Ά βρέτ Χισάρ) ύπό τόν Έβρενός. Αί έπιτυχίαι αύται 
τών Τούρκων αφύπνισαν τούς κινδυνεύοντας Βαλκανίους· Συνησπίσθησαν τό
τε οί ηγεμόνες Σερβίας, Ουγγαρίας, Βοσνίας καί Βλαχίας καί μέ 60 χιλ. άν
δρας έστρατοπέδευσαν παρά τόν Έβρον. Άλλ’ ένφ ούτοι, μίαν νύκτα, διεσκέ- 
δαζον αμέριμνοι, έπετέθη αίφνιδιαστικώς 6 Χατζή Τλπεκί μέ τούς Γενιτσά
ρους του καί έπροξένησε πανωλεθρίαν, είς αυτούς (1363). Μετά τήν νίκην 
των ταύτην, οί Τούρκοι κατέλαβον καί τό έπίλοιπον μέρος τής Θράκης, μέ
χρι τού Άναστασιανοϋ τείχους, έξωθεν τής Σηλυβρίας-

Μετέφερε δέ ό Μουράτ καί τόν θρόνον του έκ Προύσσης είς τήν Άδρι- 
ανούπολιν τής Θράκης. Έ νδειξις δτι. εΐχε σκοπόν πλέον νά έδραιώση τό κρά
τος του έπί τών Ευρωπαϊκών χωρών. Καί έξηκολούθησαν οί ’Οθωμανοί τάς 
κατακτήσεις των ύπό τούς υιούς τοϋ Κιοσέ Μιχάλ, τούς έπονομαζομένους Μι- 
χάλογλου. Ούτοι κατέκτησαν τήν Βουλγαρίαν, ήτις καί τούς έδόθη ώς τιμά- 
ριον. Επίσης, ώς τιμάριον, έδόθη είς τόν Χατζή Ά μπά τό πλεϊστον τής Θρά- 
κικής Χερσονήσου, τό όποιον ειχε καταλάβει ό ΐδιος καί τό όποιον εφερεν 
έκτοτε τό όνομά του «Χετζιμπάτ». 'Η  ραγδαία κατάκτησις τών ’Οθωμανών 
συνήνωσε πάλιν τούς ηγεμόνας Σέρβων, Ούγγρων, Αλβανών, Έρζεγοβίνων, 
Βοσνίων καί Βλάχων, οί όποιοι, μέ 200 χιλ. χριστιανικού στρατού, συνεκεν- 
τρώθησαν είς τήν πεδιάδα τού Κοσσυφοπεδίου, τό 1389. Άλλά καί ή μάχη 
αϋτη έκρίθη ύπέρ τών ’Οθωμανών. Καί χιλιάδες νεκροί, έξ άμφοτέρων τών 
μερών, έστρώθησαν άνά τούς αγρούς. Ένώ δέ ό Μουράτ περιήρχετο τό πεδίον 
τής μάχης έπιθεωρών τό στράτευμά του, Σέρβος τις εύγενής όνόματι Μιλός 
Τναμπίλοβιτς, ( ’) είσχωρήσας είς τό τουρκικόν στρατόπεδον μέ τήν πρόθεσιν 
δήθεν νά όμώση πίστιν είς τόν Μουράτ, (2) έπετέθη αίφνιδίως κατά τού δι- 
ερχομένου πλησίον του Σουλτάνου, τόν έφόνευσε, φονευθείς καί αυτός πάρ- 
αυτα ύπό τών παρευρεθέντων Τούρκων (1389). Έ π ί τοϋ τόπου δέ εκείνου ίδρύ- 
θη καί Μαυσωλεΐον Μουράτ τοϋ Α '.

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ 59ον

Ή  Θράκη ύπό τούς Τούρκους άπό τής κατακτήοεω ς αυτής μέχρι 
τής άλώσεως τής Κ ω ν)πόλεω ς ήτοι άπό 1362 — 1453.— Θλιβεροί 
ήσαν οί χρόνοι ούτοι διά τόν Ελληνισμόν, ιδία λόγω τοΰ παιδομαζώματος.

1. Βοεβόδας Μίλος “Ο μπιλ ιτς (ή  Κ αμπίλοβιτς), γαμβρός τον Βασιλέως τών Σέρ
βων Λαζάρου τοϋ φονενθέντος κατά  την μάχην τον Κοσσυφοπεδίου.

2. Κ ατ' άλλους προσεποιήθη τόν νεκρόν και καθ’ ήν στιγμήν ό Μουράτ, έπιθε-



Τό παιδομάζωμα έφηρμόσθη έν Θράκη, εις εύρεϊαν κλίμακα, κυρίως έπί 
τών Έλληνοπαίδων. Τοΰτο διότι οί Τούρκοι εβλεπον, οτι οί έξ Ελλήνων Γε
νίτσαροι ήσαν ζωηρότεροι, εύστραφώτεροι καί εύκινητότεροι σωματικώς. Δι- 
ανοητικώς ύπερεΤχον δλων τών άλλων. Ή σαν ταχείς τόσον είς τήν αντίληψη· 
τών παρουσιαζομένων δυσκολιών, οσον καί είς τήν έξουδετέρωσιν αύτών μέ 
πρωτοβουλίαν καί πονηριάν. "Άλλωστε μέ τό παιδομάζωμα τών Έλληνοπαίδων, 
έπεδίωκον τούς έξης σκοπούς: α) Στροφήν μεγάλου μέρους τοΰ Έλληνισμοΰ 
πρός τόν έξ ισλαμισμόν. Διότι πολλαί οίκογένειαι, διά νά λυτρώσουν τά τέκνα 
ττολ' από τήν στρατολογίαν, ιέξισλαμίζοντο έξ ολοκλήρου. Μέ αυτόν τόν τρό
πον ηΰξανε ό Όθωμανισμός τάς τάξεις του διά τής προσλήψεως Ελληνικών 
οικογενειών, τάς οποίας έκάλουν οί Τούρκοι «βασιλικόν γένος», β) Ά φ  έ- 
τέρου, όλιγόστευεν ό Ελληνισμός, συνεπώς έγίνετο ακίνδυνος δι" αυτούς καί 
γ) έσχημάτιζαν στρατόν πολύ καλλίτερον από εκείνον τόν όποιον διέθετον οί 
τότε αντίπαλοι πρός αύτούς λαοί, δεδομένου δτι οί 'Έλληνες ,μέ τόν φανατι
σμόν τοΰ Ίσλάμ, άπέβαινον αήττητοι. (ίΔιά τοΰτο, βλέπομεν δτι, έν Μ. Άσία 
διετήρουν μόνον δέκα χιλιάδας Γενιτσάρων, έν Θράκη, από τής κατακτήσεώς 
της μέχρι τής μάχης τής Άγκύρας 1402, είς διάστημα 40 ετών, ό Βαγιαζήτ 
παρουσίασε 50 χιλ. έξ αύτών. Βραδύτερον, μετά παρέλευσιν πεντηκονταετίας, 
ό Σ|ουλτάνος Μα)άμεθ ό Β ',  ό Πορθητής, κατά τήν πολιορκίαν τής Κων)πό- 
λεως, είχεν εκατόν (100;) χιλιάδας Γενιτσάρους). Ούτοι πάντες ήσαν Έλλη- 
νόπαιδες. Οί στρατολογούμενοι έν Θράκη Έλληνόπαιδες έστέλλοντο, μέχρι 
τοΰ δωδεκάτου έτους τής ηλικίας τοον, είς Μ. Άσίαν, δπου άφοΰ έξεμάνθα- 
νον τήν Τουρκικήν γλώσσαν καί π,ροσηλυτίζοντο είς τήν θρησκείαν τοΰ Προ
φήτου, λησμονοΰντες έν τώ μεταξύ καί γονείς καί Ελληνικήν γλώσσαν καί χρι
στιανισμόν, μετά ταΰτα, έπέστρεφον εις τήν Θράκην διά τήν έξάσκησίν των 
είς τά πολεμικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 60ον

Ή  κατάοτασις έν &ων)πόλει μετά τήν κατάκτησιν τής Θράκης ύπό 
τών Τούρκων.— Βασιλεύοντος Ίωάννου τοΰ Ζ ' Παλαιολόγου, με
τά τοΰ υιοΰ του Ανδρόνικου Δ ' ή έν Κων)πόλει Κυβέρνησις εύρίσκετο είς οίκ- 
τράν κατάστασιν από άπόψεως οικονομικής, πολιτικής καί στρατιωτικής. Έφ* ώ 
ό Αύτοκράτωρ Ιωάννης, άνεχώρησεν είς τήν Δύσιν διά νά έπικαλεσθή τήν 
βοήθειαν τών Δυτικών ήγεμόνων υπέρ τής επαπειλουμένης Κων)πόλεως. Ά λ 
λά, μή έχων τά οικονομικά μέσα διά τό μακρόν ταξείδιον, τό όποιον άπεφάσι- 
σε, μετέβη κατά πρώτον είς Βενετίαν, δπου άφοΰ συνήψε δάνεια, συνέχισε κα-
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ωρών τό πεδίον τής μάχης, διήλ.θε πλησίον αύτοΰ, ούτος ήγέρθη αίφνιδίως καί τόν  
έφόνενσε διά ξίφους.

β θ Ρ Α Κ ΙΚ Α »  ΙΖ
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τόπιν τάς επισκέψεις του εις τάς Αύλάς τής Ευρώπης. Εΐχεν αφήσει δέ τήν 
ιμέν Κων)πολιν εις τόν υίόν του ’Ανδρόνικον τόν Δ ', τήν δέ Θεσσαλονίκην 
είς τόν δευτερότοκον Μανουήλ. Ό τ ε  δέ, μετά μακράν απουσίαν ήθέλησε νά 
έπιστρέψη, μέσω Βενετίας, σχεδόν άπρακτος, έφ’ δσον δέν επέτυχε παρά μό
νον αορίστους τινάς υποσχέσεις έκ μέρους τών διαφόρων αρχόντων τούς ο
ποίους εΐχεν έπισκεφθεΐ, οί δανεισταί του, έν Βενετία, έζήτησαν τήν πληρω
μήν τών χρεών του. Επειδή δμως, δ βασιλεύων υιός του ’Ανδρόνικος Δ ', ήρ- 
νήθη ν’ άποστείλη τό άπαιτηθέν ποσόν πρός έξόφλησιν, οί δανεισταί τού Ί 
ωάννου τόν ένήγαγον είς τά Δικαστήρια τής Βενετίας τά όποια καί κατεδί- 
κασαν αύτόν είς φυλάκισιν μέχρι τής άποδόσεως τού χρέους. Όποία καται
σχύνη δι9 ένα αΰτοκράτορα τού ένδοξου Βυζαντίου!!!. Άλλ’ δ δευτερότο
κος υιός του Μανουήλ, διοικητής τής Θεσσαλονίκης, ειδοποιηθείς, έσπευσε 
καί άπέστειλε τά χρήματα, άπελευθερώσας οΰτω τόν πατέρα του άπό τά χρέη 
καί τήν αισχύνην. Ό  ’Ιωάννης, έπανελθών έξ Ευρώπης, δυσμενώς διατεθει
μένος έναντι τού ’Ανδρονίκου, έ'λαβεν ώς συμβασιλέα τόν Μανουήλ. Πλήν δ 
μως, δ ’Ανδρόνικος, συνέλαβε τότε τόν πατέρα του καί τόν Μανουήλ, τούς 
έρριψεν είς τήν φυλακήν, καί εκτοτε, έπί τριετίαν (1376 — 1379), έβασί- 
λευσε μόνος. Ό  Μουράτ, πρός τόν όποιον δ Ιωάννης ειχε κάμει συμφωνίας 
έπωφελεις διά τούς Τούρκους, χυλωθείς έκ τού γεγονότος αύτοΰ διέταξε τόν 
’Ανδρόνικον Δ ' νά παραχωρήση τήν βασιλείαν είς τούς φυλακισθέντας ύπ9 
αύτού πατέρα καί αδελφόν του. "Ετσι, δ ’Ιωάννης έβασίλευσε καί πάλιν μέ 
τόν Μανουήλ, άλλ9 ειχεν άποβή πλέον ένας ύποτακτικός τού Μουράτ, τόν ό
ποιον ύπεχρεώθη καί νά βοηθήση μέ 12 χιλ. βυζαντινού στρατού πρός κατά- 
ληψιν τής Φιλαδέλφειας, τής μόνης άνθισταμένης ακόμη είς αύτόν πόλεως 
έν Μ. Άσία. Ό ποία κατάπτωσις! Αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου τόν θρόνον 
τού δποίου έλάμπρυναν δ Ιουστινιανός, δ Νικηφόρος Φωκάς, δ Βασίλειος Β ' 
καί τόσοι άλλοι, νά προδίδη εαυτόν, χάριν τού ΊσλάμΠ  Ό  ’Ιωάννης ούτος, 
ύπερεξηκονταετής, άπέθανε τό 1391, άφήσας τήν διαδοχήν τού έξευτελι- 
σθέντος θρόνου είς τόν δευτερότοκον υιόν του Μανουήλ τόν Β '.

Τά έπ ί τή ς  Β ασ ιλείας Μ ανουήλ Β ' γ εγο νό τα  1391 - 1425.— Ό  
Μανουήλ Β ',  δ διαδεχθείς τήν άξιοθρήνητον βασιλείαν τού πατρός του, δέν ή- 
δύνατο ν9 άναλάβη ούδέν θετικόν μέτρον, είμή μόνον ν’ άκολουθήση μοιρολα- 
τρικώς τήν έξέλιξιν τών γεγονότων. Ό  λαός τής Κων) πόλεως ήτο οίκονομικώς 
είς άθλίαν κατάστασιν. Διηρημένος δπως ήτο, μέ πεσμένο τό ηθικόν του, διε- 
τέλει είς άπελπισίαν. Διά τούτο, ώς μόνην του σωτηρίαν καί καταφύγιον, έθε- 
ώρει τά μοναστήρια, ,είς τά όποια προσήρχετο άθρόως, τό πλεΐστον τής νεό- 
τητος, έν άναμονή ρυθμίσεως τής τύχης του ύπό τών έξωτερικών γεγονότων. 
Τό ’Οθωμανικόν Κράτος έβασιλεύετο ύπό τού ίκανωτάτου Σουλτάνου Βαγια- 
ζήτ Γιλδερίμ (Κεραυνός), άνδρός πολεμικωτάτου, δστις ελαβε τήν προσωνυ
μίαν του ώς έκ τής δρμητικότητος τήν οποίαν έπεδείκνυε κατά τους διηνεκείς



πολέμους, πού διεξήγαγεν. Είς τούς χρόνους τοΰ Βαγιαζήτ, 1389 —  1402, 
το ’Οθωμανικόν Κράτος, εν Ευρώπη, έξικνεΐτο άπό τοΰ Αιγαίου Πελάγους 
μέχρι της Ουγγαρίας. Βουλγαρία, Μακεδονία, Σερβία, Βλαχία, έξηρτώντο 
δλαι άπό τούς Τούρκους, έν δέ τή Μ. Ά σίρ οί πλεϊστοι Έμίραι, Σιελτζουκί- 
δαι, είχον ύποκύψει. Έ ν μέσω δμως τών θριάμβων τοΰ Βαγιαζήτ, άπροσδό- 
κητος έχθρός, ένεφανίσθη είς τήν ’Οθωμανικήν έπικράτειαν τής ’Ασίας. Ό  
Χάν τών Ταταρομογγόλων, δ μέγας κατακτητής τής ’Ασίας Τιμούρ Λέγκ 
(Ταμερλάν), ώς άλλοτε ό Τσεγκις Χάν. Ούτος, ο Ταμερλάνος, μέ όκταικοσίας 
(800) χιλιάδας Τατάρους καί Μογγάλους, είσέβαλεν άπό τά βάθη τής ’Ασίας 
είς Μ. Άσίαν ανατρέπουν τά πάντα.

Σ η μ ε ίω σ ις .— Τοΰ μέν Τσεγκις Χάν δ στρατός, κατά βάσιν, άπετε- 
λεΐτο άπό Μογγόλους καί κατά δεύτερον λόγον άπό Τατάρους. Τοΰ δέ Τιμούρ 
Λέγκ, αντιθέτους, κατά βάσιν άπό Τατάρους καί κατά δεύτερον λόγον άπό 
Μογγόλους.

Καί εσπευσε μέν δ Βαγιαζήτ μέ 50 χιλ. Γενιτσάρους καί 50 χιλ. άλ
λους καί μέ Σερβικόν ιππικόν είς τήν πεδιάδα τής Άγκύρας πρός άπόκρου- 
σιν. Ά λλ’ έν τή μεγάλη μάχη, ήτις συνήφθη έκεΐ (1402), έπεσε τό πλεϊστον 
τοΰ ’Οθωμανικού στρατού καί τό υπόλοιπον πανικοβλητον διεσκορπίσθη, δ δέ 
Σουλτάνος Βαγιαζήτ, αφού έπεσαν οί πλεϊστοι Γενίτσαροι, ήχμαλωτίσθη καί 
αύτός καί έτέθη πρός ασφάλειαν έντός σιδηρού κλωβού. Οί δέ Ταταρομογ- 
γόλοι έξεχύθησαν πρός τήν Προΰσσαν καί εφθασαν μέχρι τού Αιγαίου καί 
τής Προποντίδος, θύοντες καί άπολλύοντες.ή1) Συναντήσαντες δμως θάλασ
σαν καί λόγιο ανησυχαστικών πληροφοριών έξ Άσίας, έστράφησαν πρός τά 
οπίσω. Ό  Τιμούρ Λέγκ παραλαβών καί τόν αιχμάλωτον Σουλτάναν άπεσύρ- 
θη πρός Άνατολάς 1403.

Κ ρίσβις.— Ή  εισβολή τοϋ Ταμερλάνου, ή καταστροφή τοϋ Τουρκικού 
στρατού καί δ άφανισμός τοϋ τρομερού Βαγιαζήτ υπήρξαν απροσδόκητα γε
γονότα, δυνάμενα νά συντελέσουν είς τήν διάλυσιν τοϋ τότε ’Οθωμανικού Κρά
τους μέ αποτέλεσμα τήν απελευθέρωση» δλων τών Βαλκανικών χωρών καί τών 
χριστιανικών λαών ού μόνον τής Βαλκανικής, άλλά καί τής Μ. Άσίας. Άλλά 
τούτο θά κατωρθούτο έάν, δ αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου Μανουήλ Β ',  έπε- 
δείκνυε τήν ύπό τών περιστάσεων άπαιτουμένην στρατιωτικήν καί πολιτικήν 
δραστηριότητα. Ά ν  οί Ευρωπαίοι ηγεμόνες άνελάμβανον μίαν νέαν σταυρο
φορίαν .πρός τήν Ανατολήν καί ένεθάρρυναν τούς τρομοκρατημένους Βαλκα
νικούς λαούς, Ούγγρους, Βλάχους, Σέρβους, άλλους Σλάβους καί Έλληνας 
είς γενικήν έξέγερσιν πατά τού Τουρκικού ζυγού. Ά ν  τότε δ Πάπας τής Ρώ
μης, δ όποιος έβλεπεν τήν δσημέραι εξάλειψιν τού Χριστιανισμού είς τάς ύ-
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’ ΕκυρΙευσαν και κατέστρεψαν και τήν ύτώ τών ' Ιπποτώ ν τής Ρόδον τό τε κα- 
τεχομένψ  Σμύρνην (1403).
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πό τών Τούρκων κατακτη,θείσας χώρας καί τήν άντικατάστασίν του ύπό τοΰ 
Ισλαμισμού, έκίνει πάντα λίθον πρός παρότ.ρυνσιν τών Καθολικών ηγεμόνων 
διά μίαν τοιαύτην έπιχείρησιν, τής οποίας ή επιτυχία ήτο βεβαιότατη, ώς εί- 
χον τά πράγματα μετά τήν καταστροφήν τού Βαγιαζήτ. Άλλ’ ούτε τό Βυ
ζάντιον, οΰτε ό Πάπας, ούτε οί ηγεμόνες τής Ευρώπης ούτε και οί Βαλ
κανικοί λαοί έκινήθησαν πρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην καί άφήκαν τήν σπου- 
δαιοτάτην αυτήν ευκαιρίαν νά παρέλθη, ένώ ήδύναντο νά θέσωσι τέρμα είς 
τήν έξάπλωσιν τού Όθωμανισμού καί τοΰ ’Ισλαμισμού έν ταϊς Εύρωπαϊκαΐς 
τουλάχιστον χώραις, δεδομένου δτι, από τού θανάτου τού Βαγιαζήτ 1402, οί 
τρεις υίοί του περιήλθον είς ρήξιν αναμεταξύ των καί διήρεσαν τό κράτος 
είς τρία. Καί μόνον ό Μανουήλ, μέ διπλωματικάς διαπραγματεύσεις, πότε 
πρός τόν ένα καί πότε πρός τόν άλλον, κατώρθωσε νά άποσπάση από τούς ’Ο
θωμανούς καί νά πρόσθεση είς τήν Βυζαντινήν επικράτειαν τήν Θεσσαλονί
κην καί παραλιακά τινά φρούρια τής Μακεδονίας, Θεσσαλίας καί Μαύρης 
Θαλάσσης μέχρι Βάρνας. Άλλά, τό 1421, δ έκ τών τριών αδελφών Μεχμέτ 
ή Μωάμεθ, κατώρθωσε νά καταβάλη καί εξάλειψη τούς άλλους δύο καί νά 
ύποτάξη ύπό τό σκήπτρον του τά άλλα δύο τμήματα, έπαναφέρων ούτω τήν 
ενότητα είς τό δλον Κράτος. Ό  δέ διάδοχός του, Μουράτ δ Β ',  άναβάς είς τόν 
θρόνον τού πατρός του, άφήρησεν από τόν Μανουήλ σχεδόν δλα, όσα είχε 
κατορθώσει ν’ άνακτήση πρότερον 1422. 'Ως έκ τούτου δ Μανουήλ άπέθανε, 
πλήρης θλίψεως, 1425, άφείς τόν θρόνον τού καταρρέοντος Βυζαντίου είς τόν 
υιόν του Ίωάννην τόν Η '.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6Ιον 
Βασιλεία ’Ιωάννου Η ' 1425—1448.— Ό  Ιωάννης δ % ', άναβάς είς τόν 
θρόνον, προσεπάθησε νά διατηρήση είρηνικάς σχέσεις μέ τούς Τούρκους, δμως 
οι τελευταίοι, έπετέθησαν έκ νέου καί ,άφήρεσαν τήν Θεσσαλονίκην, ήτις διε- 
τέλει ύπό Βυζαντινήν κυριαρχίαν ακόμη 1430. Ό  ’Ιωάννης μή βλέπων ού- 
δαμόθεν σωτηρίαν, έστράφη καί αυτός πρός τό ζήτημα τής Ένώσεως τών 
Εκκλησιών, μέ τήν ελπίδα νά έπιτύχη βοήθειαν τών Καθολικών ηγεμόνων καί 
τοΰ Πάπα. Τό 1438 έπορεύθη είς Ιταλίαν μέ τόν Πατριάρχην καί άλλους έ- 
πισκόπους. Κατόπιν πολλών συζητήσεων καί πιέσεων άπεφασίσθη ή 'Ένωσις 
είς τήν Σύνοδον τής Φλο^ρεντίας 1439, καθ’ ήν, οί ’Ορθόδοξοι παρεδέχιθη- 
σαν τό πρωτεΐον τού Πάπα. Άλλ’ οί Βυζαντινοί απεσταλμένοι δέν ειχον εν
νοήσει, οτι δ Πάπας έν τή Δύσει δέν είχε πλέον τήν δύναμιν νά έπιβάληται 
είς τούς ηγεμόνας καί νά κινή αύτούς κατά τών αλλοθρήσκων. Καί ’έκαμε 
μέν εκκλησιν δ Πάπας πρός έξέγερσιν κατά τών Τούρκων,, άλλ’ οί μόνοι πού 
συνεφώνησαν ήσαν οί Ούγγροι καί οί Πολωνοί, οί όποιοι, ώς γειτονεύοντες 
μέ τό Τουρκικόν Κράτος, έκινδύνευον καί αυτοί, δπως τό Βυζάντιον. Καί έ- 
ξεστράτευσαν μέν δ Βλαδίσλαος τής Πολωνίας καί δ ’Ιωάννης Ούννιάδης 
τής Τρανσυλβανίας καί έπέτυχον κατ’ άρχάς νίκας κατά των Τούρκων, καί
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έφθασαν μέχρι τής Βάρνας, τήν οποίαν κατέλαβον. ’Αλλά, κατά τό 1444, 
έπελΟών ό Μουράτ ό Β ' έξ ’Ασίας μέ χιλιάδας Γενιτσάρους, έπήνεγκε τήν 
καταστροφήν τών Χριστιανών. Καί δ μέν Βλαδίσλαος έπεσεν είς τήν μάχην, 
δ δέ Ούννιάδης άπεσύρθη και προσεπάθησε νά περιφρούρηση τήν Ιδίαν αύ
τοΰ χώραν. Καί όυτως έλλειψε πάσα ελπίς σωτηρίας., Έ ξ  άλλου καί ή υπο
ταγή τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τόν Πάπαν δέν έγινε πάλιν δεκτή έν 
Κων)πόλει. Κλήρος, μοναχοί, λαός καί πλεΐστοι άρχοντες τήν άπέρρνψαν 
ασυζητητί. 'Ο δέ στρατηγός Λουκάς Νοταράς έκφράζων έπιγραμματικώς 
τό έπικρατοΰν πνεΰιμα έν Κωνσταντινουπόλει έπί τοΰ ζητήματος τής ένώσεως 
έξεστόιμισε τό περιλάλητον εκείνο: «Κάλλιον είδέναι εν Κοον)πόλει φακιόλιον 
Τουρκικόν ή, Τιάραν Παπικήν»! Καί δυστυχώς έπέζησε καί τό εΐδεν, άλλ’ ό
χι πρός καλόν του, ώς θά ίδωμεν περαιτέρω. Αί άπελπιστικαί αΰταί άποτυχίαι 
κατεβίβασαν προοόρως είς τόν τάφον Ίωάννην τόν Η ' 1448.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 62 ον
Ό  ήρω ς τοΰ  τελευτα ίο υ  θλιβερού δράματος τή ς  Κ ω ν )π ό λ εω ς , Κ ω ν) 
νος ό ΙΑ ',  1 4 4 8 - 1 4 5 3 . -  Μετά τόν θάνατον Ίωάννου τοΰ Η ' έγεννήθη 
ζήτημα διαδοχής τοΰ θρόνου μεταξύ τών αδελφών Δημητρίου, Θωμά καί Κων) 
νου. Κλήρος, λαός καί στρατός άπεφάνθη υπέρ τοΰ Κωνσταντίνου, Κυβερ
νήτου τότε τής Πελοποννήσου, έδρεύοντος έν Μυστρά τής Λακωνίας,, γνω
στού όντος έκ προηγουμένου του υπηρεσιών. Ό  Κων)νος ήτο άνήρ δραστή
ριος, φιλόπατρις, φιλόθρησκος, τολμηρός, ανδρείος καί αποφασιστικός. Είχεν 
όλα τά προσόντα άρχοντος λαοΰ. Άλλ’ ή εποχή, πού άνέλαβε τό στέμμα τοΰ 
Βυζαντινού κράτους, ήτο άπεράντως δυσκολωτάτη καί απελπιστική. Διότι, ή 
άλλοτέ ποτε πολυανθρωποτέρα πόλις τοΰ κόσμου, εκείνην τήν έποχήν μόλις 
ήρίθμει 80 χιλ. ψυχάς. Ή  παλαιότερον πλουσιωτέρα πόλις, τό θησαυροφυλά- 
κί,ον τοΰ κόσμου, ήτο τώρα βυθισμένη είς πτο^χείαν, λόγω τοΰ ότι, έκ τής ά- 
πωλείας τοΰ ζωτικού χώρου της, τά έσοδά της κατήντησαν πενιχρότατα. ’Αντί 
τών άλλοτε πανίσχυρων καί πολυαρίθμων κατά θάλασσαν δυνάμεων, μόλις δέ
κα πολεμικά πλοία έναυλόχουν έν τώ Κερατείω κόλπφ. Ή  βυζαντινή κυριαρ
χία, πού πάλαι ποτέ έξηπλοΰτο έπί τών Τριών Ηπείρων, άπό τών Ηρακλείων 
Στηλών μέχρι Περσίας, Κασπίας καί Καυκάσου, καί άπό τοΰ Άτλαντος 
τής ’Αφρικής μέχρι τοΰ Τίσσα, Δουνάβεοος καί Σκυθίας είς τούς χρόνους 
τής άναρρήσεως έπί τοΰ θρόνου Κων)νου ΙΑ ' τοΰ Παλαιολόγου περιωρίζετο 
είς μόνην σχεδόν τήν ολιγάνθρωπον Κων)πολιν. Τό Θρακικόν προγεφύρωμα 
εΐχεν έκλείψει. Διότι, κατείχε μέν είσέτι τό Βυζάντιον τήν Σηλυβρίαν καί 
έν τή Μαύρη Θαλάσση τήν Μεσημβρίαν καί Άγχίαλον καθώς καί τινας α
σήμαντους νήσους έν τώ Αίγαίω αλλά, ταΰτα πάντα, ήσαν άσήμαντα καί ού- 
δεμία βοήθεια άνεμένετο έκεΐθεν. Ή  Πελοπόννησος, άφ’ ετέρου κατείχετο υ
πό τών δύο άδελφών τοΰ αύτοκράτορος Δημητρίου καί Θωμά, οί δποΐοι όμως, 
διχονοοΰντες πρός άλλήλους, κατέτριβον τάς δυνάμεις των. Έ κ τής Δύσεως
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δέ έλάχισται ελπίδες, ασήμαντου βοήθειας, υπήρχαν, ένώ άντιθέτως, οι έν 
Κων)πσλει Γενουαΐοι, έφαίνοντο πρόθυμοι να βοηθήσουν τούς Τούρκους. 'Ο 
’Ιωάννης Ούννιάδης, ήγεμών τής Τρανσυλβανίας καί Ουγγαρίας, μετά τήν 
μάχην τής Βάρνας καί τήν ήτταν αύτοΰ ύπό Μουράτ τοΰ Β ',  ήγωνίζετο νά 
περιφρουρήση τήν χώραν του. Άμυδρά ελπίς υπήρχε στηριζομένη είς τάς 
επιτυχίας τοΰ ήρωϊκοΰ Γεωργίου Καστ,ριώτου (Σίκεντέρμπεη) τής ’Αλβανίας 
καί είς τόν Ούζούν Χασάν, ήγεμόνα τών Τατάρων τής Περσίας. Διά τοΰτο, 
πρώτη ένέργεια τοΰ Κων)τίνου Α ' άμα τή άνόδω του είς τόν θρόνον, ύπήρ
ξεν ή άπόφασις νά στείλη πρεσβείαν πρός τόν Μουράτ τόν Β ' καί νά συνάψη 
ειρήνην, άφοΰ πρότερον έφρόντισε νά άρη έκ τοΰ μέσου ολας τάς μεταξύ των 
διαφοράς. (Δούκας σελ. 23 — 24). ’Αλλά, τόν Φεβρουάριον τοΰ 1451, ό 
Μουράτ ό Β ' άπέθανεν αίφνιδίως, προσβληθείς ύπό αποπληξίας. Κατόπιν 
τούτου, τόν θρόνον τοΰ ΌΟωμανικοΰ Κράτους, άνέλαβεν ό 17ετής υιός του Μω
άμεθ ό Β '.  Ό  Κων)νος δέν έχασε καιρόν. Αμέσως έστειλε πρεσβείαν καί συν- 
εχάρη τόν Όσμανίδην τοΰτον ήγεμόνα. Ό  δέ Μωάμεθ ύπεδέχθη εύμενώς 
τούς .πρέσβεις καί φιλοφρόνως. 'Ύπεσχέθη συνάμα, οτι, θά σεβασθή τήν συν
θήκην τοΰ πατρός του καί δτι θά δίδη 3.000 δουκάτα έτησίως διά τήν δια
τροφήν τοΰ έξαδέλφου του Ό ρχάν, πού είχε καταφύγει είς Κων)πολιν καί 
οστις διεξεδίκει δικαιώματα έπί τοΰ ΌΟωμανικοΰ θρόνου. Ούχ’ ήτταν, ό Σουλ
τάνος ούτος, μόλις έξησφαλίσθη έπί τοΰ θρόνου, έβαλε κατά νοΰν, δτι χρειά
ζεται είς αυτόν ή Κων)πόλις, δέν έξεδήλωσεν δμως τήν σκέψιν του ταύτην 
καί περιέ,μεινε νά πράξη τοΰτο άμα ώς τώ έδίδετο κατάλληλος αφορμή έκ μέ
ρους τοΰ Βυζαντίου, ή οποία καί δέν καθυστέρησε πολύ νά παρουσιασθή. Ό  
Σουλτάνος διεπέρασεν εις Μ. Άσίαν, διά νά πολεμήση τόν Ούζούν Χασάν, 
οστις ειχεν εισβάλει έκεΐ, συνάμα δέ νά έξομαλύνη τάς σχέσεις του μέ τούς 
Σελτζούκους Έμίρας τής περιοχής. Καί άφοΰ άπέκρουσε τόν ήγεμόνα τοΰτον 
τών Τατάρων, διεπραγματεύετο μέ τούς Σελτζούκους. Τότε δ Κων)νος, θε- 
ωρήσας τήν εύκαιρίαν κατάλληλον διά νά έκβιάση τόν Σουλτάνον, ώς ευρι
σκόμενον είς δύσκολον θέσιν, διεμήνυσεν είς αυτόν δτι έάν δέν έδιπλασίαζε 
τό ποσόν, πού έδιδε διά τήν συντήρησιν τοΰ Όρχάν, θά άφηνε τοΰτον ελεύ
θερον νά έξέλθη άπό τήν Κων) πολιν. Τοΰτο έσήμαινεν δτι, ό Ό ρχάν έξερχό- 
μενος, θά έκίνει μέ τούς προσκειμένους πρός αύτόν Τούρκους έπανάστασιν, διά 
νά διεκδικήση τόν θρόνον τοΰ ’Οθωμανικού Κράτους. Ό  Σουλτάνος, άκού- 
σας, τό μήνυμα τοΰτο τοΰ Βυζαντινού Βασιλέως, έξεμάνη, άλλ’ άπέκρυψε τήν 
οργήν του, άποκριθείς ύποκριτικώς: «Πολύ καλά, ύπάγετε καί είπατε είς τόν
Βασιλέα δτι τό ζήτημα τοΰτο τών χρημάτων Οά τό κανονίσω, άμα ώς έπι- 
στρέψω είς τήν Άδριανούπολιν». Ό τ ε  δμως έπέστρεψε διέταξεν άντιθέτως νά 
κοπή καί τό έως τότε διδόμενον επίδομα διά τόν Όρχάν καί ήρχισε νά έτοι- 
μάζηται διά ν’ άποκλείση τήν Kojv) πόλιν άπό πάσης επικοινωνίας μέ τόν 
έξω κόσμον, μέ σκοπόν νά έπιταχύνη καί τό τέλος αύτής, καθότι έθεώρει
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ταύτην έμπόδιον είς τούς απώτερους σκοπούς του. 'Ως έκ τών ανωτέρω ή 
άνακίνησις τού ζητήματος τού Ό ρχάν, θεωρείται ύπό πολλών ώς σφαλερά 
πολιτική τού Κων)νου Παλαιολόγου, έφ’ δσον, διά τής ένεργείας του ταύτης 
έδωκεν αφορμήν νά έκδηλοοθή έ,μπράκτως ό μέλλων σκοπός τού Σουλτάνου 
Μεχμέτ τού Β '.  ’Έκτοτε, μέ έπιτεινομένην δραστηριότητα ό Μωάμεθ ό Β ',  
ήρχισε νά άνεγείρη, έπί τής Ευρωπαϊκής ακτής τοΰ Βοσπόρου, είς τό στε- 
νώτερον σημεΐον αυτού, τό φρούριον εκείνο, τό όποιον έως σήμερον καλείται 
«Ρούμελι Χισάρ», κείμενον έναντι άλλου προηγουμένου, έπί τής Ασιατικής 
ακτής, καλούμενου «Άνατόλ Χισάρ». Τά δύο ταύτα φρούρια, έξοπλισθέντα 
μέ πυροβόλα τής έποχής έκείνης, έσχον ώς προορισμόν, νά βυθίζουν μέ βολάς 
παν πλοΐον τό όποιον θά έ δοκίμαζε νά διαφύγη τόν έλεγχον αύτών. Παραλ- 
λήλως δέ, νά διευκολύνουν τήν έξ Άσίας διάβασιν Τουρκικοόν στρατευμάτων 
εις Θράκην. Ένώ δέ τό φρούριον τούτο, πού ήρχιζε νά κτίζηται κατά Φεβρουά
ριον 1451, έτελειοποιεΐτο κατ’ χΑύγουστον τού ίδίου έτους, συγχρόνως μεγάλη 
δραστηριότης παρετηρεΐτο καί είς τούς λιμένας τής Καλλιπόλεως καί τών 
Μικρασιατικών παραλίου πόλεων, δπου μέγας αριθμός πλοίων έναυπηγεΐτο. 
Συνάμα δέ, έν Άδριανουπόλει, ό Ούγγρος τεχνίτης Ούρβάν, χύτης κανο
νιών, κατεσκεύαζε πυροβόλα διαφόρου διαμετρήματος, ώς καί τό παμμέγεθες 
εκείνο τέρας, τό άποκληθέν χαρακτηριστικούς «βασιλική».

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 63ον
’Α γωνιώδης έκκλησις τ«ΰ Κων) νου πρός τήν Δ ύσιν, 1452.—
Ό  Κωνσταντίνος μανθάνοον καί βλέπω ν τάς μεγάλας ταύτας παρασκευάς 
του εχθρού, άπεοράσισε διά τελευταίαν φοράν καί έστράφη πάλιν πρός
τάς Δυτικάς δυνάμεις, παρ ιστών ζωηρώς τήν δεινήν Οέσιν τής Κων)πόλεως. 
Άλλ’ ή μέν Γαλλία συνεβούλευσε τόν Κων)νον νά συν όψη συνθήκην ειρήνης 
πρός τόν Σουλτάνον. Ειδεμή, νά εγκατάλειψη τήν Κων) πολιν καί ν’ άπέλθη 
είς τήν Δύσιν. Ή  Βενετία έδωκε διαταγήν νά στρατολογηθώσι καί νά όπλι- 
σθώσιν, δσοι ύπήκοοί της ήδύναντο νά φέρουν δπλα καί εύρίσκοντο είς τάς 
αποικίας της, προσέτι δέ τά πολεμικά της πλοία, τά όποια έπλεον είς τήν 
Μαύρην Θάλασσαν, νά τεθόόσιν είς κατάστασιν έτοι,μότητος. Ή  Δημοκρατία 
τής Γένουας διετήρει ουδετερότητα, μολονότι οί Γενουαΐοι τοΰ Γαλατά διέ- 
κει.ντο φιλικώς πρός τούς Τούρκους. Καί μόνον οί Γενουαΐοι τής νήσου Λέσβου 
έστειλαν τόν Ίωάννην Ίουστινιάνην μέ έπτακοσίους (700) άνδρας, πρός ον 
εις αντάλλαγμα παρεχωρήθη ή Λήμνος. Ό  δέ Πάπας Νικόλαος έστειλε τόν 
Καρδινάλιον ’Ισίδωρον μέ ποσόν χρημάτων καί τριακοσίους (300) πολεμιστάς 
μισθοφόρους. Ό  Κων)νος έχων ύπ’ δψει τήν σκαιάν άπάντησιν τού Μεχμέτ 
Β ',  δτε κατά Φεβρουάριον 1451 ήρχισε τήν οικοδομήν τού Ρούμελι Χισάρ, 
κατά τήν οποίαν φέρεται είπών, «δτι θά έκδάρη ζωντανόν έκεΐνον πού θά 
σταλή νά εϊπη είς αύτόν έκ νέου δτι αδικεί πράττων ταύτα», δέν άνέφερε 
πλέον τίποτε οχετικώς, άλλ’ έστειλε πρός αύτόν τό ακόλουθον μήνυμα:

«’Επειδή άπεφάσισες τόν πόλεμον καί οΰτε δι’ δρκου ούτε διά παρα
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κλήσεων πείθεσαι, πράξον δ,τι θέλεις. Έ γώ  έχων κλεισμένος τάς θύρας τής 
Πόλεως, θέλω φυλάξει αυτήν κατά δύναμιν». Οΰτω, κατά ’Ιούνιον τοΰ 1452, 
έκηρύχθη ό πόλεμος. Ό  δέ Σουλτάνος, έχων 70 χιλ. άνδρας, περιήλθεν 
έξωθεν τά τείχη τής πόλεως καί, έπιθεωρήσας ταΰτα λεπτομερώς, άπήλθεν εις 
Άδριανούπολιν, δπου ήρχισε κολοσσιαίας παρασκευάς διά τήν μελετώ μένην 
πολιορκίαν. — Ό  Χειμών τοΰ 1452 πρός 1453 παρήλθεν άνευ επεισοδίων. 
Έν τω μεταξύ δμως τούτω, κατέλαβον οί Τούρκοι τήν Σηλόβριαν καί δλα 
τά Θρακικά χωρία καί πόλεις, πού άνήκον είς τό Βυζάντιον, έξωθεν τών 
τειχών. Τήν δέ άνοιξιν έξεκίνησε τό μέγα τηλεβόλον, συρόμενον άπό 70 ζεύγη 
βοών καί άκολουθοΰμενον άπό συνοδείαν σκαπανέων, εργον τών οποίων ήτο 
ή έπιδιόρθωσις τοΰ δρόμου καί ή πήξις γεφυρών άπό Άδριανουπόλεως, δπου 
ύπήρχεν ανάγκη, μέχρι. Κων)πόλεως. —  Συνάμα δέ έκομίζον,το καί δλα τά 
άλλα τηλεβόλα μικρά καί μεγάλα. —  Κατ’ ’Απρίλιον δέ έξεκίνησε καί ό 
Σουλτάνος μέ ολόκληρον τήν έκ 300 χιλιάδων πεζών καί ιππέων δυναμιν 
αύτοΰ. Έκ τούτων, αί 100 χιλ. ήσαν Γενίτσαροι, οί έξ Έλληνοπαίδων, 100 
χιλ. άτακτοι Μουσουλμάνοι καί 100 χιλ. νεοσύλλεκτοι, στρατολογηθέντες 
βιαίως έκ τής Ά σίας καί τής Θράκης, άπό τόν χριστιανικόν πληθυσμόν. Καί 
ήρχισεν ή άπό ξηράς πολιορκία κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ Απριλίου 
1453. Κατά τάς πρώτας ημέρας έτοποθετήθησαν 14 κανονιοστοιχίαι έναντι 
τών χερσαίων τειχών, 12 μεγάλα κανόνια καί τό μέγιστο,ν, τοΰ οποίου τάς 
βολάς θά διηύθυνεν αυτοπροσώπως δ Ούγγρος κατασκευαστής αύτοΰ Ούρβάν. 
Είς τάς 12 Απριλίου, εφθασεν εκ Καλλιπόλεως καί πολυάριθμος στόλος, δ 
οποίος κατέλαβε τήν έξω τοΰ Κερατίου κόλπου θάλασσαν, μέχρι Διπλοκιονίου 
(Μπεσίκ Τάς). Κατ’ αύτόν τόν τρόπον άπεκλείσθη ή Κων).πόλις άπό τε 
ξηράς καί θαλάσσης. Τά δέ δύο φρούρια τοΰ Βοσπόρου, Ρούμελι Χισάρ, 
καί Άνατόλ Χισάρ, παρημπόδιζον κάθε αποστολήν βοήθειας άπό Μαύρης 
θαλάσσης είς Κω.ν)πολιν.

ΑΙ δυνάμεις τών άμυνομένων.— ’Έναντι τοιαύτης τρομεράς πολιορ
κητικής μάζης τί άντέτασσεν ή Κωνσταντινούπολις; Ό  Κων)νος είχε κάμει 
θερμήν έκκλησιν πρός τούς πολίτας νά σπεύσουν νά έπανδρώσουν τά μακρά 
τείχη, άπό τοΰ Κερατίου Κόλπου μέχρι τοΰ Έπταπυργίου. Άλλά μόνον, 
πέντε (5) χιλιάδες πολεμισταί προσήλΟον, αποφασισμένοι ν’ άπαθάνουν ύπέρ 
τής πατρίδος των. Διότι, μεταξύ τοΰ άρρενος πληθυσμού, εννέα (9) περίπου 
χιλιάδες, ήσαν μοναχοί. Άνθριοπινον ύλικόν εντελώς άχρηστον διά κάθε 
τι τό σπουδαΐον καί μάλιστα διά τοιαύτην άμυναν μέχρι θανάτου. Είς τάς 
πέντε (5) χιλιάδας τών Ελλήνων προσετέθησαν καί δύο χιλιάδες ξένοι, ήτοι 
οί έλθόντες έκ μέρους τοΰ Πάπα, οί Γενουαΐοι μέ τόν Ίουστινιάννην καί άλλοι 
διάφοροι έθελονταί. Ή  δέ θαλασσία δύναμις άπετελείτο άπό 10 πλοία τοΰ 
Κράτους, είς τά οποία ειχον προστεθή καί 5 βενετικά, έλθόντα έκ διαφόρων 
λιμένων. Ταΰτα δλα, έναυλόχουν έντός τοΰ Κερατίου κόλπου, τοΰ οποίου τήν
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είσοδον έκλειε καί έξησφάλιζεν ή άλυσις, από τοΰ Χρυσοΰ Κέρατος μέχρι 
Γαλατά. Ό  Σουλτάνος, φρονών δτι τέλειος αποκλεισμός δέν ήδύνατο νά 
γίνη, ενόσω ΰπήρχον πλοία τών πολιορκουμένων έντός τοΰ λιμένος καί επειδή 
6 Τουρκικός στόλος παρημποδίζετο νά -είσέλΟη διά νά τά έξουδετερώση, 
έσχεδίασε καί επέτυχε νά μεταφέρη μέρος τοΰ στόλου του άπό Διπλοκιονίου 
μέχρι, τοΰ Κερατίου διά ξηράς, μέσω όλισθηράς σανιδωτής ( 1) όδοΰ, που 
κατεσκευάσθη επί τουτω. Μέρος τοΰ άπαιτηΟέντος ύλικοΰ έπώλησαν οί 
Γενουαΐοι τοΰ Γαλατά πρός τόν Σουλτάνον. ΤΙ οδός αΰτη ήρχιζε άπό τό 
σημερινόν Μπεσίκτας, (Αιπλοκιόνιον), άνέβαινεν είς τό σημερινόν Ταξίμ καί 
κατηφόριζεν είς τό σημερινόν Γενίσεΐ (Ευαγγελίστρια) καί έκεΐθεν εφθανεν 
είς τόν Κεράτιον κόλπον. ’Έτσι, διεκόπη ή επικοινωνία τοΰ Βυζαντίου μέ τόν 
Γαλατάν καί. τό σημερινόν Πέραν. Ό  Κων)νος ειχε φροντίσει, κατά τόν 
ήσυχον χειμώνα, που ειχε περάσει, νά έπισκευάση τά τείχη καί τούς πύργους 
καί νά έφοδιάση τήν πόλιν μέ τά απαραίτητα τρόφιμα. Έκάλεσε δέ καί τούς 
έχοντας πλούτη καί χρήματα νά συνεισφέρουν είς τό Ταμεΐον τοΰ Κράτους. 
Δυστυχώς όμως, πολλοί ολίγοι προσέφερον. Οί πλεϊστοι τά άπέκρυψαν, προ- 
φασιζόμενοι πτωχείαν. Ήναγκάσθη τότε νά θέση χεΐρα είς τούς θησαυρούς 
ιών εκκλησιών καί τινων μοναστηρίων. Παρά ταΰτα, οί θησαυροί, πού άπε- 
κόμισαν οί, Τοΰρκοι κατά τήν λεηλασίαν, ευθύς μετά τήν άλωσιν, ήσαν τόσοι' 
πολλοί, ώστε άπεδείχθη, οτι υπήρχε πολύς πλούτος ιδιωτικός ώς καί τών ναών 
καί μοναστηρίων, ό όποιος ήτο κεκρυμμένος, τοΰτο δέ καθ’ δν χρόνον τό Ταμεΐον 
άντεπεκρίνετο είς τάς παρουσιαζομένας άνάγκας μέ μεγίστην φειδωλότητα. 
Ό  Σουλτάνος, προτοΰ άρχίση τάς με γ άλας επιθέσεις, έκρινε σκόπιμον νά 
άποτανθή, διά τελευτάίαν φοράν, πρός τόν Κων)νον, πρός τόν όποιον διε- 
μήνυσεν, δτι, διά νά μή χυθή περισσότερον αίμα τω δίδει τό δικαίωμα, 
άφοΰ παραλάβη μεθ’ έαυτοΰ, οτιδήποτε καί όσουσδήπατε θέλει, νά άπέλθη 
δπου επιθυμεί, άφίνων είς τόν Μωάμεθ μόνον τήν πόλιν, καθόσον αυτός οΰτε 
τούς ανθρώπους της οΰτε τά υπάρχοντά των έποφθαλμιά. Είς ταΰτα δ 
Κων)νος άπήντησεν. «Έάν μάς άφήσης ήσυχους είς τήν Πόλιν μας, όπως οί 
πρόγονοί σου, θά γνωρίσωμεν μεγάλην χάριν καί θά σέ εύγνωμονώμεν, ώς καί 
φόρον τινα δυνάμεθα νά πληρώνωμεν κατά τάς δυνάμεις μας. Άλλά, τό νά 
σέ παραδώσωμεν τήν πόλιν, δέν είναι έργον οΰτε ίδικόν μου, οΰτε άλλου τινός. 
Αιάτι αύτοβούλως, θά άποθάνωμεν όλοι, χωρίς νά λυπηθώμεν τήν ζωήν 
μας (2) . . . (Κοινή γάρ πάντες αύτοπροαιρέτως άποθανοΰμεθα καί ου φεισό- 
μεθα τής ζωής ημών) .Απάντησες αξία "Ελληνος άρχηγοΰ, όμοια πρός τήν άπάν-

1. ' I I  όδός αϋτη κατεσκευάσθη έν μ ιά  και μόνη ννκτί και υπήρξε διά τους πο- 
λιορκουμένους άληΟής εκπληξις.

2. «Τό δέ τήν πόλιν σοι δοΰναι ούτ' έμον έστI ούτ’ άλλου τών καχοικονντων έν 
ταυ τη , κοινή γάρ γνώμη πάντεζ αυτοπροαίρετους άποθανοϋμεν και ου φεισόμεθα τής  
ζωής ημών». Δούκα : Hist, Byz, έκδ. Βόννης, σ. 220.
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τησιν τοΰ Λεωνίδου έν Θερμοπύλαις «Μολών λαβέ». Βιβλ. Φραντζής, Δούκας, 
Κριτόβουλος. Ή  αποφασιστική αυτί] άπάντησις τοΰ Κων)νου πρός τόν 
Μεχμέτ, τώ έδωκε νά έννοήση δτι ,μόνον διά τής δυνάμεως πρέπει νά άλώση 
τήν περίλαμπρον Κων) πόλιν. Δέν άπέμεινεν άλλη λύσις, και άπεφάσισε πλέον 
6 Μωάμεθ νά άρχίστ) τάς σφοδράς επιθέσεις. Ό  καταιγισμός τοΰ ’Οθωμα
νικού πυροβολικού έστράφη κυρίως, καθ’ δλην τήν γραμμήν, εναντίον τοΰ 
χερσαίου τείχους. Οί δέ αμυνόμενοι, μετά καρτερίας και ευψυχίας έπεσκεύαζον 
τά ρήγματα, τά όποια ήνοιγον οί μεγάλοι δγκοι πετρών, τάς οποίας έξεσφεν- 
δόνιζον τά κροτούντα πυροβόλα. Όσάκις Τούρκοι έπληισίαζον καί έδο- 
κίμαζον νά σκαρφαλώσουν επ’ αύτών, κατεκρημνίζοντο ύπό τών αμυνόμενων 
καί επιπτον έντός τοΰ χαίνοντος προστατευτικού χάνδακος, τοΰ ευρισκομένου 
έξωθεν τών τειχών τής πόλεως, από τού Κερατίου μέχρι τής Προποντίδος. 
Μετά πολλών δέ ημερών κανονιοβολισμούς καί σειράς παρομοίων επιθέσεων, 
καθ’ άς άπωλέσθησαν πολλοί εχθροί, άπεφασίσθη ύπό τού Σουλτάνου νά έπι- 
χειρηθή γενική έπίθεσις, έφ’ όλων τών πλευρών, τήν 29ην Μαίου. Διά νά 
έμψυχώση δέ τούς στρατιώτας του ό Μεχμέτ, εκτός τών θρησκευτικών παρορ- 
μήσεων, κατέφυγε καί είς μεγάλας ύποσχέσεις αμοιβών, διακηρύξας: «Οί
άνθρωποι καί τά πράγματα τής Πόλεως θά είναι ίδικά σας καί μόνον τά 
κτίσματα ίδικά μου». Ή  τοιαύτη προκήρυξις έπηύξησε τήν επιθυμίαν τών 
ύπ’ αύτόν πρός πλουτισμόν, διά τής λεηλασίας, αρπαγής καί αιχμαλωσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 64ον 
Ή  τελευταία ήμέρα (29 Μαΐου 1453).— Οί Τούρκοι, τήν Τρίτην 29ην 
Μαίου εΐσαν παρατεταγμένοι είς τρεις φάλαγγας καθ’ δλον τό χερσαΐον τείχος, 
Ή  πρώτη πρός τά τείχη φάλαγξ άπετελεΐτο από τούς νεοσυλλέκτους χριστι
ανούς ή δευτέρα από άτάκτους ’Οθωμανούς τής ’Ανατολής καί ή τρίτη, ή 
τελευταία, από τούς Γενιτσάρους, πού άπετέλουν τό ίσχυρότερον σώμα τού 
στρατοΰ τών πολιορκητών. Μέ τάς δύο πρώτας φάλαγγας ό Σουλτάνος 
έσκόπει νά καταπονήση τάς δυνάμεις τών άμυνομένων αδιαφορών, έν πολλούς, 
διά τήν φθοράν τήν οποίαν θά ύφίσταντο οί ύπ’ αύτόν. Μόλις λοιπόν ήρχισε 
νά ροδίζη ή αύγή, ήρχισαν καί τά τηλεβόλα νά κτυποΰν τά τείχη. Ταυτο- 
χρόνως μέ άγριας κραυγάς, έξεκίνησάν διά τήν έπίθεσιν οί νεοσύλλεκτοι, 
όπισθεν τών οποίων ήκολούθουν μαστιγοφόροι, έτοιμοι νά μαστιγώσουν πάντα, 
δστις θά έδειλία νά προχωρήση πρός τά έμπρός. Οί αμυνόμενοι, μέ υπεράν
θρωπους προσπάθειας, έκράτουν τάς θέσεις των, κρημνίζοντες τούς αποπει
ραμένους νά φθάσουν μέχρι τών έπάλξεων. Χιλιάδες έκ τών επιτιθεμένων 
έκρημνίσθησαν μέσα είς τήν τάφρον, αλλά καί έκ τών άμυνομένων έφονεύ- 
θησαν άρκετοί, συνεπεία τού οποίου πολλαί θέσεις έμειναν άνευ υπερασπιστών. 
"Ότε δέ οί νεοσύλλεκτοι ήρχισαν νά οπισθοχωρούν, έπήλθεν ή δευτέρα 
φάλαγξ. Κατάκοποι οί άμυνόμενοι, ύπεδέχθησαν και ταύτην μέ τό ίδιον 
θάρρος καί τήν αύτήν άποφασιστικότητα, πολεμούντες λεοΥτωδώς, έως δτου
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ήναγκάσθησαν και, οί νεοεπιτεθέντες, άφοΰ άφήκαν πλείστους νεκρούς, νά στρέ- 
ψωσι τά νώτα, βλάσφημουντες καί καταρώμενοι και αυτόν τόν Σουλτάναν 
ακόμη, διότι επιχειρεί πράγματα αδύνατα. ’Αλλά, καί τών αμυνόμενων, πολλαί 
θέσεις έμειναν κεναί, άνευ άμυντόρων, έφ’ δσον, πλεΐστοι οσοι έξ αύτών, 
εκειντο νεκροί, ενώ άλλοι, φέροντες σοβαρά τραύματα, ειχον εγκαταλείπει 
τάς επάλξεις των. Καθ’ ολον αυτό τό διάστημα, τά κανόνια τοΰ Σουλτάνου 
έξηκολούθουν τό καταστρεπτικόν των εργον, άλλοΰ μέν κρημνίζοντα τό τείχος, 
άλλοΰ δέ άνοίγοντα ρήγματα, τά όποια δέν υπήρχε πλέον καιρός νά έπιδιορ- 
0θ)0ώσι. Αιότι ευθύς άμέσως, προτού συνέλθουν οί άμυνόμενοι έκ τής παρα
ζάλης καί τής άγωνίας, τήν οποίαν είχον δοκιμάσει έκ τών προηγουμένο)ν 
επιθέσεων, έξαπελόθησαν οί Γενίτσαροι. Ό  δέ δυστυχής Κων)·νος, περι- 
τρέχων μέ τόν ίππον του, τήν άμυντικήν γραμμήν, ένεθάρρυνε τούς μαχητάς 
του, λέγων είς αυτούς δτι, ώς άπόγονοι ΓΕλλήνο)ν καί Ρωμαίων, δέν θά έπρεπε 
νά φεισθώσι καί τής ζωής των άκόμη καί έκφράζων ελπίδας δτι τήν τελευ- 
ταίαν ταύτην προσπάθειαν των θά έπέστεφεν ή νίκη. Άλλ’ ιένφ ή άμυνα εΰρι- 
σκετο είς τήν κρισιμωτέραν φάσιν της ένεκα τής θυελλώδους ορμής, τών άγριων 
κραυγών, ύβρεων καί καταρών τών Γενιτσάρων, προσπαΟούντων νά εισχωρή
σουν εις τήν πόλιν διά τών ρηγμάτων, τά όποια ήνοιξαν αί βολαί τών κανο
νιών, έπληγώθη ό έπί κεφαλής τής άμύνης ’Ιωάννης Ίουστινιάνης, ό ,άρχηγός 
τών Γενουαίων. Ούτος, δειλιάσας έκ τής αιμορραγίας τοΰ τραύματός του, 
άπεσύρθη έκ τής Οέσεώς του. Μάτην δ βασιλεύς τόν έξώρκιζε νά παραμείνη 
είς τήν θέσιν του, ίνα μή διαταραχθή ή ευψυχία καί τό ηθικόν τών άμυνο- 
μένων. Αυτός ιέμεινεν άμετάπειστος καί άπεσύρθη είς Γαλατάν, διά νά περι- 
ποιηθή τήν πληγήν του. Ή  εϊδησις αυτή, μεταδοθείσα, παρήγαγε σύγχυσιν, 
ταραχήν καί άποθάρρυνσιν. Άλλ’ ενώ ταΰτα συνέβαινον παρά τήν πύλην τοΰ 
Ρωμανού, δπου έπί κεφαλής τών Γενιτσάρων εύρίσκετο δ ίδιος δ Σουλτάνος, 
άπασχολών τούς αμυνόμενους μέ σφοδράς επιθέσεις κατά τοΰ τείχους, έξαφνα 
οί άμυνόμενοι καί δ βασιλεύς άντελήφθησαν, δτι τά νώτα των, έντός τών 
τειχών, κατελαμβάνοντο άπό πλήθος έχΌρών πεζών καί ιππέων, Γενιτσάρων 
καί Σπαχήδων. Πώς είχε συμβή τοΰτο; Ή  σφοδρά έπίθεσις τοΰ Σίουλτάνου, 
παρά τήν πύλην τοΰ Ρωμανού, δπου έμάχοντο οί έπίλεκτοι Βυζαντινοί πλησίον 
τοΰ αύτοκράτορος, είχε σκοπόν νά κρατή τεταμένην τήν προσοχήν τών αμυ
νόμενων, είς τρόπον ώστε νά περισπάται ή προσοχή, των έκ τών δσων συνέ- 
βαινον δεξιώτερα, είς όλίγην άπόστασιν άπ’ αύτών. Ταΰτα διότι δ Σουλτάνος 
είχε γνώσιν τοΰ γεγονότος δτι 70 Τούρκοι είχον έν τώ μεταξύ είσέλθη διά 
μιάς πυλίδος, (Ξυλοκέρκου) ( ')  εύρεθείσης ανοικτής καί άφυλάκτου καί δτι 
ευρίσκοντο ήδη έντός τών τειχών, δπου ή περιοχή ήτο έρημος ανθρώπων. 
Έ φ ’ ώ καί τόν άπεσταλμένον, δστις είχε φέρει τήν είδησιν, διέταξε: «Στρέψε

1. «Ξυλόπόρτα» ή «Ξνλόκερκος».
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όπίσω καί είπέ νά είσέλθουν δσο τό δυνατόν περισσότεροι, ένώ εγώ έδώ θά 
τούς απασχολώ, ώστε νά μή άντιληφθούν τήν είσοδόν σας. Καί άφοΰ γίνετε 
πολλοί, .προχωρήσατε από μέσα πρός τά έδώ καί έλάτε είς τά νώτα τών άμυ
νομένων έδώ έχθρών». Τοΰτο καί συνέβη, είδον δέ οί αμυνόμενοι, αίφνης, τά 
νώτα των νά περικυκλούνται από Γενιτσάρους. Ή  έν λόγω πυλίς, είχε μείνει 
άτοίχιστος έσωθεν, ώς μικράς σημασίας, ή διότι τήν ειχον .αφήσει .σκο
πίμως, έτσι, διά νά δύνανται εΰχερώς νά έξέρχωνται έξω, οσάκις εΰρισκον 
κατάλληλον ευκαιρίαν διά νά κατασκοπεύσουν τούς έχθρούς. ’Αφ’ ετέρου οί 
φύλακες αυτής άκούοντες μέγαν θόρυβον, προερχ,όμενον από τής πλευράς τής 
πύλης τοΰ Ρωμανού, άφήκαν τήν Οέσιν των καί έτρεξαν πρός τό σημεϊον 
έκεΐνο, δπου διεξήγετο ό μέγας αγών, λησμονήσαντες τήν πυλίδα ανοικτήν. 
Οί εξοοθι ευρισκόμενοι Τούρκοι ;άντελήφθησαν τούτο, έκ περιεργείας;' δέ 
είσήλθον μερικοί, δτε αίφνης, χωρίς νά τό έλπίζουν, εύρέθησαν έντός τοΰ 
τείχους, είς έγκαταλειφθεΐσαν περιοχήν. Πάραυτα ειδοποίησαν τόν Σουλ
τάναν δστις καί εσπευσε νά δώση τάς δεούσας διαταγάς. ’Άλλοι υποστηρίζουν 
οτι ή πυλίς ήτο κλειστή. Άλλά βολή τηλεβόλου τήν έκτύπησε καί τήν ήνοιξε, 
καθ’ ήν ώραν, οί φυλάσσοντες είς έκεΐνο τό σημεϊον άπουσίαζον έκεϊθεν. 
’Άλλοι πάλιν, δτι ή είσοδος τών Τούρκων εγινεν από ρήγματα τού τείχους, 
πού είχον προκληθή συνεπεία τοΰ συνεχούς σφυροκοπήματος αυτού από τά 
πυροβόλα τού έχθρού ή καί διότι οί ύπερασπισταί είχον φονευθή, κατά τάς 
συμπλοκάς έπί τών τειχών. "Οπως καί νά έχη τό πράγμα, γεγονός παραμένει 
πάντως δτι ειχον είσέλθει έχ;θροί καί εύρέθησαν είς τά νώτα τών άμυνομένων, 
έντός τής ΓΙόλεως "Οτε, δέ οί άμυνόμενοι κατήλθον έκ τών πύργων καί τών 
πλησίον έπάλξεονν, ένας Γενίτσαρος, έξωθεν, κατώρθωσε νά άναρριχηθή έπί 
τοΰ τείχους, καί νά ύψωση μίαν Τουρκικήν σημαίαν ( 1). Ούτος, ώς λέγουν, 
προ τής στρατολογίας του, έφερε τό Χριστιανικόν όνομα «Δημήτριος». Πέριξ 
δέ τού Αύτοκράτορος Κων)νου είχον συσπειρωθή οί έπίλεκτοι Βυζαντινοί, 
Παλάιολόγοι, Κομνηνοί, Καντακουζηνοί καί αλοι γόνοι τών ένδοξων Βυζαν
τινών οικογενειών. Πάντες αποφασισμένοι ν’ άποθάνουν, έπετέθησαν κατά 
τού πυκνού πλήθους τών Τούρκων, τό όποιον όλονέν όγκούτο έκ τών είσβα- 
λόντων άπο διάφορα πλέον σημεία. Κατά τήν άπέλπιδα ταύτην τών άμυνο
μένων έπίθεσιν, έφονεύθησαν μέν πολλοί έχθροί αλλά καί δλοι οί έπίλεκτοι 
έπεσαν ένδόξως, ό δέ ατυχής Κων)νος, ίδών δτι πάντες οί περί αύτόν εκειντα 
εκτάδην, άνεφώνησεν: «Ή  πόλις έάλω καί έγώ έτι ζώ;» «Δέν ύπάρχει Χρι
στιανός νά άφαιρέση τήν κεφαλήν μου;» Καί πράγματΓδέν ύπήρχε χριστιανός 
ζών πλησίον αύτοΰ. Τότε έκέντρισε τόν ίππον του καί έπέπεσε κατά τού πυκνού 
στίφους τών έχθρών, δπου κτυπών καί κτυπώμενος πανταχόθεν, έπεσε νεκρός

1. 'Ο Τονρσούν βέης, λόγιος Τούρκος, αναφέρει: «Τά λευκά σαντζάκια  ( ση
μαίες) των Τούρκων, μέ ρητά τον Κορανίου, καθώς και τά κόκκινα, μ έ  κιτρίνην ημ ι
σέληνον, έκνμάτισαν επάνω είς τούς πύργους τοΰ κάστρου τής Πόλης».
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έκ του ίππου του, καταπατηθείς ύπό τοΰ πλήθους, τό όποιον μή εύρίσκον πλέον 
άντίστασιν, έξεχύθη έντός τής πόλεως, πρός λεηλασίαν, αρπαγήν καί αιχμαλω
σίαν. Διότι παντού αί επάλξεις καί οί πύργοι ήσαν έρημοι υπερασπιστών, πολλαί 
δέ Τουρκικαί σημαΐαι έκυμάτιζον έπί τοΰ τείχους είς διάφορα σημεία. Οί δέ 
δύο αδελφοί Βεδουάρριοι, οιτινες ύπερήσπιζον ένα πΰργον τοΰ τείχους, ίδόντες 
τήν απελπιστικήν κατάστασιν, εκραξον. «Ή  Πόλις έάλω! ώ ’Ήλιε φρίξον, 
ώ γη στέναξον! ! !» άλλά, συνελθόντες έκ τής πρώτης έκπλήξεως, άφήκαν τήν 
θέσιν των καί έτρεξαν νά σωθοΰν. Καί μόνον εις έσώθη, ό έτερος έφονεύθη, 

Σ χόλ ιου  nepi τή ς σημασίας τή ς θυσίας τοΰ  Κ ω ν)νοο  ΙΑ '.— '© αεί
μνηστος ούτος Αύτοκράτωρ είχε δεχθή τό προσφερθέν πρός αυτόν στέμμα τής 
βασιλείας, έν γνώσει του, δτι. τό τέλος τής άλλοτε ελληνοχριστιανικής αυτοκρα
τορίας καί τής περικλεούς πρωτευούσης, τής κατ’ εξοχήν πόλεως, ήτο εγγύς.

Μολαταύτα έδέχθη τό άκάνθινον στέμμα, ούχί πλέον διά νά σώση τήν 
κατάστασιν, διότι ώς είχον διαμορφωθή τά πράγματα, ήτο αδύνατος ή σωτη
ρία. Τό έδέχθη πρός παραδειγματισμόν τών μελλουσών γενεών. Διά νά πέση 
ένδόξως, ώς ήρμοζεν εις τάς Έλληνορωμαϊκάς παραδόσεις. 'Ο Κων)νος 
υπήρξε τό μεταίχμιον ή τό μεσότοιχον μεταξύ τού Βυζαντινού Ελληνισμού, 
δστις ένεταφιάζετο μέ τήν άλωσιν τής Πόλεως, καί τού νεωτέρου Ελληνισμού, 
δστις έμελλε νά προκύψη μετά τήν ολοκληρωτικήν ύποταγήν του είς δυνάστην 
αλλόφυλον, αλλόθρησκον καί άπολίτιστόν. Διά τής άντιστάσεως, τήν οποίαν 
είχε οργανώσει μέ τά γλίσχρα μέσα, πού είχεν είς τήν διάθεσίν του, καί άντε- 
σχεν έπί πεντήκοντα ημέρας είς τάς λυσσώδεις έπιθέσεις τεσσαρακονταπλασίο>ν 
εχθρών, έδωκε καθαράν εικόνα τού πλήρους βασάνων καί προσπαθειών βίου 
τού Μεσαιωνικού ή Βυζαντινού Ελληνισμού. Διά τού ενδόξου θανάτου του 
έπιστοποίησεν δτι, άφ’ ενός μέν δ Βυζαντινός Ελληνισμός έθυσιάσθη, διά 
νά διαφύλαξη τόν άρχαίον Ελληνορωμαϊκόν πολιτισμόν, άφ’ ετέρου δέ νά 
μεταδώση τόν τε χριστιανισμόν καί τόν ελληνορωμαϊκόν πολιτισμόν είς παν
τοία βάρβαρα έθνη τού τότε κόσμου. Διά τού .μαρτυρικού θανάτου του έδωκε 
τό παράδειγμα είς τόν νεώτερον ελληνισμόν, δτι δηλαδή μόνον μέ τήν άντί- 
στασιν μέχρι θανάτου είναι δυνατόν νά σωθή αυτός, όταν έλθη τό πλήρωμα 
τού χρόνου. Τήν στιγμήν, άκριβώς κατά τήν δποίαν άφού εΐδεν δτι πάντες 
οί. περί αυτόν εκειντο νεκροί, έξεστόμισε τήν άπέλπιδα φράσιν «Δέν υπάρχει 
Χριστιανός ν ’ άφαιρέση τήν κεφαλήν μου»; δ Κων)νος άντεπροσώπευε τον 
Βυζαντινόν Ελληνισμόν, δστις ανήκε πλέον είς τό παρελθόν. Ά φ ’ ής δμως, 
κεντρίσας τόν ίππον του, έπέπεσεν ακράτητος κατά τών εχθρών καί άπέθανεν, 
άπο τής στιγμής εκείνης, δ θρυλικός Βασιλεύς, αντιπροσωπεύει τόν νεώτερον 
Ελληνισμόν, τού οποίου τόν μαρτυρικόν μετέπειτα βίον συμβολίζει δ θάνατός 
του. Τπήρξεν δ τελευταίος ήρως τού1 Βυζαντινού καί ό πρώτος τού νεω- 
τέρου Όρθοδάξοΰ 'Ελληνισμού. - · ‘ . '  · ‘...v-'·' - '  '
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 65ον 
Σ φ α γή , λεηλασία, α ιχμαλω σία!!— Συμφώνως πρός τήν ύπόσχεσιν τοΰ 
Μεχμέτ Β ',  τοϋ άποκαλουμένου Πορθητοΰ, ή Κων)πόλις, μέ τοΰς ανθρώπους 
χαι, τά υπάρχοντά των έμειναν είς τήν διάθεσιν τών άφηνιασάντων διά τήν 
νίκην στιφών τοΰ φανατικωτάτου Μουσουλμανισμού. Έ πί τρεις ολοκλήρους 
ημέρας τά έξηγριωμένα στίφη έλυμαίνοντο τήν Πόλιν. Σίκηναί άπεριγράπτου 
Φρίκης καί τραγικότητας έλάμβανον χώραν απ’ άκρου είς άκρον τής Πόλεως. 
Μέγα μέρος τοΰ πληθυσμοΰ κατέφυγεν εις τόν Ναόν τής 'Αγίας Σοφίας πρός 
σωτηρίαν του. Ό  πλήρης προλήψεων Βυζαντινός λαός είχε τήν αφέλειαν ή 
μάλλον τήν μωρίαν νά πιστεύη, δτι άγγελος Κυρίου θά ένεφανίζετο μέ πυρίνην 
ρομφαίαν καί θά κατεδίωκε τούς έχθρούς, άμα ώς εφθανον ούτοι είς τήν στήλην 
τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου. (Τσεμπερλήτας) καί ίσως διά τοΰτο καί πλείστοι 
άνδρες δέν είχον προσέλθει νά πολεμήσουν έπί τών τειχών. Καί έκλεισαν 
ιάς θύρας ερμητικώς. Οί Τούρκοι, φθάσαντες είς τόν Ναόν, παρεβίασαν τάς 
Οόρας μέ διάφορα εργαλεία καί είσώρμησαν έντός, σφάζοντες, άρπάζοντες 
τούς ευρισκομένους θησαυρούς καί αίχμαλωτίζοντες τούς πάντας. "Οτε δέ 
μετά τρείς ημέρας έδόθη διαταγή νά παύση πλέον ή σφαγή, ή λεηλασία, καί 
ή αιχμαλωσία, εύρέθησαν ώς αίχμαλωτισθέντες πάσης ηλικίας, ίδιότητος καί 
γένους εξήκοντα χιλιάδες (60.000) έκ συνόλου όγδοήκοντα χιλιάδων (80.000) 
κατοίκων. ’Ά ρα, έσφάγησαν είκοσι χιλιάδες (20.000). "Οτε δέ έδόθη ή 
διαταγή ολοι οί άλλοι οί μετασχόντες είς τήν πολιορκίαν καί τάς επιθέσεις 
νά φύγουν είς τάς εστίας των, πλήν τών Γενιτσάρων, οί δποΐοι ώς τόπον δια
μονής των είχον τό στρατόπεδόν των, έβλεπε τις τούς άποσυρομένους νά κατα
φεύγουν, κατάφορτοι άπό λάφυρα καί άπάγοντες δεμένους αιχμαλώτους, ιερω
μένους, μοναχούς, άν'δρας, γυναίκας, κόρας, εφήβους κ.λ.π. πρός διαφόρους 
κατευθύνσεις. Τοσοΰτος ήτο δ πλοΰτος, πού διηρπάγη, ώστε μετά χρόνους, 
οσάκις έγίνετο λόγος διά τά πλούτη Τουρκικής τινός οικογένειας, έλεγον, δτι 
οί πρόγονοί της είχον παρευρεθή είς τήν λεηλασίαν τής Κων)πόλεως (Στα- 
μπολούν Γιαγμασιντά μπουλουντουλάρ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 66ον 
Τό δραματικόν τέλος τοΰ Λουκά Νοταρα.— Ό  μόνος διασωθείς, έκ τών 
Βυζαντινών ήτο δ στρατηγός Νοταρας. Επειδή ή αρχιστρατηγία τής άμύνης 
είχεν άνατεθή ύπό τοΰ βασιλέως είς τόν Γενουάτην Ίουστινιάνην τιμής ένεκεν, 
δ Νοτοράς είχε μείνει, κάπως δυση ρέστη μένος, διότι παρηγκωνίσθη χάριν τοΰ 
ξένου Τουστινιάνη. Άνέλαβε δέ νά κράτηση τήν άμυναν τοΰ τείχους, τοΰ 
ευρισκομένου παρά τήν ακτήν τοΰ Κερατίου κόλπου, δπου δμως ή έπίθεσις 
•τών Τούρκων ήτο χαλαρά. Διότι, σκοπός τής έπιθέσεως είς εκείνην τήν 
πλευράν, ήτο ν’ άπασχολή μόνον τούς αμυνόμενους, ώστε νά μή δύνανται νά 
δώσωσι χεΐρα βοήθειας είς τούς έπί τοΰ χερσαίου τείχους άμυνομένους. Διά 
τοΰτο καί αί άπώλειαι τών άμυνομένων εις τδ παραθαλάσσιον τμήμα δέν ήσαν
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μεγάλαι, έφ’ ώ καί αυτός ίδών τήν αλωσιν τής πόλεως καί ,μαίθών τόν θάνατον 
τοΰ Βασιλέως, άπήλθεν εις τόν οΐχον του. Ά φοΰ δέ 6 Πορθητής, μετά τήν 
κατάπαυσιν τής λεηλασίας είσήλθε θριαμβευτής είς τήν Πόλιν, μέ δλην τήν 
επισημότητα, ακολουθούμενος από δλους τούς αρχηγούς τοΰ στρατοΰ του, καί 
μετέβη έν συνεχείς είς τόν Ναόν τής 'Αγίας Σοφίας, — τόν δποΐον έθαύμασε 
διά τό κάλλος του, αν καί 6 πλούσιος διάκοσμός του ήτο ήδη λεηλατημένος — 
διέταξεν ένα μουεζίνην νά άναβή έπί τοΰ άμβωνος καί νά καλέση τούς πιστούς 
του είς ευχαριστήριον προσευχήν πρός τόν Αλλάχ, δστις τώ έδώρησε τήν 
νίκην. Μετά τήν προσευχήν δ Ναός εκείνος μετεβλήθη, ώς είκός, είς εύκτή- 
ριον οίκον τοΰ Μουσουλμανισμού, καί έπαυσεν έκτοτε, νά άνήκη είς τήν Χρι
στιανοσύνην. Ό  δέ Σουλτάνος έξελθων έκεϊθεν, περιήλθε διάφορα αξιοθέατα 
τής πόλεως. Φθάσας είς τά ανάκτορα τοΰ Κων)νου, εύρε ταΰτα έντελώς έρημα. 
Τότε ένεθυμήθη τούς στίχους Πέρσου ποιητοΰ, τούς όποιους καί άπήγγειλεν, 
άναλογισθείς τήν ματαιότητα καί τήν αστάθειαν τών ανθρωπίνων μεγαλείων. 
«Ή  αράχνη πλέκει τό δίκτυον αυτής, ή δέ γλαυξ ψάλλει τόν Ένυάλιον είς 
τάς θύρας τών ’Ανακτόρων τοΰ Άφρασιάβ». ( ’). 'Ο Σουλτάνος δταν έπλη- 
ροφορήθη δτι δ έκ τών αρχηγών τοΰ Βυζαντίου Λουκάς Νοταράς εΰρίσκετο 
έν ζωή, έστειλε πάραυτα καί τόν έκάλεσε πλησίον του. Τόν ήρώτησε νά μάθη, 
τί άπέγινεν δ Βασιλεύς Κων)νος άν ήτο μεταξύ τών ζωντων καί αυτός, ή 
μεταξύ τών νεκρών. Ό  Νοταράς άπήντησεν, δτι δέν ήτο είς θέσιν νά γνω- 
ρίζη, έφ’ οσον αί θέσεις των, δπου έμάχοντο εκειντο πολύ μακράν ή μία τής 
άλλης. Τότε διέταξεν δ Σουλτάνος νά γίνη έρευνα μεταξύ τών νεκρών, πού 
εκειντο είς τά πέριξ τής Πύλης τοΰ Ρωμανού. Οί ολίγοι Χριστιανοί, πού 
ουμμετέσχον εις τήν έρευναν, λέγεται δτι άνεγνώρισαν τό πτώμα τοΰ Βασί
λειος έκ τών άλουργών (έρυθρών πέδιλων), πού έφερε καί έπί τών δποίων 
ήτο κεντημένος, μέ άργυροΰν νήμα, δ δικέφαλος αετός. Κατόπιν αύτοΰ, άπε- 
κόπη ή κεφαλή τοΰ νεκρού καί έκομίσθη πρός τόν Σουλτάνον. Ούτος τήν 
έδειξεν πρός τόν Νοταράν καί ήρώτησεν, άν όντως αυτή ήτο ή κεφαλή τοΰ 
Βασιλέως. Ό  δέ Νοταράς άπήντησεν. «Ναι Κύριε αυτή είναι». Καί τότε 
ή μέν κεφαλή ένεπήχθη είς δόρυ καί έξετέθη είς τόν ιππόδρομον έπί ημέρας, 
τό δέ σώμα παρεδόθη είς τούς Χριστιανούς νά τό θάψουν μέ βασιλικάς τιμάς. 
Καί έτάφη ώς λέγουν, ύπό συκήν, είς τό όναμασθέν έκτοτε «Βεφά Μεϊντάν» 
(πλατεία θανάτου). 'Η  δέ κεφαλή ταριχευθεΐσα, έστάλη, ώς λέγουν, πρός

1. Κ α τ' άπόδοσιν τον εκ Κωνσταντινονπόλεως ποιητοΰ B atov.
«Στον θόλο τοΰ Ανακτόρου — ή αράχνη ώς μόνος φρουρός 

και στον πύργο τοΰ Έ φρασιάπ  — ό μπούφος χραλμωδός τής φήμης τών βασιλέων».
Κ ατ' άλ?.ους, τους στίχους αντονς άπήγγειλεν δ Πορθητής δτε, ευρισκόμενος επί 

τής κυρτωμένης επιφάνειας τοΰ θόλου τής ' Α γίας Σοφίας, οπού άνέβη. έθεάτο τό θλι
βερόν θέαμα τής έρημωθείσης πόλεως και τών ερειπωμένων ανακτόρων τών βασι~ 
λέων της , ' . " . . .  ·
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τούς Μουσουλμάνους ηγεμόνας Συρίας καί Αίγυπτου είς ενδειξιν τής μεγάλης 
νίκης τοΰ Ίσλάμ, κατά τού Χριστιανισμού. Τήν άλλην ημέραν 6 Πορθητής 
έπεσκέφθη τήν οικίαν τοΰ Αουκά Νοταρά, οπού τόν προσεκύνησαν οί έξ υιοι 
τοΰ δευτέρου. Ή  σύζυγός του ήτο κλινήρης, ώς ασθενούσα. Ταύτην έπι- 
σκεφθείς ό Πορθητής, ειπε: «Μή λυπεισαι, ώ μήτερ, διότι εκείνο που ήθελεν 
6 Θεός, εκείνο καί έγινεν. ’Ά ν  έχάσατε τόν πλούτον σας, εχω πολλά πλειό- 
τερα νά σάς δώσω». Μετ’ όλίγας δμως ημέρας, ή έπιδειχθεϊσα αγαθή διάθεσις 
τοΰ Πορθητοΰ, ήλλαξεν. Είς συμπόσιον, όργανωθέν ΰπ’ αΰτοΰ πρός έορτα- 
σμόν τής νίκης του μεθ’ δλιον τών έξεχόντων ϊέκ τών ίδικών του, ενώ ετι εΰρί- 
σκετο είς κραιπάλην μέθης, έζήτησε τόν έφηβον καί περικαλλή υίόν τοΰ 
Νοταρα, τις οίδεν τί ανώμαλον εχων κατά νοΰν. Ό  Δούξ ήρνήθη νά 
ΰπακούση. Τότε έστάλησαν δήμιοι, οί οποίοι, άφοΰ ώδήγησαν διά τής 
βίας τοΰτον, άπεκεφάλισαν καί τόν Νοταρά μετά τών δύο άλλων υιίών του. 
Αυτό δυστυχώς υπήρξε τό αποτέλεσμα τοΰ λογίου, πού εΐχεν εκστομίσει δ 
Νοταράς προ τής πολιορκίας, δτε συνεζητειτο ή "Ενωσις τών ’Εκκλησιών μέ 
τήν άναγνώρισιν τοΰ παπικοΰ πρωτείου: «ιΚρειττότερον έστίν είδέναι έν
μέση τή Πόλει φακιόλιον βασιλεΰον Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν»!!!

Σύγκρισ ιζ.—-Διά νά έννοήσωμιεν καλώς τό τί ΰπέφερεν, έπί ένδεκα 
αιώνας (1123 έτη ήτοι άπό 330 μ. X. — 1453 μ. X .), ίδ κατά καιρούς έκεΐνος 
Λαός τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, άπό τάς ατελείωτους έπιδρομάς τών 
ποικιλώνυμων βαρβάρων καί προ παντός οί κατοικοΰντες τότε τήν Θράκην 
Έλληνοχριστιανοί, είναι σκόπιμον νά συγκρίνωμεν τάς έπιδρομάς έκείνας μέ 
τήν εσχάτως γενομένην είς τήν Ελλάδα, κατά τά ετη 1940-44, υπό τών Γερ
μανών τοΰ Χίτλερ. Οί τελευταίοι ούτοι, έθεωροΰντο ώς άνήκοντες είς έν έκ 
τών μάλλονπεπολιτισμένων εθνών τής Ευρώπης. Καί δμως, δ 'Ελληνικός λαός, 
ύστερον άπό τόσους θριάμβους τούς οποίους κατήγ,αγον τά τέκνα αΰτοΰ είς 
Αλβανίαν, έπέπρωτο νά ΰποστή τά μύρια δσα δεινά έκ μέρους αύτών, τών 
Γερμανών. Σφαγαί όμαδικαί, ήβηδόν, είς Δίστομον, Καλάβρυτα, Κρήτην καί 
άλλαχοΰ. Τυφεκισμοί νεαρών Ελλήνων κατά πεντηκοντάδας, έν Άθήναις καί 
τή ύπαίθρω χώρα, διά τήν παραμικράν αιτίαν. Ά παγωγαί άρρένων καί 
Οηλέων είς στρατόπεδα. Ά ρπαγαί καί λεηλασίαι δλου τοΰ Έθνικοΰ πλούτου 
τής Ελλάδος. Εμπρησμοί χωρίων καί κωμοπόλεων, δπου ύπωπτεύοντο δτι 
έκαραδόκει ώργανωμένη άντίστασις. Φυλακίσεις καί βασανιστήρια καί παντός 
είδους άτιμώσεις καί έξευτελισμοί, έργα άνάξια πεπολιτισμένων είς βάρος 
λαοΰ, πρός τόν δποΐον ή άνθρωπότης οφείλει τόν πολιτισμόν της, διά τόν 
όποιον τόσον ένασμενίζεται αύτη. ’Όθεν, δ άναγνώστης, εΰκόλως δύναται, 
νά φαντασθή τά, ασύλληπτα, άπό άνθρώπινον νοΰ\', βασανιστήρια τών κατοίκων 
εκείνων τής Θράκης, είς τά όποια ύπεβάλλοντο ούτοι υπό τών άγρίων, ήμια- 
γρίων, βαρβάρων ή καί ήμιπεπολιτισμένων έπιδρομέων, τών δδηγουμένων 
άπό αρχηγούς έγωϊστάς, σκληρούς, άτέγκτους καί αίμοδιψεΐς.
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Ούτοι, μετέβαλλον, κατά τό σύνηθες, είς παντελή έρημον παν τμήμα τής 
χώρας, έντός τοΰ όποιου έξεχύνοντο. Πανωλεθρία καί κατά χιλιάδας άπα- 
γωγαί είς αιχμαλωσίαν, ό'χι μόνον άρρένων, άλλ5 ολοκλήρων ενίοτε πληθυσμών, 
είτε πρός άπόσπασιν λύτρων, εΐτε διά βίου σκληροτάτην δουλείαν, ήσαν τά 
εφιαλτικά επακόλουθα. δ γράψας

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α
*Η απώ λεια  τοΰ Θρακικού προμαχώ  νος καί τά  άλλα βαθύτερα αϊτια 
τής παρακμής καί τής πτώ σεω ς τοΰ Βυζαντίου.— Έ ν γενικαΐς 
γραμμαΐς, τά αίτια τής φθοράς καί τής πτώσεως, δύναταί τις νά κατα- 
τάξη είς δύο κατηγορίας: Ιον) Είς ενδογενή, δηλαδή είς αίτια άπορρέοντα 
έκ τής έν γένει κοινωνικής καί πολιτικής διαρθρώσεως τοΰ Κράτους τοΰ 
Βυζαντίου, τό όποιον, έξ οργανικών αδυναμιών καί παρά τάς κατά περιόδους 
σημειουμένας άναλαμπάς, έφέρετο μολαταύτα, σταθερώς καί άναποτρέπτως 
πρός διάλυσιν αύτοΰ. 2ον) Είς εξωγενή, τούτέστιν είς αίτια <μή υποκείμενα 
είς τόν άμεσον έλεγχον τής κρατικής έξουσίας, άλλ’ δψειλόμενα, εΐτε είς τήν 
δραστηριότητα τών, κατά καιρούς, έξωθεν τών ορίων τοΰ κράτους, καραδο- 
κούντων εχθρών, εΐτε εις άλλην τινά άνωτέραν βίαν, ώς σεισμούς, λιμούς, 
επιδημίας κλπ. Ά φ 5 ετέρου, καί δ άποκαλούμενος «νόμος τής ιστορικής 
έξελίξεως»,· λόγω τής άναγκαστικότητος αύτοΰ, ώς φυσικού φαινομένου 
δύναται καί αυτός νά προσφέρη μίαν ατελή έστω έξήγησιν τής παρακμής. 
Τό Ελληνοχριστιανικόν Κράτος τοΰ Βυζαντίου, άν καί είχεν άπωλέσει, είς 
προηγουμένους χρόνους, τάς 'Ελληνιστικάς χώρας τής Αίγύπτου, Συρίας, 
Μεσοποταμίας καί Αρμενίας, ώς καί τήν Νότιον ’Ιταλίαν καί τήν Κεντρικήν 
καί ’Ανατολικήν Μικράν ’Ασίαν, διετήρει εν τούτοις στερρώς τάς χώρας άπό 
τοΰ Δουνάβεως καί Σαύου, μέχρι τής Κρήτης, καθώς καί ,μεγάλα τμήματα 
τής Βορείου καί Δυτικής πλευράς τής Μικρασιατικής γής, μέχρι τοΰ θανάτου 
τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Α ', τοΰ Κομνηνοΰ. Ή  ακτινοβολία του έξηκο- 
λούθει νά είναι ακόμη μεγίστη ό δέ έκπολιτιστικός του ρόλος τεράστιος. "Οθεν, 
είναι άπορον πώς, ύπό τοιαύτας συνθήκας, είς διάστημα 24 έτών μόνον 
(1180-1204), τό μέγα τοΰτο οικοδόμημα, έφθασεν είς τοιαύτην παραλυσίαν, 
ώστε νά περιέλθη, τό πρώτον μέν, είς τήν εξουσίαν τών ετεροδόξων καί άπο- 
λιτίστων άκόμη Φράγκων, βραδύτερον δέ, τό 1453, νά ύποκύψη τελειωτικώς 
εις τόν έξ Άσίας ένσκήψαντα πρωτόγονον δυνάστην, τόν Τούρκον. Αί άπαν- 
τήσεις είς τό ερώτημα αυτό δίδονται έκ τής έξελίξεως τών γεγονότων, καθ’ 
δλην τήν μακραίωνα ιστορίαν, είς τό πολιτικόν επίπεδον, τό στρατιωτικόν, τό 
οικονομικόν, τό κοινωνικόν, τό ήθικόν καί τό θρησκευτικόν, τοΰ Ελληνοχρι
στιανικού εκείνου κόσμου. Κατά ταΰτα, τά αίτια συνοικίζονται ώς έξής:

Ιον ΕΝΔΟΓΕΝΗ Α ΙΤ ΙΑ . Π λ η θ υ σ μ ι α κ ά :  Ή  έλάττωσις τοΰ 
ελληνικού στοιχείου, τό όποιον άπετέλει τήν πληθυσμιακήν βάσιν τοΰ Βυζαν
τινού Κράτους. Αΰτη προήλθεν έκ τών κατωτέρω αιτίων: α) Έ κ τών πολ-

«ΘΡΑΚΙΚΑΜ η
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λών σφαγών καί αιχμαλωσιών υπό τών έπί αιώνας έπιδρομένων, οίτινες μετέ- 
φερον τούς αιχμαλώτους εις τάς ιδίας έκαστος χώρας, β) Έ κ τής άκατα- 
παΰστου διαρροής τού άρρενος, ώς έπί τό πλεΐστον, πληθυσμού πρός τά μονα
στήρια, πρός αποφυγήν τών στρατιωτικών και άλλων υποχρεώσεων καί γ) έκ 
τών διαφόρων έπιδημικών ασθενειών, τάς οποίας δέν ειχον τότε τά μέσα νά 
καταπολεμήσουν. Συνέπεια δέ τής τοιαύτης έλαττώ σέκος τού Ελληνικού πλη
θυσμού ύπήρξεν- δτι τό κράτος δέν κατοορθωσε νά άντλήση τό άπαιτούμενον 
ανθρώπινον υλικόν πρός -στράτευσιν, διά τήν άντιμετώπισιν τών έπιδρομέων, 
οί, όποιοι πολλάκις προσέβαλλον τήν έπικράτειαν έκ πολλών σημείων συγχρό
νως καί έξ Ευρώπης καί έξ Άσίας. Καί, ώς έκ τούτου, ήναγκάζετο τό κράτος 
νά συμπληρώνη τά κενά μέ ξένους βαρβάρους μισθοφόρους, οί όποιοι, αντί 
ώφελείας, έγένοντο συχνά πρόξενοι μεγάλων ζημιών, πολεμούντες συνήθως 
άπροθύμως, στασιάζοντες, ή λιπστακτοΰντες πρός τούς εχθρούς.

2ον) Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά :  α) Ή  έλλάτωσις τών πόρων τού Κράτους, τών 
προερχόμενων έκ τής ναυτιλίας καί έκ τού έξαγωγικού εμπορίου, τό όποιον, 
από τής έποχής τού Αλεξίου Α ', περιήλθε διά συμβάσεως είς τούς Βενετούς, 
Γενουάτας, Πισάτας καί άλλους ξένους. Ή  προκύψασα σοβαρωτάτη μείω’σις 
τών εσόδων δέν έπέτρεψεν εφεξής είς τό Κράτος νά συντηρή ίκανάς δυνάμεις 
διά τήν φρούρησιν τών έκτεταμένων συνόρων του, έν τε τή Ευρώπη καί τή 
Άσία. β) Ή  έπεκτεινομένη όσημέραι ακτημοσύνη τού συνεχώς ληστευομένου 
καί άραιουμένου αγροτικού πληθυσμού, αί γαΐαι τοΰ οποίου, ολίγον κατ’ ολίγον, 
περιήρχοντο άνεπιστρεπτεί, είτε είς τήν κατοχήν τών πολυπληθών μοναστηρίων, 
είτε εις τήν κυριότητα διαφόρων άπλήστων αρχόντων. Ή  μεταχείρισις αΰτη 
τών αγροτών, χάριν τών οποίων (εξαιρέσει σπασμωδικών τινών κατά καιρούς 
ένεργειών) έστάθη αδύνατον νά προβή τό Κράτος είς εύρείας απαλλοτριώσεις 
γαιών, έπηύξανε τήν αδιαφορίαν τοΰ πληθυσμού τής υπαίθρου διά τά κοινά, 
μέ αποτέλεσμα τήν μείωσιν τής παραγωγής, τήν άνατίμησιν τών χρειωδών 
καί τήν έκ ταύτης ετι μεγαλυτέραν έξαθλίωσιν- τών λαϊκών τάξεων, τών διά 
τούτο καί δικαίως δυσανασχετουσών κατά τής εξουσίας, γ) Ή  άμετρος πλεο
νεξία ώρισμένων αρχόντων, άσκούντων μονοπωλιακούς τήν έμπορίαν τού σίτου 
ή άλλων καταναλωτικών ειδών πρώτης ανάγκης, ήτο άλλη αφορμή κατακραυ
γής τού λαού. δ) Ή  λόγω αδυναμίας τής Κεντρικής Εξουσίας, τάσις πολλών 
ισχυρών φρουράρχων είς τό νά κατακρατούν τά έσοδα, τών ύπ’ αύτούς περιο
χών, δΓ ίδιον λογαριασμόν. Ούτοι, πρός αποφυγήν λογοδοσίας, κατέβαλλον 
πάσαν προσπάθειαν πρός έπίτευξιν ανεξαρτησίας των από τό κέντρον, συν- 
τελούντες, κατ’ αύτόν τόν τρόπον, είς τήν διάσπασιν τών δυνάμεων τού Κρά
τους καί τήν έξάλειψιν τής αλληλεγγύης μεταξύ τών διαφόρων τμημάτων τών 
χωρών αύτού καί τών τάξεων τοΰ λαοΰ. ε) Ή  έπαχθής φορολογία, ή έπι- 
βαλλομένη κυρίως έπί τών λαϊκών μαζών, πρός άντιμετώπισιν τών πολλαπλών 
χρηματικών αναγκών τοΰ Κράτους, χωρίς πολλάκις νά θίγωνται τά συμφέ
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ροντα τών Ισχυρών πλουσίων.
3ον) Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή  α ν ε π ά ρ κ ε ι α  κ α ι  κ α κ ό ς  χ ε ι 

ρ ι σ μ ό ς  τ ώ ν  π ο λ ι τ ώ ν  ιέ ν γ έν ε ι: α) Είς τό ώς άνω αίτιον
Οφείλεται άναμφιβόλως καί ή αβελτηρία ή έπιδειχθεΐσα ύπό τών τελευταίων, 
μετά τόν Μανουήλ, αύτοκρατόρων, ήτοι τών ’Αλεξίου Β ',  ’Ανδρονίκου Α ', 
Ίσαακίου ’Αγγέλου Β ',  τοΰ ’Αλεξίου Γ ' καί 'δή ’Αλεξίου τοΰ Δ ', όδηγήσαντος 
κατά τοΰ Κράτους τήν Λ' σταυροφορίαν, ή δποία καί άπέληξεν είς τήν άλωσιν 
τής πρωτευούσης ύπό τών Φράγκων. Αί μεγάλαι αύθαιρεσίαι τών σταυρο
φόρων, .πού διήρχοντο διά μέσου τών χωρών τοΰ Βυζαντίου καί πού ήξίουν 
νά διατρέφωνται είς βάρος τοΰ λαοΰ, έπηύξανον τήν σύγχυσιν καί διαταραχήν 
είς τήν διοίκησιν καί προεκάλουν αίματηράς συρράξεις μεταξύ αύτών, άφ 
ενός και λαοΰ καί στρατοΰ, άφ’ ετέρου. 'Ένεκα δέ τής σκληρότητος τών 
σταυροφόρων, δ λαός τούς άπεκάλει «σκυλόφραγκούς», β) Ή  σοβούσα είς τό 
διηνεκές εσωτερική ανωμαλία καί αστάθεια, συνεπεία τών αλλεπαλλήλων στά
σεων τών διαφόρων κατά καιρούς στρατηγών, τών άποβλεπόντων είς τήν 
κατάληψιν τοΰ θρόνου διά τής βίας. Αί συχναί επαναστάσεις τοΰ είδους 
αύτοΰ είχον ώς αποτέλεσμα τήν διαίρεσιν τοΰ λαοΰ καί τού στρατοΰ είς άντι- 
μαχομένας ,μερίδας καί τήν έκ τοΰ γεγονότος αύτοΰ έξασθένησιν τής κρατικής 
επιβολής, πρός τήν όποιαν άντέδρων βιαίως αί άντιφρονοΰντες.

4ον) Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή ,  ή θ ι κ ή, π ν ε υ μ α τ κ ή  κ α ί  ψ υ χ ο- 
λ ο γ ι κ ή  κ ρ ί σ ι ς: α) Ή  διαφθορά τών συνειδήσεων πολλών αρχόντων
καί στρατιωτικών, οί όποιοι, μολονότι έβλεπον τό Κράτος κλονιζόμενον, προ- 
κειμένου νά επιτύχουν τόν έπιδιωκόμενον έκάστοτε σκοπόν τιον, προέβαινον 
άνενδοιάστως μέχρι προδοσίας καί διαπράξεως στυγερωτάτων εγκλημάτων, 
φονεύοντες, τυφλοΰντες, φυλακίζοντες ή έξορίζοντες τούς αντιπάλους των, 
ούδένα τρέφοντες σεβασμόν πρός τά καθιερωμένα περί κληρονομικότητος τής 
διαδοχής είς τόν θρόνον καί άθετοΰντες, στηριζόμενοι είς τήν δύναμίν το.)ν, 
πάντα Νόμον, έν προκειμένω. β) Ή  χαλάρωσις, ή μάλλον ή παντελής έλλειψις 
εθνικής καί φυλετικής συνειδήσεως, ετεινεν δλοέν καί περισσότερον είς 
τήν έξαφάνισιν τοΰ συναισθήματος τής αλληλεγγύης τοΰ Ελληνισμού. Τοΰτο, 
διότι είχεν ύπερισχύσει τό θρησκευτικόν συναίσθημα, τό όποιον, έκτος τοΰ 
δτι παρήγαγε παρά τώ άμαθεΐ λαώ σο^ρείαν προλήψεων, περιόρισε καί τήν 
θρησκείαν είς τήν έκτέλεσιν τών τύπων, άνευ ηθικής τίνος βάσεως. γ) Ή  
όσημέραι έπαυξανομένη αμάθεια τοΰ λαοΰ, ελλείψει ήθικής διαπαιδαγωγήσεως 
τής μάζης αύτοΰ πλήν τοΰ θρησκευτικοΰ, ούδέν άλλο κίνητρον παρείχε πρός 
άντίστασιν κατά τών πολλαπλών έχθρών. ’Έτσι, έξηγεΐται καί τό πώς, μία 
τόσον πολυάνθρωπος πόλις καί μάλιστα όχυρωτάτη, κατήντησε νά πέση δίς 
εις χεϊρας σχετικώς ολιγάριθμων έχθρών, λόγφ αδιαφορίας, τοΰ τε λαοΰ 
καί στρατοΰ, είς τάς έπικλήσεις τοΰ ’Αλεξίου Ε ' καί τοΰ Θεοδώρου Λασκαρέως, 
είς τήν περίπτωσιν τών Φράγκων καί βραδύτερον είς τάς έπικλήσεις Κων
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σταντίνου ΙΑ  (Παλα ιολόγου), είς τήν περίπτωσιν τών Τούρκων. Ή  ροπή 
πρός αδράνειαν εΐχεν υποσκελίσει δριστικώς τήν άλλοτε ποτέ παρατηρηθεισαν 
προθυμίαν πρός δράσιν.

δον) Ή  α π ώ λ ε ι α  τ ή ς  κ υ ρ ι α ρ χ ί α ς  τ ώ ν  θ α λ α σ 
σ ώ ν :  Τό Βυζάντιον έθεωρεΐτο και όντως ύπήρξεν ή μεγάλη ναυτική
δΰναμις του μεσαίωνος. "Αμα ώς έξηφανίσθη ή κατά θάλασσαν ισχύς αΰτοΰ, 
έλειψε τό γόητρον καί ή επιβολή τής αυτοκρατορίας. Διότι, τό άσφαλέστερον 
καί τό άποτελεσματικώτερον μέσον άμύνης τοΰ Κράτους, κατά τών πολλαπλών 
έπιδρομέων, ύπήρξεν ανέκαθεν ή χάρις είς τήν κυριαρχίαν τής Μεσογείου., 
ευχέρεια άναλήψεως επιχειρήσεων έκάστοτε, εκεί οπού επέβαλλεν ή στρατη
γική, είτε πρός αντιπερισπασμόν είτε καί πρός τελειωτικήν συντριβήν τάυ 
έχθροΰ. Ή  πειρατεία δέν ήδΰνατο νά ευδοκίμηση ή δέ οικονομική ακτινοβο
λία τοΰ Βυζαντίου ήτο μεγίστη. Θανάσιμον πλήγμα κατεφέρθη κατά τής 
ασφαλείας τοΰ Κράτους διά τής, λόγω οικονομιών, καταργήσεως, ύπό ’Ανδρο
νίκου τοΰ Β ',  τοΰ έξ 100 πολεμικών πλοίων στόλου, τόν όποιον είχε ναυπη
γήσει ό πατήρ του Μιχαήλ Παλαιολόγος, παρότι ό στόλος αύτός εΐχεν έπιτε- 
λέσει εργον ωφέλιμον, άπαλλάξας εκ τής λατινοκρατίας, έν τώ Αΐγαίω, πολλάς 
νήσους καί λιμένας. Δέν εΐναι δέ άσκοπον νά ύπομνησθή καί τό πόσον ολέθρια 
απέβη, διά τό Βυζάντιον, ή ελλειψις υπολογίσιμου ναυτικής δυνάμεως κατά 
τήν πολιορκίαν τής Κων)πόλεως ύπό τοΰ Πορθητοΰ.

ΕΞΩΓΕΝΗ Α ΙΤΙΑ . Ιον) Ή  δ ο γ μ α τ ι κ ή  δ ι α μ ά χ η :  Ή
διηνεκής ύπονόμευσις τοΰ Βυζαντινού Κράτους, τοΰ προπυργίου τούτου τής 
’Ορθοδοξίας, διά τών έπί αιώνας ραδιουργιών τών κατά καιρούς Παπών τής 
Δυτικής Εκκλησίας, οί όποιοι άπέβλεπον είς τήν, παντί τρόπω, υποταγήν τής 
’Ανατολικής Εκκλησίας, έξωθοΰντες, πρός τόν σκοπόν αύτόν, κατά τοΰ Βυζαν
τίου, τούς καθολικούς ηγεμόνας τής Δύσεως Φράγκους, Γερμανούς, Νορμαν- 
δούς, Ενετούς, Γενουάτας, Ούγγρους καί σταυροφόρους.

2ον) Ή  α π ώ λ ε ι α  ζ ω τ ι κ ώ ν  έ δ α φ ώ ν  σ υ ν ε π ε ί φ  
ε χ θ ρ ι κ ή ς  κ α τ α κ τ ή σ ε ω ς :  α) Μέγα δυστύχημα διά τό Κράτος
τοΰ Βυζαντίου ύπήρξεν ή κατάκτησις ύπό τών Σελτζούκων Τούρκων τής ’Ανα
τολικής καί Κεντρικής Μικρασίας (μάχη τοΰ Μάντζικερτ 1071). Διότι, ή 
Μικρά Άσία, καθ’ όλους τούς προηγούμενους χιρόνους, άπετέλει τό κέντρον 
βαρύτητος τής Αύτοκρατορίας. Έν αύτη κατώκουν αί μάχιμοι έλληνικαί καί 
έξελληνισθεΐσαι φυλαί τών Κιλίκων, τών Ίσαύρων, τών Πισιδών,. τών Λυ- 
καόνων, τών Λυδών, τών Θρακησίων, τών Φρυγών, τών Λαζών ή Ποντίων, 
τών Παφλαγόνων, τών Μυσών καί τών Βιθυνών. Είναι γνωστόν ότι, έξ 
αύτών πάντων, τό Βυζάντιον έστρατολόγει άλλοτε τάς πολυπληθείς στρατιάς, 
πού έμάχοντο πρός όλας τάς κατευθύνσεις πρός προστασίαν τών συνόρων 
τοΰ άπεράντου κράτους καί έν Ά σία καί έν Εύρώπη. Προσέτι, έν Μικρά 
Ασία εύρΐσκοντο καί αί μεγάλαι καί άριστοκρατικαί οϊκογένειαι, αΐτινες 
παρεΐχον είς τό Κράτος τούς ίκανωτάτους στρατηγούς του. Έ κ ε ί Ιξιον οί
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πολεμοχαρείς άκρΐται, πού έφύλασσον τάς διαβάσεις τών δρέων, μαχόμενοι 
αενάως κατά τού Μουσουλμανισμού. Ή  μεγάλη αυτή χώρα, μέ τόν πολυ
πληθή λαόν της (30 εκατομμύρια), μέ τάς εύρυτάτας πεδιάδας της, τάς 
διαρρεομένας ύπό πολλών μεγάλων και πλείστων μικρών ποταμών, μέ τόν 
μέγαν γεωργικόν καί κτηνοτροφικόν πλούτον της κα'ι τά απέραντα δάση της, 
άπετέλει τόν λαμπρότερον άδάμαντα τού 'στέμματος τού Βυζαντίου. Έκεΐ- 
θεν έπορίζετο ή πρωτεύουσα τό .πλεΐστον τών εφοδίων, τών απαραιτήτων διά 
τήν συντήρησίν της, άφ’ ενός και άφ·’ ετέρου διά τήν κάλυψαν τών στρα
τιωτικών αναγκών ολοκλήρου τής αυτοκρατορίας. Διά τής έξαπλώσείος τών 
Σελτζούκων, έπί τών εδαφών τής λαμπράς αυτής χώρας, ήτο επόμενον νά 
στερηθή τό Βυζάντιον όλων αύτών τών πλεονεκτημάτων καί, είς τό εξής, 
να στηριχθή, κατ’ ανάγκην πλέον, επί τών έν Ευρώπη τμημάτων αυτού, ήτοι 
τής Θράκης, τής Μακεδονίας, τής ’Ηπείρου καί τής λοιπής Νοτίου Ελλάδος, 
μολονότι αί χώραι αύταί ειχον πλειστάκις ληστευΟή καί έρημωθή από τάς 
έπιδρομάς τών παντοίων βαρβάρων, β) Έ ν κατακλεΐδι όμως, δύναται νά 
ύποστηριχθή, οτι τό αποφασιστικόν γεγονός, τό δποΐον έπεσφράγισε τήν 
τύχην καί αυτής ταύτης τής Βασιλίδος, μέ έπακόλουθον τήν τελειωτικήν 
κατάρρευσιν ολοκλήρου τού Βυζαντινού κόσμου, ύπήρξεν, άναντιρρήτως, η 
άπώλεια τού «Θρακικού Π,ρομαχώνος», δηλονότι τής ζωτικής έκείνης περιο
χής άμεσου γετνιάσεως, ήτις, δίκηγ προγεφυρώματος, έκάλυπτε τάς προσ
βάσεις τών τειχών τής πρωτευούσης. Έν έπιγνώσει τής σπουδαιότητος τού 
θρακικού χώρου, διά τήν ύστάτην άμυναν τής αυτοκρατορίας, τό Βυζάντιον, 
έπί αιώνας, διεξήγαγεν αγώνας, άποσκοπούντας είς τήν έξασφάλισιν τής 
ειρηνικής διαβιώσεως τού άμιγώς ελληνικού πληθυσμού τής Θράκης, καθόσον 
έθεώρει τούτον ώς τόν σκληρόν πυρήνα τής Αυτοκρατορίας. Ά φ ’ ής όμως, 
δ-Γαζή Σουλεϋμάν Σεχζαδέ, τώ 1348, εθηκε πόδα έπί θρακικού έδάφους καί 
ή οθωμανική κυριαρχία έπεξετάθη τάχιστα μέχρι τών πυλών τής Κωνσταν
τινουπόλεως, άποστερήσασα ούτω .ταύτην τού μοναδικού πνεύμονός της, δ 
θάνατος αύτής έξ άσφυξίας, κατέστη άναπόδραστος, άκόμη δέ καί άνευ παρεμ
βάσεως τού στρατιωτικού παράγοντος, τοσούτω μάλλον, καθ’ όσον καί ή διά 
θαλάσσης επικοινωνία μέ τόν εξω κόσμον, ελλείψει ναυτικής ισχύος, είχεν 
άποβή έπισφαλής. Έάν, οί Βυζαντινοί, δέν περιέπιπτον εις τελείαν άπο- 
θάρρυνσιν καί, πρός διάσωσιν τού θρακικού των προγεφυρώματος, άνε- 
λάμβανον εγκαίρως άγώνα, πρός άπόκρουσιν τού είσβολέως, οστις δέν διέθετε 
τότε παρά μόνον έλαχίστας δυνάμεις, προσέτι δέ, έάν δέν προηγείτο δ γνω
στός μέγας σεισμός, όστις ειχε κατερειπώσει τά Βρακικά κάστρα, ίσιος δ ρούς 
τής ιστορίας νά ειχεν αλλάξει. Καί έδόθη, πρός τούτο, ή κατάλληλος ευκαι
ρία. Μετ’ ολίγα μόλις ετη, εΐσέβαλεν, είς Μικράν Άσίαν, δ Ταμερλάνος, 
όστις κυριολεκτικώς έσάρωσε τόν Όθωμανισμόν, περιαγαγών αύτόν είς 
μεγίστην σύγχυσιν. 'Ωστόσον, οί Βυζαντινοί, λόγω αδυναμίας, δφειλομένης 
είς τήν προγενεστέραν άπώλειαν τού τελευταίου αύτών έρεΐσματος, τής Θρά
κης, έστάθη άδύνατον νά έπωφεληθούν.
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ΟΝΟΜΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ! Ι Ο Ν  ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΑΥΤΟΚΡΑτ ΟΡΩΝ

μ. X.
Κων)νος δ Μέγας 330-337 42)
Κωνστάντιος 337-361 4:3)
Ίουλιανός 361-363 44)
Ίοβιανός 363-364 45)
Ούάλης 364-378
Θεοδόσιος δ Μέγας 379-395 46)
Άρκάδιος 395-408
Θεοδόσιος δ Μικρός 408-414 47)

Πουλχερία 414-450 48)
Μαρκιανός δ Θράξ 450-457 49)
Αέων δ Α ' δ Θράξ 457-474 50)
Ζήνων
Αναστάσιος δ Δίκορρος 
’Ιουστίνος δ Α '

474-491
491-518 51)
518-527 52)

Ιουστινιανός δ Μέγας 527-565
Ιουστίνος δ Β ' 565-578 53)
Ό  Τιβέριος 578-582 54)
Ό  Μαυρίκιος 
Φωκάς δ Τύραννος

582-602
602-610 55)

Ό  Ηράκλειος 610-641 56)
Κων)νος & Ήρακλειωνάς 641-642
Κώνστας Β ' 642-668 57)

Κων)νος δ Πωγωνάτος 
Ιουστινιανός δ Β '

668-685
685-695 58)

Λεόντιος 695-699
Τιβέριος Β ' 
Ιουστινιανός Β ' Ρινό-

699-705 59)

τμητος (τό δεύτερον) 705-711 60)
Φιλιππικός Βαρδάκης 
Αναστάσιος Β '

711-713 61)
713-716 62)

Θεοδόσιος Γ ' 716-717 63)
Λέων Γ ' δ ’Ίσαυρος 717-741
Κων)νος Ε ' δ Κοπρώ- 64)
νυμος 741-775 65)
Λέχον Δ ' δ Χάζαρος 
Κθ3ν)νος Σ τ ' & Ειρήνη 
Ειρήνη ή ’Αθηναία 
Νικηφόρος Α ' ό Λογο

775-780
780-797
797-802

66)
67)
68)

θέτης 802-811 69)
Σταυράκιος 811 70.)
Μιχαήλ δ Α ' Ραγκαβές 811-813 7 i)
Λέων Ε ' δ Αρμένιος 813-820
Μιχαήλ Β ' δ Τραυλός 820-829 %12')
Θεόφιλος 829-842

913-959

920
959
963-
969-

976-
1025-

1028-
1034-

1042-

μ
Μιχαήλ Γ ' ό Μέθυσος 842-
Βασίλειος Α ' ό Μακεδών 867- 
Λέων Σ τ ' δ Σοφός 886-
Κων)νος Ζ ' Πορφυρο
γέννητος
Ρωμανός Λεκαπηνός 
συμβασιλεύς 
Ρωμανός Β '

Νικηφόρος Β ' ό Φωκάς 
’Ιωάννης ό Τσιμισκής 
Βασίλειος δ Βουλγαρο- 
κτόνος
Κων)νος δ Η '
Ρωμανός Γ ' ό Ά ρ 
γυρός
Μιχαήλ Δ ' Παφλαγων 
Μιχαήλ Ε ' δ Καλαφά
της^
Ζωή καί Θεοδώρα 
Κων)νος Θ ' δ Μονομά
χος
Θεοδώρα Ουγάτηρ 
Κων)νου Η '
Μιχαήλ Σ τ ' ό Στρα
τιωτικός
Ίσαάκιος Α ' δ Κομνη-
νός
Κων)νος I '  Δούκας 
Ρουμάνος Δ ' δ Διογένης 1068 
Μιχαήλ Ζ ' δ Δουκας 1071· 
Νικηφόρος Γ ' δ Βοτα- 
νειάτης 1078
’Αλέξιος Α ' δ Κομνηνός 1081· 
Ιωάννης Β ' Καλοϊω- 
άννης 1118·
Μανουήλ δ Κομνηνός 1143· 

’Αλέξιος Β ' δ Κομνηνός 1180- 
Άνδρόνικος Κομνηνός 1183 
Ίσαάκιος Β ' ’Άγγελος 1185 
’Αλέξιος Γ ' ’Άγγελος 1195 
’Αλέξιος Δ ' ’Άγγελος 
μετά τοΰ Ίσαακίου Β ' 1204 
Αλέξιος Ε ' Μούρ
τζουφλος 1204

X.
867
886
912

944
963
969
976

1025
1028

1034
1041

1041-1042
1042

1054-

1056-

1057- 
1059-

1054

1056

1057

■1059
•1067
•1071
•1078

•1081
■1118

•1143
1180
1183
1185
■1195
-1204



Ο'ΝΟΜΑΣIΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΙΠΑΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ 199

Φ ραγκοκρατία  1204-1261

73) Μιχαήλ Η ' Παλαιολό
λόγος 1261-1282

74) ’Ανδρόνικος Β ' 1282-1328
75) Μιχαήλ Θ ' Συμβασιλεύς 1295-1320
76) ’Ανδρόνικος Γ ' 1328-1341
77) ’Ιωάννης Ε ' Παλαιολό-

λόγος 1341-1351
78) Ιωάννης Σ τ ' Καντα

κουζηνός ,1341-1355
79) ’Ιωάννης Ζ ' Παλαιολό-

γος 1355-1376
(τό δεύτερον) 1379-1391

80) ’Ανδρόνικος Δ ' 1376-1379
81) Μανουήλ Β ' Παλαιο-

λόγος 1391-14.25
82) ’Ιωάννης Η ' Παλαιο-

λόγος 1425-1448
83) Κων)νος ΙΑ ' Παλαιο-

λόγος 1448-1453

Β ασιλείς τοΰ  Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Κ ράτους 
τή ς Ν ικαίας κατά  τά  57 έτη τή ς 
Φ ραγκοκρατίας έν Κ ω ν )π ό λ ε ι.

1) Θεόδωρ. Λάσκαρις 1204-1222

2) ’Ιωάννης Βατάτζης 1222-1254
3) Θεόδωρος Β ' 1254-1258
4) ’Ιωάννης Β ' 1258-1259
5) Μιχαήλ - Παλαιο-

λόγος 1259-1261

01 έν Κ ω ν)πόλει βασιλεύσαντες 
Φράγκοι.

1) Βαλδουΐνος Α ' τής
Φλάνδρας 1204-1205

2) ’Ερρίκος, άδελορός του 1206-1216
3) Πέτρος Κουρτενέϊς,

διωρίσθη 1216-1219
4) Ίολάντα σύζυγος Πέτρου
5) Ροβέρτος Πέτρου 1219-1228
6) Βαλδουΐνος Β ' 1228-1261

Οί ’Οθωμανοί Σουλτάνοι πρό τής ά- 
λώ σεω ς,

1) Όαμάν ή Όθωμάν, έν Άγκύρφ
2) Ό ρχάν, υιός του, έν Προύσση
3) Μουράτ ό Α ' έν ’Αδριανουπόλει
4) Βαγιαζήτ Α ' » »
5) Μεχμέτ Α ' » »
6) Μουράτ Β ' » »
7) Μεχμέτ ή Μωάμεθ Β ' ό Πορθητής
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Χ ΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΣ ΕΠΙ4Ρ0 ΗΠΝ - ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ Π Η ά ί
Έ θνη είσβαλόντα βΐς Οράκην άπό 330 - 1453 μ. X.

’Όνομα Έ θνους Έ τος Έ πί Αύτοκράτορος Π ηγαί

Γαλάται Ίουλιανού 361 Κωνσταντίου Λιβάνιος - Άμμιανός

Γότθοι
Μαρκελίνος

376 Ούάλεντος Παπαρρηγόπουλος
Μοισία »

Όστρογότθοι Κάτω 376 » »
Βησιγότθοι ’Άνω

Μοισία 376 » »
Επιδρομή άμφοτέρων 378 » Ζώσιμος, Συνέσιος Λιβ.
Βησιγότθοι Άλαρίχου 396 Άρκαδίου » » »

» Γ  αϊνά 399 » » » »
θύννοι Αττίλα 441 Θεοδοσίου Μικρ. 

Λέοντος Α'
» » »

Όστρογρτθοι 
Οί, δύο Θεοδώριχοι

472 » » »
478 Ζήνωνος » » »

Όστρογότθοι Θεοδωρ. 480-88 » Ιωάννης Λυδός
Σκλάβοι & Βούλγαροι 500 Αναστασίου Α ' Προκόπιος
Φοιδεράται Βιταλιαν. 513 » »
Σκλαβούνοι 534 ’Ιουστινιανού Ά γαθίας

» 538 » Μένανδρος
Κουτρηγούροι θύννοι 
Σκλάβοι κα'ι ’Ά νται

551 » Μαλάλας
552 »

Κουτρηγούροι Ζαβερ- Θεοφάνης - Κεδρηνός
γάν 558 » Εύάγριος

Σκλάβοι 577 Τιβερίου Θεοφάνης
Άβάροι 581 » Κεδρηνός

» 587 Μαυρίκιου »
» 601 » Ιίασχάλιον χρονικόν

Χαγάνος μέ Άβάρους 
Άβάροι μέ άλλα πλήθη

619 Ηρακλείου »
626 » Θεοφάνης

’Άραβες Μουσουλμάνοι 673-78 Κων)νου Πωγων. »
Άσπαρούχ μέ Βουλγάρ. 
Σκλάβοι καί Βούλγαρ.

675 »
Σκυλίτσης, Ζωναράς687 ’Ιουστινιανού Β '

Μιχ. Ψελλός.
Βούλγαροι μέ Ρινότμτ. 705 Τιβερίου Β ' 

’Ιουστινιανού Β '
Σκυλίτσ. - Ζων. - Ψελ

» » » 707 » :> »
» » » 712 Φιλιππικού Βάρδα » » »

’Άραβες 717 Λέοντος Γ ' Ίσαυρ. » » »
Βούλγαροι 759 Κων)νου Ε ' » » »

» 772 Κ ων) νου Κ οπρ ων ύ μου » » »
» 775 » » » »

Βούλγαροι Καρδάμ. 792 Κων) νου & Ειρήνης » » »
s> Κρούμου 811 Νικηφόρου Λογοθέττου » » »
» 812 Μιχ. Ραγκαβέ » » »
» 813 » » » » »
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ :ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ —  ΙΣΤΟ Ρ ΙΚ Α Ι ΠΗΓΑ!

Ό νομα Έθνους Έ τος Έ πί αύτβκράτορος ΠηγαΙ

Βούλγαροι 814 Δέοντος ’Αρμενίου Σκυλίτσ. - Ζων. - Ψελ.
Βούλγαροι μέ Συμ. 
Ρώσσοι μέ Ό λέγ 
Βούλγαροι Συμεών

894 » Σ Τ ' Σοφού » » >
906 » » » » » »
913 Κων)νου Σ ' Πορφυρ. » » »

Τουρκικά γένη 948 » » » »

Ο CN
t

νΓ
Τ

Ο * Ρ̂ β ο 955 » » » » » »
Ρώσσοι, Σβιατοσλάβ 970 Ίωάννου Τσιμικσή » »
Β ούλγαρ οι Σ αμουήλ 979-999 Βασιλ. Β ' Βουλγαροκτ. Έλλην. ’Εγκυκλοπαίδεια

» ^ 1014 » » » 'Ελ. ’Εγκ. Ταμ. Σ τ 77-2
Τελεία ύποτ. Βουλγ. 1018 » » » » » » »
Πετσενέγοι 1026 Κων)νου Η ' Κεδρηνός

» 1034-41 Μιχ. Δ ' Παφλαγόνος 
Κων. Θ ' Μονομάχου

»
» 1041-45 »
» 1048 » » » »
* 1075 Μιχ. Ζ ' Δούκα »

Πετσενέγ - Κο,μάνοι 1081 Νικ. Γ ' Βοτανειάτου. »
» » 1108-18 ’Αλεξίου Κομνηνού 

Αλεξίου Κομνηνού
Άλεξιάς Άννης Κομν.

Παυλικάνοι - Βογόμολοι 1086 Άλεξιάς Άννης Κοαν.
» » 1087 » » » » >

Πετσεν. Τσεγκοΰ Χάν 1088 » » » » »
» » » 1091 » » » »

Κομάνοι 1094 » » » » >
» 1096 » » » » >

Έρημ. Πέτρος Σταυρ. 1096 » » >
Τερεύς Γκότσχαλκ » 1096 » » » »
Ιππότης Γκωτιέ » 1096 » » » » »
Οΰγων άδ. Βασ. Γαλ.

Φιλ. 1096 » » » * »
Γοδεφρίδος Μπουγιόν 1097 > » »
Κόμης Ραούλ » » » » »
Βοεμούνδος Νορμανδ. 
Ροβέρτος κομ. Φλάνδρ.

» » » » »
» » » » »

Διάφοροι μέ διάφορ. » » » » »
Κομάνοι 1110 » » » »
Κομάνοι & Πετσενέγοι 1120 Ίων. Β ' Κομνηνού Παπαρρηγόπουλος
Ούγγροι και Σέρβοι 1124 » » »
Β ' Σταυρ, Κοράδος

Γερ, 1147 Μανουήλ Κομνην. »
Β ' Σταυρ. Λουδουβ. Ζ ' » » » Κίνναμος

Γαλ. ,
Ούγγροι και Σέρβοι 1150-53 » »
Νορμανδοί 
Βλαχοβούλγ. Αΐμου

1185
1186

Ίσαάκιος Β ' ’Άγγελος 
» « «

Παπαρ ρηγόπουλος 
»

Βλαχοβούλγ. & Κομάνοι 1187 » « « »
Βλαχοβούλγαροι 1188 » « « »
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ι ΠΙΝ-ΑΞ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ —  1ΣΤΟΡΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ

’Ό νο μ α  Έ θ ν ο υ ς Έ τ ο ς Έ π ί  αύτοκράτορος Π ηγαι

Φρειδ. Βερβ. Γ ' Σιταυρ. 1188 Ίσαακίου Β ' Αγγέλου Χωνιάτης
Βλαχοβούλγαροι

»·.. Άισσάν
1 192 » » » »
1195 Αλεξίου Γ ' Αγγέλου »

Βούλγ. Ίωαννίτση 1202 Αλεξίου Γ ' Αγγέλου Χωνιάτης
Βλάχοι μέ Δοπρομίρ »- » » » »
Τετάρτη Σταυροφορία 1203-4 Αλεξίου Δ' καί Ε ' »
Φραγκοκρατία ». —  —  — — Παπαρρηγόπουλος
Βούλγαροι & Κομάνοι 1210 —  — — — » »
Βούλγαροι τού Άσσάν 1230 - ■ — — — .— » »
Κ ατάλυ σ ις Φ ρ αγκ οκ ρ ατ 1261 Μιχαήλ Παλαιολόγος » »
Άσσάν Τέχος μέ Βουλ. 
Τοχάροι ή Τάταροι

1269 » » Νικηφ. Γρηγορας
1283 ’Ανδρονίκου Β ' Παπαρ ρη γύπουλος

Βούλγαροι 1308 Μιχαήλ Θ ' » »
Καταλανοί 1318 Ανδρονίκου Β ' καί Μ. » »
Σελτζούκοι Άϊδινίου 1320 » » » » »
Τούρκοι Φιλαδέλφειας 1340 Αννης Καντακουζην. Συγγραφ. Καντακουζ.
’Οθωμανοί Γαζή Σουλ. 1348 Κ. αντ ακουζηνού » »

» » » 1350 » » »
Εισβολή Μουράτ Α ' 1361 Ιωαννου Ζ ' Παλαιολ. ι Παπαρρηγόπουλος

» » » 1363 » » » 1 »
Άλωσις Κων) πόλεως 1453 Κων)νου ΙΑ ' Παλαιολ. | Φραντζής.



ΣΥΝ ΟΠ ΤΙΚΟ Σ ΠΙΝΑΞ ΕΙΣΒΟΛΩΝ ΕΙΣ ΘΡΑΚΗΝ

Ά ρ ιθ .  I Εισβολείς ’Α ριθ . 
Εισβολών

άρ.

1 Γαλάται Τουλιανοΰ 1
2 Βησιγότθοι 5 22
3 Όστρογότθοι 5. 23
4 θύννοι 5Αττίλα 4 24
5 Σκλαβοΰνοι 6 25
0 Βούλγαροι

Άλλανοί
29 26.

rrι 1
8 Γεπίδαι 1
9 Φοιδεράτοι Βιταλιανόν 1

10 ’Άνται 3
11 Κουτρηγούροι θύννοι 2
12 ’Άβαροι 5 27
13 “Άραβες Μωαμεθανοί 2 28
14 Ρώσσοι 3 20
15 Πετσενέγοι 10 30
16 Ούγγροι ή Μαγυάροι 2 31
17 Κ ομμάνοι 6 Μ*?

3318
ι Α Καγκάρ Οδζοι καί άλλοι 2
19
20 
21

Βλαχοβοΰλγαροι 
Βλάχοι μέ Δοπρομίρ

5 ?Λ
.1

Α ' Σταυροφορία 
Είσβολαί διαφ. αρχηγών 9
Είς μεταφοράν 103

Εισβολείς "Αριθ.
Εισβολών

' Εκ μεταφοράς 103
Β ' Σταυροφορία 

Κονράδος τής Γερμανίας 1
Λουδοβίκος Ζ ' Γαλλίας 1
Βαρβεροΰσος Γ ' Σταυρ. 1
Νορμανδοί 1
Δ' Σταυροφορία 1
καί καθ’ δλον τό διάστημα

Φραγκοκρατίας 4

Καταλάνοι & Τουρκόπουλοι 4
Τοχάροι ή Τάταροι 1
ΓΙαυλικανοί - Βογόμιλοι 2
Σέρβοι 1
Σελτζοΰκοι Άϊδινίου 3

» Φιλαδέλφειας 1
Όθωμ. Γαζή Σουλεϋμάν 2 
Εισβολή Μουράτ Α ' 2

"Αλωσις. Σηλυβρίας καί
Κων) πόλεως 2

Τό δλον έπιδρομαί 130



Α Λ Λ Α  Β Ο Η Θ Η Μ Α Τ Α

C h. Du Cange 
C h. L ebeau :

Alt. R am baud

Ch. Diehl

Ed. G ibbon: Παρακμή καί πτώσις τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,
εκδ. 1788.

G. F in lay  : Ιστορία  τής Βυζαντινής καί Ελληνικής Αυτοκρατο
ρίας (7 1 6 -  1453), 2 Τόμοι 1854.

J. Β. B u ry : A H isto ry  of the E astern  R om an Em pire, 1912.
’Ιστορία τοΰ Καϊμπριτζ, 1861 - 1927.

H isto ria  B yzantina, 1680.
‘Ιστορία τοΰ Βυζαντίου (H isto ire  du Bas Em p.), εις 
3 τόμους.
Ελληνική Αυτοκρατορία κατά τόν δέκατον αιώνα, Κων

σταντίνος Πορφυρογέννητος, 1870.
G. S ch lu m b e rg e r: Le siege, la p rise  e t le sac de C onstantinople par 

les Turcs en 1453, P a ris  1914.
Plisto ire du M oyenAge.
E tudes su r Γ adm in istra tion  byzan tine  dans Γ 
E x a tch a t de R avenne , P aris  1888.
Ό  ’Ανατολικός κόσμος άπό Άρκαδίου (390 μ. X. μέ- 
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II. Καλλιγάς : Μελέται τής Βυζαντινής 'Ιστορίας.
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Λ Ε Ξ Ι Α Ο Γ Ι Ο Ν
ΤΩΝ Κ ΤΡΙΩ ΤΕΡΩ Ν  ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 

Τ Η Σ Τ Σ Τ Ο ΡΙΑ Σ  Τ Η Σ  Θ ΡΑ Κ Η Σ
1500 π . Χ.  — 1922 μ. Χ.  (Τόμοι. «ΘΡΑΚΙΚΩΝ» 29, 30 & 35)

Κατά τήν διάρκειαν τής έκτυπώσεως τής έν τω παρόντι 35ω Τόμο) 
τών «Θρακικών» δημοσιευόμενης μελέτης υπό τόν τίτλον «Ή  Θράκη ώς 
προμάχων τοΰ Βυζαντίου— Αί έπιδραμαί τών βαρβάρων 330 - 1453 μ. 
X.» μάς έκομίσθη καί έτερον χειρόγραφον τοΰ ίδιου, «Λεξιλόγιον τών 
κυριωτέρων ονομάτων καί πραγμάτων τής ιστορίας τής Θράκης (1500 
π.Χ. — 1922 μ . Χ. » (Τόμοι «Θρακικών» 29, 30 καί 35), μέ σκοπόν τήν 
διευκόλυνσιν τών άναγνα>στών έπί τών μέχρι τοΰδε δημοσιευθεισών εργα
σιών τοΰ Γεωργίου I. Γιαννακάκη.

Καί τό χειρόγραφον τοΰτο άποδεικνύει τήν άκατάβλητον φιλοπο- 
νίαν καί έργατικότητα τοΰ Συγγραφέως εάν δέ εις τινα σημεία υπάρ
χουν έπαναλήψεις, χρήσιμοι βεβαίως, ένομίσαμεν δτι δέν έπρεπε νά άπαλεί- 
-ψωμεν ή νά διορθώσωμεν ταΰτας.

Έκ τής συντάξειυς τών «Θρακικών»

Α
"Α β α .— Κατά τήν Μυθολογίαν ή νύμφη Ά β α  μιγεϊσα μέ τόν θεόν 

τής θαλάσσης Ηοαειδώνα, έγέννησε τόν έπώνυμον ήρωα τής πόλεως “'Αβάς, 
ήτις μεταγενεστέρους έπωνομάσθη Έργίσκη. Έκειτο κατά τούς αρχαιολό
γους είς τήν περιοχήν Σερεντζίου (Στράντζης) (Τ . Θ. 30) . ( ’ )

’Ά  β α ν χ ε ς.—Λαός Θρακικός προϊστορικός. Οί ’Άβαντες ήσαν κο
λοσσοί τήν διάπλασιν καί ρώμην. Όρμηθέντες έκ τής ’Άβας τής Θράκης κα- 
τήλθον είς τάς Νοτίους χώρας. Διαπεραιωθέντες δέ διά τοΰ Εΰρίπου έγκατε- 
στάθηισαν είς Εύβοιαν. Κατά τήν έκστρατείαν τών ’Αχαιών, συνεξεστράτευ- 
σαν καί ούτοι κατά τής Τροίας δπου ένέπνεον τρόμον είς τούς Τρώας. «Οί δέ 
Εύβοιαν έχον μένεα πνέοντες ’Άβαντες» (Ίλιάδος 13. 5. 36) καθ’ 'Όμηρον. 
Κατά τήν παλινόστησιν μή δυνάμενοι νά έπιστρέψουν είς τήν Εύβοιαν μέρος 
αύτών έγκατεστάΟη είς τήν Χίον, οί δέ έπίλοιποι είς τήν Θεσπρωτίαν ’Ηπείρου, 
δπου έκτισαν τήν πόλιν Θρόνιον. (Τ. Θ. 30).

’Α 6 ά ρ ο ι. -  Λαός ’Ασιατικός. Ούραλοαλταϊκής ή Ταταρομσγ γολικής 
φυλής, συγγενείς τών θύννων καί τών .μετά ταΰτα Ούγγρων καί Τούρκων.

1. Θρακικη κωμόπολις παρά τή ν  'Α λεξ)πολιν , Μετ<ονομάσθη και λέγετα ι σήμε
ρον «νΑβας»,
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Έπέδραμον πατά τοΰ Βυζαντίου και εν συμμαχία μετά τών Περσών τοΰ Χοσ- 
ρόου έπολιόρκησαν τήν Κων)πολιν έπί τοΰ Αύτοκράτορος Ηρακλείου. Τήν 
σωτηρίαν τής Κων) πόλεως έκ τών Άβάρων διαι,ωνίζει δ «’Ακάθιστος "Ύμνος» 
Τή 'Ύπερμάχω Στρατηγώ κλπ. (Τ. Θ. 35 ).

"Ά β δ η ρ α.— Πόλις Ελληνική έπί τής Θρακικής παραλίας είς τήν 
περιοχήν τής Ξάνθης. Κατά τήν Μυθολογίαν έκτίσθη υπό τοΰ Ήρακλέους 
πρός τιμήν τοΰ συντρόφου του Άβδήρου, δν κατεσπάραξαν οί ίπποι τοΰ Διομή- 
δους. Κατά τό 656 π.Χ. συνωκίσθη ύπό Κλαζομενίών φυγόντων τήν δουλείαν 
τών Περσών, ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ Τιμήσιος. Κατεστράφη ύπό τών ληστρι
κών Θρακών Τριβαλλών. Μετωνομάσθη Πολΰστηλον καί ύπό τών Τούρκων 
Μπολούστρα παρά τάς όχθας τοΰ Νέστου. Πατρίς τών φιλοσόφων Δημοκρίτου 
καί Πρωταγόρα πιθανώς δέ καί τοΰ Λευκίππου διδασκάλου τοΰ πρώτου. 
(Τ. Θ. 30).

’Ά  β δ η ·ρ ο ς.— Σύντροφος τοΰ Ήρακλέους είς τήν κατά τοΰ Λιαμήδους 
εκστρατείαν. Είς τούτον ένεπιστεύθη ό Ηρακλής τήν φύλαξιν τών πυριπνόων ίπ
πων τοΰ Διομήδους, κατεσπαράχθη δμως ύπ’ αύτών (Τ. Θ. 30).

Ά  β ρ ό τ ο ν ο ν.— Ή  θρακικής καταγωγής μήτηρ τοΰ Θεμιστοκλέους «Ά- 
Ορότοτον Θρήϊσσα γυνή γένος, άλλά τεκέσθαι τόν μέγαν 'Έλληνα, φημι Θε- 
μιστοκλέα» (Πλουτάρχου Θεμιστοκλής). Σημαίνει «γυνή», πιθανόν δέ και 
ή τουρκική λέξις «Άβρέίτ, άβράτ, άβρατίνα», πού σημαίνει τό ίδιον, νά έχη 
σχέσιν τινά πρός τήν Ορακικήν «Άβρότονον». (Τ. Θ. 30).

Α β υ δ ο ς.— Πόλις Ελληνική τοΰ Ελλησπόντου έπί τής ’Ασιατικής 
ακτής έναντι τής Σηστοΰ, δπου είχαν στηθή αί γέφυραι. τοΰ Ξέρξου. Οί Άβυ- 
δηνοί συνέπραξαν μέ τόν Σπαρτιάτην Λύσανδρον είς τήν καταστροφήν τοΰ 
’Αθηναϊκού στόλου έν Αίγός Ποταμοΐς τής Θρακικής Χερσονήσου. Σήμερο* 
εΐναι φρούριον Τουρκικόν ολίγον έξωθεν τών Δαρδανελλίων. (Τ.Θ.30).

’Α γ α θ ο κ λ ή  ς.— Ύίός Λυσιμάχου, βασιλέως τής Θράκης μετά τόν 
θάνατον ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου.Ό πατήρ του, φοβούμενος μήπως σφετερισθή 
τον θρόνον του ό υιός του ’Αγαθοκλής, έφόνευσεν αύτόν έμπροσθεν τής Λυ- 
σάνδρης, συζύγου τοΰ Άγαθοκλέους. ΤΙ Λυσάνδρη καταφυγούσα πρός Σ έ
λευκον, βασιλέα τής Συρίας είς Βαβυλώνα, κατέπεισε τούτον νά κηρύξη πόλε
μον κατά τοΰ Λυσιμάχου. (Τ. Θ. 30).

Ά  γ α θ ό π ο λ ι ς.—  Κώμη τής Θράκης έπί τής παραλίας τοΰ Εύ-
ξείνου. Τό άρχαΐον όνομα ήτο «Αύλικόν Τεΐχος» (Τ. Θ. 30).

Ά  γ α μ έ μ ν ω ν.— Ό  αρχηγός τών κατά τής Τροίας Αχαιών καί
τών άλλων Ελλήνων. Έπισίτρέψας είς τήν πριοτεύουσάν του τάς Μυκήνας, έ-
φονεύθη ύπό τοΰ έξαδέλφου του Αίγιίσθου, συνεργούσης καί τής συζύγου του 
Κλυταιμνήστρας. (Τ . Θ . 3 0 ).

Ά  γ ή ν ω ρ .— Τίός τού θεού Ποσειδώνος καί Λυβίης θυγατρός τοΰ 
Έπάφου, αρχαιότατος βασιλεύς τής Φοινίκης. (’Ά γαν - ανήρ) δπερ σημαί
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νει ισχυρός, ανδρείος. Έ χ τής συζύγου του Τηλεφάσης έγέννησε τόν Κάδ
μον, τόν Φοίνιχα, τόν Κίλιχα χαί θυγατέρα τήν Ευρώπην. 'Τπήρξε γενάρχης 
Καδμείων, Φοινίκων, Κιλίκων. Είχεν αδελφόν τόν Βήλον, βασιλέα τής Αυβίης 
πατέρα τοΰ Κέκροπος. Κατά τήν γνώμην πολλών είκονίζει τόν ήλιον, ή δέ 
Τηλεφάσα τήν σελήνην. (Τ. Θ. 30).

" Α γ ι ο ς  Σ τ έ φ α ν ο  ς.—Πόλις τής Θράκης έπί τής Προποντίδος, 
παρά τήν Κων)πολιν. Κατέστη όνομαστή έχ τής μεταξύ Ρώσσων χαί Τούρ
κων ύπογραφεΐσης συνθήκης τό 1879, δι’ ής άπετελειτο ή Μεγάλη Βουλγα
ρία. Τήν Συνθήκην τοΰ 'Αγίου Στεφάνου κατήργησε τό Βιερολίνειον Συνέ
δρων, τό όποιον άνεκήρυξε δύο ηγεμονίας χωριστάς, ήτοι τήν κυρίως Βουλ
γαρίαν μεταξύ Αΐμου καί Δουνάβεως καί τήν βόρειον Θράκην ύπό τό όνομα 
«’Ανατολική Ρωμυλία» μέ έδραν τήν Φιλιππούπολιν. (Τ. Θ. 29, 85).

Ά  γ ρ ι ά ν ε ς.—  Λαός τής Θράκης άνήκων είς τό γένος τών Παιόνων. 
Κατώκει περί τήν Ροδόπην καί τόν Στρυμόνα. Κατά τόν Πελοποννησιακόν πό
λεμον ύπό τόν Σιτάλκην έπολέμησεν έν συμμαχία μετά τών ’Αθηναίων, κατά 
τών Μακεδόνων. Οί Άγριάνες έφημίζοντο ώς άριστοί ιππείς. Τό ιππικόν 
των ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ Β '.  Σιτάλκου προσέφερε πολλάς ύπηρεσίας είς 
τόν Μέγαν ’Αλέξανδρον. Κατά τήν γνώμην διαφόρων, απόγονοι τούτων εΐ,ναι 
οί έξισλαμισθέντες καί ζώντες σήμερον είς τήν Ροδόπην Ά χ η ρ γ ι ά ν -  
ν η δ ε ς μέ τήν παραφθοράν τοΰ ονόματος Άγριάνες (Τ. Θ. 30).

Ά  γ χ ί α λ ο ς.— ’Αρχαία Έλλην. πόλις είς τά Θρακικά παράλια τοΰ 
Εύξείνου (’Ά γ χ ι - άλός) =  πλησίον θαλάσσης. (Τ.Θ. 29, 30, 35).

Ά  γ χ ί σ η ς.—  Πατήρ τοΰ βασιλέως τών Δαρδάνων Αίνείου. ( Τ . Θ .  30)
"Α δ η ς.—  Ό  μονάρχης τοΰ Κάτω κόσμου καί θεός τών άποθανόντων. 

Τόπος ύπό τήν γήν, τών ψυχών τών νεκρών, δπου καί τό βαισίλειον τοΰ Πλού- 
τωνος, θεοΰ τοΰ Ά δου. (Τ . Θ. 30).

Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ ι  ς.— Άρχαιοτάτη Θρακική πόλις Ούσκιουδάμα, 
έπί τής συμβολής τών τριών ποταμών Ά ρ δα , Έβρου καί Ντόντσου. Άποικι- 
σθεΐσα ύπό τοΰ Όρέστου, υίοΰ τοΰ Άγαμέμνονος καί Κλυταιμνήστρας, μέ ’Α
χαιούς έπωνομάσθη Όρεστιάς. Άλλ’ ό αύτοκράτιορ τής Ρώμης Άδριανός δ- 
χυρώσας ταύτην τήν μετωνόμασεν Άδριανούπολιν. Έ π ί Βυζαντινών ήτο ή δευ- 
τέρα μετά τήν Κων)πολιν πόλις τής Θράκης καί μέγα προπύργιον τής πρώ
της. Τουρκιστί Έδιρνέ. (Τ. Θ. 30, 35).

Ά  δ ρ ι α ν ό ς.—  Αύτοκράτωρ τής Ρώμης βασιλεύσας κατά τό 117 
— 138 μ. X. 'Ύπήρξεν εις τών έξοχωτέρων αύτοκρατόρων διά τά φιλοπρόο
δα καί φιλόμουσα αίσθήματά του. Έπεδαψίλευσε πολλάς ευεργεσίας πρός 
τούς τότε Αθηναίους, άπετελείωσε σύν τοΐς άλλοις καί τόν Ναόν τοΰ ’Ολυμ
πίου Διός, οΰτινος τά θεμέλια είχαν τεθή ύπό Πεισιστράτου 600 π. X. 
(Τ. Θ. 30).

Ά  έ ς> ο π ο Ύίός Τημένου τοΰ Ήρακλείδου, τοΰ καταλαβόντος τό
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’Άργος κατά τήν Κάθοδον τών Ήρακλειδών. Έ ξ  ’Άργους με τούς αδελφούς 
του Κάρανον και Γανάνην άπώκησαν εις τήν Δυτικήν Μακεδονίαν και άπέ- 
βη γενάρχης επιφανούς δυναστείας (Τ. Θ. 30).

Α θ ή ν α  ι.— Ή  περιώνυμος πόλις τής άρχαιότητος και νυν πρωτεύ
ουσα τού Ελληνικού Κράτους. (Τ. Θ. 29, 30, 35).

Ά  0 η ν α ϊ ο ι.—  Κάτοικοι τών αρχαίων ’Αθηνών οι συνοικισθέντες ύ
πό τού Θησέως, οιτινες άπετελέσθηισαν τότε έκ τής άναμίξεως τών απογόνων 
τού Κραναού, τού Κέκροπος, τού Έρεχθέως, τών Πελασγών καί τών έπιδρα- 
μόντων Ίώνων. (Τ . Θ . 30 ).

’Ά  θ to ς — 'Η  ανατολική Χερσόνησος τής Χαλκιδικής, ('Άγιον ’Όρος) 
τής οποίας τόν ’Ισθμόν ό Ξέρξης μετέβαλεν είς διώρυγα, διά νά άποφΰγουν 
τά πλοία του τήν τρικυμίαν τού ακροατηρίου, όπου είχε καταστροφή ό στόλος τού 
Μαρδονίου, έπερχομένου κατά τής Ελλάδος 493 π.Χ. Σήμερον τό 'Άγιον 
’Όρος κατοικεΐται ύπό χιλιάδων τινών μοναχών μέ πολλά σπουδαία και μεγαλο
πρεπή Μοναστήρια. (Τ. Θ. 30).
( Α ί ά κ η ς Σ ά μ ι ο ς.—  Τύραννος τής Σάμου περί τό 600 π.Χ. καί 

πατήρ τού μετά ταύτα περιωνύμου τυράννου Πολυκράτους (Τ. Θ. 30).
Α ί γ υ π τ ο  ς.— Ή  χώρα τής Β.Α. ’Αφρικής, ή διαρρεομένη ύπό ταυ

Νείλου. Έβασίλευσαν έπί χιλιετηρίδας οί Φαραώ. (Τ. Θ. 29, 30, 35) .
Α ί γ ο κ ο υ ρ ε ι  ς.—  Τάξις πολιτών τών αρχαίων Αθηνών τής έποχής 

τού Σόλωνος κατά τόν 6ον αιώνα π.Χ. Οί κάτοικοι πού έτρεφον αίγας. Έλέ- 
γοντο καί Διάκρινοι, ώς διαμένοντες είς τάς άκρας τών βουνών.

A I γ ό ς II  ο τ α μ ο ί.—’Αρχαία Ελληνική πολίχνη έπί Θρακικής Χερ
σονήσου είς τά παράλια τού Ελλησπόντου, κατέναντι τής Λαμ'ψάκου, όπου τό 
404 π.Χ. είχε γίνει ή καταστροφή τού ’Αθηναϊκού στόλου ύπό τού Σπαρτιά
του Λυσάνδρου (Τ. Θ. 30).

Αί μ ο ς.— Ή  γνωστή οροσειρά, ή όποία ονομάζεται καί Βαλκάνια έκ τής 
όποιας ώνομάρθη καί ή Βαλκανική Χερσόνησος (Τ. Θ. 29, 30, 35).

Α ι κ α τ ε ρ ί ν η  ή Μ ε γ ά λ η.—  Γερμανίς πριγκήπισσα, κόρη Χρι
στιανού Αύγουστου, στρατάρχου τής Πρωσσίας γεννηθεΐσα τό 1729 μ.Χ. 'Τ- 
πανδρεύθη τό 1745 Πέτρον τόν Β ' διάδοχον τού Ρωσισικού θρόνου καί ’έπει
τα Τσάρον. Έκδεδιητημένη καί δολοπλόκος. Έξεθρόνισε καί έθανάτωσε τόν σύ
ζυγόν της διά τού έρωμένου της Όρλώφ, καί έκυβέρνησε τήν Ρωσσίαν ώς ’Ε
πίτροπος τού υιού της Παύλου. ’Έπεμψε τόν Αλέξιον Όρλώφ είς Πελοπόννησον 
μέ στρατόν καί στόλον καί έκίνησε (τήν Πελοπόννησον) εις έπανάστασιν κατά 
τών Τούρκων. Καί κατέστρεψε μέν ό Όρλώφ τόν Τουρκικόν στόλον έν Τσεσμέ 
τόν ’Ιούνιον τού 1770, βοηθούμενος καί άπό 'Έλληνας, συνθηκολογήσασα δμως 
μέ τούς Τούρκους ανακάλεσε τόν Όρλώφ καί έγκατέλειψε τούς Πελοποννησίους 
εις τήν διάθεσιν τών Τούρκων, οί όποιοι διέπραξαν τρομεράς σφαγάς.,(Τ. Θ 29)

«Θ ΡΑ Κ ΙΚ Α» U
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Α ι ν ε ί α  ς.— Βασιλεύς τών Δαρδάνων και βοηθός τών Τρώων. Μετά τήν 
καταστροφήν τής Τροίας παραλαβών τά αγάλματα τών θεών εφερεν αυτά εις 
τό πλοίον του. Οι νικηταί "Ελληνες ίδόντες τήν ευσέβειαν του έπέτρεψαν εις 
αυτόν νά παραλαβή και οτι άλλο πολύτιμον προηρεΐτο. Ούτος έπιστρέψας, παρέ
λαβε τόν γέροντα πατέρα του Άγχίσην έπ’ ώμου καί εφερεν αυτόν εις τό πλοΐ- 
ον. Ή  τοιαύτη πράξις του έκίνησε τόν θαυμασμόν τών νικητών, καί έπέτρε-ψαν 
νά παραλαβή δλα τά υπάρχοντά του καί τούς συγγενείς του. Μετά πολλάς δέ 
περιπετείας έγκατεστάθη είς τό Λάτιον τής ’Ιταλίας. ’Απόγονοι αύτοΰ υπήρξαν 
δ Ροομύλος καί δ Ρώμος, οί ίδρυταί τής πόλεως Ρώμης, έκ τής δποίας προήλθον 
οί Ρωμαίοι, οί κατακτήσαντες βαθμηδόν τόν τότε γνωστόν κόσμον. (Τ. Θ. 30).

Α ί ν ο  ς.— Πόλις τής Θράκης είς τάς έκβολάς τοΰ "Εβρου ποταμού, έπί 
τής άριστεράς όχθης. Είς τήν αρχαιότητα εύλίμενος. Ή  ονομασία της έδόθη 
ίιπό τοΰ Αίνείου, δστις είχε προσορμισθή είς τόν τόπον έκείνον. Σήμερον ανήκει 
είς τούς Τούρκους έν τή ’Ανατολική Θράκη. (Τ. Θ. 29, 30, 35).

Α ι ο λ ι κ ή  Α ω δ ε κ ά π ο λ ι ς.— Αί δώδεκα Αίολικαί άποικίαι είς τήν 
Β .Δ . πλευράν τής Μικρας Άσίας, αί σχηματισθεΐσαι ύπό Αίολέων, Άβάντων 
τής Εύβοιας, Βοιωτίαν καί άλλων. (Τ. Θ. 30).

Α ί ο λ ε ι ς.—  Μία άπό τάς τέσσαρας φυλάς τοΰ αρχαίου Ελληνισμού, τής 
δποίας γενάρχης θεωρείται δ υιός τοΰ Ελληνος Αίολος καί έγγονος Δευκαλίω
νος καί τής Πυρ ρας. Κατ’άλλους δέ ώνομάσθησαν Αίολείς διότι άπετελέσθησαν 
έκ τής άναμίξεως διαφόρων γενών. (’Ανεμομαζώματα, ώς θά έλέγωμεν σήμερον). 
Κοιτίς τών Αίολέων ήτο ή Θεσσαλία. (Τ. Θ. 30).

Α ί ο λ ο  ς.— Θεός τών ανέμων. Καί έτερος υίός τοΰ Ελληνος. (Τ. Θ. 30).
’Ά  κ α ν θ ό  ς.—  Πόλις 'Ελληνική έπί τής Χαλκιδικής Χερσονήσου, έπί 

τοΰ ίσθμοΰ τοΰ ’Άθω. Σήμερον λέγεται 'Ιερισσός, εΰαινος έν τή άρχαιότητι. 
(Τ. Θ. 30).

Α ΐ τ οο λ ο ί.— Οί κάτοικοι τής Αιτωλίας χώρας τής Στερεάς Ελλά
δος. (Τ. Θ. 30).

Ά  λ α ε δ δ ί ν.— Σουλτάνος τοΰ Ίκονίου 1180 - 1183 μ.Χ. Σελτζουκί- 
5ης. (Τ. Θ. 35).

Ά  λ ά ρ ι χ ο ς.— Ά ρχηγός τών Βησιγότθων. Είσέβαλεν είς τό Βυζαν
τινόν κράτος έπί τοΰ αύτοκράτορος Θεοδοσίου. Ή  Βυζαντινή Αύλή διά νά 
μή ύποστ~] καταστροφάς τόν άνεκήρυξε στρατηγόν τής ’Ιλλυρίας. Χριστια
νός τό θρήσκευμα. ’Ωθούμενος ύπό φανατισμού, άλλά καί ύπό φιλαρπάγου 
πνεύματος, είσέβαλεν είς τάς νοτίους Έλληνικάς χώρας, ακολουθούμενος ύπό 
πολλών μοναχό;ν αμαθών οί όποιοι κατέστρεφαν πλείστους βωμούς τών Ε λ 
ληνικών θεοτήτων, άλλά καί πλεΐστα έργα τέχνης τών αρχαίων. 'Η  Βυζαντινή 
Αύλή, διά νά άπαλλαγή, τόν έξώθησε πρός τό Δυτικόν κράτος. Είσέβαλεν είς 
τήν ’Ιταλίαν, 409 μ.Χ. Μετά πολλάς λεηλασίας άπέθανεν έν ’Ιταλία τό 412 
μ.Χ. (Τ. Θ. 35).
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Ά  λ β α ν ί α.—  Χώρα είς τά Β.Δ. τής Βαλκανικής, πρός βορράν τής 
Ελληνικής Ηπείρου. Σήμερον μικρόν κρατίδιον μέ πρωτεύουσαν τά Τύραν- 
να. (Τ.Θ. 29, 30, 35).

!Α λ 6 α ν ο ί.— Οί κάτοικοι τής Ιλλυρίας τό πλεΐστον Μουσουλμάνοι, 
μέρος Καθολικοί καί μέρος ’Ορθόδοξοι. Κυβερνώνται σήμερον ύπό τού 
Έμβέρ Χότζα κομμουνιστικώς. (Τ. Θ. 29, 30, 35).

Ά  λ έ ξ α ν δ ρ ο ς.—  Μακεδών, υιός Φιλίππου καί Όλυμπιάδος 336 - 
323 π.Χ. Διά κατακτήσεων μέχρις ’Ινδιών έξήπλωσε τήν Έλλην. γλώσσαν 
καί τόν Ελληνικόν πολιτισμόν είς άπαντα τόν τότε γνωστόν κόσμον. Διά τάς 
μεγάλας άρετάς του άποκαλεΐται Μέγας. (Τ. Θ. 30).

Ά  λ .έ ξ -α ν δ ρ ο ς Π  α ύ λ ο β ι τ ς Α λ— Τσάρος τής Ρωσσίας 1801 
1825. ’Αλέξανδρος Β ' Νικολάγεβιτς 1855 - 1865, καί Γ ' ’Αλέξανδρος 

Άλεξάνδροβιτς 1865 - 1894 (Τ. Θ. 29).
’Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Μ α υ ρ ο κ ο ρ δ  α τ ο ς.—  Διάσημος Έ λλην. Διε- 

δέχθη τόν Παναγιωτάκην Νικούσην είς τήν ύπηρεσίαν τών Σουλτάνων ώς 
Μέγας Διερμηνεύς καί Διπλωμάτης κατά τά έπη : 1673 - 1709. (Τ. Θ. 29).

Ά  λ ε ξ ά ν δ ρ ε ι α.— Πόλις τής Αίγύπτου κτισΟεΐσα ύπό ’Αλεξάν
δρου τού Μεγάλου, έμπορικώτατος λιμήν. Έ π ί Ελληνιστικής εποχής πρω
τεύουσα τών Πτολεμαίων. (Τ. Θ. 29, 30, 3 5 ).

’Α λ έ ξ ι ο ς  A '. Κ ο μ ν η ν ό ς.—  Αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου. Έ- 
βασίλευσε 1081 - 11.18. Κατήγετο έκ Θρακικής στρατιωτικής οικογένειας. Είς 
τών αρίστων αύτοκρατόρων. Έπολέμησε κατά Σελτζούκων έν Μ. ’Ασία, κα
τά Νορμανδών καί κατά Πετσενέγων καί Ούζων. Έ π ’ αύτού έγένετο ή 1η 
Σταυροφορία κατά τό 1097. Μέ πολιτικήν δεξιότητα άνέκτησεν αρκετά τμή
ματα έν Μ. ’Ασία ( Τ . Θ . 3 5 ).

Ά  λ έ ξ 'ι ο ς Β ' Κ ο μ ν η ν ό ς.— 1480 - 1183. Ύίός Μανουήλ Κο
μνηνού. Μετά τόν θάνατον τού πατρός του έπετροπεύθη ύπό τής μητρός του 
Μαρίας. Έδολοφονήθη ύπό ’Ανδρονίκου Κομνηνού συμβασιλέως του. (Τ. 
Θ. 35).

’Α λ έ ξ ι ο ς  Γ'  ’Ά γ γ ε λ ο  ς.— 10,95 - 1203. Έξεθρόνισε τόν α
δελφόν του Ίσαάκιον έν Κυφέλσις τής Θράκης καί τόν έτύφλωσεν. 'Υπήρξε 
σπάταλος, ανίκανος καί ασυνείδητος, Έ π ’ αυτού εφθασεν είς Κων)πολιν ή Δ' 
Σταυροφορία, όδηγουμένη ύπό τού υιού τού τυφλιυθέντος Ίσαακίου πρός 
κατάληψιν τού θρόνου (Τ. Θ. 35).

Α λ έ ξ ι ο ς  Δ'  ’Ά γ γ ε λ ο ς . — Ύίός τού έκθρονισθέντος καί τυ-
φλωθέντος Ίσαακίου. Καταφυγών είς Ιταλίαν, παρέλαβε τούς Βενετούς καί 
Φράγκους, πού ήτοιμάζοντο νά έκιστρατεύσουν κατά τής Ιερουσαλήμ, καί μέ 
πολλάς ύποσχέσεις περί χρηματικών αμοιβών καί στρατιωτικής βοήθειας, τούς 
έπεισε ν ά ' τόν βοηθήσουν πρός άνάκτησιν τού θρόνου τής Κων) πόλεως. 
Καί επέτυχε1 μέν νά έκθρονίση Αλέξιον τόν Γ 7 καί νά άναγορευθή συμβασι-



λεύς μέ τόν τυφλόν πατέρα του Ίσαάκιον. Άλλα, μή δυνηθείς νά έκπληρώ- 
ση τάς υποσχέσεις του πρός τούς Σταυροφόρους, Ιπέφερε τήν πτώσιν του και 
διαμελισμόν τοϋ Βυζαντινού Κράτους ύπό τής Δ' Σταυροφορίας 1204 μ.Χ. 
Ή  δέ Κων) πόλις έλεηλατήθη δεινώς. (Τ. Θ. 35) .

Ά  λ ι ά κ μ  ω ν.—  Ποταμός τής Μακεδονίας, πηγάζων έκ τοϋ Βοΐου 
όρους καί μέ εναλλαγήν διαφόρων κατευθύνσεων περνφ μεταξύ Βερμίου καί 
Πιερίων καί χύνεται είς τόν Θερμαϊκόν. (Τ . Θ . 3 0 ).

Ά λ κ έ τ α ς . — Βασιλεύς τής Μακεδονίας, βασιλεύσας 448 - 447 π.Χ. 
Επ’ αύτοϋ τό βασίλειον τής Μακεδονίας έξετείνετο πρός Άνατολάς μέχρι 
Στρυμόνος. (Τ. Θ. 30).

Ά λ μ ο γ α β ά ρ ο  ι.—  Λαός Ισπανικός, άγωνισθείς κατά τής Ά - 
ραβοκρατίας. Μοΐραι αύτών έβοήθησαν ώς μισθοφόροι τούς Βυζαντινούς κατά 
τών Τούρκων έν Μικρά Ά σία. (Τ . Θ. 35) .

Ά  λ μ ω π ί α.—  Τμήμα τής Μακεδονίας μεταξύ Λουδίου καί Άξιου. 
Ή  Άλμωπία περιλαμβάνει τό πρός Β. τής Εδέσσης καί Γιαννιτσών τμήμα 
τής σημερινής 'Ελλην. Μακεδονίας. 'Τπό τών Βυζαντινών έκλήθη Μοχλενά 
— χωρα τής ομίχλης. 'Τπό δέ τών Τούρκων Καρατζόβα. Κώμαι άξιολογώ- 
τεραι έν τή άρχαιότητι ήσαν ή Ό ρ μ α , ή Άψαλος, ή Εΰρωπος, ή Άλμωπία καί 
ή Νοτία. Σήμερον ύπάγεται είς τήν 'Τποδιοίκησιν Εδέσσης τοϋ Νομού Πέλ- 
λης. Ώνομάσθη έκ τού Γίγαντας Άλμωπος υιού τού Ποσειδώνος καί 'Έλλης 
θυγαιτρός τού Άθάμαντος, βασιλέως τής Ίωλκού. (Τ.Θ. 30).

Ά  λ λ ο υ ισ ι ά ν ο ς — Ανεψιός τού Βασιλέως τών Βουλγάρων Σ αμουήλ 
καί στρατηγός, πολιορκήσας τήν Θεσαλονίκην, καί άποτυχών, έγένετο φίλος τού 
Βυζαντίου καί υπηρέτησε πιστώς κατά τών όμοεθνών ταυ. (Τ . Θ . 3 5 ).

Ά  λ π α ρ σ λ ά ν.—  (ανδρείος λέων). Σίελτζούκος Τούρκος ήγεμών. Έ ξ 
ανατολών είσέβαλεν είς Μ. Άσίαν τό 1068 μ.Χ. έπί αύτοκράτορος τού Βυζαντίου 
Ρωμανού Διογένους. Μετά πολλάς αμφιταλαντεύσεις τού πολέμου τούτου ό Ρω
μανός έπεσεν αιχμάλωτος τοϋ Άλπαρσλάν δστις έφέρθη ίπποτικώτατα πρός τόν 
Ρωμανόν, λέγων «Άφροον είναι ό μή άναλογιζόμενος τό πολύτροπον τής τύχης 
καί μή ευλαβούμενος τάς τών άλλων συμφοράς». (Τ. Θ. 35).

Ά  μ ά δ ο κ ο ς.—  Βασιλεύς τών Όδρυσσών έν Θράκη. Διάδοχος Σεύθου 
τοϋ Α '. Ί-Ικμασε περί τά τέλη τού Ε ' προ Χριστού αΐώνος. Δεύτερος Άμά- 
δοκος ό υίός καί διάδοχος τοϋ προηγουμένου. Μνημονεύεται ώς σύμμαχος τών 
Αθηναίων τό 358. ’Έπειτα έγκατέλειψε τούς Αθηναίους καί έτάχθη μετά Φιλίπ
που τού Β '.  (Τ . Θ . 3 5 ).

Ά  μ α λ ά ρ ι χ ο  ς.— Σταυροφόρος βασιλεύς τής Ιερουσαλήμ. Έγεννή- 
θη κατά τό 1135 καί άπέθανε τό 1173 μ.Χ. “Ητο αδελφός Βαλδουίνου τού 
Γ1',  δν είχε διαδεχθή. Γαμβρός Ίσαακίου τού Κομνηνοΰ. Ήγωνίσθη κατά τών 
έν Αιγύπτιο Τούρκων, βοηθούμενος ύπό τών Βυζαντινών (Τ. Θ. 35).

Ά  μ α λ α σ ο ϋ ν θ α.-—‘Βασίλισσα τών έν Ίταλίφ Όστρογότθων. Στραγ-
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γαλισθεΐσα ύπό τού στρατηγού τών Όστρογότθων και συζύγου της Θεοδάτου 
ώς προστατεύομενη ύπό τού ’Ιουστινιανού τού Μεγάλου αύτοκράτορος τού Βυ
ζαντίου, έγένετο αίτια νά έκστρατεύση δ Βελισσάριος καί νά ύποτάξη την Ι τ α 
λίαν είς τό Ελληνοχριστιανικόν κράτος τής Κων)πόλεως. ( Τ . Θ .  35).

’Ά μ μ ω ν  Ζ ε υ ς . — Μέγας 'θεός τών αρχαίων Αιγυπτίων, είκονίζων 
τόν ήλιον. Έλατρεύετο έν Θήβαις τής ’Άνω Αίγυπτου. Τό Μαντεΐον τού θεού 
’Άμμωνος έπεσκέφθη δ Μέγας Αλέξανδρος μετά τήν κατάκτησιν τής Αίγυπτου, 
όνομασθείς ύπό τών ιερέων «Παίς Διός». Έλατρεύετο καί ύπό τών Ελλήνων. Σ ύ
ζυγός του ήτο ή Ρέα (Γή) θυγάτηρ Ουρανού καί άδελφή τοΰ Κρόνου, λατρευο- 
μένου έν Κρήτη (Τ. Θ. 30).

Ά  μ π ο υ χ ά π ς.— Ά ρχηγός ’Αφρικανών μουσουλμάνων, δστις κατέλα
βε τήν Κρήτην άπό τούς Βυζαντινούς καί έκυριάρχησαν 150 ’έτη περίπου, μέχρις 
ού Νικηφόρος Φωκάς έξεδίωξε τούτους καί ήδραίωσε πάλιν τόν Χριστιανισμόν. 
( Τ . Θ .  3 5 ).

Ά  μ ρ ο ύ .— ’Άραψ στρατάρχης έχθρός τού Μωάμεθ. Μετά ταύτα, 
δεχθείς τήν θρησκείαν αυτού, κατέλαβε τήν Αίγυπτον τό 638 μ. X. Είς αύτόν 
αποδίδεται ή πυρπόλησις τών Βιβλίων τήςΆλεξανδρινής Βιβλιο'θήκης(ΤΘ.35).

Ά  μ φ ί π ο λ ι ς.—  ’Αποικία τών Αθηναίων είς τήν χώραν τών Ήδωνών 
Θρακών παρά τάς έκβολάς τού Σ'τρυμόνος 437 π .Χ . Έδέσποζε τής δ- 
δού τής άγούσης άπό Μακεδονίας πρός τόν Ελλήσποντον. ’Έπαιξε σπου- 
δαΐον ρόλον κατά τόν Πελαποννησιακόν πόλεμον καί έπί Φιλίππου. (Τ. Θ. 30).

Ά  μ φ ι α ρ ά ε ι ο ν . — Τερόν πρός τιμήν τού ήρωος Άμφιαράου. 
ενός τών 7 έπί Θήβας Άργείων. (Τ. Θ. 30|).

Ά ν α ξ  ί β ι ο ς . —  Ναύαρχος Λακεδαιμονίων, δστις μετέφερε τους 
Μυρίους τού Ξενοφώντος έξ Ά σίας είς Βυζάντιον. Έχρημάτισεν Αρμο
στής τής Σπάρτης έν Άβύδω. Έφονεύθη ύπό τού ναυάρχου τών Α θη 
ναίων Ίφικράτους, προσβαλόντος αύτόν έν Άβύδω. (Τ . Θ . 30).

Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  Α . Αύτοκράτωρ τού Βυζαντίου. Έπωνομάσθη 
Δικορρος διότι αί δύο κόρραι τών οφθαλμών του Ιεφερον διάφορον χρώμα. 
Έγεννήθη έν Δυρραχίω (Έπίδαμνος). Έβασίλευσε 491 — 518. Είχε δια- 
δεχθή τόν Ζήνωνα, ούτινος τήν χήραν Άριάδνην ένυμφεύθη. Έπολέμησε 
τούς Βουλγάρους είσβαλόντας είς τό κράτος 493 καί 499 καί 502. Έπολέ
μησε τούς Νεοπέρσας καί συνθηκολογήσας έλαβεν όπίσω ολας τάς έν Μ. Ά - 
σία χώρας. Έπολέμησε τούς σκηνίτας ’Άραβας (Έεδαυΐνους), πού είχαν 
λεηλατήσει τάς παρά τόν Ευφράτην χώρας. Έπολέμησε τούς Ούνους 511 — 
515 μ. Χ.  ’Έκτισε τό Άναστασιανόν Τείχος μεταξύ Σηλυβρίας καί Δέρκιον. 
Ό  Προκόπιος λέγει περί αυτού δτι ούδέν έπραττεν άπερισκέπτως. Έδαπάνη- 
σε πολλά εις οχυρώσεις καί πολλούς φόρους κατήργησε χάριν τών λαϊκών τά
ξεων. Έ ν γένει ύπήρξεν άριστος (Τ. Θ. 3 5 ).
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' Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  Β ' — (713 - 716). Διώρθωσε πολλάς αταξίας καί 
ατασθαλίας έν τφ Κράτει. (Τ. Θ. 35) .

’Α ν δ ρ ό ν ι κ ο ς  A ' Κ ο μ ν η ν ό ς.—  1183 —- 1185 : Σ|πανίως
η φύσις έπλασεν άνδρα μέ τόσας αντιθέσεις. 'Ωραίος τήν δψιν, γίγας τό α

νάστημα, μέ ηράκλειον ρώμην καί ευκινησίαν. Ευρυμαθέστατος, ρητορικώ- 
τατος, πολυτραπώτατος. Ητο δ μόνος, πού ήδύνατο νά σώση τό Κράτος έκ 
τών μύρτων κινδύνων, έάν ε,ίργάζετο είλικρινώς μέ τον έξάδελφόν του αύ
τοκράτορα Μανουήλ. Ά λλ’ ύπό τά προσόντα αύτά ένεφώλευον έλαττώματα ά- 
φάνταστα. Έφευρετ ικώτατος είς πονηριάς, δολοπλοκίας, αλύπητος, άτεγκτος 
καί θηριώδης. Πολλάς υπηρεσίας παρέσχε, άλλ’ έβλαψε καί πολύ. Σφετερι- 
α0είς τόν θρόνον μετά τόν θάνατον τού Μανουήλ, έθανάτωσε τόν διάδοχον 
αύτοΰ Αλέξιον καί έπλήρωσε τήν Κων)πολιν σφαγών, έξοριών καί φυλακί- 
σεων. Ό  λαός έξηγέρθη καί τόν έΟανάτωισεν οίκτρώς. (Τ . Θ. 3 5 ).

’Α ν δ ρ ό ν ι κ ο ς  Β ' Π  α λ α ι ο λ ό γ ο ς.—  Τίός Μιχαήλ Παλαιο- 
λόγου. 1282 — 1328. (Τ . Θ. 3 5 ).

’Α ν δ ρ ό ν ι κ ο ς  Γ ' 1328 — 1341.— Έ γγονος τού Β ' δν έξε- 
θρόνισε διά τάς αποτυχίας. Γενναίος πολεμιστής, έμπειρος στρατηγός. Έ - 
πολέμησε τούς Βουλγάρους έν Ευρώπη καί τούς Τούρκους έν Ά σ ία . Ά λλ’ ή 
τύχη έφάνη δυσμενής διότι έν μάχη κατά τού Ό ρχάν παρά τήν Νικομήδειαν, 
ένίκησε μέν, άλλά πεσών έκ τού ίππου του έβεωρήθη νεκρός. Ό  δέ στρατός 
ι.υυ παρέλαβε τούτον καί έτράπη είς φυγήν. Άναρρώσας έκ τών πληγών, έπε- 
δόθη είς θεραπείαν πολλών στρεβλοτήτων τής εποχής. Άποθνήσκων άφήκε 
γ (ήν εξουσίαν είς τον Πρωθυπουργόν του Καντακουζηνόν, είς δν άνέθηκε καί 
εήν προστασίαν τής συζύγου του, διατελούσης είς ένδιαφέ,ρουσαν κατάστασιν 
(Τ . Θ. 35 ).

Ά  ν τ α ι.— Σλαβική φυλή οίκούσα μεταξύ Δνείστερου καί Δουνάβεως, 
υί πρώην λεγόμενοι Σ π ό ρ ο ι. Λιέβησαν τόν Αίμον 527 έπί ’Ιουστινια
νού, άλλ’ άπεκρούσθησαν είς τό Άναστασιανόν Τείχος. Κατά τόν Σ Τ ' αιώ
να είσέβαλον είς Μοισίαν ’Άνω καί Κάτω (Σερβίαν καί Βουλγαρίαν έπειτα), 
είς Θράκην, Μακεδονίαν καί ’Ιλλυρίαν, καί έπολιόρκησαν τήν Θεσσαλονίκην 
551 μ.Χ. Ά λλ’ έξεδιώχθησαν ύπό τών Βυζαντινών. Μετά ταύτα έγένοντο 
σύμμαχοι τού Ελληνοχριστιανικού κράτους, ίνα φυλάτκυσι. τάς παραδουνα- 
βείους χώρας. ΉττηΟέντες δ'μως ύπό τών έπελθόντων Άβάρων, ύπετάγησαν 
καί συνεχωνεύθησαν. (Τ . Θ. 35 )..

Ά  ν τ ίγ ο ν ο ς.—  Γόνος παλαιάς ηγεμονικής οικογένειας τής Μακεδο
νίας. Άνεδείχθη είς τών έπιφανεστέρων στρατηγών Αλεξάνδρου τού Με
γάλου. Μετά τόν θάνατον αύτού έδόθη πρός τόν Αντίγονον ύπό τού Τοποτη- 
ρητού ΙΙερδίκκα ή Νότιος Μικρά Ά σία. Ά λλ’ δ Αντίγονος φιλόδοξος ών 
καί εχο.)ν ικανόν στρατηγόν τόν υιόν του Δημήτριον τόν Πολιορκητήν έκήρυξε
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πόλεμον προς τούς άλλοτε συ στρατηγούς του Εΰμένην, Περδίκκαν καί άλλους, 
μέ σκοπόν νά άναλάβη αυτός τήν επιμελητείαν τοΰ θρόνου τοΰ δλου κράτους 
τοΰ ’Αλεξάνδρου. Μετά πολλούς αιματηρούς αγώνας έγένετο κύριος τοΰ 
πλείστου μέρους έν Άσία. Τότε έκήρυξεν εαυτόν Β α σ ι λ έ α. Άλλ’ ήνώ- 
θησαν πάντες οί άλλοι κατ’ αΰτοΰ.. Είς τήν μάχην δέ τής Φρυγίας 301 π.Χ. 
κατ’ άρχάς μέν ένίκησεν, άλλ’ άπομακρυνθέντος τοΰ υίοΰ του Δημητρίου, κα- 
ταδιώκοντος τό αντίθετον μέρος, έκυκλώΟη καί πολέμων άπέΟανεν. 01 νικη- 
ταί έκήρυξαν εαυτούς Βασιλείς καί έσχημάτισαν τότε τά τέσσαρα κράτη : ή
τοι τής Θράκης, τής Μακεδονίας, τής Αίγυπτου καί τής Συρίας καί λοιπής 
Άσίας. (Τ. Θ. 3 0 ).

Ά  ν τ ώ ν ι ο ς ό Μ έ γ α ς.:— "Αγιος. Έγεννήθη έν Κώμω τής 
’Άνω Αίγυπτου. 'Υπήρξεν δ ιδρυτής τοΰ Μοναχικού βίου. Διότι πωλήσας τήν 
περιουσίαν του, τήν διένειμεν είς τούς πτωχούς καί άπήλθεν είς τήν έρημον. 
’Εκεί τόν ήκολυύθησαν πολλοί. Χάριν τούτων τών μαθητευομένων του ίδρυσε 
τό πρώτον μοναστήρι-ον μεταξύ Μέμφιδος καί Αρσινόης. Κατήρχετο είς τήν Α 
λεξάνδρειαν έν καιρώ τών τελευταίων μεγάλων διωγμών, διά νά ένισχύση τούς 
Χριστιανούς. Μετά τόν Μέγαν Κων)τΧνον κατήλΟεν έπίσης, διά νά καταπολέμη
ση τήν αίρεσιν τοΰ Άρείου. (Τ. θ .  30).

Ά  ξ ι ό ς .  — Ό  σημαντικότερος ποταμός τής Μακεδονίας, πηγάζων άπό 
τό όρος Σκάρδον, δεχόμενος τόν Έριγώνα καί άλλους παραποτάμους, χύνεται είς 
τόν Θερμαϊκόν κόλπον 18 χιλιόμ. έξωθεν τής Θεσσαλονίκης (σήμερον Βαρ
δάρης) (Τ. Θ. 30).

Ά  π ό κ α κ ο ς.—  'Υπουργός Ανδρονίκου τοΰ Γ ' αΰτοκράτορος τοΰ 
Βυζαντίου. Μετά τόν θάνατον τοΰ Ανδρονίκου έστασίασε κατά τοΰ Καντα
κουζηνοΰ, τοποτηρητυΰ τοΰ θρόνου. Άλλ’ έφονεύθη υπό τών ΰπ’ αΰτοΰ φυ- 
λακισθέντων, καθ’ ήν ώραν έπεθεώρει αΰτούς. (Τ.. Θ. 35).

Ά  π ρ ο ς.— Μεσαιωνική πόλις τής Θράκης είς τήν πεδιάδα μεταξύ
Βαιδεστοΰ καί Μαλγάρων. Σήμερον κατοικεΐται ΰπό Τούρκων καί λέγεται 
Κιρμέν, διότι οί πρώτοι Τούρκοι, πού είχαν κατοικήσει, προήρχοντο άπό 
Κιρμέν, διότι οί πρώτοι Τοΰρκοι, πού είχαν κατοικήσει, προήρχοντο άπό

Ά  π ό λ λ ω ν.—  Θεός τοΰ τρωτός, τής μουσικής καί τής μαντικής. Υιός
τοΰ Δ ιός καί τής Λητοΰς. Αύτη έγέννησε τούτον καί τήν Άρτέμιδα έπί τής
νήσου Δήλου, τήν οποίαν ό Ποσειδών έξήγαγεν έκ τοΰ βυθού κατά διαταγήν 
τοΰ Διός’ διότι ή Ή ρ α  έκ τρθόνου δέν έπέτρεπεν είς τήν Λητώ νά γεννήση 
έπί τής Γής. Μαντεΐον τοΰ Άπόλλθ3νος ήτο· έν Δελφοΐς. Ναοί είς τήν Δήλον 
καί πλεΐστα μέρη τής Ελλάδος. (Τ . Θ . 30 ).

Α π ο λ λ ω ν ί α . —  Μία άπό τάς πόλεις, πού εΰρίσκοντο είς διάφορα 
μέρη. Αΰτη κεΐται έπί τής Θρακικής παραλίας τοΰ Εΰξείνου. Έ πί τής θέ- 
πεως ταύτης εΰρίσκετο ή Σο.)ζόπολις έδρα τοΰ Μητροπολίτου Σωζοαγαθου- 
πόλεως. (Τ. Θ. 35).
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'Α μ π ν τ ο ύ λ Με τ ζ ή  τ .—Σουλτάνος τών ’Οθωμανών. Διεδέχθη τόν 
πατέρα του Μαχμούτ 1839 - 1861. Μετερρύθμισε πολλάς υπηρεσίας έπί τό 
φιλελευθερώτερον. Έ π ’ αυτού έγένετο ό Κριμαϊκός πόλεμος.

Ά μ π ν τ ο ύ λ  Ά ζ ί ζ . — 1861-1864. Διάδοχος τού προηγουμένου, δ- 
στις άκολουθήσας τό μεταρρυθμιστικόν έργον τού πατρός του έδολοφονήθη. 
(Τ. Θ. 29).

Ά μ π ν τ ο ύ λ  Χ α μ ή τ  Α '.— 1774 — 1789. (Τ . Θ . 29) .
Ά μ π ν τ ο ύ λ  Χ α μ ή τ  Β '.— 1864 —  1910. Ερυθρός Σουλ

τάνος. Είς τάς άρχάς τής βασιλείας του παρεχώρησε Σύνταγμα. Άλλά 
βλέπων οτι ό Τουρκικός κόσμος ήτο αμαθής, κατήργησε τούτο καί μετήλθε 
σκληρά μέσα κατά τών φιλελευθέρων άνδρών εΐτε μουσουλμάνων, εΐτε άλ
λων Χριστιανών ή Ιουδαίων. Αί, διάφοροι επαναστάσεις Αράβων, Σύρων, 
Αλβανών, Βουλγάρων κ.λ.π. έπνίγοντο είς τό αίμα. ΈΟανά,τωσε πολλάς χι
λιάδας Αρμενίων είς δλον τό κράτος, ένεκα έπαναστάσεως έν Αρμενία. 
Συνήψε συμμαχίαν μέ τόν Κάϊ.ζερ τής Γερμανίας Γουλιέλμον τόν Β '. ’Έ 
δωκε πολλά .προνόμια είς τούς Γερμανούς. Έ π ’ αυτού έγένετο ό Ρωσσο- 
τουρκικός πόλεμος τού 1878, καθ’ ον ή Τουρκία έχασε πολλά. Τό δέ 1897 
ό Ελληνοτουρκικός ένεκα τού Κρητικού ζητήματος. Έξεθρονίσθη ύπό τών 
Νεοτούρκων (1910) διότι κατήργησε τό Σύνταγμα τού 1908, κινήσας κατ’ 
αύτών τήν φρουράν καί τούς Ουλεμάδες. (Τ. Θ. 29).

’Ά  ρ α 6 ε ς.— Οί κάτοικοι τής Αραβίας. Σήμερον ’Άραβες θεωρούν
ται καί οί κάτοικοι Συρίας, Μεσοποταμίας, Αίγυπτου, καί Βορείου Α φ ρ ι
κής. Θρησκεία των είναι ό Μωαμεθανισμός ή Μουσουλμανισμός. (Τ. Θ. 
29, 35).

Ά  ρ α β ί α.— Ή  μεγάλη Αραβική Χερσόνησος είς τά Ν.Δ. τής Ά 
σίας μεταξύ τής Έρυθράς θαλάσσης καί τού Περσικού κόλπου. Διαιρείται 
εις Εύδαίμονα, είς ’Έρημον καί Ιίετραίαν Αραβίαν, οπού εύρίσκεται καί 
τό ’Όρος Σινά μέ ’Ορθόδοξα Μοναστήρια. (Τ . Θ. 29, 35).

Ά  ρ γ α δ ε ΐ  ς .—Μία τών τεσσάρων φυλών ή μάλλον τάξεων τού λαού τής 
Αττικής, δπως διήρεσε τούτους ό γενάρχης τών Ίώνων υιός τού Ξούδου ’Ίων. 
Λί άλλαι τρεις ήσαν οί Αίγοκουρεΐς, οί “Όπλητες καί οί Γελέοντες. Άργαδεΐς 
έλέγοντο οί έργάται, δηλ. οί γεωργοί. Ό  Ηρόδοτος αναφέρει δτι καί πολ
λαί Ίωνικαί άποικίαι έτήρουν τήν αύτήν διαίρεσιν, ώς ή Κύζικος, ή Τέως, 
οί Τόμοι, ή Πέρινθος, ή Δήλος κ.λ.π .

Α ρ γ ο ν α ύ τ α  ι . — Οί 50 ήρωες, οί οποίοι μετά τού Ίάσωνος έκ 
τής Ίωλκού έξεστράτευσαν διά τήν Κολχίδα πρός άπόκτησιν τού Χρυσο-
μάλλου Δέρατος. (Τ. Θ. 30).

’Ά  ρ γ ο ς.—  Ό  κατασκευάσας τό πλοΐαν Ά ργώ  καί συνεκστρατεύσας.
’Ά  ρ γ ο ς (τό).— Πόλις άρχαιοτάτη είς τόν Νομόν Άργολιδοκοιριν-
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θίας. (Τ. Θ. 3 0 ).
Ά  ρ η ς.—  Τίός τοΰ Διός και τής Ή ρας. Θεός τοΰ πολέμου παρά τοΐς 

αρχαίοις Έλλησιν.Ή  λέξις έκ τοΰ αίρέω-ώ =  καθαιρώ, φονεύω. (Τ. Θ. 30).
Ά ρ γ υ ρ ο ύ π ο λ ι ς  ’Ι ω ά ν ν η  ς.— Έ ξ έπιφανοΰς οίκου Κων)

πόλεως. Μετά την άλωσιν κατέφυγεν είς ’Ιταλίαν πρός τους Μεδίκους τής 
Φλωρεντίας.

Ά  ρ κ ά δ ι ο ς.—  Αύτοκράτωρ Κο.)ν)ιπόλεως (39'5 — 408). Ύίός 
Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου. Έπετροπεΰετο υπό τής αδελφής του Πουλχερίας 
καί τοΰ Γαλάτου Ρουφίνου. Ή το μετρίας ίκανότητος. Έ π ’ αύτοΰ έγένετο 
ή εισβολή τοΰ ’Αττίλα, άρχηγοΰ τών θύννων, πρός τόν όποιον ύπεχρεώθη 
τό κράτος νά πληρώνη φόρον. (Τ. Θ. 3 5 ).

Ά  ρ κ α δ ι ο ύ π ο λ ι ς.—  Ή  αρχαία Θρακική πόλις Βεργούλη, Ώ- 
χυρωθεΐσα ύπό τοΰ Άρκαδίου έλαβε τό όνομά του. Σήμερον Τουρκιστί 
Αουλέ - Μπουργάζ. (Τ . Θ. 29, 30, 3 5 ).

’Α ρ ι σ τ α γ ό ρ α ς  Κ υ ,μ α ΐο ς .— Τύραννος τής Αιολικής Κύμης 
έν Μικρά Ά σία έπί Δαρείου A '. (Τ . Θ. 3 0 ).

’Α ρ ι σ τ α γ ό ρ α ς  Κ υ ζ ι κ η  ν ό ς.—  Τύραννος Κυζίκου έπί Δα
ρείου. Άμφότεροι μέ τόν 'Ιστιαΐον άντέστησαν είς τήν πρότασιν τοΰ Μιλ- 
τιάδου πρός καταστροφήν τών γεφυρών τοΰ ’Ίστρου, δτε έπέστρεφεν ό Δα- 
ρεΐος από τής Σκυθίας μετά τήν αποτυχίαν του. (Τ. Θ . 30).

Α ρ ι σ τ α γ ό ρ α ς  ό Μ ι λ ή  σ ι ο ς.— Γαμβρός τοΰ Τστιαίου, 
ττράννου τής Μιλήτου. Κατ’ είσήγησιν τοΰ πενθεροΰ του, πού διέτριβε πα
ρά τώ Δαρείω, έκίνησεν είς έπανάστασιν τούς ’Ίωνας τών παραλίων τής 
Μ. Άσίας καί έγένετο αιτία τών πολέμων τών Περσών κατά τής Ελλά
δος. (Τ- Θ . 3 0 ).

Α ρ ι σ τ ο φ ά ν η ς  ό Β υ ζ ά ν τ ι ο  ς.— Διάσημος 'Έλλην .Γραμ
ματικός καί Κριτικός 262 - 185 π .Χ . Διετέλεσε προϊστάμενος τής Α λε
ξανδρινής Βιβλιοθήκης καί τοΰ Μουσείου έπί Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου 
(Τ . Θ. 30).

’Ά  ρ δ α ς.— Ποταμός τής Θράκης, (ό Άρπησσός ή Άρτίσκος τών 
αρχαίων) πηγάζων έκ τής Ροδόπης. (Τ . Θ. 30).

Α ρ ι δ α ΐ ο ς.— Ετεροθαλής αδελφός ’Αλεξάνδρου υιός Φιλίππου 
έξ άλλης συζύγου. (Τ . Θ. 30).

Α ρ ι α δ ν η. Συζυγος τοΰ αύτοκράτορος Ζήνωνος καί έπειτα τοΰ 
Αύτοκράτορος Αναστασίου τοΰ A ' (Τ. Θ . 3 5 ).

Α ρ ι σ τ ό δ η μ ο  ς.— 'Ένας από τούς τρεις Ήρακλείδας, πού κα- 
τελαβον τήν Αργολίδα, τήν Μεσσηνίαν καί τήν Λακωνίαν. Οί δύο υιοί του 
Εύρυσθένης καί ΙΙροκλής έβασίλευσαν συγχρόνως έν Σπάρτη.

'Α ρ μ α τ ω λ ο ί.— 'Έλληνες ένοπλοι μισθωτοί τών Τούρκων πρός
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καταδιώξιν τών Κλεφτών εις τά ορεινά τών νοτίων Ελληνικών χωρών. 
(Τ . Θ. 2 9 ).

Ά  ρ μ έ ν ι ο ι.— 'Έθνος προερχόμενου έκ τής 'Αρμενίας, χώρας τής 
Άσίας μεταξύ τριών λιμνών περί τό Α ραράτ. 'Άποικοι τών αρχαίων Φρυγών 
τών έκ Θράκης (Τ. Θ. 29, 30, 35) .

r'A ρ π υ ι α ι . — Πτηνά μυθώδη, τά οποία ήρπαζον τήν τροφήν ή 
έμόλυνον πρός τιμωρίαν τοΰ Φινέως βασιλέως τής Θρακικής Σαλμυδησσοΰ 
καί μάντεως, δστις ύπέδειξεν είς τούς Αργοναύτας τόν τρόπον, μέ τόν ό
ποιον θά διήρχοντο τάς Συμπληγάδας Πέτρας είς τό στόμιον τοΰ Βοσπό- 
ρου. Άπήλλαξαν αύτόν άπό τάς "Αρπυιας οί δύο πτερωτοί υιοί τοΰ Βορέου 
Ζήτης καί Κάλαϊς, φονεύσαντες αύτάς. (Τ. Θ. 30).

’Ά  ρ τ α κ ο ι . — Φυλή Θρακική. Κατώκει κατά τούς άρχαιοτάτους 
χρόνους τήν παρά τό Βυζάντιον χώραν. Μέρος αυτών διεπέρασεν είς τήν 
έναντι χερσόνησον τής Κυζίκου. (Ό ρ α  και, πολίχνην Άρτάκην) . (Τ. Θ. 30).

Ά  ρ τ α φ έ ρ ν η ς .—  ’Αδελφός (Δαρείου 'Τστάσπους τοΰ Α '. Μετά 
τήν άτυχή κατά τών Σκυθών εκστρατείαν ύπαρχος τών Ελληνικών πόλεων 
τής Μ. Άσίας, έδρεύων είς Σάρδεις τής Λυδίας. Κατέβαλε τήν ’Ιωνικήν 
έπανάστασιν καί υπέταξε τάς έπαναστατησάσας πόλεις, φονευσας και τον 
τύραννον τής Μιλήτου Ίστιαΐον (Τ. θ .  30).

Ά  ρ τ ί σ κ ο ς.— Κατά τινας είναι ό ποταμός ’Άρδας. Άλλ’ ώς εξά
γεται έκ τής διηγήσεως τοΰ Ηροδότου περί εκστρατείας τοΰ Δαρείου κατά 
Σκυθών διά Θράκης, ή Άρτίσκος ήτο χωρίον τι έν τή Ανατολική Θράκη 
παρά τώ σημερινώ Μπαμπά Έσκί ή Βουλγαρόφυγον τοΰ Μεσαίωνος. (Τ. 
Θ . 30).

’Ά  ,ρ τ ε μ ι ς.—- Θυγάτηρ τοΰ Διός καί τής Λητοΰς, άδελφή τοΰ Α 
πόλλωνος, γεννηθεΐσα έν τή Δήλω. Θεά τοΰ κυνηγίου. (Τ. Θ. 30).

Ά  ρ τ ε ,μ ί σ ι ο ν .— Άκρωτήριον είς τά βόρεια τής Εύβοιας, οπού
οί Έλληνες κατεναυμάχησαν μέρος τοΰ στόλου τοΰ Ξέρξου 480 π. X. (Τ, 
Θ. 3 0 ).

Ά  ρ σ ι ν ό η.— Θυγάτηρ τοΰ Λυσιμάχου βασιλέως τής Θράκης καί 
σύζυγος Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου. (Τ. Θ. 30).

Ά  σ ά ν.—· Βασιλεύς τών 13 λα χ οβ ουλ γ ά ρ ο.) ν, δστις ύπήρξεν ιδρυτής 
τής δυναστείας τών Άσανιδών, οί όποιοι μετά τήν κατάλυσιν τής Φραγκο
κρατίας έπανεστάτησαν κατά τοΰ Βυζαντίου καί ίδρυσαν νέον Βουλγαρο- 
βλαχικόν κράτος έπί Ίσαακίου τοΰ Β ' διατρίβοντος έν Κυι|ιέλοις (’Έψα
λα) τής Θράκης (Τ. Θ. 35) .

Ά  σ η μ ο ΰ ς.— Πόλις τής Θράκης. 'Άγνωστον ποΰ έκειτο. Κατέ
στη διάσημος διά τόν πανικόν, πού ένέπνεον οί Άσημούντιοι πρός τούς 
θύννους τοΰ ’Αττίλα. Κατά τινας πρός τά Β.Δ. τής Θράκης παρά τά Ίλλυριακά
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σύνορα. Κατ’ άλλους είς τά μέρη Άρκαδιουπόλεως - Βιζύης, ιδπερ πιθανώτερον, 
καί ΐσως τό σήμερον Άκτσέκιοϊ. (Τ . Θ . 35) .

’Ά  σ ι ο ς Ά ρ τ α κ ί δ η ς .  — ’Αδελφός τής 'Εκάβης συζύγου τοΰ 
Πριάμου. ΤΙός Άρτάκου ήγεμόνος τών Φρυγών, σύμμαχος τών Τρώων. 
(Τ. Θ. 30 ).

Ά  σ κ λ η π ι ε ΐ  α .— 'Ιεροί τόποι τών αρχαίων, αφιερωμένοι είς τόν 
ιατρόν καί ημίθεον ’Ασκληπιόν, όπου ήρχοντο καί έθεραπεύοντο άπό ποικί
λας νόσους. Τοιαΰτα ύπήρχον είς διάφορα μέρη. Τά όνομαστότερα ήσαν τής
Έπιδαύρου έν Πελοποννήσω καί τό Άμφιαράειον έν ’Αττική. 'Ωσαύτως
έν Τρίκκη τής; Θεσσαλίας, έν Τιτάνη τής Σικυωνίας, έν Τιθουρία Φωκίδος,
έν τή νήσω Κω κλπ. (Τ. Θ. 30).

Ά  σ κ λ η π ι ό ς.·— Μυθικός ιατρός θεών καί ανθρώπων. Τίός τού 
’Απόλλωνος καί τής Αίγλης, ήτις διά τό κάλλος της ώνομάσθη Κορώνίς, ού- 
σα θηγάτηρ τοΰ Έπιδαυρίου Φλεγύου καί Κλεοφάμας, Θυγατρός τής Μούσης 
Έρατοΰς. Περί καταγωγής τοΰ ’Ασκληπιού, ύπήρχον πολλαί παραδόσεις, 
διάφοροι πρός άλλήλας, ώς παρά Θεσσαλοΐς, Μεσσηνίοις, Άρκάσι, Έπιδαυ- 
ρίοις καί άλλαχοΰ. Διότι έκάστη τούτων τών Ελληνικών χαβρών έθεώρουν 
αυτόν ώς ίδικόν των. Έλατρεύετο ώς θεός καί ώς ημίθεος. Διά τών φαρμάκων 
του έθεράπευε πάσαν νόσον. ’Ακόμη άνέστησε καί νεκρούς. Διό δ 
Ζευς φοβηθείς μή κατάργηση τόν θάνατον, τόν κατεκεραύνω- 
σεν. Έδιδάχθη τήν χρήσιν τών φαρμάκων άπό τόν Κένταυρον Χείρωνα (Τ . 
0 .  3 0 ).

’Α σ τ ο ί . —  Φυλή Θρακική κατοικούσα είς τήν χώραν τής Βιζύης. 'Τ- 
πετάγη περί τό 420 είς τόν Σιτάλκην, βασιλέα τών Όδρυσσών Θρακών ( Τ . 
Θ. 3 0 ).

’Α τ α λ ά ν τ η . — ΙΙλήν τών μυθικών γυναικών τής ’Αρκαδίας, τής 
Βοιωτίας καί τής εν Λσκρίδι σημερινής κωμοπόλεως, ’Αταλάντη ήτο ή αδελφή 
τοΰ Περδίκκα, στρατηγού τοΰ ’Αλεξάνδρου καί σύζυγος τοΰ ναυαρχου Ά τ- 
τάλου. Έφονεύθη ύπό τοΰ Μακεδονικού στρατοΰ μετά τόν -θάνατον τοΰ Περ
δίκκα έν έκστρατεία κατά τοΰ Πτολεμαίου τής Αίγυπτου 321 π . X . ( Τ . Θ . 30) .

Α τ τ ι κ ή . — Ή  γνωστοτάτη χώρα, ή κείμενη είς τά Ν.Α. τής Σ τέ
ρεας Ελλάδος, ή άπολήγουσα είς τό Σούνιον άκρωτήριον. Οί αρχαίοι κά
τοικοι αυτής ήσαν ’Ίωνες. Έ ν τή χώρα ταύτη άνεπτύχθη ή πόλις τών αρχαίων 
’Αθηνών μέ τόν θαυμαστόν πολιτισμόν της καί έπί τής θέσεως εκείνης κεΐνται 
αί σημεριναί Άθήναι, ή πρωτεύουσα τοΰ σημερινού Ελληνικού Κράτους. Έν 
τή άρχαιότητι ύπήρξεν ή πατρίς τών μεγάλων φιλοσόφων, τών ρητόρων, τών 
ποιητών, πού εΐχαν θέσει τάς βάσεις τοΰ αληθούς πολιτισμού, τόν όποιον σή
μερον ακολουθούν τά πεπολιτισμένα ’Έθνη. (Τ. Θ. 30).

’Α τ τ ί λ α  ς .— Ό  θηριώδης άρχηγός τών θύννων, δ έπιδραμών κατά
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τής Ευρώπης καί πληρώσας αυτήν σφαγών, εμπρησμών, καί δηώσεων κατά 
τόν Ε ' αιώνα μ.Χ. (Τ. Θ. 35).

Ά τ λ α  ς.—  Τό μεγαλείτερον καί ύψηλότερον δρος τής Β . ’Αφρικής. 
Ώ ς καί δ μυθικός ήρως ό υποβαστάζουν τόν ουρανόν είς τους ώμους του.

Ά  τ - μ ε ϊ δ ά ν.— Τό ίπποδρόμιον τών Βυζαντινών έν Κων)πόλει, δ
που έγίνοντο οί άρματηλατικοί αγώνες πρός βορράν τής 'Αγίας Σοφίας (χώ
ρος ιππικός). (Τ. Θ. 35).

Ά τ ρ ο π α τ η ν ή  Μ η δ ί α . — Χώρα τής Περσίας, ήτις σήμερον 
λέγεται Άτζάρ - Παΐτζάν, κείμενη είς τά πρός τήν Κασπίαν καί Ρωσσίαν σύ
νορα. Περσαρμενία υπό τών Βυζαντινών. (Τ. Θ. 30, 3 5 ).

Α υ γ ο υ σ τ ο ς  =  Σεβαστός. Έπώνυμόν τών Ρωμαίων Αύτοκρατόρων, 
μετά ταΰτα δέ καί τιμητικός τίτλος τών Βυζαντινών βασιλέων ώς άνωτάτων 
αρχόντων (Τ . Θ . 30, 35 ).

Α ΰ δ ή μ ι ο ν . — Χωρίον τής Θράκης δπερ ιέκειτο κάτωθεν τής ύψη- 
λοτέρας κορυφής τοΰ 'Ιεροΰ ’Όρους είς τήν ’Ανατολικήν πλευράν πρός τήν 
Προποντίδα, άπέχον τής παραλίας περί τό % χιλιόμετρον. ’Έκειτο έντός βα- 
Οείας χαράδρας, καί διεσχίζετο υπό τριών ποταμίσκων, οίτινες ήνοΰντο έντός 
τοΰ χωρίου καί έχΰνοντο είς τήν Προποντίδα παρά τι μοναστήριον τοΰ 'Αγίου 
Γεωργίου. Προ τής ανταλλαγής κατωκεΐτο από 2 χιλ. -ψυχών. Οί Αΰδημιώται 
διεκρίνοντο διά τήν φιλο,μάθειαν καί τήν πρός τά γράμματα κλίσιν των, ώς 
καί διά τό εμπορικόν των πνεΰμα. Διδάσκαλοι, ιερείς, έμποροι Αΰδημιώται ένέ- 
μοντο πολλά μέρη τής Θράκης. 'Τπήγετο τό Αύδήμιον είς τήν ’Εκκλησιαστι
κήν έπαρχιαν τοΰ Γάνου καί Χώρας καί είς τήν 'Τποδιοίκησιν Μυριοφύτου. 
(Ότσμάκ - Λερέ). (Τ. Θ. 29, 33 υπό Α. Γιαννακοπαόλου).

’Α φ ρ ο δ ί σ ι ά  ς.— Πόλις αρχαία Ελληνική, κείμενη παρά τόν μυχόν 
τοΰ Μελανός κόλπου έπί τής θρακικής παραλίας έξωθεν τής θρακικής χερσο
νήσου. Οί Τοΰρκοι τήν ώνόμαζαν κατ’ άρχάς Έ φρες, ονομασία, που ήτο 
τουρκοποιημένη έκ τής λέξεως ’Αφροδίσιός. Επειδή δέ μεταγενεστέρους ΰπήρ- 
ξεν έδρα Καδή (δικαστοΰ τοΰ ίεροΰ των νόμου) ,τήν ώνόμασαν ’Έφρες ,Καδήκιοϊ 
-  χωρίον τοΰ δικαστοΰ Έ φρες. Καί δ λαός δ τουρκικός τήν λέγει Έβρατζί 
Καδήκιοϊ (Τ. Θ. 29, 30, 35) .

Ά  χ ε ρ ο υ σ ί α.— Λίμνη έν ’Ηπείρου, θεωρουμένη ώς είσοδος είς τόν 
Ά δ η ν . Δι’ αυτής δ Χάρων μετέφερε τούς νεκρούς είς κάτω κόσμον μέ τό 
πλοΐον του, λαμβάνουν άπός έκάστην ψυχήν τά πορθμεία. Είς ταύτην χύνεται 
καί δ ποταμός Άχερων, πηγάζων έκ βαθέως σπηλαίου κάτουθεν ογκωδών 
βράχων. (Τ. Θ. 30).

Ά  χ μ έ τ Α λ — Σουλτάνος Τουρκίας έν Κων)πόλει 160|3 — 1617 
μ .Χ . (Τ . Θ. 2 9 ).

Ά  χ μ έ τ Β λ — » » » » 1691 — 1695
μ.Χ. (Τ . Θ . 2 9 ).
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Ά  χ μ έ ΐ  Γ ' .— Σουλτάνος Τουρκίας έν Κων)πόλει 1703 — 1730 
μ.Χ. (Τ . Θ. 2 9 ).

Ά  ψ -ύ ν θ ι ο ι.— Λαός άρχ. θρακικός έξωθεν τής Χερρονήσου οίκων τήν 
παραλίαν τοΰ Μέλανος κόλπου μέχρις Αίνου. Ό  Στράβων λέγει «Ή  μέν γάρ Αί
νος κεΐται κατά τήν πρότερον Άψυνθίδα νυν δέ Κ ροπυλικήν λεγοιιένην». 
(Τ. Θ. 30 ).

Β

Β α β υ λ ώ ν .— Αρχαιότατη καί πρωτεύουσα πόλις τής Βαβυλωνια- 
κής χωράς τής Μεσοποταμίας. Έκειτο έπί τοΰ Εύφράτου ποταμοΰ. Έβα- 
σίλευον έν αυτή αί ίσχυρί βασιλείς τών Βαβυλωνίων, οιτινες υπέταξαν πολ- 
λας χώρας τής Άσίας, ώς καί τήν Ασσυρίαν, τής όποιας οί κάτοικοι Άσ- 
σύριοι ήσαν πρότερον κύριοι τών Βαβυλωνίου;. Είς τήν ακμήν της ή Βά
βολων, κατά τό 800 — 700 π.Χ., έθεωρεΐτο ή μεγάλε υτέρα καί όχυρωτέρα 
πόλις τοΰ τότε κόσμου. Τά τείχη της απετελοΰντο άπό οπτούς πλίνθους κε- 
κολληιμένους μέ πίσσαν. Οί κρεμαστοί κήποι της έΟεωροΰντο έν έκ τών επτά 
θαυμάτων τοΰ άρχαιοτάτου κόσμου. Οί Βαβυλώνιοι ύπετάγησαν είς τόν Μέ- 
γαν Κΰρον, τόν ιδρυτήν τοΰ Περσικοΰ Κράτους, ή δέ Βαβυλών έγένετο μία 
τών τεσσάρων πρωτευουσών τοΰ άπεράντου Περσικού Κράτους, μέχρι τής 
εισβολής τών Ελλήνων τοΰ Μεγάλου Αλεξάνδρου, είς τόν όποιον παρεδόθη με
τά τήν έν ΆρβύλοΊς καί Γαυγαμήλοις μάχην. *0 δέ ’Αλέξανδρος ταύτην άνέ- 
δειξεν ώς πρωτεύουσαν τοΰ άπεράντου κράτους του, σκεφθείς νά ένωση τήν 
Ελληνικήν θάλασσαν μέ τάς Τνδίας διά τοΰ πλωτού εις τά τότε Ελληνικά 
πλοία Εύφράτου. Άλλ’ ό πρόωρος θάνατος αΰτοΰ έματαίωσε τά σχέδια ταΰτα. 
Ή  Βαβυλών είς τούς μετά ταΰτα χρόνους έξέπεσε καί άλλαι πόλεις άνεδείχθη- 
σαν είς εκείνην τήν περιοχήν ώς ή Σελεύκεια, ή Κτησιφών καί τέλος έπί Ά - 
ραβοκρατίας ή Βαγδάτη. Σήμερον ονομάζεται ή τοποθεσία της «Χίλλε» (Τ . 
θ .  30, 35).

Β α γ δ ά τ η . — Πρωτεύουσα τοΰ σημερινού ’Αραβικού Κράτους ’Ι 
ράκ έν Μεσοποταμία. Έκτίσθη έπί τοΰ ποταμοΰ Τίγρητος ύπό τών ’Αράβων 
Μωαμεθανών* δπου μετεφέρθη καί ή έδρα τών χαλαρών έκ Δαμασκού. Σώζον
ται ακόμη πολλά τζαμιά καί Μαυσοολεΐα των παλαιών χαλιφών. 
(Τ . Θ . 3 5 ).

Β α γ ι α ζ ή τ  X ά ν . — Τέταρτος Σουλτάνος τών ’Οθωμανών, υιός 
Μουράτ τοΰ Α ', τόν όποιον διεδέχ'θη 138·2 —  1402. θεωρείται ώς είς 
έκ τών δημιουργών τής στρατιωτικής ισχύος τών ’Οθωμανών. Αποφασι
στικός καί ορμητικός είς τάς μάχας' διό άπεκλήθη Γιλδιρίμ = Κεραυνός, 
Έκυρίευσε καί τήν Φιλαδέλφειαν, τήν τελευταΐαν κτήσιν τοΰ Βυζαντίου έ
πί τής Μ. Άσίας. ’Επολιόρκησε τήν Κων)πολι.·ν* άλλ’ ήναγκάσθη νά λύση
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τήν πολιορκίαν διά νά έκδιώξη έκ τής Μ. Άσίας τούς είσβαλόντας Τατα- 
ρομογγόλους τοΰ Ταμερλάνου (Τιμούρ λέγκ =  Τιμούρ δ Χωλός). Είς .με
γάλην μάχην παρά τήν ’Άγκυραν, δπου οκταπλάσιος ύπήρξεν δ Ταταρικός 
στρατός, οί Γενίτσαροι τοΰ Βαγιαζήτ έπεσαν μαχόμενοι, δ δέ Σουλτάνος, 
αίχμαλωτισθείς, έτέθη εντός κλωβού και άπήχβη πρός Άνατολάς. (Τ. Θ. 35 ).

Β α γ ι α ζ ή τ Β '.—  Τιός του Πορθητοΰ 1479— 1512, δν διε- 
δέχθη. Έπολέμησε τόν αδελφόν του Τζέμ, πού διεξεδίκει τον θρόνον καί 
τον ήνάγκασε νά φύγη προς τόν ήγεμόνα τής Αίγυπτου. Γηράσας, παρέδω
σε τον θρόνον είς τον υιόν του Σελίμ τον Α ' καί άπεσύρθη τής Κων)πό
λεως, διά νά ήσυχάση καί άποθάνη είς Διδυμότειχον, δπου είχε γεννηθή. 
'Αλλά, καθ’ όδόν, έδηλητηριάσθη κατ’ εντολήν τού Σελίμ. (Τ . Θ. 3 5 ).

Β ά κ τ ρ ι ο l.—  Οί αρχαίοι κάτοικοι τής Βακτριανής χώρας (Τουρ
κεστάν) . Ήσαν Ά ριας φυλής. Ή  Βακτριανή ήτο πατρίς τού Ζωροάστρου, 
δστις ίδρυσε τήν Ζωροαστρικήν θρησκείαν, γεγραμμένην έν τή Ζένδ - Άβέ- 
σταν. Κατεκτήθη ύπό τών Μήδων, δεχθέντων τήν θρησκείαν τού Ζωροά- 
στρου. Καί είς ταύτην προσετέθησαν καί οί Μάγοι. Ή  θρησκεία αύτη ήτο 
Πυρολατρεία. Έλατρεύετο τό Πυρ, δ Ή λιος καί οί Αστέρες. Οί Μάγοι κα- 
τεγίνοντο μέ τάς κινήσεις τών Αστέρων. Άπό τούς Μήδους ή Βακτριανή πε- 
ριήλθεν είς τόν Μέγαν Κύρον τών Περσών. Άπό τούς Πέρσας είς τήν ε
ξουσίαν Αλεξάνδρου του Μακεδόνος, συλλαβόντος καί θανατώσαντος τόν 
Σατράπην Βήσσον, δστις προηγουμένως ειχε θανατώσει τόν Κοδομανόν Δα- 
ρεΐον καί είχε κηρύξει εαυτόν βασιλέα. Μετά τόν Αλέξανδρον περιήλθεν 
ή Βακτριανή είς τόν Σέλευκον τόν Νικάτωρα. ’Έπειτα, κατά τήν παρακμήν 
τού Έλληνομακεδονικοΰ Κράτους τών Σελευκιδών, περιήλθεν είς τήν έξου- 
σίαν τοΰ Έλληνοϊνδοΰ βασιλέως Μενάνδρου, δτε ήκμασεν έκεΐ τά μέγιστα 
δ Ελληνικός πολιτισμός καί τά Ελληνικά γράμματα. Άλλά, άπό τό 140 π. .X . 
εως 560 μ .Χ ., έκυριάρχησαν τής χώρας νομάδες Σκύθαι, δτε έξέλιπεν ή Ε λ 
ληνική ζωή καί έπεσεν δ τόπος είς βαρβαρότητα. ΕΙτα περιήλθεν είς τούς 
Άριαιβας. (Τ . Θ. 3 0 ,3 5 ) .

Β α λ δ ο υ ΐ ν ο ς  Β '.— Βασιλεύς τής 'Ιερουσαλήμ, διαδεχθείς Βαλ- 
δουΐνον Α 7. Έπολέμησε τούς ’Άραβας ήγεμόνας τής Δαμασκού καί Α ντιό
χειας. Μετά πολλούς πολέμους καί περιπετείας άπέθανε τό 1131 μ.Χ. (Τ. Θ .35).

Β ά ν δ α λ ο ι . —  Λαός Γερμανικός. Είσέβαλον εις τήν ’Ιταλίαν καί κατέ- 
στρεψαν πλεΐστα έργα τέχνης έξ ού ή λέξις «Βανδαλισμός». Οί Βάνδαλοι έκ 
τής ’Ιταλίας διήλθον διά τής Γαλατίας, καί διαβάντες τά Πυρηναία έγκα
τεστάθησαν έν Ισπανία . Μερίς αύτών διήλθε τό Γιβραλτάρ καί ΐδρυσεν 
έπί τής βορείου Αφρικής τό πειρατικόν Βανδαλικόν Κράτος, τό όποιον ύ- 
πέταξεν δ στρατηγός τού ’Ιουστινιανού Βελισσάριος, δστις ήγαγεν είς 
Κων)πολιν αιχμάλωτον τόν βασιλέα των Γελοίμερον καί τήν νεολαίαν τών
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Βανδάλων, ήτις κατετάχθη εις τά Βυζαντινά στρατεύματα και έστάλη εις 
Μεσοποταμίαν κατά τών Περσών. (Τ . Θ . 3 5 ).

Β ά ρ δ α  ς.— Έ κ Παφλαγανίας καταγόμενος, αδελφός τής βασιλίσ- 
σης Θεοδώρας, συζύγου τοΰ αύτοκράτορος Θεοφίλου, διορισθείς συγκηδε- 
μών καί παιδαγωγός τοΰ ανηλίκου Μιχαήλ τοΰ Γ ' υιοΰ τοΰ Θεοφίλου καί 
τής Θεοδώρας, ήτις έπετρόιπευε τόν υιόν της μετά τόν πρόωρον θάνατον τοΰ 
συζύγου της Θεοφίλου. Ό  Βάρδας άποβλέπων εις τήν διακυβέρνησιν τοΰ 
κράτους, ένεθάρρυνεν δλας τάς κακάς ροπάς τοΰ ανεψιού του, διά νά τόν 
καταστήση ανίκανον διά τόν θρόνον. Άπεμάκρυνε τούς καλούς συμβούλους 
τής βασιλείας ώς καί τήν αδελφήν του Θεοδώραν καί έκυβέρνα αυτός έν όνό- 
ματι τοΰ Μιχαήλ τοΰ Γ \  Τό 866 δ Βάρδας έθανατώθη κατ’ εντολήν τοΰ 
Μιχαήλ, διότι ήθελε νάφαίνηται ανώτερος αύτοΰ. (Τ. Θ. 35).

Β ά ρ δ α ς  Φ ω κ ά ς.— Διάσημος στρατηγός τοΰ Βυζαντίου έπί Ρω
μανού τοΰ Λεκαπηνοΰ καί πατήρ τοΰ Νικηφόρου Φωκά. Τό 941 καταστρα- 
φέντος τοΰ Ρωσσικοΰ στόλου τοΰ Ίγώ ο  τοΰ έπελΟόντος κατά τής Κων)πό- 
λεως, ο Βάρδας Φωκάς έπήλθε κατά τοΰ πεζικοΰ τοΰ Ίγώ ρ, τό· όποιον εύρί- 
σκέτο είς τάς Άσιατικάς άκτάς τοΰ Βοσπόρου, έξηνάγκασεν αύτούς εις φυ
γήν, άφοΰ κατέσφαξε πολλούς. Τήν επωνυμίαν «Βάρδα» φέρουν πολλοί διά
σημοι άνδρες παρά Βυζαντινοΐς. Τινές ισχυρίζονται οτι, κατήγοντο έξ Άρ- 
μενίων. (Τ . Θ . 35 ).

Β ά ,ρ ν α.— Πόλις Θρακική είς τά Παράλια τής Κάτω Μοισίας 
(Βουλγαρίας). ,Περί τό 700 π.Χ. είχε κτισθή ύπό Μιλησίων Ελλήνων ά- 
ποίκων μέ τό όνομα Όδησσός ή Όδυσσός ή Όδυσσούπολις ύπό τοΰ ίδρυτοΰ 
αυτής Όδυσσέοας. Κατά τινας έκεΐ πλησίον εύρίσκετο άρχαιοτάτη πόλις, κα- 
λυφθεΐσα ύπό τών ύδάτων τής λίμνης Δέβνας, έντός τής οποίας διακρίνονται 
ίχνη πόλεως. Έ πί Ρωμαίων, ή Όδυσσός ήτο ή κυριωτέρα τής δμοσπονδια- 
κής Θρακικής Πενταπόλεως. Αί λοιπαί τέσσαρες ήσαν : Τόμοι (Κωνστάν- 
τζα Δοβρουτζάς) Ρουμανίας, ή Κάλλατις (Μαγγάλια), ή Μεσημβρία καί ή 
Απολλωνία (Σιοζόπολις) πάσαι Έλληνικαί άποικιαι. Τό 678 μ .Χ . έκυριεύ- 
θη ύπό τοΰ Χάνου τών Βουλγάρων Άσπαρούχ, υίοΰ τοΰ Βασιλέως Κούμπρατ 
(Κούβρατος) καί ώνομάσΟη Βάρνα. Τό 1444 έλαβε χώραν ή μάχη, καθ’ ήν 
δ Σουλτάνος Μουράτ ό Β ' ένίκησε τόν Λαδίσλαον τόν Γ ',  βασιλέα Πολω
νίας καί Ουγγαρίας. (Τ. Θ. 35).

Β α σ ί λ ε ι ο ς  Α '.— Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου 867 - 886. 'Ιδρυ
τής τής Μακεδονικής Δυναστείας έν Καηήπόλει. Οί λεγόμενοι Μακεδόνες βα- 
σιλεΐς τοΰ Βυζαντίου ήσαν Θράκες. Διότι Βασίλειος δ Α '. ήτο Θράξ έκ τών 
πέριξ τής Άδριανουπύλεως. Νήπιον, ειχεν αίχ,μαλωτισθή ύπό τών Βουλγα
ρίαν τοΰ Κρούμμου έπί Νικηφόρου τοΰ Λογοθέτου καί άπήχθη μετά τών γο
νέων του είς τήν Βουλγαρίαν. ’Επειδή δέ τότε ή Άδριανούπολις. ήτο έδρα
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τοΰ θέματος Μακεδονίας, άπεκλήθησαν Μακεδόνες. Τό θέμα εκείνο περιλάμ
βανε μέρος της Θράκης μετά τμήματος τής ’Ανατολικής Μακεδονίας, τοΰ πρός 
τήν Θράκην. Διότι ή λοιπή Μακεδονία άπετέλει τό θέμα τοΰ Στρυμόνος καί 
τό θέμα Θεσσαλονίκης. Είκοσιπενταετής δ Βασίλειος έπέστρε-ψεν έκ τής αιχμα
λωσίας καί ήλθεν είς Κων)πολιν είς άναζήτησιν τύχης. Εΐχεν ανάστημα σιγη
λόν καί ρώμην ήράκλειον μετά περισκέφεως καί τόλμης. ’Άριστος είς τήν Ιπ
πασίαν. Προσληφθείς ώς άπλοΰς ιπποκόμος είς τά ανακτορικά ιπποστάσια έπί 
Βάρδα καί Μιχαήλ τοΰ Γ ' κατέστη, διά τήν έπιτηδειότητά του είς τό νά 
δαμάζη καί τούς άτιθασσοτέρους ίππους, άρχιϊπποκόμος τών ’Ανακτόρων. Βλέ- 
πων δέ τήν κακήν διακυβέρνησιν τοΰ Βάρδα καί Μιχαήλ, κατώρθωσε νά έ- 
ςουδετερώση τόν Βάρδαν διά τοΰ Μιχαήλ* μετά ταΰτα δέ έθεσεν έκποδών 
καί τόν Μιχαήλ καί διά τών πολλών φίλων του άνηγορεύθη αύτοκράτωρ, καί- 
τοι ήτο έντελώς αγράμματος, άλλ’ είχε πρακτικόν πνεύμα. (Τ. Θ. 35).

Β α σ ί λ ε ι ο ς Β '.—  Πρωτότοκος υιός τοΰ αύτοκράτορος Ρωμανοΰ 
Β ' καί τής Θεοφανοΰς. Έβασίλευσεν 963 — 1025. Μέχρι τής ένηλι- 
κιώσεώς του έβασίλευσαν δ Νικηφόρος Φωκάς καί ’Ιωάννης Τσιμισκής, οι 
δποΐοι έλάμπρυναν τόν θρόνον τοΰ Βυζαντίου διά τών κατορθωμάτων καί 
νικηφόρων πολεμούν των. Μετά τόν θάνατον τοΰ Τσιμισκή, δ Βασίλειος, 
ανέλαβε τήν βασιλείαν. ΔΓ ικανών στρατηγών κατέβαλε τήν έπανάστασιν τοΰ 
Αομεστίχου τών Σχολών τής ’Ανατολής Βάρδα τοΰ Σ)κληροΰ καί άνέλαβε καί 
διεξήγαγε μακροχρόνιον πόλεμον κατά τών Βουλγάρων τοΰ Σαμουήλ, οί δποΐοι 
έλυμαίνοντο τήν Κεντρικήν καί Δυτικήν Μακεδονίαν καί τήν ’Ή πειρον. Μετά 
μακρόν αγώνα κατέστρεφε τάς Βουλγαρικάς στρατιάς, ήχμαλώτισε τήν οι
κογένειαν τοΰ Σ'αμουήλ καί κατέλυσε τό Βουλγαρικόν κράτος, μεταβολών 
τήν Βουλγαρίαν είς επαρχίαν Βυζαντινήν, έπικληθείς Β ο ύ λ γ α ρ ο -  
κ τ ό ν ο ς. (Τ. Θ. 35).

Β α τ ά τ ζ η ς  ’Ι ω ά ν ν η  ς.— Βασιλεύς τοΰ Έλληνικοΰ κράτους 
τής Νίκαιας τοΰ ίδρυθέντος ύπό Θεοδώρου Λασκάρεως μετά τόν διαμελι- 
σμόν τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους ύπό τής Δ' Σταυροφορίας τών Φράγκων καί 
Βενετών. Έπολέμησε τούς Φράγκους τής Κων)πόλειυς, άφήρεσε χώρας 
Έλληνικάς άπό αυτούς, περιώρισε τήν εξουσίαν των, έτακτοποίησε τά οι
κονομικά τοΰ Κράτους τής Νίκαιας καί ίδρυσε πολλά φιλανθρωπικά κατα
στήματα παρεσκεύασε δέ καί τήν πτώσιν καί εξωσιν τών Φράγκων, τήν ο
ποίαν επέτυχε μετ’ ολίγα έτη δ Μιχαήλ δ Παλαιολύγος. (Τ . Θ. 35).

Β έ δ υ σ σ α  ή "Ε δ ε σ σ α . — Τά παλαιά Βοδενά. Πόλις τής 
Μακεδονίας είς τό τέλος τής πεδιάδος Ημαθίας. ’Αρχαία καί πρώτη πρω
τεύουσα τών πρώτων βασιλέων τής Μακεδονίας κατά τόν 8ον π.Χ. αιώνα. 
Τό ύδωρ έλέγετο Μακεδονιστί Βέδυ (Βύδαρ - ύδω ρ). "Ενεκα τοΰ ύδρη- 
λοΰ τοΰ τοπίου εκείνου ώνομάσθη Βέδυσσα καί είτα "Εδεσσα. Άλλ’ επειδή
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ή Δωρική λέξις συμπίπτει μέ τήν Σλαυοονικήν Βόδα, έπωνομάσθη υπό τών 
Σλαύοτν Βοδενά. (Τ. Θ. 35).

Β ε λ ι σ σ ά ρ ι ο ς.— Περιώνυμος στρατηγός έπ! ’Ιουστινιανού τοΰ 
Μεγάλου. Κατέλυσε τό βασίλειον τών Όστρογότθων έν ’Ιταλία, τό Βασί
λειον τών Βανδάλων έν ’Αφρική, έπολέμησε τούς Σιασσανίδας νέους ΙΙέρσας, 
καί περ! τά τέλη τοΰ βίου του άπέκρουσε τούς Κουτρηγούρους θύννους ή 
κατ’ άλλους τούς Βουλγάρους έξωθεν τής Κων)πόλεως. Έτιμήθη δαψιλώς. 
"Εως σήμερον σώζονται τά ανάκτορά του έν Κων) πόλε ι (Τ . Θ. 35).

Β ε ν ε τ  ο ! ή Έ ν ε τ ο  ί.— Οί κάτοικοι τής Βενετίας, οί όποιοι με
τά τών Φράγκων τής Δ ' Σταυροφορίας διεμέλισαν τό Βυζαντινόν κράτος 
και έκυριάρχησαν διά τοΰ ναυτικοΰ των τής Κρήτης κα! πολλών Ελληνικών 
παραλίων περιοχών τής Πελοποννήσου κα! Δυτικής Ελλάδος, κατά μήκος 
τής Άδριατικής θαλάσσης. Είς τήν Βενετικήν κυριαρχίαν έπ! τών Ελλη
νικών τμημάτων εθηκε τέρμα ή Τουρκική κατάκτησις. (Τ. Θ. 35).

Β έ ν ε τ ο ι  ή Γ  α λ ά ζ ι ο ι . —"Εν άπό τά 4 κόμματα έν Κων) πόλε ι τά 
όποια διηγωνίζοντο έν τώ Τπποδρομίω μέ άρματα. ’Αντίθετοι τούτων ήσαν οί 
Πράσινοι. (Τ . Θ. 3 5 ).

Β έ ,ρ μ ι, ο ν . — Μέγα κα! έκτεταμένον όρος τής Κεντρικής Μακεδονίας. 
Είς τάς άνατολικάς αύτοΰ υπώρειας κεΐται ή Βέρροια. (Τ . Θ. 30).

Β ε ρ ό η .— Πόλις κα! περιοχή τής αρχαίας Θράκης παρά τόν Αίμον, 
παρά τήν σημερινήν Σίπκαν. Ή  περιοχή της λέγεται Βουλγαριστ! Σ,τάρα 
Ζαγορά. (Τ . Θ. 30, 3 5 ).

Β ε ρ γ ο ΰ λ η .—  Πόλις τών αρχαίων Θρακών. Μεσαιωνική Άρκα- 
διούπολις κα! Τουρκιστί Λουλέ Μπουργάζ. (Τ . Θ . 30, 35 ).

Β ε ρ ο λ ί ν ε ι ο ς Σ υ ν θ ή κ η . —  Ή  τροποποιήσασα τό 1880 τήν 
συνθήκην τοΰ 'Αγίου Στεφάνου μετά Ρώσσων νικητών κα! τής Τουρκίας. 
Ή  Βερολίνειος Συνθήκη έθέσπισε δύο ηγεμονίας ύπό τήν επικυριαρχίαν τοΰ 
Σουλτάνου, τήν κυρίως Βουλγαρίαν κα! τήν βόρειον Θράκην ύπό τό όνομα 
«’Ανατολική Ρωμυλία». Έπεδίκασεν είς τήν 'Ελλάδα τήν Θεσσαλίαν κα! ’Ή 
πειρον, κα! έματαίωσε τόν σχηματισμόν Μεγάλης Βουλγαρίας. (Τ . Θ . 29).

Β ε σ σ  α ρ α β ί α . — Χοόρα ύπό Ρουμάνων κατοικουμένη, πρός άνα
τολάς τής Μολδαβίας. Πρωτεύουσα Κισνόβιον. (Τ . Θ . 29).

Β ή λ ο ς ή Β ά α λ .— Θεός τών Φοινίκων. Κατά τούς Ελληνικούς 
μύθους ό Βήλος ήτο υιός τοΰ Κρόνου. Κατά τούς Αιγυπτίους ό βασιλεύς 
αύτών Βήλος ήτο υιός τοΰ Ποσειδώνος κα! τής Λιβύης. Ό  Αιγύπτιος Βή
λος έθεωρείτο αδελφός τοΰ Άγήνορος. ’Έσχε παιδας έκ τής Άγχινόης, θυ- 
γατρός τοΰ Νείλου, τόν Αίγυπτον κα! τόν Δαναόν, δστις άπώκησεν είς τήν 
Πελοπόννησον. ( Τ . Θ .  3 0 ).

Β η σ σ α ρ ί ω ν  ό Ν ι κ α ί α ς . - — ’Αρχιεπίσκοπος Νικαίας, γεν*

«Θ ΡΑ Κ ΙΚ Α» U
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νηθείς έν Τραπεζούντι. Έ ζησε τούς τελευταίους προ τής άλώσεως χρόνους 
καί μετά ταύτην. ΉκολούΟησε τόν προτελευταΐον Αύτοκράτορα Ίωάννην 
τόν 8ον είς ’Ιταλίαν διά μίαν τελευταίαν απόπειραν ένώσεως τών εκκλησιών 
μέ τήν ελπίδα έπιτεύξεως βοήθειας παρά του Πάπα καί τών Δυτικών ήγεμό- 
νο>ν πρός σωτηρίαν τής Κων)πόλεως καί τοΰ Ελληνικού κράτους τής Τρα- 
πεζούντος. Άποτυχών τελικώς έπέστρεψεν είς τήν Δύσιν καί ώς Παπικός 
πλέον έχειροτονήθη Καρδινάλιος, έκτιμώμενος διά τήν ευρυμάθειάν του. Δίς 
δέ χηρεύσαντος τού Παπικού Θρόνου προσεπάΟησε νά άνέλΟη είς αύτόν μέ 
μοναδικόν σκοπόν νά κινήση τούς Καθολικούς ηγεμόνας είς μεγάλην Σταυ
ροφορίαν κατά τών Τούρκων. Ώστόσον αί διενέξεις καί ή σύγκρουσις τών 
συμφερόντων τών Ευρωπαίων ηγεμόνων, «ματαίωσαν ιδλας τάς μετέπειτα 
προσπάθειας του πρός Σταυροφορίαν. Κατόπιν αυτού άπεσύρΟη είς μίαν 
μι.κράν Επισκοπήν τής ’Ιταλίας καί αφιέρωσε τόν ζήλον του εις τήν Ιδρυσιν 
Ελληνικών Βιβλιοθηκών καί είς τήν προστασίαν παντός "Ελληνος λογίου’ διό
τι μετά τήν αλωσιν τής Κων)πόλεως σωρηδόν εφευγον είς τήν Δύσιν οί λό
γιοι τής ’Ανατολής. Είχε μέν άπαρνηθή τήν Όρδοδοξίαν χάριν τής σωτη
ρίας τής Πατρίδος, ούχί δμως καί τόν Ελληνισμόν, ώς έ,μφαίνεται καί από 
τήν εκφρασιν τής τελευταίας θελήσεώς του, προ τού θανάτου του. Τήν μεγά
λην Βιβλιοθήκην του, πλήρη Ελληνικών συγγραμμάτων, τήν αφιέρω
σε ν είς τήν Δημοκρατίαν τής τότε ίσχυρας κατά θάλασσαν Βενετίας. Καί 
άπέθανε τό 1463, μετά τήν άλοτσιν καί τής ιδιαιτέρας αύτού πατρίδος Τρα- 
πεζούντος. Άφήκε δέ είς τήν Διαθήκην του εντολήν πρός τούς Βενετούς νά 
αποδώσουν τήν Βιβλιοθήκην του είς τό Ελληνικόν ’Έθνος, άν ποτε άπαλάξη 
τούτο τήν Κω·ν)πολιν από τού Τουρκικού ζυγού. (Τ . Θ . 3 5 ).

Β έ σ σ ο ι ή Β ε σ σ ο ί ή (Β η σ.σ ο ί . —  ’Αρχαία Θρακική φυλή, 
κλάδος τών Σατρών (ίσως τών κατά Θουκιδίδην Μαχαιροφόρων). Ούτοι, καθ’ 
Ηρόδοτον, είς ούδένα ύπετάγησαν, ούτε είς τόν Ξέρξην, τόν δποΐον δμως ή- 
κολονθησαν άλλαι Θρακικαί φυλαί είς τήν μεταξύ "Εβρου καί Στρυμόνος Θρά
κην, ώς οί ΙΙαΐτοι, Κίκονες, Βίστωνες, Σαππαΐοι, Δερσαΐοι, Ήδωνοί.

Οί Βέσοοι είχον καί τό Ιερόν μαντεΐον τού Διονύσου, δμοιον μέ τό έν 
Έλλάδι Δελφικόν. Ό  ’Αλέξανδρος υπέταξε καί τούτους καί προσέφερε θυ
σίαν είς τόν Διόνυσον. Τό 239, δτε ήρχισε νά παρακμάζη ή Μακεδονία, 
ούτοι έγένοντο ανεξάρτητοι καί ήπείλησαν τά ανατολικά τής Μακεδονίας. 
'Ο Στράβων αναφέρει τούς Βέσσους ώς οίκούντας έπί τού Αίμου μέ τούς 
Κορπύλους καί Μαίδους. ’Ίσως είχαν μεταναστεύσει. Τό 72 π.Χ.. οί Ρο> 
μαΐοΐ έκαμαν πολλούς αγώνας διά νά τούς υποτάξουν. Τό δέ 400 μ.Χ. δ 
’Επίσκοπος Νικήτας επέτυχε νά τούς έλκύση είς τόν χριστιανισμόν. Καί 
έ'κτοτε μνημονεύονται ύπό τών Βυζαντινών ώς μάχιμος λαός.

Β ι σ α λ τ ί α.— Χώρα Θρακική είς τούς προ τού Φιλίππου χρόνους, 
μεταξύ Στρυμόνος καί τού ορούς Βερτίσκου, έχουσα πρός Άνατολάς τήν
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λίμνην Κερκινίτιδα, είς τήν περιοχήν τής σημερινής Νιγρίτας καί Σωχοϋ. 
Πρός δυσμάς ήτο ή Κρηστωνίτις. Κατωκοϋντο ύπό Θρακικών γενών τόν 
Ε ' αιώνα π.Χ. Κατά τήν εκστρατείαν Ξέρξου, 480, π .Χ .,  ό βασιλεύς τής 
χώρας κατέφ-υγεν επί τής Ροδόπης, διά νά διατηρήση τήν ελευθερίαν του.
Οί δύο υιοί του, πού ήκολούθη,σαν τόν Ξέρξην είς Ελλάδα, έπιστρέψαντες
•υύοι, έτυφλώθησαν ύπό τοϋ πατρός των, διά τήν μικροι[>υχίαν των. Μετά 
τήν μάχην τών Πλαταιών, 479 π .Χ .,  κατέλαβε τήν χώραν Βισαλτίαν καί 
Κρηστωνίτιδα καί συνεχώνευσε ταύτας Ιμέ τήν Μακεδονίαν Αλέξανδρος 
6 Α ' ό Φιλέλλην βασιλεύς τής Μακεδονίας.

Έ πί Περικλεούς, 435 π .Χ ., έστάλησαν έκεί Αθηναίοι άποικοι, οΐτι- 
νες εξελλήνισαν τούς Θράκας Βισάλτας καί Κρήσπονας. Οί λαοί ούτοι έχα- 
ρακτηρίζοντο διά τήν πολεμικήν των ανδρείαν. (Τ . Θ . 30).

Β ή σ σ α Π  ά ρ α.— Πόλις αρχαία Θρακική, έν τή χώρα τών Βέσ- 
σων, έπί τής δεξιάς όχθης τοϋ "Εβρου, πρός νότον τοϋ σημερινού Σεμιτύβου, 
είς τόν άνω ρούν τού Έ βρου. (Τ . Θ . 30 ).

Β ι ζ ύ η, ή Β ι ζ ώ, ή Β ί ζ α, ή Β ι ζ ο ύ .— Πόλις τής
Θράκης άρχαιοτάτη. ’Τπήρξε πρωτεύουσα τοϋ βασιλείου τών Θρακών ’Α
στών. Έκεΐθεν ώρμήθη δ βασιλεύς τών Θρακών Τηρεύς, δστις κατά τούς 
μυθικούς χρόνους κατήλθεν είς τήν ’Αττικήν καί έβοήθησε τόν Πανδίωνα, βα
σιλέα τής ’Αττικής, κατά τών Καδμείων τών Θηβών. Οί μετ’ αύτοΰ Θράκες 
έδίδαξαν είς τούς ’Ίων ας τής ’Αττικής τήν καλλιέργειαν τοϋ σίτου, τήν φύ- 
τευσιν καί άνάπτυξιν τής αμπέλου καί τήν οίνοποίησιν τών σταφυλών. Βρα
δύτερου, έπί Πελοποννησιακοϋ πολέμου, τούς ’Αστούς ύπέταξεν δ Σ ιτάλκης 
δ Α ' δ Βασιλεύς τών Όδρυσσών Θρακών καί έκαμε πρωτεύουσαν τού με
γάλου βασιλείου του τήν Βιζύην. :Επί Βυζαντινών ήτο φρούριον οχυρόν. Πα- 
τρις τού ποιητοϋ Βιζυηνού. (Τ . Θ . 30, 3 5 ).

Β ι θ υ ν ί α .—■ Ή  απέναντι τής Θράκης χώρα τής Μ. ’Ασίας, αποτελού
σα τόν Νομόν Προύσσης. 'Τπήρξεν έπί Ελληνιστικής έποχής χώρα τού βασι- 
λέως Νικομήδους, οστις είχε κτίσει τήν Νικομήδειαν. Έ πί Βυζαντινών άπετέ- 
λει τό θέμα Ό ψικίου. Οί Βιθυνοί ήσαν Θράκες, οί δποΐοι είς παλαιοτάτους χρό
νους έκ τής χώρας τών Θυννών Θρακών (περιοχή Κων)πόλεως) διεπέρασαν 
είς Μ. Άσίαν, δνομασθέντες Βιθυνοί. Κατά τόν Τρωϊκόν πόλεμον ήσαν σύμ
μαχοι τών Γρώων. Έ πί Φραγκοκρατίας άπετέλεσε τό Ελληνικόν βασίλειον 
τής Νικαίας. (Τ . Θ. 29, 30, 3 5 ).

Β ι λ λ ο ρ δ ο υ ΐ ν ο ς Γ ο δ ο φ ρ ε ΐ δ ο ς.— Πρωτοστάτη;)ρ Κομπα
νίας, άναγορευθείς στρατάρχης τού βασιλείου τής Θεσσαλονίκης. Μετά τήν 
συντριβήν τού Βαλδουΐνου τοϋ Α ' ύπό τών Βουλγάρων (1205), ύπεχώρησεν 
εις τά παράλια τής Προποντίδος (Ραιδεστόν), δπου συνέγραψε τό περίφημου 
αυτού χρονικόν «Ρ& conquete de Constantinople», δπερ αποτελεί αύθεν-
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τικήν ιστορίαν τής κατακτήσεως τής Κων)πόλεως ύπό των Σταυροφόρων, γρα- 
φεϊσαν ύπό αύτόπτου μάρτυρος. (Τ. Θ. 35) .

Β ι, σ ά ν ·θ η.·—  ‘«Τεκ'ιρ Ντάγ» Τουρκιστί. ’Αρχαία Θρακική πόλις εις 
τήν μεταξύ Γανοχώρων κα! Ήρακλείας παραλίαν τής Προποντίδος. "Ητο 
εν τών τριών πολισμάτων, τά όποια ΣεύΌις ό Βος έδώρησεν είς τόν Ξενοφών - 
τα διά τήν βοήθειαν, πού προσέφερεν είς αύτόν 6 Ξενοφών μέ τούς Μυρίους. 
Έπ! Ρωμαίων κα! εφεξής άναφέρεται μέ τό όνομα Ρ  α ι δ ε σ τ ό ς. 
Έπ! τού μεσαιώνος ώς κα! έπ! Τουρκοκρατίας άπετέλει τόν δεύτερον εμ
πορικόν λιμένα τής Θράκης, μετά τήν Κων) πολιν. 'Τπήρξεν ακμαιότατη Ε λ 
ληνική Κοινότης μέ όνομαστά εκπαιδευτήρια. (Τ . Θ. 24, 29, 30, 35) .

Β η σ ι γ ό τ Ό ο ι.— (Δυτικό! Γότθοι). Έ θνος Γερμανικόν. Κατά 
τήν έξ Ά σίας έπιδρομήν τών θύννων είχαν έγκαταλείψει τά έδάφη των κα! 
έζήτησαν άσυλον είς τό Ανατολικόν ή Βυζαντινόν κράτος έπ! τοϋ Αύτο
κράτορος Ούάεντος. 'Η  Βυζαντινή Αύλή τούς παρεχιόρησε τήν ’Άνω 
Μοισίαν (Σερβίαν σημερινήν) διότι είχον έκχριστιανισθή. Άλλ’ οί κάτοι
κοι τών μερών έκείνων Τλλυριοί, ύψωσαν τήν τιμήν τών τροφίμων. Κα! ένόσω 
μέν είχον χρήματα οι έπήλυδες ούτοι ήγόραζον. Άλλ’ έπειτα, έλλείψει 
χρημάτων, έσχημάτισαν ομάδας κα! ήρχισαν λεηλατούντες. ’Έπειτα συνηνώ- 
θησαν δλοι κα! εϊσέβαλον είς τήν Θράκην. Τότε έπήλθε κατ’ αύτών ό Ούά
λης. Άλλ’ είς μάχην παρά τήν Άδριανούπολιν ήττήθη κα! έκάη ζών έντός 
καλύβης. Ούτοι δέ αφήνιασαν κα! έλεηλό,τουν δεινώς τάς έν Ευρώπη χώρας. 
378 μ .Χ . Αύτοκράτωρ τής Ανατολής διωρίσθη 6 ’Ίβη,ρ Θεοδόσιος, οστις 
κατώρθωσε δι’ επιτήδειας πολιτικής νά συμβιβάση τήν κατάστασιν. ’Άλλους 
μέν έκ τών αρχηγών των, έδωροδόκησεν, άλλους δέ προσέλαβεν είς τόν στρατόν 
μέ αξιώματα κα! μεγάλους μισθούς. 'Τπεγράφη συνθήκη, καθ’ ήν 40 χι
λιάδες Γότθοι Οά αποτελούν ιδιαίτερον σώμα στρατού μέ ίδικούς των αξιω
ματικούς είς Βυζαντινήν υπηρεσίαν. Ό  δέ λαός νά κατοικήση είς τάς χώρας 
τής Θράκης, Μ Ά σίας κα! αλλαχού, άλλά μέ Ιδικούς των κοινοτάρχας. Άλλ’ 
έπ! Θεοδοσίου τού Μικρού δ άρχηγός αύτών Άλάριχος έπέδραμεν είς τήν 
νότιον Ελλάδα πρός έξάλειψιν τής Ελληνικής πολυθειας κα! κατέστρεψε 
παλλά έργα τέχνης, ακολουθούμενος ύπό φανατικών μοναχών. Έ πειτα , ώ- 
χυρώθη είς τήν Ιλλυρίαν. Άλλ’ ή Βυζαντινή Αύλή τόν διώρισεν αρχιστρά
τηγον τής Ανατολής, μέ εντολήν νά είσβάλη είς τήν ’Ιταλίαν. Ούτος παρέλαβε 
ιούς πλείστους Βησιγότθους κα! αφού έλεηλάτησε τήν ’Ιταλίαν, έγκατεστάθη μέ 
rov λαόν του είς τήν Νότιον Γαλατίαν κα! Βόρειον Ισπανίαν, έντεύθεν κα! 
έκεΐθεν τών Πυρηναίων όρέων, δπου σύν τώ χρόνω συνεχωνεύθησαν μέ τούς 
ιθαγενείς Γαλάτας κα! ’Ίβηρας. (Τ. Θ. 35).

Β ί σ μ α ρ κ .—  ’Έξοχος πολιτικός τής Γερμανικής Αύτοκρατορίας έπ! 
Γουλιέλμου τού πρώτου, Φρειδερίκου κα! Γουλιέλμου τού Β '. Ούτος άνεδείχθη 
κα! Πρόεδρος τού Βερολινείου Συνεδρίου 1880, τοϋ τροποποιήσαντος τήν
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Συνθήκην τοΰ 'Αγίου Στεφάνου, μετά τον Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον. 
(Τ . Θ. 2 9 ).

Β λ α χ ί α . — Ή  έκεϊθεν τοΰ Δουνάβεως χώρα τής Ρουμανίας μέ πρω
τεύουσαν τό Βουκουρέστιον καί πόλεις Βραΐλαν,Γαλάζιον καί άλλας. (Τ.Θ. 29).

Β λ α δ ί μ η ρ ο  ς.—  Βασιλεύς τών Ρώσσιυν, υιός κα'ι διάδοχος τοΰ Σβια- 
τοσλάβ. Έβασίλευσε κατά τούς χρόνους Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου. 
Έ γγονος τής ’Όλγας, ή οποία ειχεν έκχριστιανισθή. Καί ούτος εδέχθη τόν 
Χριστιανισμόν, βαπτισθείς εις τήν Χέρσωνα, άνήκουσαν τότε είς τούς Βυ
ζαντινούς. ’Έλαβεν ώς σύζυγον τήν αδελφήν τοΰ Βασιλείου ’Άνναν, ήτις 
βοηθουμένη ύπό Ελλήνων κληρικών έκ Κων)πόλεως σταλέντων, συνετέλε- 
σεν εις τόν έκχριστιανισμόν τών Ρώσσων περί τό 1000 μ. X. 
(Τ . Θ. 3 5 ).

Β λ α δ ί σ λ α ο  ς.—  Βασιλεύς Πολωνών καί Ούγγρων. Ήγωνίσθη 
κατά τών Τούρκων έπί Μουράτ τοΰ Β ' .  Ή ττηθείς δμως έν Βάρνη έφονεύθη 
έκεΐ. (Τ . Θ . 2 9 ).

Β ο η μ ο ΰ ν δ ο ς.— Εΐς έκ τών αρχηγών τής Α ' Σταυροφορίας 
Γάλλος. Έβασίλευσεν είς ’Αντιόχειαν έπί Ίω άν. Κομνηνού. Έφονεύθη ύπό 
τοΰ Σουλτάνου τοΰ Χαλεπίου. (Τ . Θ. 3 5 ).

Β ο λ ε ρ ό ς.— Πόλις Μεσαιωνική έπί τοΰ στενού λαιμού τής Θρακικής 
χερσονήσου. Ή  πρώτη έπί Ευρωπαϊκού έδάφους κτηθεΐσα ύπό τοΰ υίοΰ τοΰ 
Ό ρχάν Γαζή Σουλεϋμάν, δπου εύρίσκεται καί δ τάφος του, 1350. ’Έξωθεν 
αύτής σήμερον ύπάρχουν οχυρωματικά έργα τών Τούρκων πρός άπόκρουσιν 
εχθρικής εισβολής από Θράκης. Οί Τούρκοι τήν ώνόμασαν Μπολάίρ, οί 
δέ Έλληνες χωρικοί Πλαγιάρι. Άμφότεραι αί νεώτεραι όνομασίαι είναι πα
ραφθορά έκ τής λέξεως Βολερός. (Τ . Θ . 3 5 ).

Β ο ρ ρ έ α ς.— Προσωποποίησις τοΰ ανέμου Βορρά. Είχε τά άντρα 
του έπί τοΰ όρους τής Θράκης Αίμου, όπόθεν είσώρμα πρός Νότον, προ- 
ξενών ψύχος καί χιόνας. Έλατρεύετο ύπό τών Θρακών. (Τ. Θ. 30).

Β ο σ ν ί α . — Μία τών βορειότερων χωρών τής σημερινής Γιουγκο
σλαβίας. Οί Βόσνιοι είνε Σλάβοι. Έ π ί Τουρκοκρατίας πολλοί είχον έξι- 
σλαμισθή. Πρωτεύουσα τό Σεράγεβον. (Τ. Θ. 29 ).

Β ό σ π ο ρ ο  ς.— Πορθμός ό ένώνων τήν Προποντίδα μέ τήν Μαύρην 
Θάλασσαν. Είς τήν από τής Προποντίδος είσοδον έπί μέν τής Ευρωπαϊκής 
ακτής κεΐται ή Κων) πόλις, έπί δέ τής ’Ασιατικής ή Χρυσούπολις 
(Σκουτάρι). (Τ. Θ. 29, 30, 3 5 ).

Β ο τ α ν ε ι ά τ η ς  Ν ι κ η  φ ό ρ ο ς .— Αύτοκράτωρ Κωτήπόλεοος 
1078 —  1081. Κατήγετο έκ τοΰ ένδοξου οίκου τών Φωκάδο^ν. Έπολέμησε 
ώς στρατηγός τούς Πετσενέγους έν Θράκη καί τούς Καγκάρ Ούζους έν Βουλ- 
γαρίρ. Τό 1078 άνηγορεύθη βασιλεύς ύπό τοΰ στρατοΰ έν Μ. Ά σία. Έξε-
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θρόνισε Μιχαήλ τόν Ζ ',  βοηθούμε νος υπό τοΰ έξεγερθέντος λαοΰ. Ώ ς βασι
λεύς δέν έπραξεν άξιόλογόν τι ένεκα γήρατος. Καθηρέθη υπό ’Αλεξίου τοΰ 
Κομνηνοΰ καί έκάρη μοναχός. (Τ. Θ. 35).

Β ο τ τ ι α ί α . — Χώρα τής Μακεδονίας μεταξύ Λουδίου, Άξιοΰ, 
Θερμαϊκού κόλπου καί τοΰ όρους Πάΐκου. ’Αποτελεί τό κεντρικόν τμήμα 
τής Ημαθίας. Κατωκείτο ύπό Παιάνων καί Βοττιαίων, πελασγικών φύλων, 
προ τής έμφανίσεως τών Μακεδόνων. (Τ. Θ. 30ή.

Β ο ΰ λ γ α ρ η ς Ε υ γ έ ν ι ο  ς.— Επιφανής "Ελλην σοφός τών 
νεωτέρων χρόνων, γεννηθείς έν Κέρκυρα έκ πατρός ΖακυνΌίου τοΰ Βαυλ- 
γάρεως 1716. Διήλθε πολλά στάδια. Έ πί Πατριάρχου Σεραφείμ έκλήθη 
καί έδίδαξεν είς τήν πατριαρχικήν σχολήν Κων)πόλεως, καί έτιμήθη μέ 
τόν τίτλον Ρεφενδάριος 1763. Γ,0  Όρλώφ θαυμάσας αύτόν διά τήν σοφίαν 
του, συνέστησε τόν Ευγένιον είς Αικατερίνην τήν Μεγάλην. Είς τό τέλος έ- 
πίσκοπος Σλαβενίου καί Χερσώνος. Παραιτηθείς δέ έγένετο μέλος τής Αύ- 
τοκρατορικής Ρωσσικής ’Ακαδημίας. Άπέθανε τό 1816. (Τ . Θ. 29).

Β ο υ λ γ α ρ ί α .— Χώρα τής Χερσονήσου Βαλκανικής, κείμενη με
ταξύ Αίμου καί Δουνάβεως. Είς τήν αρχαιότητα έθεωρεΐτο τμήμα τής Θράκης 
κατοικούμενον ύπό Γετών Θρακών. Έ πί Ρωμαιοκρατίας έλέγετο Κάτω Μοισία. 
Έπί Βυζαντινών, οίκηΟεΐσα ύπό τοΰ Τουρκομογγολικοΰ γένους τών Βουλ
γάρων, έκλήθη Βουλγαρία. Μεσαιωνική πρωτεύουσα ήτο ή Πραισθλάβα, 
παρά τήν σημερινήν Σούμλαν. (Τ . Θ. 2 9 ,3 5 ) .

Β ο ύ λ γ ά ρ ο ι  — Οί κάτοικοι τής Βουλγαρίας. Οί πρώτοι Βούλγαροι 
ή Βόλγαροι, οί όρμηθέντες έκ τοΰ ποταμοΰ Βόλγα, ήσαν λαός ’Ασιατικός, 
συγγενής Τούρκων, Τατάρων, Μογγόλων καί Φιννοουραλών. Κατοικήσαν- 
τες είς τήν εντεύθεν τοΰ Δουνάβεως σημερινήν Δοβρουτζάν άνεμίγησαν μετά 
τών Σλάβων τών 'Επτά γενεών, τών φυλασσόντων τάς διαβάσεις τοΰ πο
ταμού, υπηκόων τοΰ Βυζαντινού κράτους, καί έλαβον τήν Σλαβικήν γλώσσαν. 
“Ολίγον βραδύτερον, έπί τοΰ Αύτοκράτορος Κων)τίνου τοΰ Παγωνάτου, κατά 
τόν 8ον αιώνα, διεπέρασαν είς τήν μεταξύ Δουνάβεως καί Αίμου Κάτω 
Μοισίαν, καί έγκατασταθέντες έκεί άνεμίγησαν καί μέ τούς θρακικούς πλη
θυσμούς τοΰ Βυζαντίου, οτε ελαβον καί τόν χριστιανισμόν διά τών Ε λ 
λήνων Ιεραποστόλων Μεθοδίου καί Κυρίλλου, οί δποΐοι έπενόησαν καί τό 
Σλαβικόν άλφάβητον, μέ τό όποιον μετέφρασαν τήν τε Παλαιόν καί Νέαν 
Διαθήκην είς τήν γλώσσαν των. (Τ . Θ. 29, 3 5 ).

Β ο υ ρ τ ο ύ δ ι ζ ο ς.— ’Αρχαία πόλις τής Θράκης, τό μεσαιωνικόν 
Βουλγαρόφυγον καί Τουρκιστί Μπαμπά Έσκί. Προ τής ανταλλαγής άπετέλει 
άκμαίαν Ελληνικήν κοινότητα μεταξύ Άδριανουπόλεχας καί Άρκαδιουπό- 
λεως. (Τ . Θ . 29, 30, 3 5 ).

Β ο ΰ τ ο ς . — Κατά τήν μυθολογίαν υιός τής Χιόνης καί τοΰ Πο-
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σειδώνος. Ειχεν αδελφούς τόν Αίμον, τόν Λυκούργον και τόν Εύ'μολπον. 
(Τ . Θ. 30 ).

Β ο υ τ ώ  ή Β ο ύ τ ο ς.— Θεά τών Αιγυπτίων, ταυτιζόμενη πρός 
τήν Ελληνικήν Λητώ μητέρα τού ’Απόλλωνος καί τής Άρτέμιδος. (Τ . Θ. 30)

Β ,ρ έ α .— ’Αρχαιότατη πόλις Θρακών έν τή Βισαλτία πρός βορράν τής 
Χαλκιδικής. Έπ! Περικλεούς κατώκησαν ’Αθηναίοι άποικοι. κα! εξελλή
νισαν τούς κατοίκους. ’Έκειτο έν τοποθεσία ορεινή και εύΰδρω. (Τ . Θ. 3 0 ).

Β ρ ί γ γ α ς Ί  ω σ ή φ .—  Ευνούχος κα! Πατρίκιος τής Βυζαν
τινής Αυλής κατά τόν ΙΟον αιώνα έπ! Ρωμανού Β ' 960 — 963. Μετά τόν 
θάνατον τού Ρωμανού, έπεβουλεύθη τήν ζωήν τού διάσημου στρατηγού Νι
κηφόρου Φωκά. Ό  Νικηφόρος αφού ελαβε τόν θρόνον έν Κων)πόλει, τόν 
έξώρισεν. (Τ . Θ. 3 5 ).

Β ρ ύ γ ο ι ή Β ρ ΰ γ ε ς ή Φ ρ ύ γ ε  ς.— Λαός αρχαίος Θρα- 
κικός, κατοικών πρός άνατολάς τού Στρυμόνος. "Οτε δ στρατός τού Μαρδο- 
νίου, 493 π . X . , διέβαινε διά Θράκης πρός Ελλάδα, κα! διενυκτέρευσεν έν 
τή χώρα τών Βρύγων Θρακών, ούτοι έπετέθησαν νύκτωρ κα! κατέσφαξαν 
χιλιάδας Περσών. Μέρος τών Βρύγων Θρακών, κατά τούς προϊστορικούς 
χρόνους, είχαν αποικήσει εις τήν έναντι Μ. Άσίαν κα! κατώκησαν κατ’ 
άρχάς τήν όνοιμασΟεΐσαν Μικράν Βρυχίαν ή Φρυγίαν παρά τώ Έλλησπόντω. 
ΕΙτα έξηπλιοθησαν είς τά εσωτερικά κα! κατώκησαν είς τήν ύπ’ αύτών όνο- 
μασθεισαν μεγάλην Φρυγίαν. Έλέγοντο δέ κα! Στρυμόνιοι καπά τόν Η 
ρόδοτον. Ά ποικοι τούτων έγένοντο οί ’Αρμένιοι είς τά ανατολικά τής Μ. 
Άσίας. (Τ . Θ. 3 0 ).

Β ρ υ έ ν ν ι ο ς Ν ι κ η φ ό ρ ο  ς.—  Στρατηγός τού Βυζαντίου. 
Δούξ ών τοΰ Δυρραχίου, έπανεστάτησε κατά Μιχαήλ τού Ζ ',  1078. Ή τ- 
τηθείς, συνελήφθη κα! έτυφλιόθη. Ό  δέ υιός αύτού μέ τήν ιδίαν ονομασίαν 
διηύθυνε τήν άμυναν τής Κων)πόλεως κατά τού Γοδοφρέδου τού Βουϊλλιών 
(B o u il lo n )} κατά τήν Α ' Σταυροφορίαν. (Τ . Θ. 3 5 ).

Β υ ζ ά ν τ ι ο ν . — Ή  γνοοστοτάτη αποικία τών Μεγα,ρέων λαβούσα 
το όνομα από τού αρχηγού τών άποίκων Βύζαντος, κειμένη αριστερά τώ 
είσιόντι είς τόν Κεράτιον κόλπον, έπ! ακρωτηρίου τής Θράκης, τού καλού
μενου «Χρυσούν κέρας» έπ! τής Ν. Α.  Θράκης. "Ενεκα τής στρατηγικω- 
τάτης θέσεώς του, δ μέγας Κων) τίνος, κατέστησε τούτο πρωτεύουσαν τού 
παγκοσμίου τότε Ρωμαϊκού Κράτους 330 μ.Χ. (Τ . Θ. 30, 35).

Β ώ ν ο ς.— Διάσημος στρατηγός τού Βυζαντίου έπ! τού Αύτοκράτορος 
'Ηρακλείου. Ό  Βώνος έσωσε τήν Κων);πολιν κατά τήν πολιορκίαν αυτής 
ύπό τού Χαγάνου τών Άβάρων κα! Σλάβοον, καθ’ δν χρόνον δ αύτο
κράτωρ Ηράκλειος έμάχετο έν Ά σία κατά τών Περσών τού Χοσρόου, τό 
623 μ .Χ . (Τ . Θ . 35) .
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Γ
Γ  α 6 α λ ά ς.— Έπώνυμον Μεσαιωνικής οικογένειας τής Κων)πόλεως. 

Είς Κρήτην, Θήραν, 'Αμοργόν καί άλλας νήσους σώζονται διάφοροι κλά
δοι τών Γαβαλάδων. 1ος Γ α β α λ ά ς Φ ί λ ι π π ο ς  έπί ’Αλεξίου τοΰ 
Α' εστάλη είς Κρήτην, διά νά κατευνάση έπανάστασίν τινα καί έγκατε- 
στάθη έκεΐ. 2ος) Γ α 6 α λ ά ς Λ έ co ν. Ούτος μετά τήν άλωσιν τής Κων) 
πόλεως ύπό τής Δ ' Σταυροφορίας 1204, κατέλαβε τήν Ρόδον καί ΐδρυσεν 
ανεξάρτητον ηγεμονίαν καί έπειτα έτέθη ύπό τήν κυριαρχίαν τοΰ βασιλέως 
τής ,Νικαίας Θεοδώρου τοΰ Λα σκάρε ο; μ, 3ος) Γ α β α λ α ς Γ ε ώ ρ -  
γ ι ο ς. Ούτος ήτο αδελφός καί διάδοχος τοΰ Λέοντος. Διατελών ύπό τήν 
κυριαρχίαν τοΰ Ίωάννου Δούκα Βατάτζη, διαδόχου τοΰ Θεοδώρου, έπολέμησε 
τούς Γιενουαίους, 1222 —  1255. (Τ. Θ. 35) .

Γ  α ζ ή ς ’Ά  ν Ο ι μ ο ς.— Έλλην κληρικός καί λόγιος έκ Θετταλο- 
μαγνησίας. ΈγεννήΟη 1764. Διαπρύσιος κήρυξ τής Φιλικής 'Εταιρίας, συ- 
νετέλεσε τά μέγιστα είς τήν ’Εθνικήν έξέγερσιν τοΰ 1821. 2·ος) Ε  α ζ ή ς
Γ ε ώ ρ γ ι ο  ς. Λόγιος τοΰ 19ου αίώνος ζών έν Ρουμανία. Έτάχθη ύπό 
τήν σημαίαν τοΰ ’Αλεξάνδρου 'Τψηλάντου, άμα ώς ήρχισεν δ αγών έν Ρου
μανία. Κατήλθεν έπειτα είς τήν» 'Ελλάδα καί ήγωνίσθη έν Μεσολογγίω. 
Μετά τήν άπελευθέρωσιν διωρίσθη σχολάρχης Μεσολογγίου. Συνέγραψεν 
'Ετυμολογικόν τής Ελληνικής γλώσσης. 3ος) Γ α ζ ή ς Θ ε ό δ ω ρ ο ς .  
Θεσσαλονικεύς. ΈγεννήΟη 1370 — 1475. Μετά τήν άλωσιν τής Θεσσαλονίκης 
ύπό τών Τούρκων μετέβη είς Ιταλίαν, δπου έδίδαξεν είς διαφόρους σχολάς 
καί μετέφρασε πολλούς αρχαίους συγγραφείς. ( Τ . Θ .  29) .

Γ  α ζ ν ε β ί δ α ι . — Τουρκομανική φυλή, ήτις έκυριάρχησε τής Περ
σίας, ένώ αί άλλαι δύο φυλαί τών Τουρκομάνων Σελτζοΰκοι καί Όγοΰζοι, 
εισέβαλαν μέ τήν σειράν τοον είς τό Βυζαντινόν κράτος έν τε τή Μ. Ά σία καί 
έν Ευρώπη. (Τ. Θ. 35).

Γ α λ α τ ί α .—  Ή  χώρα τών Γαλατών (ή σημερινή Γαλλία) ή κατα- 
κτηθεΐσα ύπό τοΰ Ρωμαίου Ιουλίου Καίσαρος. ’Αλλά, είς τούς προγενεστέ- 
ρους χρόνους ώς Γαλατία έθεοορεΐτο καί ή σημερινή Κεντρική Ευρώπη, έξ ής 
είχαν έκκινήσει οί λεγόμενοιΐ Γαλάται, οί είσβαλόντες είς Ελλάδα διά μέσου 
τής Μακεδονίας. Γαλατία ώνομάσθη μεταγενεστέρους καί ή περί τήν ’Άγκυραν 
χώρα τής Μ. Άσίας, έπειδή έκεΐ περιωρίσθησαν οί Γαλάται, μισθοφόροι 
τοΰ Νικομήδους, βασιλέως τής Βιθυνίας, έπί τής Ελληνιστικής έποχής. Οί 
Γαλάται ούτοι ήσαν λείψανα τών έκ Μακεδονίας καί Θράκης έκδιωχθέντιον 
οιτινες προσελήφθησαν ώς μισθοφόροι τοΰ Νικομήδους. (Τ. Θ. 30, 35).

Γ  α λ έ ρ ι ο ς.— Ρωμαίος στρατηγός είς τόν όποιον δ αύτοκράτωρ 
Διοκλητιανός άνέθηκε τήν διακυβέρνησιν τών Ανατολικών χωρών τοΰ Ρω
μαϊκού Κράτους. Φοβερός διώκτης τοΰ χριστιανισμοΰ τής Ανατολής κατά τούς
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ύπό Διοκλητιανοΰ διωγμούς, περί τά τέλη τοΰ 5ου αιών ο ς μ. X. (Τ. Θ . 30) .
Γ ά  λ λ ·ο ς.— ’Αδελφός τοΰ Ίουλιανοΰ μετά τοΰ οποίου συνεξεπαιδεύοντο 

ώς μοναχοί έν Περγάμω κατά διαταγήν τοΰ Κωνσταντίου, διαδόχου τοΰ 
Μεγάλου Κων)τίνου έν Ανατολή. (Τ . Θ. 30) .

Γ ά ν ο ς κ α ι  Γ  α ν  ό χ ω ρ ά . — Ή  Γάνος, κώμη τής Θρακικής 
παραλίας έν τή Προντίδι, κείμενη είς τάς άνατολικάς κλιτύας τοΰ 'Ιερού 
"Όρους. ’Ητο αποικία αρχαία Ελληνική. Ώνομάσθη έκ τοΰ Γάννυμι =  
στίλβω, λάμπω. Διότι οί ίδρυταί της, ένώ διέβαινον νύκτωρ, ειδον φάρον 
λάμποντα, τόν οποίον οί Θράκες διετήρουν διά τούς ναυτιλλομένους. Καί 
σήμερον ολίγον νοτιώτερον ύπάρχει φάρος έξωθεν τής χώρας τών Γανο- 
χώρων. Έκ τοΰ Γάνου ώνομάσθη σαν Γανόχωρα δλα τά χωρία τής ’Ανατολικής 
πλευράς τοΰ Τεροΰ ’Όρους 13 τόν αριθμόν ών 4 ήσαν κωμοπόλεις : Γάνος, 
Χώρα, Μυριόφυτον καί Περίστασις, τά δέ λοιπά έννέα ήσαν ακμαία Ελλη
νικά χωρία : Αύδήμιον, Νεοχώριον, Μηλιού, Κερασιά, Πλάτανος, Στέρνα, 
Αούπιδα, Ήρακλεΐτσα, Καλαμήτσι.

Γ  ε β ε λ έ ΐ ζ ι ν .— Μυθολογικός θεός τών Γετών Θρακών, τόν όποιον 
τινές συγχέουσι πρός τόν Ζάμολξιν, πρός τόν όποιον μεταβαίνουσιν οί ά- 
ποθνήσκοντες. (Τ. Θ. 30).

Γ  ε ν ί τ σ α ρ ο ι.— Τά πολεμικά τάγματα τών ’Οθωμανών, τά όποια 
έστρατολόγουν έν μικρά ηλικία καί τά άνέτρεφον έν τή Μωαμεθανική θρη
σκεία μέχρις ένηλικιώσεως, δτει κατετάσσοντο είς τόν στρατόν (Γενί τσάρ) 
=  Νέος στρατός. Τό Παιδομάζωμα τοΰτο έτηρήθη από τοΰ 14ου μέχρι 17ου 
αιώνας (Τ . Θ. 29, 30).

Γ έ ρ μ η .—  'Τπό τό ονομα τοΰτο άναφέρονται τρία (3) πολίσματα 
έν Μ. Άσία καπά τούς Βυζαντινούς χρόνους. ΤΙ πρώτη μεταξύ Περγάμου 
καί Θυατείρων. Ή  δευτέρα έν Μικρά Φρυγία έπί τής άριστεράς όχθης
τοΰ ποταμού Ρυνδάκου. Καί ή τρίτη Ρωμαϊκή αποικία έν Γαλατία τής
Μ. Άσίας έπί τών οχθών τοΰ Σαγγαρίου. (Τ . Θ . 35).

Γ  έ τ α ι . — Ή  βορειότερα Θρακική φυλή, ή όποια κατώκει τήν με
ταξύ Αίμου καί Δουνάβεως χώραν (σημερινήν Βουλγαρίαν ή Κάτω Μ οισίαν). 
Άλλ’ έπειτα έξεδιώχθησαν ύπό άλλης Θρακικής φυλής, τούς ληστρικούς
Τριβαλλούς καί κατέφυγον πέραν τοΰ Δουνάβεως είς τήν σημερινήν Ρου
μανίαν. 'Ιδρυτής τής θρησκείας των ήτο ό Γέτης Ζάμολξις, δστις ύπήρξε 
μαθητής τοΰ φιλοσόφου Πυθαγόρου έν Σιάμω ύπό τοΰ οποίου είχε προσ- 
ληφθή ώς δούλος. Έπίστευον εις τήν μεταθανάτιον ζωήν καί είς τήν αμοιβήν 
τών έναρέτων. (Τ. Θ. 30).

Γ  ε ο.) ρ γ ι ά δ ε ι α Ρ  α ι δ ε σ τ ο ΰ .— Τό κτίριον τοΰ άρρενα-
γοογείου Ραιδεστοΰ, τό όποιον είχε κτισθή μεγαλοπρεπές κατά τό 1900 ύπό
τής Ελληνικής Κοινότητας μέ δαπάνην τοΰ μεγάλου πατριώτου Ραιδεστηνοΰ 
Σταύρου Γεωργιάδου, έργασθέντος καθ’ δλην τήν ζωήν του έν Νοτίω Ρωσσία,
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καί άποΌανόντος έν Μπενχά τής Αίγυπτου, δπου είχεν άποσυρθή πατά τά 
τελευταία του έτη. (Τ. Θ. 29).

Γ ι α ν ν α κ ά κ η ς Γ  ε <ό .ρ γ ι ο ς.— Θράξ διδάσκαλος (1871 
— 1959), Έπεδάθη μετά ζήλου είς τήν μελέτην, τήν έρευναν καί τήν συγ- 
γραφήν έπί θεμάτων έχόντων σχέσιν μέ τήν Ιστορίαν τής Θράκης κυρίως. 
Μέχρι τοΰδε έξεδόθησαν αρκετά έκ τών έργων αύτοΰ έν οις, υπό τοΰ Θρα- 
κικοΰ Κέντρου, τρεις τόμοι, ήτοι Τ. 29 «Ό  Ελληνισμός τής Θράκης κατά 
τήν Έποχήν τής Τουρκοκρατίας», Τ . ΒΟ «'Ιστορία τής Θράκης —  ’Αρ
χαίοι χρόνοι», Τ. 35 «Ή  Θράκη ώς Προμάχων τοΰ Βυζαντίου — Αί Έπι- 
δρομαί τών Βαρβάρων» καί «Τό παιδομάζωμα» (πραγματεία), είς τόν Τ. 
34. Άπεβίωσεν εν Ά θήναις. (Τ . Θ. 29 ).

Γ  ε ν ι τ ζ έ κ ι ο ϊ. ή Τ  ν τ ζ έ κ ι ο ϊ.;—Ή  γενέτειρα τοΰ διδασκάλου Γεωρ
γίου Γιαννακάκη, τοΰ συγγραφέως τής 'Ιστορίας τής Θράκης άπό τους Μυ
θικούς χρόνους μέχρι τοΰ 1922, ώς καί 12 άλλων πονημάτων άφοροόντων 
τήν Θράκην καί Μ. Ά σίαν. Τό χωρίον τοΰτο έκειτο έπί τών δυτικών κλι- 
τύων τοΰ δασώδους Τεροΰ νΟρους. Κάτοικοι 2 χιλιάδες περίπου κατά τήν 
ανταλλαγήν τοΰ 1922. (Τ· Θ. 29).

Γ ε ν ν ά δ ι ο ς  Σ χ ο λ ά ρ ι ο ς.— Ό  πρώτος μετά τήν άλωσιν τής 
Κων)πόλεως Πατριάρχης τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας, είς τόν οποίον δ 
Πορθητής παρεχώρησε τά Εκκλησιαστικά καί ’Εθνικά Προνόμια πρός άπο- 
φυγήν τής διαρροής τοΰ Ελληνισμού είς τάς δυτικάς χώ,ρας, δπερ έκρίθη 
ά συμφοράν διά τό ’Οθωμανικόν Κράτος. (Τ. Θ. 29).

Γ  κ ί κ α ς Γ  ρ η γ ό ρ ι ο ς . — Τίός ’Αλεξάνδρου Γκίκα. 'Τπήρξε 
διερμηνεύς τοΰ Τουρκικού στόλου, είτα τής 'Τ-ψηλής Πύλης, καί τό 1764 
εστάλη ώς ήγεμών τής Μολδαυΐας. Τό 1777 άπεκεφαλίσθη είς τό Σεράϊον 
Κων)πόλεως. (Τ. Θ. 29).

Γ έ ν ο υ α  κ α ί  Γ  ε ν ο υ ά τ α ι . — Πόλις καί λιμήν τής Β .Δ .

’Ιταλίας. Οί Γενουάται μιμούμενοι τούς Βενετούς επέτυχαν έμπορικά προ
νόμια έν τω Βυζαντινώ Κράτει κατά τάς τελευταίας εκατονταετηρίδας τοΰ 
6(ου τοΰ Βυζαντίου. Κατά τήν πολιορκίαν τής Κων)πόλεως συνεπολεμη- 
σαν είς τήν άμυναν ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ Γενουάτου Ίουστινιανη. (Τ. Θ. 35) .

Γ  κ ι ο ν λ X α ν έ.—(Χάττι Σερίφ Γκιουλχανέ). Τό ύπό τοΰ Σουλτάνοι 
Άβδούλ Μετζήτ εκδοθέν τό 3 839, ευεργετικόν διά τούς χριστιανούς, διάταγμα. 
(Τ. Θ. 29) .

Γ ό τ θ ο ι.—  Γερμανικοί φυλαί. Κατά τήν παρακμήν τής Ρωμαϊκής αυ
τοκρατορίας όρμηθέντες έκ τών παραλίων τής Βαλτικής θαλάσσης κατώκησαν 
τήν μεταξύ Τανάϊδος καί Δουνάβεως χώραν, διαιρεθεντες εις ΒησιγοτΌους 
(δυτικούς) καί Όστρογότθους (άνατολικούς Γότθους). Άμφότεροι άλ-
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ληλοδιαδόχως έκαμαν έπιδρομάς εις τό τότε ’Ανατολικόν Ρωμαϊκόν Κρά
τος τής Κων)πόλεως. (Τ. Θ. 3 5 ).

Γ  ό ρ δ ι ο ν.— Πόλις τής Μεγάλης Φρυγίας, πρός τά σύνορα τής 
Γαλατίας, έπί τής δεξιάς ό'χθης τοϋ Σαγγαρίου, δπου υπήρχε τό άρμα τοϋ 
αρχαίου βασιλέως των Φρυγών Γο·ρδίου. 'Υπήρχε δέ θρύλλος δτι έκεΐνο-ς, 
πού Οά λύση τόν ζυγόν, προσδεδ&μένον διά φλοιού κρανέας εις τόν ρυμόν 
τής άμάξης, θά κυριάρχηση τού κόσμου, καί τόν οποίον έλυσεν ό Μέγας 
’Αλέξανδρος, άποκόψας αυτόν διά τοϋ ξίφους του. Τό Γόρδιον κατεστράφη 
ύπό των Γαλατών 189 π .Χ . (Τ . Θ. 30 ).

Γ ο δ ο φ ρ έ δ ο ς ή Γ  ο δ ο φ  ρ ε ί δ ο ς  ντε Μπουγιόν.— 'Αρχη
γός Α Σταυροφορίας. Άπέθανεν ώς βασιλεύς τής Ιερουσαλήμ. (Τ . Θ. 35) .

Γ ο ρ τ υ ν ί α.—  Τμήμα τής ’Αρκαδίας τής Πελοποννήσου. ’Ορει
νόν καί πετρώδες εχον τήν πόλιν Λημητσάναν, πατρίδα τού άπαγχονισθ έντος 
Πατριάρχου Γρηγορίου 1821 καί τού Παλαιών Πατρών Γερμανού, τού ύ- 
•ψώσαντος καί εύλογήσαντος τήν σημαίαν τής Έπαναστάσεως έν 'Αγία Λαύ
ρα . ( Τ . Θ . 29) .

Γ  ο υ ά ν η ς.— ’Αδελφός τοϋ έξ ’Άργους Τημενίδου Καράνου. Βλ. 
λέξίΐν· «Κάρανος». (Τ . Θ. 3 0 ).

Γ  ρ ά ν χ Ί  ω ά ν ν η ς.— Γερμανός μηχανικός διακριθείς κατά τήν 
άμυναν τής Κων) πόλεως (1453). Έματαίωσεν έπανειλημμένας απόπειρας 
τών Τούρκων, ενεργών δι’ άνθυπονάμιυν. (Τ . Θ. 35).

Γ  ο ρ τ σ α κ ώ  φ .— Ρώσσος πολιτικός ικανότατος. Έγεννήθη 1798. 
ΙΙροσέφερε πολλάς υπηρεσίας είς τήν Ρωσσίαν καί έτιμήθη μεγάλως ύπό 
τών τότε Τσάρων. (Τ . Θ. 29 ).

Γ ρ α ι κ ο ί . — Φυλή Ελληνική οίκούσα κατά τήν αρχαιότητα τά πα
ράλια τής ’Ηπείρου. Καί επειδή οί παλαιότατοι κάτοικοι τής ’Ιταλίας ώς 
πρώτους "Ελληνας έγν(όρισαν τούς Γραικούς, ύπό τήν ιδίαν ονομασίαν πε- 
ριέλαβον πάντας τούς "Ελληνας, καί τήν 'Ελλάδα ονομάζουν έτος σήμερον 
Γραικίαν. 'Ομοίως οί Άσιάται, επειδή πρώτους "Ελληνας έγνώρισαν τούς 
άποίκους ’Ίωνας, πάντας τούς "Ελληνας ώνόμασαν ’Ίωνας (ιΓιαούν Περσι- 
στί —  Γιουνάν τουρκιστί καί ουτω καθ’ εξής) . (Τ . Θ. 29, 30) ·

Γ υ σ κ ά ρ δ ο ς Ρ  ο β έ ρ τ ·ο ς.— ’Αρχηγός τών έκ Βαλτικής προελ- 
Οόντων Νορμανδών, (Βόρειοι οίνδρες) οιτινες καταλαβόντες τήν Σικελίαν, 
έπεχείρησαν ύπό τόν Ροβέρτον Γυσκάρδον έπιδρομάς είς τάς Ίονίους νήσους 
καί τά παράλια τής Ιλλυρίας, καταλαβόντες τό οχυρόν Δυρράχιον (Έπί- 
δαμνον) καί άλλας πόλεις. (Τ. Θ. 35).

Α
Δ α ν α ό  ς.— Τ ίό ς . Βήλου βασιλέως τής Λυβίης. Μετηνάστευσεν είς 

'Ελλάδα καί έγκατεστάθη είς ΙΙελοπόννησον. Έγέννησε 50 θυγατέρας. Έ ξ
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αότοΰ οι κάτοικοι τοΰ τόπου καλούνται παρ’ Όμήρω Δαναοί. (Τ . Θ . 3 0 ).
Δ α κ ο I η Δ ά κ ε  ς.—  Ή σαν έπί τής Ελληνιστικής καί Ρωμαϊ

κής εποχής οί κάτοικοι τής σημερινής Βλαχίας, οί όποιοι, ώς φαίνεται προ- 
ήρχοντο από τους Γέτας, φυλήν Θρακικήν. Ή  χώρα των κατεκτήθη υπό τοΰ 
Τραϊανού. (Τ. Θ. 3 0 ).

Δ α ν θ η λ ΐ τ α ι . — ’Έθνος Θρακικόν, κατώκει περί τόν Αΐμον μέ 
τούς Βέσσους. Συμμετέσχε μέ τόν Σιτάλκην είς τήν κατά τής Μακεδονίας 
εκστρατείαν. Ή σαν πολεμικόν γένος. (Τ . Θ. 30 ).

Δ ά ρ δ α ν ο ς.—  ΠΠίός τοΰ Διός καί τής Ήλέκτρας θυγατρός τοΰ ’Ά -
τλαντος. Μετηνάστευσεν έκ Σαμοθράκης είς Τρωάδα καί ένυμφεύθη τήν 
θυγατέρα τοΰ Τεύκρου, μετανάστου έξ ’Αττικής, καί έγέννησε τόν ’Ίλον τόν 
ιδρυτήν τοΰ Ίλίου, τής μετά ταΰτα Τροίας. (Τ. Θ. 30).

Δ α ρ ε ΐ ο ς ό 'Τ  σ τ ά σ π ο υ ς.—  Βασιλεύς τών Περσών διεδέχΟη
τόν Ψευδοσμέρδην καί έλαβε σύζυγον τήν θυγατέρα τοΰ Μεγάλου Κύρου
’Άτοσσαν. Αυτός είναι ό έπιχειρήσας τήν διά Θράκης εκστρατείαν κατά 
ΣκυΟών, ώς καί τήν αποστολήν τοΰ γαμβροΰ του Μαρδονίου 493 καί Δάτι- 
δος καί Άρταφέρνους 490 κατά τής Ελλάδος. Δαρειος Β ' ό Ή χος καί Γ ' 
ό Κοδομανός ό τελευταίος βασιλεύς τοΰ αρχαίου Περσικού κράτους, οπερ 
κατεκτήθη ύπό τοΰ Αλεξάνδρου. (Τ . Θ. 30).

Δ α σ σ α ρ ή τ α ι . — Κάτοικοι τής ’Ιλλυρικής Δασσαρήτιδος (ση
μερινής ’Αλβανίας) τούς όποιους ύπέταξεν ό Μακεδών Φίλιππος. Δι’ αυτής 
μετά ταΰτα διήρχοντο αί Ρωμαϊκαί λεγεώνες. (Τ. Θ. 30) .

Δ ά τ ι ς,— Εις τών δύο στρατηγών Περσών, πού εστειλεν δ Δια,ρεΐος 
πρός κατάληψιν καί τιμωρίαν τών ’Αθηναίων καί Έρετριέων. Καί τήν μέν 
’Ερέτριαν κατέστρεψαν. ΤΤττήθησαν δμως ύπό τών ’Αθηναίων έν Μαραθώνι 
490 π .Χ . (Τ . Θ. 30 ).

Δ α ύ λ ε ι α .— Πόλις τής Φιοκίδος, Ν.Α. τών Δελφών καί πρός Δ. τής 
Χαιρωνείας. Σήμερον τό έκεΐ χωρίον λέγεται Δαυλί. (Τ . Θ. 30 ).

Δ ε ρ σ α ΐ ο ι . — Φυλή αρχαίων Θρακών, οίκούντων τό Παγγαΐον όρος 
πρός τάς πηγάς τοΰ ποταμοΰ Νέστου. Έξεμεταλλεύοντο τά χρυσωρυχεία τοΰ 
τόπου. (Τ . Θ. 30 ).

Δ ε υ κ α λ ί ω ν . —  Ό  ένάρετος βασιλεύς τής Θεσσαλίας, δστις κατά τήν 
Μυθολογίαν έσώθη μέ τήν σύζυγόν του Πύρραν έκ τοΰ κατακλυσμού τοΰ 
Διός. 'Τπήρξε πατήρ τοΰ 'Έλληνος γενάρχου τών τεσσάρων Ελληνικών 
γενεών. (Τ. Θ. 30 ).

Δ έ ρ κ ο ς.— Λίμνη τής Ν.Α. Θράκης παρά τήν Μαύρην θάλασσαν. 
’Από τήν λίμνην αυτήν υδρεύεται σήμερον ή Κων)πόλις. (Τ. Θ. 2 9 ).

Δ έ ξ ι π π ο ς.— Λακεδαιμόνιος παρά Ξενοφώντι. Εΐχε λάβει μέρος
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rlc τήν κατά του Άρταξέρξου εκστρατείαν μετά τοΰ Κύρου τοΰ Νεωτέ- 
ρου. (Τ . Θ . 3 0 ).

Δ ή μ η τ ρ α . — Θεά τής Γεωργίας, θυγάτηρ τοΰ Κρόνου καί Ρέας 
(Γης) αδελφή τοΰ Διός, έξ ής έγέννησε τήν Περσεφόνην, τήν οποίαν ά- 
πήγαγεν ό Πλούτου' είς τόν 'Άδην. Ή  Δήμητρα κατέβη έκ τοΰ οΰρανοΰ είς 
τήν Γην αναζητούσα τήν κόρην της. Αί θυγατέρες τοΰ Κελεοΰ, βασιλέως 
τής ’Ελευσίνας τήν ύπεδέχθησαν ψιλοφρόνως. Καί αΰτη έδίδαξεν είς αΰτάς 
τήν ζεΰξιν τών βοών, τήν καλλιέργειαν τών αγρών, τήν σποράν καί θερισμόν 
τοΰ σίτου καί τήν κατασκευήν άρτου. (Τ. Θ. 30).

Δ η μ, ά ρ α τ ο ς.—  Βασιλεύς τής Σπάρτης 510 — 491. Έξεθρονίσθη 
υπό τοΰ βασιλέως Κλεομένους καί κατέφυγε πρός τόν ΔαρεΧον τόν Α ' καί 
προσέφερεν υπηρεσίας καί συμβουλάς. ’Έλαβε μέρος είς τήν εκστρατείαν τοΰ 
Ξέρξου. (Τ . Θ. 30).

Δ η μ ή τ ρ ι ο ς δ Π ο λ ι ο ρ κ η τ ή  ς.— Τίός τοΰ στρατηγοΰ ’Αν
τιγόνου, έγεννήθη τό 338 καί άπέΟανε τό 283 π.Χ. Είς τούς αγώνας τών ε
πιγόνων τοΰ ’Αλεξάνδρου ούτος βοηθός ών τοΰ πατρός του, έπολέμησε κατά 
τοΰ Εύμένους, οστις ήγωνίζετο διά τήν διατήρησιν τής άκεραιότητος τής 
'Αλεξανδρινής αυτοκρατορίας. Έπολιόρκησε τήν Ρόδον, θαυμασθείς διά τά 
δαιμονιώδη μηχανήματα, διά τών όποιων έτάρασσε τά τείχη τής αμυνόμενης 
Ρόδου, έξ ού καί άπεκλήθη Πολιορκητής. ( Τ . Θ . 30) .

Δ η ΐ π υ λ ο ς.— Τίός Πολυμήστορος καί Ίλιόνης θυγατρός Πριάμου 
καί Εκάβης. Κατά διαταγήν τοΰ πατρός του έφονεΰθη κατά λάθος αντί τοΰ 
Πολυδώρου. (Τ . Θ. 3 0 ).

Δ ι δ υ μ ό τ ε ι χ ο  ν . — Πόλις τής Θράκης. ’Αποικία Ελληνική έν 
τή άρχαιότητι. Έ π ί Βυζαντινής έποχής ήκμαζεν έμπορικώς, ώς καί έπί 
Τουρκοκρατίας. Καί σήμερον έχει σταθμόν σιδηροδρομικόν, καί αποτελεί 
σπουδαίαν θέσιν είς τό τμήμα τής έντεΰθεν τοΰ 'Έβρου Ελληνικής Θράκης. 
(Τ . Θ. 29, 30, 3 5 ).

Δ ι ο κ λ η τ ι α ν ό ς.—  Αύτοκράτωρ τοΰ Ρωμαϊκού κράτους 284 —· 
305 μ.Χ. έκ Δαλματίας καταγόμενος. Διήρεσε τό κράτος εις ’Ανατολικόν μέ 
Αύγουστον τόν Λικίνιον έδρεύοντα έν Νικομήδεια καί Καίσαρα τόν Γα- 
λέριον έν τώ Ίλλυρικώ, καί είς Δυτικόν μέ Αύγουστον τόν ίδιον, έδρεύοντα 
έν Ρώμη, καί Καίσαρα Κωνστάντιον τόν Χλιαρόν έν Γαλατία καί Βρεττανία. 
Ε π ’ αύτοΰ έγένοντο οί τελευταίοι μέν, άλλ’ αιματηρότεροι διωγμοί, μέχρι τής 
έμφανίσεως Κων)τίνου τοΰ Μεγάλου. (Τ . Θ· 30) .

Δ ι ο μ ή δ η ς ό Θ ρ α ξ.·— Τίός τοΰ ’Άρεως καί τής Κυρήνης, βασιλεύς 
τών μαχίμων Βιστώνοαν Θρακών. Ειχε τούς άνθρωποφάγους πυριπνόους ίπ 
πους, τούς οποίους ήρπασεν ό Ηρακλής, φονεύσας αύτόν. (Τ . Θ. 30).

Δ ι ο ν ύ σ ι ο ς  ό Θ ρ α ξ.— ΈγεννήΟη έν ’Αλεξάνδρειά 150 π .Χ . 
ύπό πατρός Τήρου, μαθητής τοΰ μεγάλου Γραμματικού Άριστάρχου τοΰ
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έκ Σαμοθράκης. Συνέγραψε πρώτος Ελληνικήν Γραμματικήν τής αρχαίας 
γλώσσης. (Τ. Θ. 30),

Δ ι ο κ λ ή ς .— Βασιλεύς Έλευσΐνος, δν έξέβαλεν δ Θησεύς, κατακτήσας 
τήν Ελευσίνα καί προσθέσας αυτήν είς τό κράτος τών ’Αθηνών. (Τ. Θ . 3 0 ).

Δ ό λ 03 ν .— Ήροος τής Τ ρότας. Συλληφθείς ύπό Διομήδους Τυδεΐδου 
καί Όδυσσέως, παρέσχε πληροφορίας περί Ρήσου του Θρακών βασιλέως, κατά 
του οποίου έπετέθησαν ούτοι νύκτωρ καί ήρπασαν τούς ίππους του. ( Τ . Θ . 30) .

Λ ό β η ρ ο ς ή Δ ή 6 ο ρ ο ς.— Πόλις Θρακική τής ΙΙαιονίας παρά 
δασώ'δει φ άραγγι. Ταύτην κατέλαβεν ό Σιτάλκης βασιλεύς τών Όδρυσσών 
Θρακών, δτε έξεστράτευε κατά Περδίκκου, του βία'σιλέως τών Μακεδόνων. 
Τοποθετείται παρά τήν Δοΐράνην ή Ραδοβίτσαν. (Τ . Θ. 30).

Λ ό λ ο  γ γ ο ι.— Φυλή Θρακική, κατοικούσα τήν Θρακικήν χερσόνησον. 
Τούτους εξελλήνισε πρωϊμόταιτα ό Αθηναίος Μιλτιάδης καί οί διάδοχοί του, 
πού έκυβέρνησαν τούς Δολόγγους καί μετά ταΰτα δι’ άποίκων Α θηναίω ν. 
Διά νά προφυλάττωνται άπό τοίις έξωθεν τοΰ Τσθμοΰ Άψυνθίους Θράκας 
είχαν κτίσει τείχος άπό Προποντίδος μέχρι τοΰ Μέλανος κόλπου κατά συμ
βουλήν τοΰ πρώτου τυράννου τιον, τοΰ ’Αθηναίου Μιλτιάδου θείου τοΰ μετά 
ταΰτα Μαραθωνομάχου* Μιλτιάδου. Λείψανα τοΰ τείχους έσώζοντο έως το 
1922. (Τ. Θ. 30 ).

Δ ο ύ κ α ς  Θ ε ό δ ω ρ ο ς.— Τΐός Ίωάννου Βατάτζη καί διάδοχος 
αύτοΰ είς τόν θρόνον τοΰ βασιλείου τής Νικαίας, έπί Φραγκοκρατίας. (Τ. Θ. 30)).

Δ ρ α γ ω τ ά ς.—  Βούλγαρος στρατηγός περί τά 1250 μ .Χ . Φροΰ- 
ραρχος Σερρών. Έπολιορκήθη ύπό Βατάτζη, παρέδωκε τό φρούριον καί κα- 
τετάγη ώς αξιωματικός είς τόν απελευθερωτικόν στρατόν τοΰ Έλληνος βα- 
σιλέως καί προσέφερε πολλάς υπηρεσίας. Έπολέμησε κατά τών Φράγκων καί 
κατ’ αύτών τών ομογενών του Βουλγάρων. Κατέπεισε τούς Βουλγάρους καί 
παρέδωκαν τό Μελένοικον πρός τόν βασιλέα τής Νικαίας Βατάτζην. Μετά τόν 
θάνατον τοΰ Βατάτζη, δυσαρεστηθείς, έπανεστάτησεν, άλλ’ έφονεύθη εν τινι 
μάχη (Τ . Θ. 35) .

Δ ρ ο υ ζ ι π ά ρ α .— Πόλις άρχαία Θρακική μεταξύ Βεργούλης (Ά ρ- 
καδιουπόλειυς) καί Τυρολόης. Κατελήφθη καί κατεστράφη ύπό τοΰ Χαγάνου 
τών Άβάρων έπί Ηρακλείου. Παρ’ αυτήν, κειμένην παρά τόν Έργίνην, έμαρ- 
τύρησεν δ Ά γ ιο ς  Αλέξανδρος. Πλησίον κεΐται τό Έλλ. χωρίον Μεσσηνή. 
Έ πί τών ερειπίων κεΐται τό Τουρκικόν χωρίον Καριστεράν. (Τ . Θ. 30, 35).

Δ ω ρ ι ε ί ς.— ’Απόγονοι τοΰ Λούρου, υιοΰ τοΰ "Ελληνος καί τής 
νύμφης Όρσηίδος καί αδελφού τοΰ Αιόλου καί Ξούθου. Ό  τελευταίος υ
πήρξε πατήρ τοΰ ’Ίωνος καί Άχαιοΰ. Έ κ τών ;δύο υιών τοΰ "Ελληνος Δώρου 
καί Αιόλου, καί τών δύο έγγάνων του ’Ίωνος καί Άχαιοΰ έλαβον τά ονόματα 
αί τέσσαρες Έλληνικαί φυλαί, ήτοι Δωριείς, Αίολεΐς, ’Ίωνες καί Αχαιοί. 
Οί Δωριείς κατώκουν κατά τούς μυθικούς χρόνους τήν ’Ήπειρον, τήν Φθίαν
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καί Δωρίδα, έκ τής οποίας έπέδραμον είς Πελοπόννησον, διά νά «ποκατα- 
στήσουν τους Ήρακλείδας είς τό ’Άργος, Μυκήνας καί Τύρινθα, έπί Τισσα- 
μενοΰ υίοΰ τοΰ Ό  ρέστου καί έγγόνου τοΰ Άγαμέμνονος. (Τ. Θ. 30).

I

'Έ  Ο ρ ο ς  (Μαρίτσα) — Ποταμός, ό κυριώτερος τής Θράκης πηγάζων 
από τά Β.Α. τοΰ Ρίλου καί δεχόμενος πολλούς πλοκάμους φθάνει είς Φι- 
λιππούπολιν καί έκεϊθεν, ρέων πρός Νότον, φθάνει είς τήν Άδριανούπολιν, 
δπου δέχεται τόν Ά ρδαν ρέοντα από τά Ν .Δ . καί τόν Τουντζαν, ρέοντα 
(ϊπό τοΰ Αίμου καί εξακολουθεί τήν πορείαν διά Θράκης, δπου δεχόμενος 
τον Έργίνην χύνεται πλησίον τής Αίνου, σχηματίζων δέλτα.

Μυθολογία : ’Εκαλείτο Ρόμβος. Άλλ’ έπειδή έπνίγη έντός αύτοΰ 6
"Έβρος, ό υιός τοΰ Θρακός βασιλέως ιΚασσάνδρου, διά νά αποφυγή 
τήν θανάτωσιν ύπό τοΰ πατρός του, ιός κατηγορηθείς ψευδώς ύπό τής μη
τρυιάς του, τής οποίας άπέρριψε τάς ανήθικους προτάσεις, ’έλαβε τό όνο
μα τοΰ Έ βρου. Παρά τώ Έ βρω  λέγεται δτι κατεσφάγη ύπό μαινάδων 
Θρασσών ό Όρφεύς εις τινα οργιαστικήν τελετήν καί τήν κεφαλήν του τήν 
ε'ρριψαν έντός τοΰ ποταμοΰ. 'Όριον μεταξύ Ελλάδος καί Τουρκίας.(Τ. Θ. 30)

Έ  δ ε σ σ α —  Βλέπε τήν λέξιν Βέδυσσα. (Τ . Θ. 30 ).
Ε ί δ ο μ έ ν η ή Ί  δ ο μ έ ν η.— Α ρχαία  πόλις Μακεδονική παρά 

τόν Α ξιόν. Σήμερον χοτρίον επαρχίας Γουμενίτσας. (Τ . Θ. 30).
Ε ί ρ ή ν η. ή Α τ τ ι κ ή . — Αύτοκράτειρα τοΰ Βυζαντίου, σύζυγος 

Δέοντος τοΰ έπιλεγομένου Χαζάρου, ώς γεννηθέντος έκ μητρός, θηγατρός τοΰ 
βασιλέως τών Χαζάρων, ύπεστήριξε τούς είκονολάτρας κατά τών μεταρρυθ
μιστών. Έπιτροπεύουσα τόν υιόν της Κων)τΐνον, ήθέλησε νά ύπανδρευθή 
τόν Καρλομάγνον, διά νά ένωση τήν Ανατολήν με τήν Δύσιν, ή μάλλον 
νά ύποτάξη τό ανατολικόν ή Βυζαντινόν κράτος ε'ίς τόν 'Κάρολον, δστις είχεν 
ύπό τό σκήπτρον του δλην τήν Δύσιν. Άλλά, καθηρέΟη ύπό τοΰ Λογοθέ
του Νικηφόρου καί άπέθανεν έν τινι. μοναστηρίφ τής Λέσβου 803 μ .Χ . 
"Υπήρξε βασίλισσα μέ πολλά προσόντα, άλλά καί μέ πολλά έλαττώματα, τυ- 
φλώσασα καί αύτόν τόν υιόν της Kcov) τΐνον έκ φιλαρχίας. ( Τ . θ . 35) .

Έ  λ α ι ο ΰ ς.— Πόλις καί όρμος τής νοτίας εσχατιάς τής Θρακικής χερ
σονήσου, ένθα ύπήρχεν από τούς Τρωικούς χρόνους τό ιερόν τού Πρωτε- 
σιλάου, τοΰ πρώτου Έλληνας, πού είχεν άποβιβασΟή έπί τής Τρωάδος καί 
φονευθέντος ύπό τοΰ "Έκτορος. Είχε πολλά αναθήματα. Ό  Αλέξανδρος 
φθάσας είς Σηστόν, ήλθεν είς Έλαιοΰντα καί προσέφιερε θυσίας είς τόν 
θεσσαλόν ήρο,ια Πρωτεσίλαον. (Τ . Θ . 30).

Έ  λ ε υ σ ί ς —-  Πόλις άρχαιοτάτη εις τόν μυχόν τοΰ Σ,ίαρωνικοΰ, δ
που ήπήρχεν ό ναός τής θεάς Δήμητρος, έν τφ όποίφ έτελοΰντο τά; Έλευσίνια
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Μυστήρια. ’Έλαβε τό όνομα έκ τοϋ Έλευσΐνος, υΊού του βασιλέως τοΰ τόπου 
Κραναοϋ. (Τ . Θ . 3 0 ).

Έ  λ λ ο .π ε ς.— Οτ κάτοικοι της Έλλοπίας, ώς ώνομάζετο εν τή άρχαιό- 
ιητι ή κοιλάς τών Ίω αννίνω ν. ΟΊ Έλλοπες ήσχολοϋντο μέ τήν καλλιέργειαν 
καί τήν κτηνοτροφίαν. Ή  λέξις ταυτίζεται μέ τήν λέξιν Έλλοί, Σελλοί, Σέλ- 
λανες, Έλλανες, "Ελληνες. (Τ . Θ. 30 ).

Έ  λ υ μ ί α .—  Τό Ν.Δ. τμήμα τής Μακεδονίας, κατοικούμενον υπό 
Παιάνων Θρακών προ τής έμφανίσεως τών Μακεδόνων. Ή  σημερινή πε
ριοχή Σιατίστης. (Τ. Θ. 30).

Έ  ξ α μ ί λ ι ο ν.— Κώμη είς τήν αρχήν τής Θρακικής χερσονήσου, έπί 
τής τοποθεσίας τής ’Αρχαίας Λυσιμαχείας, πρωτευούσης του ισχυρού. Θρα- 
κικοΰ κράτους τοϋ Λυσιμάχου, έξωθεν τής οποίας σώζονται έρείπεια τοϋ 
τείχους τοϋ Μιλτιάδου, τό όποιον διήκεν άπό τοϋ Μέλανος κόλπου μέχρι τής 
Προποντίδος. Τό Έξαμίλιον άπετέλει άκ,μαίαν Ελληνικήν Κοινότητα. (Τ . 
Θ. 29, 3 0 ).

Έ  μ β έ ρ II  α σ ά ς.— ’Αλβανός ’Αξιωματικός τοϋ Τουρκικού στρα
τού έν Μακεδονία δστις μετά τοϋ φίλου του Νιαζή έξήλθον είς τά όρη, κατά 
τήν Μακεδονικήν έπανάστασιν τοϋ 1904 — 8, ένιαντίον τοϋ Χαμιτικοϋ κα
θεστώτος, δτε έξηναγκάσθη ό Χαμίτ νά κηρύξη τό Σύνταγμα κατ’ Αύγου
στον τοϋ 1908. Ό τ ε  δμως τό 1910, κατά τήν ’Άνοιξιν, δ Χαμίτ δι’ έπα- 
ναστάσεως έν Κων)πόλει τών Ουλεμάδων καί μέρους τοϋ στρατοΰ, άπεπει- 
ράθη νά καταργήση τό Σύνταγμα καί νά καθιερώση τό Σεριάτ (ιερόν νό
μον) δ Έμβέρ μετά τοϋ Μακεδονικού στρατού διευθυνομένου ύπό τού ’Ά - 
ραβος στρατηγού Μαχμούτ Σεφκέτ Πασα καί άλλων Νεοτούρκων έπήλΟον 
κατά τής Κων)πόλεως, έγένοντο κύριοι τού Γιλδίζ, άπήγαγον τόν Χαμίτ 
είς εξορίαν καί άνεβίβασαν είς τόν θρόνον τόν αδελφόν τού Χαμίτ, Ρεσάτ, 
καί έλαβον είς χειρας τά ηνία τού ’Οθωμανικού Κράτους. Ούτος συνετέλε- 
σε πολύ είς τήν έξωσιν τών Ελλήνων τής Θράκης κατά τό 1913 — 14. Κα
τά τόν Βαλκανικόν πόλεμον έφόνευσεν ιδία χειρί τόν υπουργόν τών στρα
τιωτικών Ναζίμ ΙΙασάν καί άνέλαβεν ούτος μετά τού Ταλαάτ τήν Κυβέρνη- 
σιν. Κατά δέ τόν έκραγέντα Πανευρωπαϊκόν πόλεμον (1914 — 1918) συν
έταξε τήν Τουρκίαν εις τόν Γερμανικόν συνδυασμόν. Τό 1918, παραδο- 
Οείσης τής Τουρκίας είς τούς Δυτικούς συμμάχους ένεκα τής έξαντλήσεώς 
της καί άποκοπείσης τής επικοινωνίας της μέ τήν Γερμανίαν καί Αυστρίαν 
μετά τήν μάχην τού Σκρά, καθ’ ήν δ 'Ελληνικός στρατός έξεδίωξε τούς 
Βουλγάρους καί ήνάγκασε τήν Βουλγαρίαν, σύμμαχον Τουρκίας καί Γερ
μανών νά συνθηκολαγήση, ό Έμβέρ κατέλιπε τήν Κων)πολιν καί άπήλθεν 
είς Τουρκεστάν, δπου πολεμών κατά τών Ροόσσων Κομμουνιστών έφονεύθη. 

(Τ . Θ . 2 9 ).
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Έ  ο ρ δ α ί α.—· Τμήμα τής αρχαίας Μακεδονίας, ή σημερινή Πτο- 
λεμαΐς. (Τ . Θ. 30 |).

Έ  ρ γ ί ν η ς ή ’Έ  ρ γ ι. ν α.— Ποταμός τής ’Ανατολικής Θράκης, 
άποτελσύμενος άπό διαφόρους παραποτάμους, χύνεται είς τόν 'Έβρον παρά 
τά ’Έψαλα. Έ π ’ αύτοΰ εύρίσκεται ή Μακρά Γέφυρα (Ούζούν Κιοπρού) και 
νοτιώτερον ή Γέφυρα τοΰ Παύλου είς τό Ιϊαυλίκιον. (Τ . Θ. 29, 30, 35).

Έ  ρ γ ί σ κ η.— ’Αρχαιότατη πόλις τών Θρακών ’Αστών είς τήν πε
ριοχήν Βιζύης καί Σερεντζίου (Σ τρά ντζης). (Τ . Θ . 30 ).

Έ  ρ ρ ί κ ο ς.— 1206 —  1216. Βασιλεύς Κων) πόλεως έπί Φραγκο
κρατίας. (Τ . Θ . 3 5 ).

Ε ύ δ ο κ ί α.— Άθηναΐς. Σύζυγος τοΰ Αύτοκράτορος Θεοδοσίου τοΰ
Μικρού. "Ητο κόρη Αθηναίου φιλοσόφου εθνικού. Είχε έλθη είς Κων)πο- 
λιν, διά νά παραπονεθή κατά τών άρρένων αδελφών της, οί δποΐοι τήν ήδί- 
κησαν κατά τήν διανομήν τής περιουσίας της, καί παρουσιάσθη είς τήν Πουλ
χερίαν, αδελφήν τοΰ Θεοδοσίου, ήτις ίδοΰσα τήν αγωγήν της, τάς γνώσεις 
καί τήν διάνοιαν της έπρότεινεν είς τόν ασθενούς χαρακτήρος αδελφόν της 
νά τήν λάβη ώς σύζυγον, άφοΰ πρώτον έβαπτίσθη ώς χριστιανή. (Τ . Θ. 35) .

Ε ύ μ έ ν η ς  ό Κ α ρ δ ι α ν ό ς.— Έ κ τής Καρδΐας τής Θρακικής 
χερσονήσου. Γραμματεύς καί στρατηγός ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου. Μετά 
τόν θάνατον τοΰ ’Αλεξάνδρου καί τήν διανομήν τών χωρών ύπό Περδίκκου 
πρός τούς άλλους στρατηγούς καί κατά τήν μεγάλην καί αγωνιώδη εκείνην 
σύγκρουσιν αύτών, οτε δ Περδίκκας δ επιμελητής τής βασιλείας κατά τήν 
εκστρατείαν εναντίον τοΰ Πτολεμαίου, δ μόνος, πού έπολέμει χάριν τής ά- 
κεραιότητος τής Αύτοκρατορίας, ύπήρξεν δ Καυδιανός Εύμένης. ’Αλλά πε- 
οόντος καί τούτου είς τόν αγώνα του πρός διατήρησιν τής ένότητος τοΰ 
Κράτους, οί λοιποί διεμοιράσθηααν τάς χώρας καί έκαστος έκήρυξεν εαυτόν 
βασιλέα, καί οΰτω διεσπάσθη ή παγκόσμιος αυτοκρατορία τών Έλληνομακε- 
δόνων. Έκ τής πρός άλλήλους δέ διενέξεοος τούτιον καί τής απώλειας τοΰ 
Αντιγόνου καί τοΰ υίοΰ του Δημητρίου τοΰ Πολιορκητοΰ, προήλθον τά τέσ- 
σαρα Ελληνικά Κράτη, ήτοι Μακεδονίας καί Ελλάδος μέ βασιλέα τόν Κάσ- 
σανδρον υιόν τοΰ ’Αντιπάτρου, τής Θράκης μέ βασιλέα τόν Λυσίμαχον’, 
τής Άσίας μέ βασιλέα τόν Σέλευκον τόν Νικάτωρα καί τής Αιγύπτιου μέ 
βασιλέα Πτολεμαίον τόν Λάγου. Βραδύτερον, ή Μ. Άσία, άποσπασθεΐσα, 
άπετέλεσεν άλλα τέσσαρα Ελληνιστικά, ήτοι τής Καππαδοκίας, του Πόντου, 
τής Βιθυνίας καί τής Περγάμου. 'Ομοίως, είς τάς Άνατολικάς Άσιατικάς 
χώρας, έσχηματίσθησαν νέα Ελληνιστικά κράτη ιός τής Παρθυαίας, τής 
Αρμενίας καί τοΰ Έλληνοϊνδοΰ Μενάνδρου είς τάς ’Ινδίας καί Βακτριανήν 
(Τουρκεστάν). (Τ. Θ. 30).

Ε ΰ μ ο λ π  ο ς.—  Βασιλεύς τών άρχαιοτάτο^ν Θρακών κατελθών μέ 
τάς αμαζόνας εις τήν Αττικήν έπί Θησέως. Μετά τήν καταστροφήν αύτών
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περεμεινεν εις Ελευσίνα καί ίδρυσε τά ’Ελευσίνια Μυστήρια. (Τ . Θ . 30 ).
Έ  π ε ι, ό ς.— Τίός Ένδυμίωνος καί 'Ύπερίμνης. Διάδοχος του πατρός 

του είς τόν θρόνον τής Ήλιδος. 2) Ή ρω ς του Τρωϊκοΰ πολέμου, ό κα- 
σκευάσας τόν Δούρειον ίππον. (Τ . Θ. 30 ).

Ε ύ ρ υ σ θ ε ύ ς .  — Βασιλεύς ’Άργους καί Μυκηνών, ό διατάξας τόν 
Ήρακλήν νά άπεκδυθή είς μεγάλους αγώνας, ίνα κατορθώση τούς δέκα ά- 
θλους του. (Τ. Θ. 3 0 ).

Ε ύ ρ ΰ ζ ε ,λ ,μ ο ς.—  Βασιλεύς τών Όδρυσσών Θ ραχών, 386 π .Χ . 
Συνήψε συμμαχίαν μέ τούς ’Αθηναίους, ώς δηλοΰται έξ επιγραφής έπί τής 
Άκροπόλεως εύρεθείσης. (Τ. Θ. 3 0 ).

Ε ΰ ρ ο ς.—  ’Άνεμος Νοτιανατολικός (Σ ιρόκος). Είκονίζεται πτε
ρωτός έπί τοΰ Ναοΰ τοϋ Αιόλου έν Άθήναις. ’Ητο υιός τοΰ Άστραίου καί 
τής Ήοΰς (Αυγής). (Τ. Θ. 30).

Ε ΰ ρ ώ π η.—  Θυγάτηρ Άγήνορος καί Τηλεφάσης. Ή ρπάγη ύπό τοΰ 
Διός, μεταμορφωθέντος είς ώραίον Ταΰρον καί ήχθη είς Κρήτην. Ό  Ά - 
γήνωρ έ'πεμψε τούς τρεις υιούς του Φοίνικα, Κίλικα καί Κάδμον διά νά 
τήν εΰρουν, καί άνευ αυτής νά μή έπιστρέψουν. Μετά ματαίαν άναζήτησιν, 
έγκατεστάθησαν εις τάς χώρας, πού έλαβον τά όνόματά των καί έγένοντο 
γενάρχαι τών Φοινικιάν, τών Κιλίκων, καί τών Καδμείων (Θήβαι) . Έλα- 
τρεΰετο πολλαχοΰ τής Ελλάδος καί ιδίως έν Κρήτη (Τ. Θ. 30).

I

Ζ ά β ή Ζ α π ά τ α ς.—  Παραπόταμος τοΰ Τίγρητος έν Μεσοποτα- 
μίρ έκβάλλων είς τήν άριστεράν όχθην. Μέγας Ζάβ καί μικρός ολίγον Νοτιώ- 
τερον. (Τ. Θ. 30, 35).

Ζ α γ ο ρ ά . —  Αέξις Σλαβική σημαίνουσα «πέραν τοΰ ’Όρους». Έ- 
κλήθη κυρίους ή Νοτίως τοΰ Αίμου Θρακική γή, τήν οποίαν ’Αναστάσιος δ 
Ρινότμητος παρεχώρησεν είς τούς Βουλγάρους, διά τήν βοήθειαν, πού έδω- 
καν εις αύτόν μετά τήν φυγήν του έκ τής Χερσώνος, δπου ήτο έξόριστος. 
(Τ. Θ. 35).

Ζ ά μ ο λ ξ ι ς . — Θραξ έκ τής φυλής τών Γετών Θρακών. 'Υπήρξε 
δοΰλος κατ’ άρχάς τοΰ φιλοσόφου Πυθαγόρου έν Σάμω, δπου έμαθε πολλά. ’Ε
λευθερωθείς, μετήλθε τό έμπόριον καί έπεσκέφθη τήν Αίγυπτον καί τάς κυριω- 
τέρας Έλληνικάς πόλεις τής Μ. Άσίας καί τής κυρίως Ελλάδος. Έπιστρέτ|;ας 
είς τήν πατρίδα του μετά πολυχρόνιον απουσίαν, άλλά πλήρης πλούτου καί cpi- 
λοσοφικών γνώσεων, έδίδαξε περί αθανασίας ψυχής καί περί ανταμοιβής τών 
έναρέτων καί τιμωρίας τών αμαρτωλών. Έθεοποιήθη ύπό τών ομοφύλων του 
καί έλατρεύετο ώς θεός καί ιδρυτής τής νέας θρησκείας. Έπίστευον δτι μετά 
θάνατον θά μεταβώσι οταρ’ αύτώ, δν άπεκάλουν Γιβελέϊζιν. (Τ . Θ. 30) .

Ζ ή ν ω ν . — ’Ίσαυρος αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου 474 — 491 μ.Χ. Διά
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δοχος Λέοντος τοΰ Θρακός, καί. σύζυγος τής Αριάδνης Ουγατρός τοΰ Λέοντος. 
Λέων δ Θραξ βλέπων τήν μεγάλην πληθύν καί ίσχύν τών Γότθων έν Κων)πόλει. 
καί τώ στρατώ, παρέλαβε πρός αντιπερισπασμόν τόν αρχηγόν τών μαχίμων 
Ί  σαυρών Ζήνωνα, δστις κατώρθωσε νά ταπείνωση τήν όφρύν τών Γότθων, 
οίτινες από Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου έξήσκουν μεγάλην επιρροήν είς τό 
Κράτος. (Τ. Θ. 35).

Ζ η λ to τ α ί . — ’Αστική δργάνωσις φιλελευθέρων αρχών, ίδρυθεισα 
έν Θεσσαλονίκη περί τά μέσα τοΰ 13ου αίώνος, μέ πρόγραμμα τήν προστα
σίαν τών δικαιωμάτων τών πολιτών πάσης κοινωνικής τάξεως μέ συμμετοχήν 
είς τήν διοίκησιν καί τήν διαχείρισιν τών κοινών. (Έ ν  είδος σημερινού φι
λελευθερισμού) . ’Αλλά, από νόμιμον, προοδευτικόν καί φιλελεύθερον κοινω
νικόν καθεστώς, έξελίχθη συν τώ χ.ρόνω είς αιμοσταγές, τρομοκρατικόν καί 
υπάνθρωπον συσσωρέυσαν μεγάλας ζημίας καί καταστρσφάς έν Θεσσαλονίκη' 
διότι ειχον εισχωρήσει είς τάς τάξεις του άνθρωποι σκληροί, ασυνείδητοι, 
ίδιοτελεΐς καί κακοήθεις. Ειχον αποφασίσει νά παραδώσουν καί τήν Θεσσα
λονίκην είς τούς Σίέρβους διά νά λάβα)σι βοήθειαν κατά τής έν Κων)πόλει 
Κυβερνήσεως. Πλήν δμως, έπρόλαβεν έκ Κων) πόλεως δύναμις, ήτις συνέ- 
λαβεν δλους τούς αρχηγούς καί άλλους μέν έστειλεν είς Κων)πολιν, άλλους 
δέ έξώρισεν. (Τ. Θ. 35).

Ζ έ φ υ ρ ο ς.— Δυτικός άνεμος (Μπονέντης). Αδελφός τοΰ Βορέου. 
Κατώκει είς τά Θρακικά άντρα μέ τόν αδελφόν του, ύίός τής Ήοΰς καί τοΰ 
Άστραίου (Αυγής καί Οΰρανοΰ). (Τ. Θ. 30) .

Ζ ά π π ε ι ο ν.—  Ή  γνωστή σύδενδρος καί μεγάλη πλατεία τών Α θη
νών, ώς καί τό μέγα κτίριον έν τώ δποίω γίνονται αί εκθέσεις, είς τήν προ- 
σοψιν τοΰ οποίου είναι οί ανδριάντες τών Μεγάλων ευεργετών Ευαγγέλου Ζάππα 
καί τοΰ άνεψιοΰ του Κων)τόνου Ζάππα, δαπάναις τών οποίων έγένετο. Τήν ο
νομασίαν «Ζάππειον» εφερον καί τά μεγάλα σχολικά κτίρια καί Διδασκαλεία θη- 
λέων έν τε τή Κων)πόλει καί Άδριανουπόλει. (Τ . θ .  2 9 ).

Ζ α ρ ί φ ε ι α .— Μεγάλα έκπαιδευτήρια καί Διδασκαλεία άρρένων καί 
θηλέων έν Φιλιππουπόλει, δαπάναις τοΰ έν Κων)πόλει ζαπλούτου Γ . Ζαρίφη. 
Ταΰτα ήρπάγησαν ύπό τών Βουλγάρων μετά τήν έξωσιν τοΰ έλληνισμοΰ έκεϊθεν. 
(Τ . Θ. 2 9 ).

Ζ α χ α ρ ί α ς  Π α τ ρ ι ά ρ χ η  ς.—  Ό  'Ιεροσολύμων Πατριάρχης, 
δστις, έπί Ηρακλείου, ήχμαλωτίσθη μέ τόν Τίμιον Σταυρόν τοΰ Σωτήρος ύπό 
τών Περσών τοΰ Χοσρόου καί άπήχθη είς Κτησιφώντα τής Μεσοποταμίας. 
Τοΰτον ώς καί τόν Τίμιον Σταυρόν ήλευθέρωσεν δ Αύτοκράτωρ Ηράκλειος 
περί τό 625 κατόπιν πολυετών αγώνων πρός τόν Χοσρόην μετά τήν μεγάλην 
μάχην έξωθεν τής αρχαίας ιΝινευΐ. (Τ . Θ. 35).

Ζ ή τ η ς κ α ί  Κ ά λ α V ς.— Οί πτερωτοί υιοί τοΰ Βορρέου, οί φονεύ- 
σαντες τάς Ά ρπυιας, τά μυθικά πτηνά, πού» ήιρπαζαν τάς τροφάς τοΰ βασιλέως
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της Σαλμυδησσοΰ καί μάντεως Φινέως, δστις έδειξεν εις τους ’Αργοναύτας 
τόν τρόπον, μέ τόν όποιον 0ά ώδήγουν τήν ’Αργώ διά μέσου τών Συμπλη- 
γάδων Πετρών. (Τ . Θ . 3 0 ).

Ζ ω ρ ζ η ς Δ ε λ φ ί ν ο  ς.— Διάδοχος τοΰ θρόνου' τών Φράγκων 
βασιλέων. Ό  τίτλος Δελφίνος έδίδετο ύπό τών Βενετών εις τούς άρμοστάς τής 
νήσου Κρήτης. (Τ . Θ. 3 5 ).

Ζ ω ή.— ’Αδελφή τοΰ Αύτοκράτορος Βασιλείου τοΰ Βουλγαροκτόνου, 
ήτις μετά τόν θάνατον τοΰ Βασιλείου ύπανδρεύθη έπανειλημμένως έ'χουσα ώς 
προίκα τόν βασιλικόν θρόνον τής Δυναστείας τών Μακεδόνων βασιλέων. 
(Τ . Θ. 3 5 ).

Η
Ή  δ ω ν ο ί . —- Οί Θράκες κάτοικοι τής Ήδωνίδος είς τήν άριστεράν 

όχθην τοΰ κάτω Στρυμόνος, δπου έκειτο ή πόλις Μύρ,κινος, ή δωρηθεισα ύπό 
τοΰ Δαρείου τοΰ Α ' είς τόν τύραννον τής Μιλήτου Ίστιαΐον, διότι δέν έπέ- 
τρεψε τήν διάλυσιν τών γεφυρών τοΰ Δουνάβεως, προταθεϊσαν ύπό τοΰ Μιλ- 
τιάδου. (Τ . Θ. 3 0 ).

Ή  μ α θ ί α.— Ή  μεγάλη πεδιάς τής Μακεδονίας, οπού κατώκουν οί 
Θράκες Παίονες. Τό πρώτον τμήμα, πού κατέλαβον οί Μακεδνοί τοΰ Καρά- 
νου καί ίδρυσαν τόν πυρήνα τοΰ μετά ταΰτα Μακεδονικού Κράτους μέ πόλεις 
τήν Βέδυσσαν ή Έδεσσαν, τήν Πέλλαν καί άλλας. (Τ. Θ. 30) .

Ή  π ε ί ρ ο  ς.— Ή  χώρα τών Ήπειρωτών, ή κειμένη πρός Δ. τής Μακε
δονίας, μέχρι τοΰ Ίον ίου Πελάγους καί πρός Βορράν τής Αιτωλοακαρνανίας. 
Διηρεΐτο τό πάλαι είς διάφορα τμήματα μέ διάφορα ονόματα, ή κοιτίς τών 
Έλλάνων. (Τ . Θ. 29, 30, 3 5 ).

Ή  ρ ά κ λε ι α.— Τό όνομα τοΰτο έ'φερον έπί τής Θράκης δύο Έλληνικαί 
άποικίαι εις τά παράλια τής Προποντίδος, ήτοι ή άλλοτε Θρακική Πέριν- 
θος καί ή μεταξύ Μυριοφύτου καί Τηριστάσεως (Περίστασις) κειμένη πο
λίχνη. (Τ . Θ. 29, 30, 35 ).

Ή  ρ ά κ λ ε ι ο ς.—  Αύτοκράτωρ τής Κων)πόλεως 610 — 641 μ .Χ . 
Είς τών μεγαλύτερων καί φιλογενεστέρων βασιλέων τοΰ Βυζαντινού Κρά
τους. Κατέστη περιώνυμος διά τάς τρεις εκστρατείας κατά τοΰ Χοσρόου 
τών Περσών πρός απαλλαγήν τοΰ Τίμιου Σταυρού, τοΰ Πατριάρχου Ι ε 
ροσολύμων Ζαχαρίου καί 50 χιλιάδων αιχμαλώτων χριστιανών. Επ’ αύτοΰ 
έγένετο καί ή πολιορκία τής Κων)πόλεως ύπό τών Άβάρων καί Σλάβων, 
ήτις διαιωνίσθη διά τοΰ ’Ακαθίστου "Τμνου. Κατήγετο έκ Καππαδοκίας. 
"Ητο υίός τοΰ άντιβασιλέιος Ηρακλείου έπί τών κτήσεων τής Βορείου ’Α
φρικής. Είς τά τελευταία του ’έτη έπολέμησε καί κατά τοΰ φανέντος νέου 
έχθροΰ, τών ’Αράβων, μέ τό νέον θρήσκευμα, τόν Μωαμεθανισμόν ή Μου
σουλμανισμόν, οιτινες μέ τήν πρώτην φανατικήν των ορμήν έγένοντο κύριοι
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τής Συρίας καί Μεσοποταμίας καταστήσαντες πρωτεύουσαν τήν Δαμασκόν. 
(Τ . θ .  3 5 ).

Ή  ρ α κ λ ε ω ν ά ς — Δευτερότοκος υιός τοϋ Ηρακλείου καί τής δευ- 
τέρας συζύγου του Μαρτίνης. Τό 641 άνέλαβε συμβασιλείαν μέ τόν Κων) 
τΐνον τον Γ ' . Άλλά, καίθηρέθη καί έξωρίσθη μετά τής μητρός του. (Τ .Θ · 85).

Ή  ρ α κ λ ή ς.— Ό  γνωστός μυθικός ήρως, ό κατ’ εντολήν τοΰ Εύ- 
ρυσθέως κατορθώσας τούς δέκα άθλους καί άλλα πολλά .πάρεργα. 'Τπό τών 
αρχαίων έλατρεύετο ώς ημίθεος. (Τ. Θ. 30) .

Ή  ρ ό δ ι κ ο ς.—  Ό  έκ Σηλυμβρίας τής Θράκης παιδοτρίβης. Α πέ
κτησε γνοόσεις υγιεινής καί έγένετο διδάσκαλος τοΰ Τπποκράτους. Απέδιδε 
τάς άσθενείας είς την κακήν δίαιταν. (Τ . Θ . 30 ).

Ή  ρ q ·δ ο τ ο ς.—■ Ό  Άλικαρνασσεύς, δ ζήσας είς τά μέσα τοΰ 5ου 
αίώνος π.Χ. ήτοι μετά τά Μηδικά. Συνέγραψεν Ιστορίαν τής μεγάλης εκεί
νης συρράξεως τών Άσιατών πρός τούς "Ελληνας, ώς καί ιστορήματα τών 
συγχρόνων του λαών τής τε Ά σίας καί Ευρώπης καί Α φρικής. Διό καλεί
ται μέχρι σήμερον «Πατήρ τής 'Ιστορίας». Έγραψεν είς διάλεκτον Αίτο- 
λοδωρικήν. (Τ . Θ . 3 0 ).

Η σ ί ο δ ο  ς.— Αρχαιότατος ποιητής μετά τόν "Ομηρον, 750 π .Χ . 
καί συγγραφεύς διαφόρων πονημάτων, ών τινά άναφέρονται είς τήν Γεωρ
γίαν. Τά κυριώτερα είναι «Έ ργα  καί Ήμέραι» καί ή «Θεογονία» ήτοι τά περί 
γενέσεως τών θεών. Κατήγετο έκ τής Αιολικής .Κύμης έν Μ. Ά σία. Ά λλ’ 
αδικηθείς ύπό τοΰ άδελφοΰ του, μετηνάστευσεν είς ’Άσκρην τής Βοιωτίας 
παρά τόν Έλικώνα. Έδολοφονήθη έν Λοκρική Οίνόη, ένώ κατέβαινεν έκ Δελ
φών είς Ναύπακτον. (Τ . Θ. 3 0 ).

θ

Θ ά μ υ ρ ι ς.— Μυθικός άοιδός Θραξ, οστις έκαυχήθη δτι καί τάς 
Μούσας δύναται νά νικήση. At Μοΰσαι όργισθεΐσαι έτύφλωσαν αύτόν καί τόν 
κατέστησαν άν ικανόν νά άδη καί νά κιΌαρίζη. (Τ. Θ. 40).

Θ ε ο δ ό σ ι ο ς  Α'  6 Μ έ γ α  ς.— Αύτοκράτωρ τοΰ Ά νατ. 
Κράτους 379 —  395. Διεδέχθη τόν Ούάλεντα, φονευθέντα έν μάχη κατά 
τών άφηνκχ,σαντων Βησιγότθων. Κατήγετο έξ Ισπανίας. .Κατέπαυσε τήν έχ- 
Ορικήν εισβολήν τών Βησιγότθων, διά διπλωματικών ένεργειών καί δώρων 
πρός τούς άρχηγούς των. Έδέχθη 40 χιλιάδας έξ αύτών είς τό στράτευμα 
τοΰ Κράτους καί έξεχώρησε τμήματα τινά νά κατοικήσουν μέ προνόμια κοι
νοτικά ύπό ίδικούς των Κοινοτάρχας. (Τ . Θ . 3 5 ).

Θ ε ο δ ό σ ι ο ς  Β 7 ό Μ ι κ ρ ό  ς.— 408 — 450. Τίός τοΰ Ά ρ 
καδίου καί έγγονος Θεοδοσίου τοΰ Α '. Ένεκα τής άνικανότητός του έπε- 
τροπεύετο ύπό τής αδελφής του Πουλχερίας. Είχε λάβει σύζυγον τήν Ά θη- 
ναΐδα, μετονομασ-θείσαν «Ευδοκία». (Τ . Θ . 3 5 ).
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Θ ε ο δ ώ ρ α.—  Σύζυγος ’Ιουστινιανού τού Α ' . Έ κ ταπεινής μέν κα
ταγωγής, ήτις δμως έπαιξε σπουδαΐον ρόλον είς τήν βασιλείαν τού συζύγου 
της. (Τ. Θ. 35).

Θ ε ο δ ώ ρ α  Β '.— Σύζυγος τού Αύτοκράτορος Θεοφίλου έκ Πα- 
φλαγονίας, έκλεγεΐσα αντί τής Κασσιανής είς τά καλλιστεία τών ανακτόρων 
830 — 856. Χηρεύσασα, κατέπαυσε τήν είκονομαχίαν, τό 862. (Κυριακή 
τής ’Ορθοδοξίας) . Έξεχριστιάνισε τούς Βουλγάρους τού Μεθοδίου και Κυ
ρίλλου. Έπετρόπευσε Μιχαήλ τόν Γ ' μέ τόν αδελφόν της Βάρδαν. Είς τό 
τέλος έκλείσθη είς Μοναστήριον ύπό τού υιού της καί τού αδελφού της, δπου 
καί άπέθανεν 867. (Τ . Θ . 3 5 ).

Θ ε ο δ ώ ρ α  Γ '.— ’Αδελφή τού Βασιλείου τού Βουλγαροκτόνου και 
τής Ζωής. 'Τπεσκελίσθη πολλάκις ύπό τής αδελφής της είς τήν διαδοχήν τού 
θρόνου. ’Αλλά, μετά τόν θάνατον τής Ζωής (1050) καί τού τελευταίου συ
ζύγου τής Ζωής Κωνσταντίνου τού Μονομάχου, 6 λαός έφερεν αύτήν εις τόν 
θρόνον. Τό 1056 άπέθανεν, άφήσασα τόν θρόνον είς Μιχαήλ Γ '.  τόν Στρα
τιωτικόν. (Τ. Θ. 35).

Θ ε ο δ ό σ ι ο ς  Γ '.— Αύτοκράτωρ (716 - 717) : Άνεκηρύχθη ύπό 
ιού στόλου, τού σταλέντος κατά τών ’Αράβων καί στασιάσαντος έν Ρόδω, 
κατά ’Αναστασίου τού Β '. Άλλ’ ήναγκάσθη νά παραιτηθή καί παραχώρηση 
τόν θρόνον είς τόν έπελθόντα κατά τής Κων)πόλεως στρατηγόν Λέοντα τόν 
’Ίσαύραν. (Τ . Θ. 3 5 ).

Θ ε ό δ ω ρ ο ς  Α α λ ά κ ω ν .— Ήρωϊκός πολεμιστής Μικραοιάτης, 
οστις κατά τήν πολιορκίαν τής Σιλιστρίας ύπό Ίωάννου Τσιμισκή, δστις 
έπολέμει κατά τού Σβιατοσλάβ, έφόνευσεν έν μια ημέρα 70 Ρωσσοβαράγ- 
γους, κατά μίαν έξοδον αύτών καί συμπλοκήν μέ τά Βυζαντινά στρατεύματα. 
(Τ. Θ. 35).

Θ ε ό δ ω ρ ο ς  Λ ά σ κ α ρ ι ς.— Στρατηγός τού Βυζαντίου, δστις, 
κατά τήν άλωσιν τής Κων)πόλεως ύπό τών Φράγκων 1204, φυγών μετά πολ
λών άλλων, κατέλαβε τήν Νίκαιαν, καί έσχημάτισε τό Έλληνοορθόδοξον κρά
τος τής Νικαίας, τό δποΐον μετά 57 έτη έξεδίωξε 'τούς Φράγκους έκ Κων) 
πόλεως έπί Μιχαήλ τού Παλαιολόγου. (Τ . Θ. 35).

Θ ε ό δ ω ρ ο ς  Μ ε σ ο ν ύ κ τ η ς ·— Ήρωϊκός πολεμιστής Μικρασιά- 
της, δστις κατά τήν πολιορκίαν τής πρωτευούσης τών Βουλγάρων Πραισθλά- 
βας ύπό τού Ίωάννου Τσιμισκή, πολεμούντος κατά τού Σβιατοσλάβ, άνέ- 
βη πρώτος τά τείχη, έκρήμνησε τούς φυλάσσοντας Βουλγάρους καί έγένετο 
αίτιος τής άλώσεως τής Πραισθλάβας ύπό τών Βυζαντινών. (Τ . Θ. 3 5 ).

Θ ε ο δ ω ρ ί δ ε ι α .— Τό έν Ραιδεστφ λαμπρόν Παρθεναγωγεΐον 
τής Έλλην. Κοινότητος, τό κτι,σθέν κατά τήν πρώτην δεκαετηρίδα τού εικοστού 
αϊώνος δαπάναις τού αοιδίμου μεγάλου ευεργέτου Κων)τίνου Θεοδωρίδαυ καί 
τού υιού αύτού ΙΆοργίου Θέοδωρίδου. (Τ . Θ. 24, 29).
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Θ ε ο δ ώ ρ ι χ ο  ς.— ’Αρχηγός των Όστρογότθων, δστις έκπαιδευθείς 
έν Κων)πόλει, καί άναλαβών τήν αρχηγίαν τών ομοφύλων ιου έπροξένησε 
πολλάς ζημίας είς τάς Βυζαντινάς χώρας τής Βαλκανικής 473. Έ π ί τέλους, ά- 
πήλθεν είς Ιταλίαν, κατέλυσε τό κράτος τών Έρουλοον τοΰ Όδοάκρου καί ί
δρυσε τό κ,ράτος τών Όστρογότθων, δπερ μετ’ ολίγα έτη ΰπετάγη υπό τοΰ Βε- 
λισσαρίου, είς τούς Βυζαντινούς, έπί Ιουστινιανού τοΰ Μεγάλου, περί τό 
520 μ .Χ . (Τ . Θ . 35) .

Θ ε ό δ ω ρ ο ς  ’Ά γ γ ε λ ο  ς.— (Δούκας Κομνηνός). Δεσπότης 
τής Ηπείρου άπό 12.16 — 1230. Έπολέμησεν έπιτυχώς κατά τών Φ.ράγκων 
καί Σλαύων έπεκτείνας τήν κυριαρχίαν του άπό τής Άδριανουπόλεοος καί 
Ροδόπης μέχρις Άδριατικής. Έμπλακείς τό 1230 είς πόλεμον πρός. τόν η
γεμόνα τών Βουλγάρων Ίωάννην Άσάν, ήττήθη καί αίχμαλωτισθείς έτυ- 
φλώ'θη. Έπιστρέψας είς Θεσσαλονίκην μέ τήν ύποστήριζιν τοΰ Άσάν έγκα- 
τέστησεν εις τόν θρόνον τόν υιόν του Ίωάννην. (Τ . Θ. 35 ).

Θ ε ό φ ι λ ο  ς.— Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου 829 - 842. Τίός Μιχαήλ 
τοΰ Τραυλού. Άνεδείχθη είς τών έπιφανεστέρων βασιλέων. Διεξήγαγε μα- 
κρούς αγώνας κατά τών Αράβων έν Μ. Ά σία καί Μεσοποταμία. Έ σχε σύ
ζυγον τήν Θεοδώραν, ήτις μετά τόν θάνατόν του άνεστήλωσε τάς εικόνας, ένώ 
αυτός ήκολούθησε τό πρόγραμμα τών μεταρρυθμιστών. (Τ . Θ . 35) .

Θ ε ό φ ι λ ο ς  Π α λ α ι ο λ ό γ ο  ς.—  Σοφός Ελληνιστής καί Μα
θηματικός. ’Έπεσε·' μαχόμενος μέ τόν Αΰτοκράτορα ;Κων)τΐνον κατά τήν ά- 
λωσιν. (Τ . Θ. 3 5 ).

Θ ε ο φ α ν  ώ .—- Σύζυγος Ροομανοΰ τοΰ Β ' καί μήτηρ Βασιλείου τοΰ 
Βουλγαροκτόνου, τής Θεοφανοΰς συζύγου ’Όθατνος Β ' τής Γερμανίας, καί 
Ά ννης συζύγου τοΰ Ρώσσου Βλαδιμήρου. Λέγουσιν δτι έδηλητηρίασε τόν 
πενθερόν Κων)τίνον τόν Ζ ' καί τόν σύζυγόν της Ρωμανόν. Συνετέλεσε καί 
είς τόν ‘θάνατον τοΰ Β ' συζύγου της Νικηφ. Φωκα. ‘(Τ . Θ . 35 ).

Θ έ ρ μ η . — Α ρχαία  Έλλην. αποικία είς τόν μυχόν τοΰ Θερμαϊκού 
κόλπου, πλησίον τής Θεσ)νίκης. (Τ . Θ. 3 0 ).

Θ ε σ σ α λ ί α.—  Ή  γνωστή χοόρα τής Ελλάδος, κληθεΐσα ύπό τών
Θεσσαλών, οιτινες κατά τούς προϊστορικούς χρόνους άπό τήν Ή πειρον όρ- 
μηθέντες, κατέλαβον αυτήν καί καιτώκη,σαν έν αύτήί μεταβαλόντες τούς 
παλαιούς κατοίκους της είς δούλους (Πενέστας). (Τ . Θ . 3 0 ).

Θ ε σ π ρ 03 τ ο ί . — Οί άρχαΐοι κάτοικοι τής Θεσπρωτίας, τμήματος
τής ’Ηπείρου παρά τά Κεραύνεια ορη. (Τ . Θ. 3 0 ).

Θ ε ο δ ά τ ο ς.— Ήγεμών τών έν Ιταλία  Όστρογότθων, δστις έκηδε- 
μόνευσε τόν έγγονον τοΰ Θεοδωρίχου Άθαλάριχον καί τήν μητέρα αύτοΰ 
Άμαλασοιίνθαν. Έ π’ αύτοΰ κατεκτήθη ή Ιταλία  ύπό τοΰ Βελισσαρίου 350, 
(Τ . Θ. 3 5 ).

Θ ρ α κ ι κ ή  Χ ε ρ σ ό ν η σ ο ς . — Τμήμα τής αρχαίας Θράκης, δ-
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που κατώκουν οί Δόλογγοι βράκες! μεταξύ Ελλησπόντου καί Μελανός 
κόλπου (Χερρόνησος), οιτινες πάσχοντες ύπό τών ’Αψινθίων Θρακών, έκά- 
λεσαν ηγεμόνα των τόν Άθηναΐον Μιλτιάδην τόν Αίαντίδην, οστις έκτισε 
τείχος από Μελανός μέχρι Προποντίδος, φράξας τήν είσοδον έκ Θράκης πρός 
Χερρόνησον. (Τ . Θ . 29, 30, 3 5 ).

Θ ρ ό ν ι ο ν .— Πολίχνη τής Θεσπρωτίας, ήτις έκτίσθη ύπό τών Ά - 
βάντων Θρακών, οιτινες, έπιστρέφοντες έκ Τροίας, περιεπλανήθησαν καί 
ήναγκάσθησαν νά έξέλθωσιν είς Θεσπρωτίαν. (Τ . Θ. 3 0 ).

Θ ο ΰ ρ ι ο ι . —  ’Αποικία τών ’Αθηναίων κτισθεΐσα έπί Περικλεούς 
•143 π.Χ.,εκειτο έν Βρεττία τής Κάτω ’Ιταλίας, παρά τήν πηγήν Θουρίαν, 
ού μακράν τοΰ Τάραντος. 'Τ,πετάγη είς Ρωμαίους. (Τ . Θ . 30)).

Θ ο υ κ υ δ ί δ η  ς.— ’Αθηναίος στρατηγός έπί Πελοποννησιακοϋ πο
λέμου καί μέγας 'Ιστορικός, συγγράψας τά 22 ετη τοΰ Πελοποννησιακοϋ 
πολέμου, τά δέ ύπόλοιπα συνέγραψεν ό Ξενοφών. (Τ . Θ. 30ί) .

θ ύ ν ν ο  ί.— Θρακική φυλή, ήτις κατώκει τό Ν.Α. άκρον τής Θράκης. 
(Θυννιάς άκρα, ήτις έλέγετο Νυάδα) παρά τήν Σαλμυδησσόν (Μ ήδεια). 
Μέρος τών Θύννων έκ Θράκης διεπέρασαν είς τήν Μ. ’Ασίαν κατά τούς 
προϊστορικούς χρόνους, δπου μετωνομάσθησαν Βιθυνοί, ή δέ χώρα Βιθυ
νία (Νικομήδεια, Νίκαια, Προΰσσα). (Τ . Θ. 30).

I

Ί  ά σ ω ν. Ό  γνωστός ήρως τής Ίωλκοΰ Θεσσαλίας, δστις κατά τήν 
μυθολογίαν έξεστράτευσε μέ 50 ήρωας, μεταξύ τών οποίων καί ό Θράξ 
Όρφεύς, διά νά λάβουν τό χρυσόμαλλον δέρας άπό τόν βασιλέα τών Κόλ- 
χων Αίήτην μέ τό πλοΤον ’Αργώ, τό όποιον ύπήρξε τό πρώτον ίσως Ελλη
νικόν πλοϊον, πού είχεν είσέλθει είς τόν Εΰξεινον. (Τ . Θ. 30 ).

Ί  γ ν ά τ ι ε φ . — Ρώσσος διπλωμάτης καί απεσταλμένος τοΰ Τσάρου 
είς Ά γιον  Στέφανον 1879, δστις έπέβαλεν είς τήν ήττηθεΐσαν Τουρκίαν 
τήν Συνθήκην τοΰ Άγιου Στεφάνου, ήτις έτροποποιήθη ύπό τοΰ Βερολι- 
νείου Συνεδρίου. (Τ . Θ. 29).

Ί  γ ν ά τ ο γ λ ο υ .—  Θράξ έκ τών μερών τής Σηλυβρίας, δστις κα
τά τάς άρχάς τοΰ 19ου αίώνος μετήρχετο βίον κλέφτικαν καί έτρομοκράτει. 
τούς Τούρκους επιτιθέμενος ιδίως κατά τών ιερωμένων Μουσουλμάνων. 
(Τ . Θ. 29).

Ί  δ α ί α .— Θυγάτηρ τοΰ Λαρδάνου καί σύζυγος Β ' τοΰ Φινέως. ’Ε- 
τυφλώθη ύπό τοΰ Βορέως διότι, αύτη έτύφλωσε τούς υιούς τοΰ Φινέως έκ τής 
πρώτης συζύγου του Κλεοπάτρας θυγατρός τοΰ Βορέως καί τής Ώρειθυίας. 
(Τ . Θ. 30) .

Ι ε ρ ό ν  ’Ό ρ ο  ς.—  Τό δασώδες δ'ρος τής Ν.Α. Θράκης, τό άρχό- 
μενον άπό τής παραλίας τής Προποντίδος παρά τό Κούμβαον καί διευθυνό-
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μενον Ν . Δ . καθ’ δλην τήν παραλίαν τών Γανοχώρων, ολίγον άνωθεν τής 
Θρφκικής χερσονήσου, νοτιώτερον τοΰ χωρίου Αιμνίσκης (Κιολτζούκ), διαι
ρείται εις δύο κλάδους, έκ των οποίων δ εις ταπεινούμενος εισέρχεται είς τήν 
Θρακ. Χερσόνησον καί σχηματίζει τά βουνά καί τούς λόφους αυτής, ό δέ έ
τερος ακολουθεί τήν παραλίαν τοϋ Μέλανος μέχρι τής Αΐνου παρά τόν "Εβρον. 
(Τ . Θ. 29, 30, 35) .

Ί  λ ι ό ν η ή Ί  λ ι ν ό η.— Θυγάτηρ τοΰ Πριάμου καί τής "Εκάβης 
σύζυγος τοΰ βασιλέως τής Θρακ. Χερσονήσου Πολυμήστορος. Πρός τούτον 
είχεν άποστείλει ο Πρίαμος ένα έκ τών υιών του, τόν Πολύδωρον ,μέ πολλά 
τιμαλφή, δπως τά έξασφαλίση άπό τυχόν διαρπαγήν υπό τών Ελλήνων. 
(Τ . Θ. 30).

Ί  λ ι σ σ ό ς.— Ό  γνωστός ποταμός τών ’Αθηνών. (Τ . Θ . 30) .
Ί  λ λ υ ρ ι ο ί.— Οι κάτοικοι τής ’Ιλλυρίας, ήτις έξετείν,ετο άπό τά 

Κεραύνεια μέχρι τοΰ Άδριατικοΰ κόλπου πρός Β. καί άπό τά παράλια τοΰ 
Άδριατικοΰ πρός τά μεσόγεια μέχρι τοΰ όρους Σκόρδου καί τοΰ ποταμοΰ 
Σαύου. Ίλλυριοί έκλήθη σαν κατά τήν μυθολογίαν έκ τοΰ Ίλλυρυοΰ υίοΰ τοΰ 
Αγήνορος καί έγγόνου τοΰ Κάδμου. Οι αρχαίοι Ίλλυριοί άπετέλουν τόν 

3ον κλάδον τού Πελασγικού δένδρου, τοΰ οποίου 2ος κλάδος ήσαν οι "Ελλη
νες καί 1ος οί Θράκες. (Τ . Θ. 3 0 ).

"I μ β ρ ο ς.— (Νίμπρος) Γνωστή Θρακική νήσος έν τώ Αίγαίω.
Ι ν δ ο ί . — Οί κάτοικοι τών Ινδ ιώ ν. Αί άρχαΐαι Ίνδ ία ι πιστεύεται δτι 

υπήρξαν ή κοιτίς τών λευκών ή Καυκάσιων φυλών τής πάλαι ποτέ άνθρω- 
πότητος. (Τ . Θ. 3 0 ).

Ί ο β ι α ν ό ς . — Αύτοκράτωρ τοΰ ’Ανατολικού Κράτους 363 ~ 364. 
Διεδέχθη τόν Ίουλιανύν τόν Παραβάτην. Ά λλ’ άπέθανε καθ’ οδόν έπιστρέ- 
φων έκ Μεσοποταμίας. (Τ . Θ. 3 5 ).

Ί  ο υ λ ι α ν ό ς ό Π α ρ α β ά τ η ς . — Αύτοκράτωρ τοΰ Ά νατ. 
κράτους 361 - 363. Διεδέχθη τόν Κων)στάντιον υιόν τοΰ Μ. Κων)τίνου, έ·· 
παναστατήσας μέ τους Γαλάτας του. 'Ως έκ τοΰ θαυμασμού πρός τά έργα τοΰ 
αρχαίου Ελληνισμού, έπίστευσεν δτι ή χριστιανική θρησκεία έπήνεγκε τήν 
κατάπτωσιν τής κοινωνίας καί τοΰ γενναίου φρονήματος τοΰ λαοΰ, καί άπα- 
τηθείς, άπεπειράθη νά άναδείξη τήν Ελληνικήν πολυθεΐαν ώς έπίσημον θρη
σκείαν τοΰ Κράτους. Ά λλ’ έματαιοπόνησεν. Έφονεύθη πολεμών κατά τών 
Περσών. (Τ . Θ. 35 ).

’Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς  Α '.— Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου 527 — 565. 
Είς έκ τών μεγάλων αύτοκρατόρων. Ώχύροτσε τό κράτος καί έν Ευρώπη καί 
έν Ά σία . Κατέκτησε διά τών έξόχοον στρατηγών του τήν ’Ιταλίαν καί βόρειον 
Αφρικήν, καταλύσας τά κράτη τών Όστρογότθων καί Βανδάλων. "Εκτισε τόν 
μέγαν Ναόν τής τοΰ Θεοΰ Σοφίας καί πολλά αλλα, δούς έργασίαν είς τόν 
λαόν. (Τ . Θ. 3 5 ).
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’Ι ο υ σ τ ι ν ι α ν ό ς  Β '.—  685 — 595, καί ώς Ρινόΐμητος 70;5 - 
711. ’Ητο υίός καί διάδοχος Κων)τίνου τοΰ ,Πωγωνάτου. Έκέκτητο πολ
λής άρετάς, άλλ’ εκ κληρονομικότητος είχε παρακροΰσεις, αΐτινες τόν ώ- 
δήγουν είς άπονενοημένας πράξεις, αί όποΐαι έβλαψαν τό κράτος, (Τ . Θ. 35).

’Ι ο υ σ τ ί ν ο ς  ό Α'  ό Θ ρ ά  ξ . — 518 — 527. ’Απαίδευτος 
τελείως, ήλΟεν είς Κων)πολιν πρός άναζήτησιν εργασίας. Είχεν ηράκλειον 
ρώμην, καί πνεύμα πρακτικόν. Καταταγείς είς τόν στρατόν, έπέδειξε πολ
λά προσόντα καί εφθασεν είς τόν θρόνον, βοηθούμενος καί υπό τοΰ ανεψιού 
του καί διαδόχου του, ον έμόρφωσε καταλλήλως, Ίουστινιανοΰ τοΰ Μεγάλου. 
(Τ . Θ. 35)

Ι ο υ σ τ ί ν ο ς  Β ' .— 565 - 578. ’Ανεψιός ’Ιουστινιανού Α '.  ’Έ 
λαβε τόν θρόνον μετά τόν θάνατον τοΰ θείου του. 'Τπήρξε χρηστός καί φίλος 
τοΰ πτωχοΰ λαοΰ, πρός δν έπεδάψίλευσε πολλάς ευεργεσίας. Γηράσας άνέ- 
θηκε τήν βασιλείαν είς τόν Τιβέριον. Έπολέμησε τόν Χοσρόην τών ΙΙερσών. 
(Τ . Θ. 3 5 ).

Ί σ α ά κ ι ο ς  Α '.— 1057 — 1058. Μετά τήν εκλειψιν τής Μακεδο
νικής Δυναστείας καί τόν θάνατον Μιχαήλ τοΰ στρατιωτικού, ό θρόνος έδόθη 
είς τόν στρατηγόν Ίσαάκιον τόν Κομνηνόν, ού τίνος ή βασιλεία διήρκεσεν 
εν έτος. (Τ . Θ. 35 ).

Ί σ α ά κ ι ο ς  Β'  ’Ά γ γ ε λ ο  ς — 1185 - 1195. Ευρισκόμενος; έν 
Κυψέλλοις καί ετοιμαζόμενος νά έκστρατευση κατά τών Βουλγάρων καθη- 
ρέθη καί έτυφλώθη υπό τοΰ άδελφοΰ του ’Αλεξίου Γ ' ’Αγγέλου, καί άχθείς 
είς Κων)πολιν έρρίφθη είς τήν φυλακήν. ’Ότε! δέ ό υίός του ’Αλέξιος Λ' 
ώδήγησε τήν Δ ' Σταυροφορίαν κατά τής Κων)πόλεως, ό μέν ’Αλέξιος Γ ' 
εφυγεν είς τήν Θράκην, ό δέ Ίσαάκιος ήλευθερώθη καί άπεκατεστάθη είς 
τόν θρόνον μέ τόν υιόν του ’Αλέξιον Δ '. Άλλά μή δυνηθέντες νά ικανοποιή
σουν τους Σταυροφόρους, έγένοντο αίτιοι τής καταλήψεως τής Κων)πόλεως 
υπό τών Βενετών καί Φράγκων καί τής διαλυισεως τοΰ Βυζαντινού κράτους, 
δτε ό Ίσαάκιος άπέθανεν, 1204 μ .Χ . Ή  δέ Κων)πόλις έλεηλατήθη δεινώς. 
(Τ . Θ. 35).

?Ι σ τ ρ ο ς π ο τ α μ ό ς .  — ’Ονομασία τοΰ Δουνάβεως ΰπο τών αρχαίων. 
Ούτος πηγάζων από τοΰ Μελανός Δρυμοΰ διέρχεται διά Βιέννης, Βουδαπέ
στης καί δεχόμενος παραποτάμους, συμβάλλει μέ τόν Σαΰον είς Βελιγράδιον. 
όπόθεν ακολουθών τά βόριεια τής Βουλγαρίας, καί δεχόμενος πολλά άλλα ΰδα- 
τα αποβαίνει ό σπουδαιότερος ποταμός τής Ευρώπης, καί διά Ρουμανικών ε
δαφών, διά τριών στομίων Σουλινά, 'Αγίου Γεωργίου καί Κίλια χύνεται είς τήν 
Μαύρην θάλασσαν. (Τ . Θ. 29, 30, 35 ).

Ί  σ τ ι α ΐ ο ς.·— Τύραννος τής αρχαίας Μιλήτου. Άκολουθήσας τόν 
Δαρεΐον 'Τστάσπουν κατά τών ΣκυΟών, δέν έπέτρεψε τήν υπό τοΰ Μιλτιάδου 
’Αθηναίου καί τυράννου τής Θρακικής Χερσονήσου προταθείσαν διάλυσιν
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τών γεφυρών τοϋ ’Ίστρου. Τό τέλος του ύπήρξεν οικτρόν. (Τ . Θ. 80).
VT or α υ ρ ο ι . — Σειρά Αύτοκρατόρων τής Κων)πόλεο:>ς, καταγόμε

νων άπό Λέοντος τοΰ Ίσαΰρου, δστις προήρχετο εκ τής Ίσαυρίας τής Μ. 
Άσίας. Μάτην προσεπάθησαν νά μεταρρυθμίσωσι τήν παρεξηγηθείσαν τότε 
είκονολατρείαν καί τόν Μοναχικόν βίον' διό άπεκλήθησαν Είκονομάχοι, ών 
τελευταίος ύπήρξεν ό Θεόφιλος. (Τ . Θ. 8 5 ).

’Ι ω ά ν ν η ς  ό Β ' Κ ο μ ν η ν ό ς  ή Κ α λ ο γ ι ά ν ν η ς 
1.118 — 1143.— Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου. Είς τών αρίστων βασιλέαν 
τής Δυναστείας τών Καμνηνών. ( Τ . Θ. 35 ).

’Ι ω α κ ε ί μ  ό Γ '.—  Πατριάρχης Οικουμενικός. ΈγεννήΟη 1834,. 
έθανε 1912. Ή  πρώτη πατριαρχεία του διήρκεσε άπό τοΰ 1878 — 1884 καί 
ή δεύτερα άπό τό 1901 — 1912. ’Έκτισε τήν Μεγάλη" τοΰ Γένους Σχολήν 
καί τό Ίωακείμειον Παρθεναγωγεΐον έν Φαναρίω, τό ’Ορφανοτροφεΐον έν 
Πριγκήπω καί τήν Σχολήν Γλιοσσών καί Εμπορίου έν Πέρα. (Τ . Θ. 2 9 ).

’Ί  ω ν ε ς.— Κατά μέν τό δόγμα τών άρχαίων ’Ίωνες ώναμάζοντο οί 
■χποτελοΰντες τήν Ελληνικήν φυλήν τήν καταγομένην άπό τοΰ ’Ίωνος υίοΰ 
τοΰ Ξοΰδου καί έγγόνου τοΰ Ελληνος, υίοΰ τοΰ Δευκαλίωνος. Άλλά, κατά 
Εθνολόγους καί ή φυλή αΰτη προήλθεν έκ Βορρά δπως καί αί άλλαι τρεις 
Δωριείς, Αίολεϊς, Α χαιοί. Αί τέσσαρες αύται φυλαί άπετέλεσαν τόν άρ- 
ratov Ελληνισμόν, δστις κατώκησε είς τούς προϊστορικούς χρόνους, τήν πρός 
νότον τοΰ Όλυμπου καί τών Κεραύνιων χώραν. ’Ά ν καί περί τής προελεύ- 
χεως τής ονομασίας ’Ίωνες υπάρχουν ποικίλαι θεωρίαι, ή άτομική μου γνώμη 

είναι δτι ή λέξις ’Ίω ν— ’Ίωνες πρέπει νά άναζητηθή είς τό ρήμα είμι = πο
ρεύομαι έκ τοΰ ΐω άρα ’Ίω ν καί ’Ίωνες είναι ή μετοχή ό ιών, τοΰ ιόντος, άλλά 
διά νά γίνη κύριον όνομα, άνεβιβάσθη ό τόνος καί έγινεν ’Ίω ν . (Τ. Θ. 30).

1C
Κ ά β ε ι ρ ο ι  δ α ί μ ο ν ε ς  = (Μεγάλοι θεοί).—  Έ κ τής Φοινικικής

λέξεως καβέρ = μέγας θεός. Ή  λατρεία τών Κάβειρων έκ Φοινίκης διεδόΟη 
είς Αίγυπτον, δπου έ θεωρούντο δαίμονες. Είς τήν Ελλάδα, ή λατρεία των, 
είχεν είσαχθή κατά τούς άρχαιοτάτους χρόνους. Είς τήν Σαμοθράκην υπήρ
χε ναός τών Κάβειρων δαιμόνων, δπου έτελοΰντο καί Μυστήρια άνάλογα πρός 
τά Έλευσίνια, άποσκοποΰντα είς τό νά καταστήσωσι τούς μυουμένους δικαιό
τερους καί εύσεβεστέρους (Τ . Θ. 30)

Κ ά δ μ ο ς.—Κατά τήν μυθολογίαν υίός Άγήνορος καί Τηλεφάσης. 
Μή δυνηθεί.ς νά εύρη τήν αδελφήν του Εύροοπην, κατέληξεν είς Θήβας δπου 
εκτισε τήν άκρόπολιν Καδμείαν. Οί απόγονοί του έλέγοντο Καδμείοι, οιτινες 
έξήπλωσαν τήν έξουσίαν έπί τής Βοιωτίας καί μέρους τής Φθιώτιδας κατά 
τούς ήρωϊκούς χρόνους. (Τ . Θ. 30).

Κ ά λ α ϊ ς κ α ί  Ζ ή τ η ς . —  Τίοί τοΰ Βορέου, πτερωτοί, οιτινες
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κατεδίωξαν τάς Ά ρπυιας, πού έτρωγον ή έμόλυνον τήν τροφήν τού Φιννέως. 
(Τ . Θ. 3 0 ).

Κ ά λ α τ ι ς.—  Πόλις τής Θράκης έν Κάτω Μοισία έπί τής Β.Δ. παρα
λίας τοΰ Πόντου, τά σημερινά Μαγγάλια τής Ρουμανίας, 44 χιλιόμετρα νο- 
τίως Κωνστάντζης. Εύρίσκονται πολλά νομίσματα Λυσιμάχου. (Τ . Θ . 3 0 ).

Κ α λ λ ι μ ά χ η ς  Ι ω ά ν ν η  ς.—  "Ελλην Φαναριώτης ήγεμών τής 
Μολδαβίας 1758. Περιπεσών είς δυσμένειαν έξωρίσθ'η είς Τένεδον, δπου άπέθα- 
νε κατά τό 1762. Ό  δέ υιός αύτοΰ Καλλιμάχης Γρηγόριος είχε διορισθή 
ώς μέγας διερμηνεύς καί μετά ταΰτα ήγεμών Μολδαβίας 1761. Έκαρατομήθη 
ύπό τής Πύλης 1769 διαρκοΰντος τοΰ Ρωσσοτουρκικοΰ πολέμου. Τά μέλη 
τής οικογένειας του έξωντώθησαν τό 1770 μ. X. Ό  δέ Καλλιμάχης ’Α
λέξανδρος, νεώτερος αδελφός του, έσπούδασεν ιατρικήν καί φιλοσοφίαν. 
Διεδέχθη είς τό αξίωμα Διερμηνέως Αλέξανδρον Μαυρσκορδάτον τόν νεώ- 
τερον. Άπελύθη τό 1788. ΆνεκλήΟη μετά τήν συνθήκην τής Τουρκίας πρός 
τήν Ρωσσίαν τοΰ Καουτσούκ Καϊναρτζίκ. Τό 1795 διωρίσθη Όσποδάρος τής 
Μολδαβίας, τό δέ 1799 έπανήλθεν είς Κων)πολιν. ’Αλλά, τό 182.1, έξωρίσθη 
είς Κλαυδιούπολιν (Μπόλου), δπου άπέθανεν, άφοΰ είδε τούς υιούς του φονευο- 
μένους (Τ . Θ . 2 9 ).

Κ  α λ λ ΐ ν ο ς.— Ελεγειακός ποιητής έξ Εφέσου περί τά μέσα τοΰ 7ου 
π .Χ  αίώνος. Ένεθουσίαζε τούς Έφεσίους, ίνα πολεμώσι κατά τών Κιμ- 
μερίων. (Τ . Θ. 3 0 ).

Κ α λ λ  ι ο ύ π ο λ ι ς . — (Καλλίπαλις) . ’Αρχαία αποικία τών ’Αθηναίων 
έπί τής Θρακικής Χερσονήσου. (Τ . Θ. 25, 29, 30, 3 5 ).

Κ α ν τ α κ ο υ ζ η ν ο ί.— Μεγάλη οικογένεια έν Βυζαντίω κατά τούς 
τελευταίους αιώνας τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας. (Τ . Θ . 29, 35, 3 6 ).

Ε  α π π α δ ο κ ί α.—  Μία τών μεγαλειτέρων χωρών τής Μ. Ά σίας. 
Κατά τινας τό όνομα έδόθη άπό τούς Πέρσας ώς χώρα ίπποτρόφος* διότι είς 
τήν Περσικήν γλώσσαν σημαίνει «χώρα ώραίων ίππων». ’Αλλά, κατ’ άλλους, 
ώνομάσθη άπό τούς Καππάδοκας, οί· οποίοι ήσαν γένος Ίαπετικόν, έγκατε- 
σταθέν έκεί κατά τό 1600 π.Χ. Άλλ’ άναμιγέντες μέ αλλα στοιχεία τής Καυ- 
κασίας άπώλεσαν τά άρχικά γνωρίσματα των. Καί ή μέν Μεγάλη Καππα
δοκία άποτελεί κεντρικήν χώραν τής Μ. Άσίας. Ή  δέ Μικρά Καππαδοκία, 
φθάνει, βορείως, μέχρι τής Μαύρης θαλάσσης. Οί Καππαδόκαι, μετά τήν 
Περσικήν κατάρρευσιν καί τήν υποταγήν των είς τόν Μέγαν Αλέξανδρον, 
έξελληνίσθησαν είς τοιοΰτον βαθμόν, ό)στε είχαν άποβάλει έντελώς τό γλωσ
σικόν των ιδίωμα. Έ πί Ελληνιστικής εποχής άπετέλεσαν έν Μ. Ά σία ιδιαί
τερον άνεξάρτητον κράτος μέ πρωτεύουσαν τά Τύαννα. Έ πί Βυζαντινής επο
χής, ή Καππαδοκία, άπετέλει μέγα έρεισμα στρατιωτικόν διά τούς κατά τών 
Περσών καί έπειτα κατά τών Άρό/κον πολέμους. Πολλοί Καππαδόκαι άνε- 
δείχθησαν μεγάλοι στρατηγοί ώς τινές καί Αύτοκράτορες τοΰ Έλληνοχρι-
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στιανικού ή Βυζαντινού Κράτους. Έ π ί Τουρκοκρατίας κατά τόπους, διατή
ρησαν καί γλώσσαν Ελληνικήν καί θρησκείαν. Είς τά πλειότερα δμως μέ
ρη διετήρησαν μέν τόν χριστιανισμόν, είχον δμως άπωλέσει τήν 'Ελληνι
κήν γλώσσαν. άντικατασταΟεϊσαν ύπό τής Τουρκικής. 'ΟΊ Τούρκοι ονομά
ζουν τούς κατοίκους τής Καππαδοκίας «Καραμανλή» από τού Καραμάνο- 
γλου, ήγεμόνος Σίελτζούκου, (Τ . Θ. 29, 30, 35).

Κ α π ε τ ά ν Ά  ν α σ τ ά σ η ς.—  ’Αρχηγός ληστρικής συμμορίας 
έν Θράκη. (Τ . Θ. 29, 3 2 ).

Κ α π α δ ί σ τ ρ ι α ς  Ί  ω ά ν ν η ς.—  Ό  πρώτος Κυβερνήτης τού 
άπελευ'θερωθ έντος Ελληνικού κράτους κατά τό 1829, έκ Κέρκυρας καταγό
μενος καί διατελέσας πρότερον Άρχικαγκελάριος τής Ρωσσικής Αυλής 
Πετρουπόλεως. Έφονεύθη ύπό τών αδελφών Μαυροίμιχαλαίων, υιών τού 
Πετίρόμπεη έν Ναυπλίω, διότι είχε φυλακίσει τόν πατέρα των. (Τ . Θ· 29) .

Κ α π ο ύ Κ £ χ α γ ι άς.— Άξίωματούχος τού Πατριαρχείου 
Κων)πόλεως έπί Τουρκοκρατίας, οΰτινος έργον ήτο νά διαβιβάζη πρός τόν 
κατά καιρούς Σουλτάνον τά επίσημα έγγραφα, τά άφορώντα τάς σχέσεις 
τού Οίκουμ. Πατριαρχείου πρός τήν 'Τψηλή,ν Πύλην. (Τ . Θ. 29).

Κ ά ρ α ν ο ς.—  Ό  έξ ’Άργους Τημενίδης, δστις μέ πολλούς οπαδούς 
ήλθεν εις Θεσσαλίαν καί παραλαβιον τούς Μακεδόνας, οίτινες κατώκουν είς 
τά δρη μέ τά ποίμνιά των, είσέβαλεν εις τήν πρός βορράν τού Όλυμπου χώ
ραν τών Παιάνων Θρακών καί καταλαβών τήν μεγάλην πεδιάδα, από τού 
Θερμαϊκού Κόλπου μέχρι τής Εδέσσης, έπωνόμασε Μακεδονίαν καί έβασί- 
λευσεν έν αυτή, κατά τό 800 π.Χ. ’Αδελφοί αυτού ήσαν ό Άέροπος καί 
Γουάνης. (Τ . Θ. 3 0 ).

Κ α ρ ά  Χ α λ ή λ  Τ σ ε ν τ έ ρ ε λ η . —  Μέγας Βεζύρης τού Σουλ
τάνου Ό ρχάν έν Προύσση κατά τό 1350 μ.Χ. Ούτος, ώς ερμηνευτής τού 
Κορανίου, έπενόησε τό δικαιολογητικόν διά τό παιδομάζωμα τών χριστιανοπαί- 
δων έν Μ. Άσία, έκ τών όποιων άπετελέσθησαν οι Γενίτσαροι. (Τ. Θ., 35).

Κ α σ τ ά μ π ο λ ι ς.— Χωρίον Ελληνικόν τής Θράκης. (Τ . Θ. 29) .
Κ α λ ό δ ε ν δ ρ ο  ν.— Χωρίον ποιμενικόν Επαρχίας Μυριοφύτου και 

Περιστάσεως. (Τ . Θ. 2 9 ).
Κ α τ α λ ά ν ο ι  ή Κ α τ α λ α ν ο ί .  (Καταλανική Ε τα ιρ ία ).— 

'Τσπανοί έκ τής Καταλανίας μισθοφόροι προσληφθέντες ύπό τού Αύτοκρά
τορος Ανδρονίκου Β ' τού Παλαιολόγου, ίνα πολεμήσωσι τούς Σελτζούκους 
Τούρκους έν Μ. Ά σία 1303. Καί έπολέμησαν μέν, άλλ’ έπειτα, ένεκα δυσ
μενών περιστατικών άπέβησαν εχθροί έντός τών Βυζαντινών χωρών καί 
έπήνεγκον μεγίστας καταστροφάς καί σφαγάς τών κατοίκων δλων τών πα
ραλιακών πόλεων καί χωρίων τής Θράκης από Καλλιπόλεως μέχρι Σηλυ- 
βρίας. Τέλος, τό 1309, έγκατέλειψαν τήν Θράκην καί διασχίσαντες τήν Μα-

r '
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κεδονίαν και Θεσσαλίαν έγκατεστάθησαν είς τήν Βοιωτίαν κα! "Αττικήν 
προσληφθέντες είς τήν υπηρεσίαν τών Φράγκων τής ’Αττικής και ύπερισχύσαν- 
τες αύτών. Τό δέ 1387, έκδιωχθέντες, μετεβλήθησαν είς δεινούς πειρατάς, 
έως δτου έξέλιπον, καθ’ ον χ.ρόνον έξηπλώθησαν οί ’Οθωμανοί είς τάς χώ
ρας ταύτας. (Τ . Θ . 3 5 ).

Κ α τ σ ό ν η ς  Λ ά ,μ π ρ ο ς.—  Έγεννήθη έν Αεβαδεία τής Βοιωτίας 
1752. Νεώτατος είχεν άναμιγή είς τήν έπανάστασιν τών Ελλήνων έπ! Όρλώφ. 
Μετά τήν συνθήκην τοΰ Κιουτσούκ Καϊναρτζέ μεταξύ Αικατερίνης τής Μεγάλης 
και τής Τουρκίας, ήναγκάσθη νά καταφυγή είς τήν Ρωσσίαν, δπου καταταγε'ις 
είς τήν υπηρεσίαν τών Ρώσσων, έπραξε πολλά τά θαυμαστά. Σταλείς δέ διάμε
σου Τεργέστης είς τάς Έλληνικάς θαλάσσας μέ τρία πλοία, κιατώρθωσε νά συγ
κρότηση άξιόλογον πειρατικόν στόλον, επιτιθέμενος κατά τών Τουρκικών 
πλοίων πολεμικών ή μεταγωγικών, βυθίζων ή αίχμαλωτίζων ταΰτα, άποβάς 
τό φόβητρον τών Τούρκων, κατά τό 1787. Άλλ’ ή Αικατερίνη έπιτυχοΰσα 
παρά τών Τούρκων πολλάς ώφελείας, άνεκάλεσεν αύτόν. Μή ύπακούσας, έ- 
ξηκολούθησε τόν αγώνα του. Άλλ’ είς μίαν ναυμαχίαν, παρά τήν Ά δρον, 
κυκλωθείς, ύπό μεγάλου Τουρκικού στόλου, άπώλεσε τά πλοία του κα! αυτός 
πληγωθείς, ήναγκάσθη, μετά αγωνιώδεις περιπετείας, νά φθάση είς τήν 
Ρωσσίαν , δπου ιδμως αντί. αμοιβής, περιεφρονήθη ύπό τής Αικατερίνης διά 
τήν πρώην απείθειαν του. Μετά τόν θάνατον τής Αικατερίνης ό υιός της 
Αύτοκράτωρ Παύλος, άνεγνώιρισε τό δίκαιον και τόν άντήμειψεν. Άπέθανε 
τώ 1804 έν Καρασόϊ. (Τ . Θ. 29 ).

Κ α ύ κ ω ν  ε ς.—ιΚαύκωνες ήσαν λαός Πελασγικός κα! κατώκουν κατά τούς ή- 
ρωϊκούς χρόνους τήν Ήλιδία τής Πελοπόννησου, τής όποιας οί κάτοικοι ώ- 
νομάζοντο κα! Έπειο! ώς μίγμα Καυκώνων, Αελέγων κα! ’Αχαιών. (Τ . Θ . 30).

Κ ε λ ε ό ς.—  Τίός τοϋ Έλευσίνου, βασιλέως τής ύπ’ αύτοΰ κληθείσης 
Έλευσΐνος κα! εγγονος τοΰ Κραναοΰ. Είς τόν οίκον τούτου έφιλοξενήθη 
ή θεά Δημήτηρ. Ό  Κελεός υπήρξε κα! πρώτος ίερεύς είς τόν ναόν τής Δή- 
μητρος. (Τ. Θ. 30).

Κ έ ν τ α υ ρ ο  ι.—  Ααός μυθώδης, κιατώκει τό Πήλιον. Ή  δνομασία 
προέρχεται άπό τήν Αιγυπτιακήν λέξιν Κέντ κα! Αΰρ =  υίός δ c/ύλης γυ- 
ναικός. 'Ησαν ιππικόν έθνος. Άλλ’ ή φαντασία τών μυθικών ανθρώπων έ- 
πλασεν αύτούς ίος όντα κατά τό έμπροσθεν μέρος ανθρώπους μέ χεΐρας, κα
τά δέ τό όπισθεν ίππους. ’Εν τή μυθολογία άναφέρεται κα! μάχη μεταξύ 
Κενταύρων και τοΰ Θεσσαλικοΰ γένους τών Ααπιθών, είς τήν οποίαν έλαβε 
μέρος και δ Θησεύς, ώς βοηθός τοΰ βασιλέως τών Ααπιθών Πειρίθου, διά 
τήν 'Ιπποδάμειαν, σύζυγον τοΰ Πειρίθου. Τινές Ισχυρίζονται δτι απόγονοι 
τών Ααπιθών είναι οί σημερινό! έν Ήπείρω κα! Αλβανία κατοικοΰντες 
Λιάπιδες, φυλή Αλβανική. (Τ . Θ. 3 0 ).
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Κ ε ρ α ΰ ν ε ι. α ’Ό  ρ η.— Γνωστή οροσειρά τής Βορ. Ήπειροί). 
(Τ . Θ. 3 0 ).

Κ ρ α υ λ- ό ς Π τ ο λ ε μ α ί ο  ς..— Τΐός Πτολεμαίου τοΰ Λόγου. 
Αποκληρωθείς κατέφυγε ν είς Θράκην πρός Λυσίμαχον. Εκεΐθεν πρός Σ έ
λευκον, ον έβοήθησε κατά Λυσιμάχου, ον διεδέχθη είς Θράκην και Μακε
δονίαν, δαλοφονήσας τόν Σέλευκον έν Καρδία. ’Έπεσε μαχόμενος κατά τών 
είσβαλόντων Γαλατών 280 π .Χ . (Τ . Θ. 3 0 ).

Κ ε ρ σ ο β λ έ π τ η ς.·— Βασιλεύς τών Όδρυσσών Θρακών, σύγχρονος 
Φιλίππου Β ' τής Μακεδονίας καί τοΰ ’Αθηναίου ΔημασΟένους 350 π. X. 
Τίός Κότυος τοΰ Α '. Άφήρεσεν άπό τους Αθηναίους τήν Θρακικήν Χερ
σόνησον. Έβοήθησε τούς ’Αθηναίους κατά Φιλίππου έν Όλύνθω τής Χαλ
κιδικής. Τό 34,2 ΰπετάγη είς τόν Φίλιππον. Άπέθανε τό 340 έν τή πρωτευ- 
ούση του «Κύψε.λα». (Τ . Θ. 30 ).

Κ ε σ σ ά ν η.—  Γνωστή πόλις τής Άνατ. Θράκης. Έ π! τοΰ Μεσαίω
ν ος έλέγετο Ρύσιον, υπό δέ τών Τούρκων Ρουσκιοΐ. (Τ . Θ. 29, 3 5 ).

Κ ια ,μ ή λ  Π α σ ά  ς.—  Λιάσημος πολιτικός τής Τουρκίας έπ! Χαμήτ 
Β ',  έπί σειράν έτών Μέγας Βεζύρης, Κύπριος τήν καταγωγήν καί ’Αγγλό
φιλος. Μετά τό Σύνταγμα τών Νεοτούρκων 1908, βλέπων τό Μέγα Κοι- 
νυβάύλιον άποτελούμενον άπό Μουσουλμανικά έθνη Τούρκων, ’Αράβων, 
Κούρδων, ’Αλβανών και άπό Χριστιανικά Ελλήνων, Σύρων, ’Αρμενίων 
και Εβραίων, δτι κατηναλίσκετο είς απεραντολογίας και φυλετικός διαμά- 
χας ανωφελείς καί άκάρπους, έλεγε «Προτιμώ έν Συμβούλων τοΰ Κράτους, 
άποτελούμενον άπό GO πρόσωπα ειδικά έξ έκάσταυ κλάδου, άπό έν τοιοΰτον 
Κίίΐνοβούλιον άπό 600 αντιπροσώπους τών διαφόρων Εθνοτήτων, οί δποΐοι 
αναλίσκονται είς άγονους συζητήσεις». (Τ . Θ. 29).

Κ ί ε β ο  ν.— Πόλις τής Δ. Ρωσσίας παρά τόν Λνεΐστερ. Πρώτη 
πρωτεύουσα τοΰ Ρωσσικοΰ Κράτους έπί τών άπογόνων τοΰ Ρούρικ. Είναι καί 
ιερά πόλις τοΰ Ρωσσικοΰ Έθνους* διότι έκεί έγένετο τό βάπτισμα τοΰ Ρωσσι- 
κοΰ λαοΰ κατά τόν έκχριστιανισμόν του έπί τοΰ πρώτου έκχριστιανισθέντας 
Τσάρου Βλαδιμήρου. (Τ . Θ. 3 5 ).

Κ ί μ ω ν . — Τίός τοΰ νικητοΰ τοΰ Μαραθώνος Μιλτιάδου. Άναλαιβών 
τήν στρατηγίαν τών ’Αθηναίων, μετά τήν έν Πλαταιαΐς καταστροφήν τών 
Περσών, έκαθάρισε δλας τάς. Έλληνικάς αποικίας άπό τούς Πέρσας καί ίδρυσε 
τήν μεγάλην Ηγεμονίαν τών ’Αθηναίων. Άπέθανε πολεμών έν Κιτίιρ τής 
Κύπρου κατά τών Περσών. (Τ . Θ. 30).

Κ ί κ ο ν ε ς ή Β ί σ τ ω ν ε ς.—  Άρχια,ΐον Θρακικόν έθνος μεταξύ 
Πιστωνίδος λίμνης καί τών εκβολών τοΰ Έβρου. Πολεμικοί καί ώς πεζοί καί 
ώς ιππείς. I Ιόλεις αύτών ήσαν ή Ξάνθεια (Ξάνθη) ή Μαρώνεια καί ή "I- 
σμαρος. Έ μυ0αλογοΰντο δτι ήσαν απόγονοι τοΰ Κίκονος, υίοΰ τοΰ ’Απόλλω
νος καί τής Ροδόπης. Σύμμαχοι τών Τ,ρώων. (Τ . Θ. 30 ).

Κ  ί λ ι ξ, Κ ι λ ι κ ί α ,  Κ  ί  λ ι  κ ε ς.— Τίός τοΰ Άγήνορος καί Τη ·
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λεφάσσης, αδελφός τού Κάδμου, τοΰ Φοίνικος κα! της Ευρώπης, δστις μή 
δυνηθε'ις νά εύρη αυτήν, κατέληξεν είς τήν ΰπ’ αύτοΰ όνομασθεΐσαν Κιλι
κίαν κα! έγένετο γενάρχης τών Κιλίκων, είς τά νότια της Μ. Άσίας. 
(Τ . Θ . 30 ).

Κ ι ο υ τ σ ο ΰ κ Κ  α ϊ  ν α ρ τ ζ έ.— Χωρίον τής Ρουμανίας, απέ
ναντι τής Σιλιστρίας, παρά τόν Δούναβιν. ’Ονομαστόν διά τήν συνθήκην 
μεταξύ Ρωσσίας και Τουρκίας 1774 μετά εξαετή πόλεμον, έπ! Ό ρλώφ. 
(Τ . Θ . 29 ).

Κ ι ο π ρ ο υ λ ή.— ’Όνομα περίφημου οικογένειας ’Οθωμανών, ήτις 
κατά τόν .17ον αιώνα διεδραμάτισε σπουδαΐον ρόλον έν τή Τουρκική 'Ιστορία 
δΓ αλληλοδιαδόχων μεγάλων Βεζυρών έκ τών μελών της. (Τ . Θ. 29).

Κ λ ε ά ν ω ρ  ό ’Αρκάς.—  Φαλαγγάρχης τοΰ Ξενοφώντος κατά τήν μετά 
τοΰ Σεύθου σύμπραξιν αύτοΰ. (Τ . Θ. 30).

Κ  λ έ α ν δ ρ ο ς.— 'Αρμοστής τής Σπάρτης είς τό Βυζάντιον, δ άντι- 
καταατήσας τόν Κλέαρχον λόγω παραπόνων τών Βυζαντινών. (Τ . Θ. 30) .

Κ λ έ α ρ χ ο ς . —  Αρμοστής τής Σπάρτης είς τό Βυζάντιον, διορι- 
σθείς ώπό τοΰ Λυσσάνδρου. (Τ . Θ. 3 0 ).

Κ λ έ α ρ χ ο  ς — Αρμοστής τής Σπάρτης είς τό Βυζάντιον, δισρι- 
ύπηρεσίαν τοΰ Κύρου τοΰ νεωτέρου κα! έγένετο αρχηγός τών Μυρίων. 
(Τ. Θ. 30)..

Κ λ ε ο π ά τ ρ  α.— Ή  περίφημος βασίλισσα τής Αίγυπτου, γόνος τών 
Γίτολεμαίιον, ή τελευταία τής Μακεδονικής δυναστείας τών Λαγιδών. 'Τπήρ- 
ξε σύζυγος τοΰ Ιουλίου ,Κιαίσαρος κα! μετά ταΰτα τοΰ Μάρκου ’Αντωνίου, 
μετά τοΰ όποιου συναπέθανε, διά νά μή στολίση τόν θρίαμβον τοΰ Όκταβίου 
μετά τήν έν Άκτίω  ναυμαχίαν. (Τ . Θ. 3 0 ).

Κ λ έ φ τ ε ς.— Οί 'Έλληνες οί όποιοι, έπ! Τουρκοκρατίας, άπαφεύ- 
γοντες τήν δουλείαν, κατέφευγον είς τά ορη, όπόθεν έξηκαλούθουν πολε- 
μοΰντες κατά τών Τούρκων. (Τ . Θ. 29).

Κ λ υ τ α ι μ ν ή σ τ ρ α.—  'Η  σύζυγος τοΰ Άγαμέμνονος, μήτηρ τοΰ 
Ό  ρέστου κα! τής Ήλέκτρας. Συντελέσασα εις τόν φόνον τοΰ συζύγου της 
οπό τοΰ έξαδέλφου του Αίγίσθσυ, έΟανατώθη ύπό τοΰ υίοΰ της Όρέστου έν 
Μυκήναις μετά τόν Τρωικόν πόλεμον. (Τ . Θ. 30) .

Κ ι ο  σ έ Μ ε χ μ έ τ.—  Τούρκος στρατηγός, δστις διωρίσθη Βαλής 
τής Πελοπόννησου τό 1821. Είσέβαλεν είς τήν Ελλάδα κα! ένίκησε τόν ’Α
θανάσιον Διάκον. ’Έλαβε μέρος είς τήν πολιορκίαν τού Ά λή Πασά ώς και 
είς τήν καταστροφήν τοΰ Δράμαλη ύπό τοΰ θεοδώρου Κολοκοτρώνη έν 
Λερβενακίοις. ’Έπειτα, ήττηθείς έν Καυκάσιο ύπό τοΰ Ρώσσου στρατηγοΰ 
Πάσκεβιτς, περιεφρονήθη ύπό τής Πύλης κα! άπέθανεν έν τή γενετείρςι του 
Τραπεζοΰντι 1832. (Τ . Θ . 2 9 ).
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Κ ο κ κ υ τ ό ς.— (Κωκυτός). Παραπόταμος τοΰ Άχέροντος, (Βουβό) 
ποταμού τοΰ "Αδου εις Θεσπρωτίαν. Ό  "Ομηρος είς τήν Όδΰσσειαν μετ’ αύτοΰ 
αναφέρει και τόν Πυριφλεγέθοντα. (Τ . Θ. 3 0 ).

Κ ο μ ν η ν ό ς  Ί  σ α ά κ ι ο ς.—  Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου 
1057 — 1059.

Κ ο μ ν η ν ό ς  Ί  σ α ά κ ι ο ς Β '.—  Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου 
1185 — 1195 καί 1203 —  1204 (Δ ' Σταυροφορία).

Κ ο μ ν η ν ό ς  ’Α λ έ ξ ι ο  ς.— Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου 1081— 
1118 (Α ' Σταυροφορία).

Κ ο μ ν η ν ό ς  Ι ω ά ν ν η ς  ή Κ α λ ο γ ι ά ν ν η  ς.— Τίός τοΰ 
προηγουμένου 1118 - 1143. (Τ . Θ . 35, 36).

Κ ο μ ν η ν ό ς  Μ α ν ο υ ή λ .—  Αύτοκράτωρ, υιός τοΰ Καλογιάννη 
1143 - 1180. 'Τπήρξεν δ άνδρειότερας βασιλεύς τοΰ Βυζαντινοΰ κράτους. 
Έπί τής βασιλείας του έγένετο ή Β ' Σταυροφορία ύπό τήν αρχηγίαν τοΰ 
συγγάμβρου του αύτοκράτορος τών Γερμανών Κονράδου μέ δλα τά δεινά 
επακόλουθά της. (Τ. Θ. 35, 36).

Κ ο μ ν η ν ό ς  ’Α ν δ ρ ό ν ι κ ο ς  Α '.— 1183 - 1185. Τίός Ίσαα
κίου Κομνηνοΰ. Αύτοκράτωρ μέ πολλά προσόντα καί μέ πλεΐστα ελαττώ
ματα. Άπέβη λίαν επιβλαβής. (Τ . Θ . 29, 3 5 ).

Κ ο μ ο τ η ν ή , —  Μεσαιωνική πόλις τής Δυτικής Θράκης. Σήμερον 
έ'δρα τής Νομαρχίας Ροδόπης. Τουρκιστί Κιομουρτζίνα. (Τ . Θ. 29, 35).

Κ ό ρ ο ι β ο ς.—  ’Αρχαίος Ίίλεΐος νικητής τών πρώτων ’Ολυμπιακών 
αγώνων κατά 776 π.Χ. δτε ήρχισαν οιί Ιστορικοί χρόνοι κατά ’Ολυμπιά
δας. Ή  πρώτη ’Ολυμπίάς έκλήθη ’Ολυμπίάς Κοροίβου. (Τ . Θ. 30).

Κ ο ρ ρ ά δ ο ς.— Αύτοκράτωρ τών Γερμανών, όδηγήσας τήν Β ' 
Σταυροφορίαν, ήτις έπροξένησε βλάβας είς τό Βυζαντινόν κράτος έπί Μα
νουήλ τοΰ Κομνηνοΰ, μεθ’ ου συνεδέετο ώς σύγγαμβρος. (Τ . Θ. 35) .

Κ ο τ τ υ τ ώ .— Θεά τών Θρακών, τής δποίας ή λατρεία εΐχεν είσ- 
αχθή καί εις ’Αθήνας. Κοττύτεια μυστήρια έλέγοντο αί τελεταί, καθ’ άς 
οί μυούμενοι έβαπτίζοντο ολόγυμνοι έντός κολυμβήθρας ΰδατος. (Τ . Θ . 30).

Κ ό τ υ ε ς.—-Διάφοροι βασιλείς τών Όδρυσσών Θρακών. Κότυς δ 
Α' υίός τοΰ Σεύθου τοΰ Α '. Έκυριάρχησε πάσης τής Θράκης 383 —  360 
π.Χ. ’Έκαμε γαμβρόν έπί θυγατρί τόν Άθηναΐον στρατηγόν Ίφικράτην. Έ- 
φιονεύθη ύπό τών Πλατωνικών Πύθωνος καί Ήρακλεΐδου ώς εχθρός τής 
ελευθερίας. (Τ . Θ. 30).

Κ ό τ υ ς Β '.—  ’Έγγονος τοΰ προηγουμένου. Σύγχρονος τοΰ Περσέως. 
’Τπήρξεν δ μόνος σύμμαχος τών Μακεδόνων κατά τών Ρωμαίων 171 π .Χ . 
(Τ . Θ. 3 0 ).

Κ ό τ υ ς  Γ '.4— ’Έγγονος τοΰ προηγουμένου. Φίλος τοΰ Ρωμαίου
Πομπηΐου. ( Τ . Θ . 30) .

« Θ Ρ Α Κ ΙΚ Α ®  17
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Κ ό τ υ ς Δ ' δ Μ έ γ α  ς.—  Φίλος τοΰ Αύγούστου Καίσαρος. 
Έβασίλευσε 12 —  19 μ.Χ. Ούτος υπήρξε cpέλος τών γραμμάτων. Πρός 
αυτόν είχε γράψει δ ποιητής τών Ρωμαίων ’Οβίδιος από τούς Τόμους, δπου 
ήτο εξόριστος καί έζήτει νά τώ έπιτρέψη νά έ'λθη παρ’ αύτω εν Βιζΰη. 
(Τ . 0 .  30 ).

Κ ο ύ μ β α ο ν . — Παραλιακόν χωρίον τής Ά νατ. Θράκης παρά τήν 
Ραιδεστό,ν Προποντίδος. Είχεν άκμαίαν Έλλ. Κοινότητα. (Τ . Θ . 29, 35).

Κ ο υ μ π ά σ ο γ λ  ου  Μ α ν ώ λ η ς.— Μέλος ληστρικής συμμορίας, 
ήτις εδρασεν έν Θράκη κατά τό 1880 καί εξής. (Τ . Θ. 29).

Κ ο ν ρ η τ ε ς.—  Φυλή προελληνική, κατοικούσα έν Κρήτη. Ούτοι 
έφΰλαττον τό άντρον δπου άνετρέφετο δ Ζευς. Κουρήτες (Κρήτες). (Τ. Θ. 30).

Κ ο ύ κ ο  ύ - π ε τ ρ ο  ς.—  Ό  εξ Άμιένης τής 'Γαλλίας μοναχός, δ έξε- 
γείρας τήν Α 7 Σταυροφορίαν, καθ’ ήν, οδηγών έν σύμμικτον πλήθος Ευρω
παίων καί διαπεράσας διά Βοσπόρου είς Μ. Άσίαν έπαθεν άνήκοιυστον 
ήτταν. (Τ . Θ . 3 5 ).

Κ ο υ ρ ο π α λ ά τ η  ς.— Άνώτατον αξίωμα τής Βυζαντινής Αυλής. 
Ίεραρχικώς ήρχετο αμέσως μετά τόν βασιλέα, διαχειριζόμενος άντ’ αυτού 
τήν έξουσίαν είς πλείστας περιπτώσεις. (Τ. Θ. 35 ).

Κ ο ρ π ΐ λ ο ι.— Αρχαίος λαός τής Θράκης, οίκων μεταξύ τής χώρας 
τών Εικόνων καί τού 'Έβρου. Κορπιλική έΟεωρεϊτο καί ή Ά ψινθίς μεταξύ 
τού Μέλανος κόλπου καί τής Αίνου. ( Τ . Θ . 30) .

Κ  ο υ τ  ρ η γ ο ύ ρ ο ι θ ύ ν ν ο  ι.—  Λαός Τουρκικής καταγο^γής. 
Έ ξ  αυτών κατάγονται οί Προβούλγαροι. Έ π ί Ζήνωνος αύτοκράτορος έμφα- 
νίζονται ώς σύμμαχοι τού Βυζαντίου 474 —  490 κατά τών Όστρογότθων. 
Ά λλ’ έπί ’Ιουστινιανού δ Ζαβεργάν (αρχηγός) μέ τούς Κουτρηγούρους έπέ
δραμον διά Θράκης κατά τής Κων) πόλεως. Άπεκρούσθησαν ύπό τού Βε- 
λισσαρίου έξωθεν τής Κων) πόλεως. (Τ . Θ. 35 ).

Κ ρ α ν α ό ς.— Μυθικός ήρως τής Αττικής διάδοχος τού Κέκροπος 
καί βασιλεύς. Έξεθρονίσθη ύπό τού Άμφικτύανος υιού τού Δευκαλίωνος 
καί αδελφού τού Έλληνος. Οί απόγονοι τού Κραναού συνεχωνεύθησαν μέ 
άλλους έν Αττική. (Τ . Θ. 30).

Κ ρ α τ ε ρ ό ς  ή Κ ρ ά τ ε ρ ο ς.— Έκ τών ήρωϊκωτέρων στρα- 
τηγών τού Μ. Αλεξάνδρου. Έ πραξε πολλά καί Μεγάλα έργα. Άλλά μετά 
τόν 'θάνατον τού Αλεξάνδρου, κατά τούς αγώνας τών ’Επιγόνων, πολέμων 
κατά Εύμένους 321 π.Χ., ήττήθη έν Καππαδοκία καί πληγωθείς άπέθανεν. 
(Τ . Θ. 30 ).

Κ ρ ε σ φ ό ν τ η  ς.— Είς τών τριών Ήρακλειδών κατά τήν κάθοδον 
τών Δωριέων εις Πελοπόννησον. Έβασίλευσεν είς Μεσσηνίαν. ( Τ . Θ . 3 0 ).

Κ ρ ι θ ι ά.—  Α ρχαία Κριθωτή. Μεσόγειος κώμη είς τόν νότον τής 
Θρακ. Χερσονήσου. Άπετέλει σπουδαίαν 'Ελλην. Κοινότητα. (Τ. Θ. 29, 30 ).
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Κ ρ ή σ τ ω ν ε ς.— ’Αρχαίος Θρακικός λαός. Κατώκει εις τά νότια 
τής Μακεδονίας περί τόν Λαγκαδαν. Έλέγοντα και Βισάλται ή καί Μύγδο- 
νες. Πόλεις Κρηστώνων ήσαν Άντιγόνεια, Ξυλόπολις, Τέρπυλος, Καραβία. 
Γυναικόκαστρον. (Τ. Θ . 3 0 ).

Κ ρ ο β υ ζ ο ί.— ’Αρχαίος θρακικός λαός Β.Α. τοϋ Αίμου καί Β.Λ. 
του Εϋξείνου Πόντου, επί τής Ρουμανικής Δοβρουτζας. (Τ . Θ. 3 0 ).

Κ ρ ο υ ν ο ί.—  Πόλις είς τά παράλια τής Κάτω Μοισίας (Βουλγα
ρίας) μεταξύ Βίζωνος καί ’Οδησσού (Β άρνας). Μετωνομάσθη Διονυσόπολις 
(Μπαλτζίκ). (Τ . θ .  30, 3 5 ).

Κ τ η σ ι φ ώ ν.— Πόλις τής Βαβυλώνιακής χώρας επί τής άριστεράς 
όχθης τοϋ Τίγρητος, κτισθεΐσα έπί τής Ελληνιστικής έπο>χής ώς καί ή Σε- 
λεύκεια ύπό τών Σελευκιδών βασιλείαν. Έ πί τών Πάρθων ήκμασε καί αντι
κατέστησε τήν Βαβυλώνα. Έ πί Νέων Περσών υπήρξε πρωτεύουσα. Έπί 
Αράβων παρήκμασε καί άντικατεστάθη ύπό τής Βαγδάτης. (Τ . Θ. 30, 35).

Κ ύ ρ ο ς.— Ό  Μέγας, ιδρυτής τοϋ Περσικού κράτους, υιός Καμιβύ- 
σου καί τής Μήδειας Μανδάνης. Πολεμήσας κατά τού θείου του Κυαξάρους, 
βασιλέως τών Μήδιον, κατέλυσε τό κράτος τούτου καί έξήλθεν είς μεγάλας κα
τακτήσεις. Β ' Κ ύ ρ ο ς  ό Ν ε ώ τ ε ρ ο ς υιός Δαρείου Β ' τοϋ Ή χου, 
σατράπης τής Λυδίας, ό παραλαβών τούς Μυρίαυς "Ελληνας καί οδηγησας 
αυτούς κατά τοϋ αδελφού του Άρταξέρξου. Έφονεύθη είς την έν Κουνα- 
ξοις μάχην, 401 π.Χ. ώς αναφέρει δ Ξενοφών. (Τ . Θ. 3 0 ).

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ι  Α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ε ς  τ ο ϋ  Β υ ζ α ν τ ι 
ν ο ύ  Κ ρ ά τ ο υ ς.—

1ος Κ ω ν )  τ ί ν ο ς  δ Μ έ γ α ς  κ α ί  " Α γ ι ο  ς.—  Τίός τοϋ 
Ρωμαίου Κωνσταντίου καί τής Έλληνίδος Ελένης. Ό  πρώτος Χριστιανός 
Αύτοκράτωρ δ κηρύξας τόν χριστιανισμόν ιός επικρατούσαν θρησκείαν καί 
μετενεγκών τόν αύτοκρατορικόν θρόνον καί τήν Σύγκλητον έκ Ρώμης είς 
τό Βυζάντιον 330 μ.Χ. (Τ . Θ. 30, 3 5 ).

2ος Κ ω ν ) τ ΐ ν ο ς υ ι ό ς  Ή  ρ α κ λ ε ί ο υ.—  641 - 646 ( Τ . Θ . 35).
3ος Κ ω ν ) τ ΐ ν ο ς  ή Κ ώ ν σ τ α ς Β '.—  Τίός τοϋ προηγουμένου

καί έγγονος Ηρακλείου. (Τ . Θ . 3 5 ).
4ος Κ ω ν ) τ ΐ ν ο ς  δ Π α γ ω ν α τ ο  ς.—  668 - 685. 'Τπήρξεν

έκ τών ήρωϊκωτέριυν βασιλέων τού Βυζαντίου. Ή το δ πρεσβύτερος υιός τοϋ 
προηγουμένου. Έπολέμησεν έν Ιταλία  τούς Λογγοβάρδους καί τούς ^Αρα
βας. (Τ . Θ. 35).

5ος Κ ω ν ) τ ΐ ν ο ς  ό Κ ο π ρ ώ ν υ μ ο ς.—  741 - 775. Έπολέμησεν
έπί έτη τούς Χαλίφας τών ’Αράβων Άλμαμούν καί Άλμουτασέμ, καί τούς
Βουλγάρους. (Τ . Θ. 3 5 ).

6ος Κ ω ν )  τ ί ν ο ς  υ ι ό ς  τ ο ύ  Λ έ ο ν τ ο ς  Ε ' καί Ειρήνης
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τής “Αττικής.—  Έπετροπεύθη υπό τής μητρός του. Άλλ’ ένηλικιωθείς έτυ- 
φλώθη ύπ’ αυτής 790 - 797. ( Τ . Θ . 35) .

7 ος Κ ω ν )  τ ί ν ο ς  Π ο ρ φ υ ρ ο γ έ ν ν η τ ο  ς.— 913— 959. 
Τίός Λέοντος Σ Τ ' τοΰ Σοφού. Έπετροπεύθη υπό τοΰ θείου του ’Αλεξάνδρου 
καί έπειτα ύπό τοΰ στρατηγού Ρωμανού τοΰ Λεκαπηνοΰ. Καί τέλος ύπό τής 
συζύγου του Ελένης καί τοΰ Βασιλείου Πετεινού. Συνέγραψε Βυζαν
τινήν 'Ιστορίαν μέχρι τής εποχής του. Βίον Βασιλείου Α '. Επίσης συνέ- 
γραψε τήν επικρατούσαν τάξιν έν τοΐς άνακτόροις ώς καί εις τήν διοίκησιν 
τής χώρας (περί 'θεμάτων) καί είς τάς σχέσεις πρός τά αλλα κράτη. 'Τ- 
,πήρξε μάλλον συγγραφεύς ή βασιλεύς. Τήν βασιλείαν του όμως έλάμπρυ- 
ναν διάφοροι έξοχοι άνδρες καί έν πολεμώ καί έν ειρήνη. ( Τ .Θ .  35 ).

8ος Κ ω ν ) τ ΐ ν ο ς  1026 —  1028.—· Τίός Ρωμανού Β ' καί έγγονος 
Πορφυρογεννήταυ. Νεώτερος αδελφός Βασιλείου Βουλγαροκτόνου. Κατ’ 
ονομα συμβασιλεύς μέ τόν Βασίλειον, μετά τόν θάνατον τοΰ οποίου έκυβέρ- 
νησε κακώς· διότι δέν είχε κανέν προσόν διά νά άρχη (Τ . Θ . 35 ).

9ος Κ ω ν )  τ ί ν ο ς  ό Μ ο ν ο μ ά χ ο ς . —  Σύζυγος τής αδελφής 
τοΰ Βασιλείου, Ζωής, μέ τήν οποίαν συνεβασίλευσε 1042 —  1050. Παρά τό 
έπώνυμύν του ήτο βασιλεύς ειρηνικός καί αγαθοεργός. (Τ . Θ . 35).

Κ ω ν ) τ ι ν ο ς ό Δ ο ύ κ α ς.—  Διεδέχθη Ίσαάκιον τόν Κομνη- 
νόν 1059 —  1067. Κατήγετο έκ τής επιφανούς οικογένειας τών Λουκάδων. 
Μάλλον φιλειρηνικός καί απόλεμος. Τό κράτος άπώλεσε πολλά έπί τής βα
σιλείας του; Έ ν μέν τή Άσία άπό τούς Σίελτζούκους, έν δέ τή Ευρώπη οί 
Ούγγροι έκυρίευσαν τό Βελιγράδιον, οί δέ Κομάνοι ή Κανκάρ Οΰζοι έπε- 
ξέτειναν έν Μακεδονία τάς έπιδρομάς των μέχρι Θεσσαλονίκης. (Τ . Θ. 35).

Κ ω ν ) τ ΐ ν ο ς ό  Ι Ι α λ α ι ο λ ό γ ο  ς.—  1449 — 1453. ’Αδελφός
Ίιοάννου τοΰ Η '.  Ικανότατος βασιλεύς, άλλ’ ατυχέστατος. Έ πί τής τετρα
ετούς βασιλείας του, τό άλλοτε μέγα Βυζαντινόν κράτος, περιωρίζετο είς 
μόνην σχεδόν τήν Κων)πολιν. ’Έπεσεν ήροοϊκώς μαχόμενος, ύπερασπίζων 
τήν Πόλιν κατά Μωάμεθ τοΰ Β ' Σουλτάνου τών ’Οθωμανών. 'Τπήρξεν 
ό τελευταίος, τών 'Ελλήνων βασιλέων τοΰ Βυζαντίου. (Τ . Θ. 3 5 ).

Κ ω ν σ τ ά ν τ ι ο ς  δ X λ ω ρ ό ς.— Πατήρ τοΰ Μεγάλου Κων) 
τίνου. Είχε διορισθή ύπό τοΰ Διοκλητιανοΰ, Καΐσαρ τής Γαλατίας . και 
Βρεττανίας. (Τ . Θ. 3 5 ).

Κ ω ν σ τ α ν τ ί α . ; —  ’Αδελφή τοΰ Μεγ. Κων)τίνου. (Τ. Θ. 30, 35).
Κ  οο ν ) π ο λ ι ς.— Τό άλλοτε Βυζάντιον δπερ ένεκα τής στρατηγικής 

Οέσεώς του, μεταξύ Ευρώπης καί ’Ασίας καί δύο θαλασσών, Πόντου καί 
Μεσογείου καί δύο πορθμών, Βοσπόρου καί Ελλησπόντου, έξελέγη ύπό Κων) 
τίνου τοΰ Μεγάλου ώς νέα πρωτεύουσα τοΰ τότε παγκοσμίου Ρωμαϊκού κρά
τους, αντί τής Ρώμης. 'Τπήρξεν πρωτεύουσα τής μετά ταύτα Βυζαντινής ή 
Ελληνοχριστιανικής Αυτοκρατορίας άπό τού 330 μ.Χ. μέχρι τοΰ 1453,



ήτοι το δλον .1123 έτη. (Διά τήν ακρίβειαν, άφαιρουμένων τών 57 ετών 
τής Φραγκοκρατίας, 1066 ετη). (Τ . Θ. 29, 30, 3 5 ).

Α
Λ α ζ ο ί.—■ Οι κάτοικοι τής Ααζικής χώρας, συγγενείς τών Μεγγρέλλοον 

καί Τβήρων τοΰ Καύκασού. Μέρος έξισλαμίσθη υπό τών Τούρκων καί ονο
μάζονται Λάζ, ή δέ χώρα των Λαζιστάν. Μέρος είναι χριστιανοί καί κατοι
κούν τήν σημερινήν Γεωργιανήν χώραν υπό όνομα Γεωργιανοί. (Τ . Θ. 3 5 ).

Λ α λ ά Μ ο υ σ τ α  φ ά ς.— (1535 — 1580). Μέγας Βεζύρης τής 
Τουρκίας έπί Σελήμ Β '.  Έστρατήγησε κατά τήν κατάληψιν τής Κύπρου υπό 
τών ’Οθωμανών. Σφαγεΰς άλωΟέντων, (Τ . Θ . 2 9 ).

Λ α ci δ άιμ α ς. Φ ω κ α ε ύ ς.—  Τύραννος τής Φωκαίας. Έξεστράτευ
σε μέ τόν Δαρεΐον κατά Σκυθών. Συνετάχθη μέ τούς μή δεχθέντας τήν κατα
στροφήν τών γεφυρών, ώς έπρότεινεν, δ Μιλτιάδης. (Τ . θ .  30).

Ά ά σ κ α ρ ι ς Θ ε ό δ ω ρ ο  ς.—  Ό  ιδρυτής τοΰ Ελληνικού Κράτους 
τής Νικαίας μετά τήν διανομήν τών χοορών υπό τών Φράγκων καί Βενετών 
1204 μ .Χ . (Τ . Θ . 3 5 ).

Λ ε β α ί α.— ’Αρχαία πόλις τής Μακεδονίας παρά τά όρια τής ’Ιλλυ
ρίας. 'Τπήρξε προκεύουσα τών έκ Θεσσαλίας είσβαλόντων Μακεδνών, προ 
τής Εδέσσης. (Τ . Θ . 3 0 ).

Λ ε ό ν τ ι ο ς.— Αΰτοκράτωρ Κων)πόλεως 695 —  698. 'Τπήρξε στρα
τηγός. Έπολέμησε τούς ’Άραβας. Έπανεστάτησε κατά ’Ιουστινιανού τοΰ Β ',  
τόν όποιον έρρινατόμησε καί έξώρισεν είς Χέρσωνα. Ά λλ’ δτε δ ’Ιουστινιανός 
δ Ρινότμητος άνακατέλαβε τόν θρόνον, εΰρεν αύτόν έν φυλακή καί τόν άπεκε- 
φάλισεν. (Τ . Θ . 3 5 ).

Λ έ λ ε γ ε ς.—  Λαός Πελασγικός κατοικήσας διάφορα μέρη τής Ελλά
δος καί τάς νήσους τοΰ Αιγαίου, δστις έξελληνίσθη. ΤΙ ονομασία των προήλθεν 
από τόν Λέλεγα βασιλέα τών Μεγάρων. Ό  Λέλεξ ήτο Αιγύπτιος, υιός τοΰ Πο- 
σειδώνος καί τής Λιβύης θυγατρός τοΰ Έπάφου. Έ ν Μεγάραις έδείκνυτο καί 
δ τάφος τοΰ Λέλεγος. (Τ . Θ. 3 0 ).

Α ι β ά ν ι ο ς φ ι λ ό σ ο φ ο  ς.— ’Αθηναίος διάσημος, παρά τώ 
όποίω έμαθήτευσαν οι μετά ταΰτα μεγάλοι πατέρες τής ’Εκκλησίας Βασίλειος, 
Γρηγόριος καί Ιωάννης καί πολλοί χριστιανοί, ένώ αυτός ήτο ’Εθνικός. 
(Τ . Θ. 3 5 ).

Λ ι κ ί ν ι ο ς.— Ό  υπό τοΰ Διοκλητιανοΰ όρισθείς Αύγουστος τοΰ ’Ανα
τολικού τμήματος τοΰ Ρωμαϊκού Κράτους μέ έδραν τήν Νικομήδειαν καί μέ 
Καίσαρα τόν Γαλέριον, κυβερνήτην τοΰ ’Ιλλυρικού τμήματος. Τούτον, δ 
Μέγας Κων)τίνος, γενόμενος κύριος τής Δύσεως, έπολέμησεν έξωθεν τής Ά - 
δριανουπόλεως καί εΐτα έν Μ. Άσία, δπου τόν ήχμαλώτισε καί τόν έξώρισεν 
εί.ς Θεσσαλονίκην. Τ ίτο αμείλικτος διώκτης τοΰ Χριστιανισμού. (Τ . Θ. 30 ).

Λ έ ω ν  δ Θ ρ ρ  ξ.— Αΰτοκράτωρ Κων) πόλεως 457 - 474. Διεδέχθη
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Μαρκιανόν τόν Θρμκα. Εξέβαλε τούς Γότθους τού ’Άσπαρ έκ Κων)πόλεως. 
Έπολέμησε τούς Βανδάλους τού Γιζερίχου έν Β. Α φρική. Κόρη του ήτο ή ’Α 
ριάδνη σύζυγος τού Ζήνωνος, δστις διεδέχθη τόν Λέοντα. (Τ . Θ. 35).

Λ έ oj ν δ Β '.—  Ύίός τού Ζήνωνος και εγγονος τού Α ', άπέθανεν 
ενωρίς. (Τ . Θ. 35 ).

Λ έ ω ν ό ί '1' ό ’Ί  σ α υ ρ ο ς.— Αύτοκράτωρ 717 —  741. Έπο- 
λέμησε καί κατέστρεψε διά του υγρού πυρός τούς πολιορκήσαντας τήν Κων) 
πολιν από ξηράς καί θαλάσσης ’Άραβας τού Μωσλεμά. ’Έκαμε πολλάς εύερ- 
γετικάς μεταρρυθμίσεις, κατήργησε τήν δουλοπαροικίαν καί επί τέλους άπεπει- 
Γ άθη νά μεταρρύθμιση καί τά τής λατρείας τών εικόνων, άλλ’ ήγειρε μέγαν 
σάλον. (Τ . Θ. 3 5 ).

Λ έ ω ν  Δ ', ό X ά ζ α ρ ο ς.— 775 —  780. Ύίός Κων)τίνου Ε ' 
καί εγγονος τού Ίσαύρου. 'Η  μήτηρ του Ειρήνη ήτα κόρη τού ήγεμόνος τών 
Χαζάρων. Συνεζεύχθη Ειρήνην τήν ’Αττικήν. Ή το  άδυνάτου χαρακτήρας. 
Προσεπάθησε νά συμβιβάση τάς απόψεις τών δύο διαμαχομένων κομμάτων 
διά τό ζήτημα τών εικόνων. Έδηλητηριάσθη ύπό τής συζύγου του Ειρήνης, 
ήτις έτύφλωσε καί τόν υιόν της Κων)τΐνον τόν Σ τ ' διά νά βασιλεύση αυτή. 
(Τ . Θ . 3 5 ).

Λέ ω ν ό Ε '.— Ό  ’Αρμένιος' διότι είχε γεννηθή είς τό τμήμα (Θέμα) 
ταυ Πόντου, δπερ έλέγετο Άρμενιακόν. Στρατηγός ών έπολέμησε τούς ’Άραβας 
έν Άσία καί τούς Βουλγάρους τού Κρούμμου έν Ευρώπη. Τό 814 κατέστρεψε πε
ρί τήν Μεσημβρίαν τής Θράκης παντελώς τούς Βουλγάρους τού Κρούμμου, 
δστις άπέθανε συνεπεία αποπληξίας ένεκα τής άτυχίας. Έβασίλευσε 813- 
820. Έδολοψονήθη έν μέσω ταύ Ναού, τήν ημέραν τών Χριστουγέννων ύπό 
τού άλλοτε συστρατήγου του Μιχαήλ Τραυλού, δστις καί διεδέχθη αύτόν. 
(Τ . Θ. 35 ).

Λ έ ω ν  ό Σ ,Τ \ δ Σ ο φ ό  ς.— 886 —  912. Ύίός Βασιλείου τού 
Α '. Ή το  δλως άκατάλληλος διά τόν θρόνον καί δι’ αύτό τό κράτος επαθε 
πολλάς ζημίας. Ήρέσκετο μάλλον νά συγγράφη Εκκλησιαστικά Τροπάρια, 
άντί νά κυβερνά. Ή  θρησκοληψία τού τότε κόσμου τόν άπεκάλεσε Σοφόν. 
(Τ . Θ. 3 5 ). 1

Λ ε ο ν ά ρ δ ο ς ,  Ε π ί σ κ ο π ο ς  Μυτιλήνης.—  Χίος "Ελλην, λό
γιος, κληρικός. 'Ύπερμάχησεν ύπέρ τής παραδοχής τού Παπικού δόγματος. 
Κατά τήν άλωσιν ήχμαλωτίσθη ύπό τών Τούρκων.

Λ ί ν ο  ς.—  Προσωποποίησες τού έαρος καί τής βλαστήσεως, ήτις ξη
ραίνεται ύπό τού καύσωνος. Έ ν ’Ά ργει έθεωρεϊτοι ώς ωραιότατος νέος, ά- 
ποθανών ένωρίς. Αί κόραι έψαλλον θρηνώδη άσματα διά τόν νεαρόν Λίνον. 
'Ύπήρχον καί άλλαι γνώμαι. (Τ . Θ. 30 ).

Λ ι μ ν ί σ κ η.—  Τουρκιστί Γκιολτζούκ. Χωρίον 'Ελληνικόν τής ύ- 
ποδιοικήσεοος Περιστάσεως (Σάρκιοϊ). (Τ . Θ. 29).
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Λ ο υ δ ί α  ς.— Γνωστός ποταμός Μακεδονίας, πηγάζων έκ Βερμίου. 
(Τ . Θ. 30').

Λ ο υ κ ά ς  Ν ο τ ·α ρ α ς.·— Ό  τελευταίας Έλλην στρατηγός έν 
Κων)πόλει κατά τήν πολιορκίαν. ’Έζησε μέν μετά τόν θάνατον του τελευ
ταίου βασιλέως Κων)τίνου Παλαιολόγου, άλλ’ άπεκεφαλίσθη υπό τοΰ Πορ- 
Οητοΰ μετά τών τεσσάρων υιών του. (Τ . Θ . 29, 35 ).

Λ ο υ κ α ρ ι ς Κ ύ ρ ι λ λ ο ς . —  Πατριάρχης Κων)πόλεως. Ό  έ- 
πιφανέστερος έκ τών μετά τήν άλωσιν, άλλά διά τοΰτο καί ό παλυπαθέστερος. 
Είχε τό ατύχημα νά πατριαρχεύση 1620 —  1638, καθ’ ους χρόνους ό Κα
θολικισμός καί ό Προτεσταντισμός εύρίσκαντο έν Κων)πόλει είς μέγαν καί 
πείσμονα ανταγωνισμόν διά προσηλυτισμόν τής Έλλ. ’Ορθοδόξου Εκκλη
σίας, ήτις διετέλει τότε μεταξύ σφύρας καί άκμονος. Οί Καθολικοί, τούς 
οποίους άπηχθάνοντο οί ’Ορθόδοξοι, δίς κατηγόρησαν τόν Λούκαριν παρά 
τή 'Πύλη δτι ετοιμάζει δήθεν έπανάστασιν κατά τής ’Οθωμανικής κυριαρ
χίας' ή δέ Πύλη τόν καθήρει καί τόν έξώριζε. Καί είς τό τέλος τόν άπηγχό- 
νιοε τό 1638. Ή  χριστιανική καί ή έθνική του δράσις έπλήρωσαν τό πλεΐ- 
στον τού 17/ αΐώνος. (Τ . 0 .  2 9 ).

Λ υ γ κ ι σ τ α ί.—  Οί κάτοικοι τής Λυγκιστίδος, κεντρικού τμήματος 
τής Μακεδονίας περί τά Βιτοόλια (Μοναστήριον). Οί Μακεδνοι ούτοι, ώς 
καταγόμενοι έκ τών Βακχιαδών τής Κορίνθου, είχαν σχηματίσει ίδιον βα
σιλέων. Ή  Ευρυδίκη, μήτηρ τοΰ Φιλίππου, ήτο έγγονή τοΰ βασιλέως τών 
Λυγκιστών Άρραβαίου. Ό  Φίλιππος υπέταξε καί τό μικρόν βασιλέων τών 
Λυγκιστών. (Τ . 0 .  3 0 ).

Λ ύ κ ι ο ι.—  Οί κάτοικοι τής Λυκίας είς τά Ν.Δ. τής Μ. Άσίας. Κα- 
τήγοντο άπό τοΰ ’Αθηναίου Λύκου, υίοΰ τοΰ Πανδίωνος. Ή  πόλις Μύρα ’Ε
πισκοπή τοΰ αγίου Νικολάου. (Τ . 0 .  30).

Λ υ κ ο ΰ ρ γ ο ς.—  Τίός τοΰ Δρύαντος, βασιλεύς τών Ήδωνών Θρακών, 
περί τόν Στρυμόνα. Τόν αναφέρει δ 'Όμηρος (Ίλ . Ζ ' 130 - 140). Διάφο
ροι μύθοι. (Τ . θ .  3 0 ).

Λ υ σ ί μ α χ ο ς.—  Στρατηγός τοΰ Μεγ. Αλεξάνδρου, μετά τόν 
θάνατον τοΰ οποίου άνηγορεύθη ούτος βασιλεύς τής Θράκης. ’Έκτισεν ώς 
πρωτεύουσάν του τήν Λυσιμάχειαν έπί τής κεφαλής τής 0ρακ. Χερσονήσου 
έσωθεν τοΰ τείχους τοΰ Μιλτιάδου (σημερινόν Έξαμίλων Καλλιπόλεως).

Λ ύ σ α ν δ ρ ο  ς.— Ό  Σπαρτιάτης ναύαρχος, δστις τό 404 π. X. κα- 
τέστρεψεν είς Αίγός Ποταμούς τής θρακικής Χερσονήσου τόν ’Αθηναϊκόν 
στόλον, κατέσφαξε 4 χιλιάδας ’Αθηναίους αιχμαλώτους καί πολιορκήσας τάς 
Αθήνας, τάς ήνάγκασε νά παραδοθώσε θέσας τέρμα είς τόν Πελοποννη- 
σιακόν πόλεμον. Οί δέ Σπαρτιάται άνέλαβον τήν ηγεμονίαν τών Έλλ. πό
λεων. (Τ . θ .  30 ).
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Μ ά δ υ τ ο  ς.— ’Αρχαία αποικία τών Αθηναίων, είς τό νότιον μέ
ρος τής Θρακικής Χερσονήσου έπί τής παραλίας τοΰ Ελλησπόντου, κατέ
ναντι τών Δαρδανελλίων. Οί κάτοικοι Μαδύτιοι ή Μαδυτηνοί. (Τ. Θ. 29, 30).

Μ α Τ δ ο ι.—  ’Ισχυρός Θρακικός λαός, κατσικών τήν Μαιδικήν, πε
ριοχήν τοΰ σημερινοΰ Μελενοίκου καί Πετριτσίου. 'Τπετάγησαν είς τόν Φί
λιππον καί συνεχωνεύθησαν μέ τους Μακεδόνας. (Τ . Θ. 30) .

Μ α ί α ν  δ ρ ο ς.— Ποταμός τής Καρίας έν Μ. ’Ασία. Σχηματίζει 
όρθάς γωνίας μέ γραμμάς ευθείας. Οί αρχαίοι μέ μαιάνδρους έκόσμουν τά 
ενδύματα, τά αγγεία καί αρχιτεκτονικά έργα. ’Έλαβε τό όνομα έκ τοΰ Μαιάν
δρου, υίοΰ τοΰ ’Ωκεανοΰ καί τής Τηθύος. Διατρέχει τήν πεδιάδα τών Τράλ- 
λεων (Ά ϊδ ίν ) . (Τ . Θ. 29, 30, 35).

Μ α ι σ ά δ η ς.;—■ Βασιλεύς τών Θρακών Θυννών καί Τρανιψών, οί- 
κούντων άνωθεν τοΰ Βυζαντίου. (Τ . Θ . 3 0 ).

Μ α κ ε δ ν ό ς.— Κατά τήν Μυθολογίαν ήτο υίός τοΰ Διός καί τής Θυίας, 
θυγατρός ταυ Δευκαλίωνος. Γενάρχης τών Μακεδνών ή Μακεδονίαν. (Τ. Θ. 30).

Μ ά κ ρ η,— 1) Κωμόπολις τής Θράκης Νομοΰ 'Έβρου. 2) Κωμόπολις είς 
τήν παραλίαν τοΰ Αιγαίου τής Μ. Άσίας.

Μ α ν δ .ρ ο κ λ ή ς Σ ά μ ι ο  ς.·—  Ό  έπί τής εκστρατείας Δαρείου τοΰ 
'Τστάσπους, κατά τής Σκυθίας γεφυρώσας τόν Λούναβιν. (Τ . Θ. 30 ).

Μ α ν ο υ η λ ί δ η ς Φ ί λ ι π π ο  ς.—  Πολιτευτής καταγόμενος έκ 
Ραιδεστοΰ Άνατ. Θράκης. ’Εκλεγείς τό πρώτον είς τήν ιδιαιτέραν αύτοΰ 
πατρίδα, διετέλεσε έν συνεχεία καί κατ’ έπανάληψιν βουλευτής 'Έβρου κα
θώς καί γερουσιαστής, γενόμενος πλειστάκις καί 'Τπουργός. Διεκρίθη διά 
τάς έν τή Βουλή, κατά καιρούς, αγορεύσεις του προσήνεγκε δέ καί ύψίστας 
υπηρεσίας είς τό έθνος είς κρίσιμους ιδία στιγμάς. 'Τπό τήν έμπνευσιν καί 
ενεργόν συμπαράσταση' αύτοΰ, τό Θρακικόν Κέντρον Αθηνών, τοΰ όποιου 
τυγχάνει ιδρυτής καί πρόεδρος, εκδίδει τό πασίγνωστον καί άριστσν σύγγραμ
μα «Θρακικά», είς τόν 24ον Τόμον τοΰ οποίου έδημοσιεύθη περισπούδα
στος πραγματεία τοΰ ίδίου «Περί Ραιδεστοΰ». (Τ. Θ. 29, 30, 35).

Μ α ν ο υ ή λ  Γ  ε ν ο υ α Τ ο ς.— ’Έλαβε μέρος είς τήν άμυναν τής 
Κων)πόλεως, 1453. . -

Μ α ξ ι μ ι α ν ό ς.—· Αύτοκράτωρ τής Ρώμης, συνάρχων Διοκλη-
τιανοΰ. (Τ . Θ. 3 0 ).

Μ σ ξ έ ν τ ι ο ς.—  Τίός Μαξιμιαναΰ καί αύτοκράτωρ 30j6 - 312.
Μ α ξ ι μ ΐ ν ο ς.— Καΐσαρ καί Αύγουστος, ανεψιός Γαλερίου.

(Τ . Θ. 30) .
Μ α ρ δ ό ν ι ο ς .  —  Γ αμβρός Δαρείου τοΰ 'Τστάσπους. ( Τ . Θ . 30).
Μ α ρ κ ι α ν ό ς.—  Θραξ αύτοκράτωρ Βυζαντίου 450 - 457. (Τ. Θ. 3 5 ).
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Μ ά ρ κ ο ς  Μ π ό τ σ α ρ η ς.— Σουλιώτης ήρως, δστις μέ τούς δια- 
σωθέντας Σουλιώτας έπολέμησε τους Αλβανούς τοΰ Σουλτάνου κατά τήν Έ- 
πανάστασιν τοΰ 1821 καί επεσεν άνδρείως παρά τό Καπερνήσιον. (Τ. Θ. 29).

Μ α ρ ο') ν ε ι α.—  ’Αρχαία πόλις τής Ν.Α. Θράκης έν τή χώρα τών Εικό
νων παρά τήν λίμνην Ίσμαρίδα, ίδρυθεΐσα ύπό Μάρωνος. ΈδέχΟη άποίκους 
έκ Χίου. Ώνομάζετο καί ’Ίσ,μα,ρος, Όρθαγόρεια, Ίππαρχία. Έφημίζετο διά 
τόν οίνον της. Έλάτρευε τόν ’Απόλλωνα καί Διόνυσον. (Τ . Θ. 3 0 ).

Μ α ρ ω ν ΐ τ α ι ή Μ α ρ δ α ί  τ α ι.—  Λιαός αρχαίος τής Συρίας 
έπί τοΰ Λιβάνου. ΈκχριστιανισΟέντες έδέχθησαν τόν Μονοθελητισμόν, έ- 
χοντες κέντρον τό ,μοναστήριον τοΰ 'Αγίου Μάρωνος. Μετά τήν κατάκτησιν 
τής Συρίας ύπό τών Μωαμεθανών Αράβων, έξηκολούθησαν τάς έπιδρομάς 
κατά τών αλλοθρήσκων καταχτητών. Μέρος αύτών μετεφέρθη είς Εύρωπαϊ- 
κάς χώρας ύπό Βυζαντινών. (Τ . Θ. 35 ).

Μ α υ ρ ί κ ι ο  ς.— Αύτοκράτωρ Κων)πόλεως έκ Καππαδοκίας 582 —  
002. 'Τπερήσπισε τό κράτος κατά τών 'Περσών έν Άσία. (Τ . Θ. 3 5 ).

Μ α υ ρ ο κ ο ρ δ ά τ ο ς Α λ έ ξ α ν δ ρ ο  ζ .— Μέγας διερμηνεύς 
τής 'Τψηλής Πύλης. Ειχε διαδεχθή τόν Παναγιώτην Νικούσην είς τό α
ξίωμα τοΰ Μεγάλου Διερμηνέως. (Τ . Θ. 3 5 ).

Μ α χ μ ο ύ τ Α '.—  Σουλτάνος τής Τουρκίας 1735 - 1754. (Τ. Θ. 29) .
» Β '.—  » » » 1808 -1839. Έ πί τής Ελληνι

κής Έπαναστάσεως κατήργησε τούς Γενιτσάρους καί συνεκρότησε τακτικόν 
στρατόν κατά τό εύρωπαϊκόν πρότυπον. Πάππος τοΰ Σουλτάν Χαμίτ. (Τ. Θ. 29).

Μ α χ μ ο ύ τ Σ ε φ κ έ τ Π α σ ά  ς.—  Αρχιστράτηγος τοΰ Σουλτανι- 
κυΰ στρατοΰ έπί Χαμίτ, τόν όποιον καί έξεθ,ρόνισεν, έπελθών κατά τής Κων) 
πόλεως μέ τόν Μακεδονικόν στρατόν, ακολουθούμενος καί ύπό Μακεδόνων άνταρ- 
τών. (Τ . Θ. 29).

Μ ε γ ά 6 α ζ ο ς.—  Σατράπης Πέρσης. (Τ . Θ . 30) .
Μ ε δ ι ν ά.— Πόλις τής Αραβίας, δπου έτάψη ό ιδρυτής τής Μου

σουλμανικής θρησκίας, Προφήτης Μωάμεθ. (Τ. Θ. 35).
Μ ε ζ ί τ π α σ ά  ς.—  Έ π ί Ποοθητού Μπεϊελέρ μπέης Ρούμελης. 

Ε!τα ναύαρχος. Έ πί Βαγιαζήτ Β ' Πρωθυπουργός. Έφονεύθη έξ έκρήξεως 
πυριταποθήκης 150(0 μ. X. ( Τ . Θ . 3 5 ).

Μ έ κ κ α.— Πόλις τής Αραβίας, δπου έγεννήθη ό Μωάμεθ.(Τ. Θ. 35).
Μ ε λ α ν δ ρ ΐ τ α ι.—  (Μελανδΰται). Θρακικόν γένος τής άρχαιό- 

τητος. Κατώκουν τά παράλια τοΰ Εύξείνου παρά τήν Άγχίαλον. (Τ. Θ. 30) .
Μ ε λ έ τ ι ο ς  Μ ε τ α ξ ά κ η ς . — Κρής τήν καταγωγήν Πατριάρ

χης Κων) πόλεως κατά τούς χρόνους τής έξαπλώσεως τών Ελλήνων έπί τής 
Θράκης καί Μ. Άσίας. Έξεβλήθη τοΰ θρόνου μετά τήν ύπερίσχυσιν τών 
Κεμαλικών καί τής απώλειας τής Θράκης 1922. (Τ . Θ. 2 9 ).

Μ ε λ έ α γ ρ ο ς.— Μυθικός ήρως υιός τοΰ Ο'ίνέως, βασιλέως τής
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Καλυδόνος. Έφόνευσε τόν Καλυδόνιον κάπρον. (Τ . Θ. 3 0 ).
Μ ε λ έ α γ ρ ο ς.—  Στρατηγός ’Αλεξάνδρου καί άρχηγός Μακεδονι

κής Φάλαγγος. (Τ. Θ. 30).
Μ ε λ έ α γ ρ ο ς.—  Τίός Πτολεμαίου Λάγου τοΰ Σωτήρος. Παρη- 

κολούθησε τόν αδελφόν του Πτολεμαίον Κεραυνόν είς τήν Θράκην. Μετά τον 
θάνατον τοΰ Κεραυνού έ βασίλευα εν ολίγον έν Μακεδονία. (Τ . Θ. 3 0 ).

Μ ε μ έ τ Ά  λ ή Π α σ ά  ς.— Ιδρυτής τής δυναστείας τής Αίγυπτου.
'Αλβανός τήν καταγωγήν έκ Καβάλας. Πατήρ τοΰ Ίμβραήμ Πασά, τοΰ έκ-
στρατεύσαντος κατά τής έπαναστατη μένης Ελλάδος καί προξενήσαντος 
μεγάλας ζημίας κατά τήν πολιορκίαν τοΰ Μεσολογγίου καί έν Πελοποννήσω, 
τήν όποιαν είχεν ερημώσει. Έξεδιώχθη έκεΐθεν ύπό τοΰ Γάλλου στραΐτηγοΰ 
Μαιζώνος μετά τήν ναυμαχίαν τοΰ Ναυαρίνου, καθ’ ήν κατεστράφη ό στό
λος του ολοσχερώς. (Τ . Θ. 29).

Μ έ ν δ η.—  ’Αποικία τών Έρετριέων έπί τής Χερσονήσου Παλλήνης 
(Κασσάνδρας) τής Χαλκιδικής. Έ ν αρχή τοΰ Πελοποννησιακοϋ πολέμου 
430 π. X. άπεστάτησεν άπό τους ’Αθηναίους, άλλ’ έτιμωρήθη καί επεσεν 
είς παρακμήν. (Τ . Θ . 3 0 ).

Μ ε τ ο χ ι τ α ΐ ο ι Ι Ι α λ α ι ο λ ό γ ο  ι.—  ’Έπεσαν κατά τήν άμυ
ναν τής Κων)πόλεως κατά τών Τούρκων. (1453).

Μ ε χ μ έ τ Γ '.— Σουλτάνος τών ’Οθωμανών 1595 —  1603, υιός καί 
διάδοχος Μουράτ τοΰ Γ '.  (Τ . Θ. 29).

Μ ε χ μ έ τ Δ '.—  Γαζή ή Άβτζή (Κυνηγός). Άπεθανε 1692. 
(Τ. Θ. 29 ).

Μ ε χ μ έ τ Ρ ε σ ά  τ .— Σουλτάνος 1909 - 1916. Τιος τοΰ Μετζητ, 
έγγονος Μαχμοΰτ τοΰ Β ' καί αδελφός Χαμίτ, τόν οποίον διεδεχθη μετα 
τήν καθαίρεσίν του ύπό τών νεοτούρκων καί τοΰ Μακεδον. στρατοΰ.(Τ. Θ. 29).

Μ ή δ ο κ ο ς ή Ά  μ ά δ ο κ ο ς.— Βασιλεύς τών Όδρυσσών Θρακών 
περί τό 400 π.Χ. 'Ως λέγει ό Ξενοφών ήτο σύμμαχος τοΰ Σεΰθου καί τών ’Α
θηναίων κατά τών Λακεδαιμονίων 392 — 390. Σώζονται άργυρά νομίσματα. 
( Τ . Θ . 30;).

Μ η ν ι ά τ η ς Ή  λ ί α ς.—  Διάσημος Κεφαλήν Κληρικός καί συγγρα- 
φεύς. (Τ . Θ. 2 9 ).

Μ ί δ α ς.— Βασιλεύς τών Φρυγών κατά τόν 8ον αιώνα π. X. Έκαυχάτο 
δτι κατήγετο έκ βασιλέων τών Βρύγων Θρακών, άποικησάντων έκ τής Θράκης, 
περιοχής τοΰ Στρυμόνος είς τήν Μ. ’Ασίαν κατά τούς μυθικούς χρόνους. Ή το 
υιός τοΰ Γορδίου, μουσικός καί σοφός. Πολλά λέγονται περί αύτοΰ ( Τ . Θ .  30).

Μ ι λ τ ι ά δ η ς.—  ’Αθηναίος. Τύραννος τής Θρακικής Χερσονήσου. Ώ ς 
τοιιοΰτος είχεν ακολουθήσει τόν Δαρεϊον κατά τών Σκυθών. Τό 490 έστρατήγησε 
τών ’Αθηναίων καί ένίκησεν έν Μαραθώνι τόν Δάτιν καί Άρταφέρνην. 
(Τ . Θ. 3 0 ).
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Μ ι 5 ά τ Π α σ ά ς.—  Έκ τών σπουδαιοτέριον άνδρών τής Τουρ
κίας. Ή  πεποίθησις του ήτο δτι ή Τουρκία έπρεπε νά συνεργάζηται μέ τό 
Ελληνικόν στοιχεΐον. Τ πό τοΰ Χαμίτ κατεδιώχθη. (Τ . Θ. 29).

Μ ο ι, σ ί α ι.— ’Άνω Μοισία εκαλείτο έπί Ρωμαϊκής έποψής τό πρός 
τά Β .Δ . τμήμα τής αρχαίας Θράκης, δπου κατώκέι ή ληστρική φυλή τών 
Τριβαλλών Θρακών περί τήν σημερινήν Νύσσαν ή Ναϊσσόν. Κάτω δέ Μοι
σία ή μεταξύ Δουνάβεως καί Αίμου Θράκη (Βουλγαρία). (Τ. Θ. 30, 3 5 ).

Μ ι χ α ή λ Ρ  α γ κ α β έ ς.—  Αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου 811 - 
813, γαμβρός τοΰ Νικηφόρου Λογοθέτου, δστις έπεσε πολέμων κατά τοΰ 
Κρούμμου. Επειδή δέ δ υίός τοΰ βασιλέως Νικηφόρου Σταυράκιος, ό δια
δεχθείς τόν πατέρα του, άπέθανεν έν τώ πολεμώ έκείνω, έλαβε τόν θρόνον 
Μιχαήλ δ Ραγκαβές. (Τ . Θ. 35 ).

Μ ι χ α ή λ  δ Τ ρ α υ λ ό  ς.— 820 — 829. Αύτοκράτωρ, διαδεχθείς 
Λέοντα τόν έπιλεγόμενον ’Αρμένιον, τόν όποιον έφόνευσεν έν μέσω Ναοΰ τήν 
ημέραν τών Χριστουγέννων, βοηθούμενος ύπό τών εικονολατρών. (Τ. Θ. 35).

Μ ι χ α ή λ  ό Γ ' ό Ο ί ν ό φ λ υ ξ.— Τίός τοΰ Θεοφίλου καί 
Θεαδίδρας 856 - 867, άνήρ σπάταλος, μέθυσος καί φίλος τών διασκεδάσεων. 
Άφήκε τήν Κυβέρνησιν είς τόν έκ μητρός θειον του Βάρδαν. Έξεθρονίσθη 
ύπό Βασιλείες; Τΰΰ A '. (Τ . Θ. 35 ).

Μ ι χ α ή λ  Π α ρ α π ι ν ά κ ι ο ς.— 1071 - 1078. Έπεκλήθη ούτω 
ώς έκ τής πλεονεξίας καί φιλαργυρίας του. (Τ . Θ. 35 ).

Μ ι χ α ή λ ό Π α φ λ α γ ώ ν.:—  10(34 - 1041. ’Αδαής καί άγράμ- 
ματος, άλλ’ ώραΐος. Ή γαπήθη ύπό τής έρωτομανοΰς Ζωής. Άπέθανεν έξ 
ύδρωπικίας καί αποπληξίας. (Τ . Θ. 35 ).

Μ ι χ α ή λ ό Κ α λ α φ ά τ η  ς.— 1041 - 1042, Ανεψιός τοΰ 
προηγουμένου, υιοθετηθείς ύπό τής Ζωής. Θελήσας νά άπολλαγή έκ ταύτης, 
καθηρέθη ύπό τών στρατηγών καί έτυφλώ'θη. (Τ . Θ. 3 5 ).

Μ ι χ α ή λ  ό Σ τ ρ α τ ι ο; τ ι κ ό ς.—  1056 —  1057. ’Απαίδευ
τος καί άπειρος. Άνηγορεύθη αύτοκράτωρ ύπό τών «υλικών, ίνα κυβερνώ- 
σιν αύτοί. Άλλ’ οί στρατιωτικοί έστασίασαν καί τόν καθήρεσαν. (Τ . Θ . 35).

Μ ι χ α ή λ  ό Π  α λ α ι ο λ ό γ α ς.—  Βασιλεύς τοΰ Έλλην. βασι
λείου τής Νικαίας 1259 - 1261. Ούτος διά τοΰ Στραιτηγοπούλου έγένετο κύριος 
τής Κων)πόλεως καί κατέλυσε τήν Φραγκοκρατίαν. Έβασίλευσεν έν Κων) 
πόλει άπο τοΰ 1261 — 1280. (Τ . Θ. 35 ).

Μ ι χ  α ή λ  Ό  ξ υ γ έ ν ε ι ο ς.— (Κιοσέ Μιχάλ). Βυζαντινός φρού- 
ραρχος τοΰ παρά τόν Σαγγάριον φρουρίου Σερμεγγίων. Παλιορκηθείς 
ύπό τοΰ Όσμάν καί μή λαβών βοήθειαν, παρεδόθη καί έγένετο σύμβουλος
αύτοΰ. Τελικώς έξισλαμίσθη. Γόνοι οί Μιχάλογλου. (Τ . Θ . 3 5 ).

Μ ο λ δ α β ί α . —  Χώρα Ρουμανική πρός άνατολάς ιτής Βλαχίας. 
Πόλις Ίάσιον. Ώνομάσθη έκ τοΰ ποταμοΰ Μολδάβα. Κειται μεταξύ Βλα
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χίας, Βεσσαραιβίας, Τρανσυλβανίας, Δοβρουτσάς. (Τ . Θ. 29 ).
Μ ο λ ο σ σ ο ί . — Κάτοικοι τής Ηπείρου. ’Ισχυρά φυλή, ήτις έκυριάρ- 

χησεν ολοκλήρου τής χώρας κατά τόν Δ ' αιώνα π .Χ . (Τ . Θ. 35 ).
Μ ο· υ ζ ά λ to ν.—  Ναύαρχος έπί ’Ανδρονίκου Β '.  Έφονεύθη υπό Κα- 

ταλανών. (Τ . Θ. 85 ).
Μ ο υ ζ ά λ ω ν Θ ε ό δ ω ρ ο ς.—  Μέγας λογοθέτης έπί ’Ανδρονί

κου Β '. (Τ . Θ. 3 5 ).
Μ ο υ σ α ί ο  ς.—  Θράξ ποιητής καί 'μουσικός, μαθητής τοΰ Ό ρ- 

φέως. Τίός Άντιφήμου καί τής Σελήνης. Έποίει καί ’έμελπε θρησκευτι
κά άσματα. (Τ . Θ. 30 ).

Μ π α χ τ σ ε β ά ν ο γ λ ου.— Θράξ έκ Ραιδεστοΰ, οστις μετά τήν α
νεξαρτησίαν τής Ελλάδος, έμπνεόμενος άπό τά Κλέφτικα άσματα τής επο
χής κατέφυγεν έπί τοΰ 'Ιεροΰ ’Όρους καί εκαμνεν έπιδρομάς μέ τους συν
τρόφους του κατά Τουρκικών χωρίων, ήχμαλώτιζε διαφόρους. Μπέηδες, έ- 
λάμβανε λύτρα, τά οποία καί διέθετεν είς Χριστιανούς. (Τ . Θ . 2 9 ).

Μ π ό ζο ς .:—· Κατήγετα έκ Σχολαρίου. 'Τπήρξε πράκτωρ μυστικός 
είς τήν συμμορίαν τοΰ άρχιληστοΰ Καπετάν Άναστάση. (Τ . Θ. 29').

Μ
Ν ε ο χ ώ ρ ι ο ν . — ’Ονομασία πολλών Ελληνικών χωρίων έν Α. Θρά

κη. Έ π ί τής Θρακικής χερσονήσου τό Νεοχώριον Καλλιπόλεως. Έ π ί τοΰ 
Ίεροΰ ’Όρους τό Νεοχώριον Περιστάσεως καί τό Νεοχώριον Ραιδεστοΰ. 
"Απαντα οί Τοΰρκοι τά ώνόμαζαν Γ  ε ν ί κ ι ο ϊ. (Τ . Θ. 29 ).

Ν έ ω ν  δ Ά  σ ι ν α ΐ. ο ς.—  Άναφερόμενος υπό τοΰ Ξενοφώντος 
είς τήν μετά του Σεύθου σύμπραξιν αύτοΰ. (Τ . Θ. 3 0 ).

Ν ι ζ ά μ ι Τ σ ε τ ί τ . —  Λέξεις τουρκικαί σημαίνουσαι «Νέος 
Νόμος». Έξεδόθη τό 1650 ύπό τοΰ τότε Σουλτάνου, διά τοΰ όποιου διε- 
τάσσετο ή άπελευθέρωσις τών Χριστιανών έκ τής δουλείας διά τοΰ Χάττι 
Σ ερίφ . (Τ . Θ. 29 ).

Ν ί κ α l α .— Μεγάλη πόλις τής Βιθυνίας κατά τούς Βυζαντινούς 
χρόνους. 'Τπήρξε πρωτεύουσα τοΰ Έλλην. βασιλείου τοΰ ίδρυθέντος ύπό 
Θεοδώρου Λασκάρεως μετά τήν άλωσιν τής Κων) πόλεως ύπό τών Φράγκων 
καί Βενετών τής 4ης Σταυροφορίας 1204 μ.Χ. (Τ . Θ . 3 5 ).

Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  δ Λ ο γ ο θ έ τ η  ς.—  Αύτοκράτωρ 8012 —  811. Έ- 
ξεθρόνισε Ειρήνην τήν ΆΟηναίαν, ήτις έμελέτα νά νυμφευθή Κάρολον τόν 
Μέγαν, βασιλέα τών Φράγκων, καί νά ένώση τό Βυζαντινόν κράτος μέ τό 
τοΰ Καρόλου. 'Τπερήσπισε τό κράτος γενναίως καί έπεσε μαχόμενος κατά 
τοΰ Κρούμμου, βασιλέως τών Βουλγάρων, τό 811. (Τ . Θ. 35 ).

Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  Β'  δ Φ ω κ ά ς .— 963 - 969. Διάσημος στρα
τηγός,· υιός Βάρδα Φωκά. Έπολέμησε τούς ’Άραβας καί ήλευθέρωσε τήν



Κρήτην άπό τήν δουλείαν τών Μουσουλμάνων. Γενόμένος αύτοκράτωρ, έ- 
νυμφεύθη τήν χήραν βασίλισσαν Θεοφανώ. 'Τπέταξε τούς Βουλγάρους. 
Άλλά διά συνωμοσίας ύπό τού Ανεψιού που Ίωάννου Τσιμισκή και τής 
Θεοφανούς έσφάγη. Έ κ τών αρίστων αύτοκρατόρων τού Βυζαντίου. (Τ. Θ.35).

Ν ι κ η φ ό ρ ο ς  Γ ' ό Έ  ο τ α ν ε ι ά τ η ς.— 1078 —  1081. Κα
τήγετο έκ τών Φωκάδων. Διετέλεσε στρατηγός και έπολέμησε τούς εχθρούς 
τού Κράτους πρός ολας τάς διευθύνσεις έν τε τή Άσία καί Ευρώπη, έπί Ρω 
μανού τού Δ ' καί Μιχαήλ Ζ ' τού Δούκα. "Ενεκα τής άνικανότητος τού Μι
χαήλ Ζ ' έστασίασε καί άνεκηρύχθη αύτοκράτωρ, δτε ήδη είχε γηράσει. 
Κατ’ αυτού έστασίασεν δ Κομνηνός Αλέξιος καί τόν καθήρεσεν. (Τ . Θ . 35) .

Ν ι κ ό π ο λ ι ς  Β ο υ  λ γ α ρ  ί α  ς.— Κεΐται είς τήν δεξιάν όχθην 
τού Δουνάβεως. Περιλαμβάνεται είς τόν Νομόν Πλεύνας. Ώνομάσθη είς ά- 
νάμνησιν τής νίκης τού Τωάννου Τσιμισκή κατά τού Σβιατοσλάβ ήγεμόνος 
τών Ρώσσων, συμπολεμούντων μέ τούς Βουλγάρους. (Τ . Θ. 35).

Ν ι α ζ ή  κ α ί  Έ  μ β έ ρ.—  Οί δύο Αλβανοί τού έν Μακεδονία 
Τουρκικού στρατού, οιτινες έξήλθον είς τά όρη, διά νά αναγκάσουν τόν 
Χαμίτ νά παραχωρήση Σύνταγμα, ώς καί έγένετο τό 1908. (Τ . Θ. 29) .

Ν ι κ ό λ α ο ς  Σ χ ο λ α ρ ι ώ τ η ς  ή Καπετάν Νικόλας.—  Μετήρ- 
χετο τόν κλέφτικαν βίον κατά τό 1880 άνά τήν Θράκην μέ συμμορίαν άπό 
διάφορα χωρία τής Α. Θράκης, άλλά συγχρόνως καί συνελάμβανε πλουσίους, 
είσέπράττε λύτρα καί έπλήρωνε τούς λησταποδόχους του. (Τ · Θ . 29) .

Ν ι φ α ΐ ο ι.—1 Λαός Θρακών, άρχαϊος, δστις καιτώκει ύπεράνω τής Α 
πολλωνίας καί Μεσημβρίας μέ πρωτεύουσαν Νίψαν. Τούτους μέ τούς Σκιρ- 
μίδας ύπέταξεν δ Δαρεΐος αμαχητί κατά τήν έκστρατείαν διά Θράκης κατά 
τών Σκυθών 513 π.Χ. (Τ . Θ. 30).

Ξ ά ν θ ι ο ι.—  Θρακικός λαός, διαπεραιωθείς είς Μ. Άσίαν, κατώ- 
κησεν έν Τρωάδι παρά τόν Ξάνθον ποταμόν. (Τ . Θ. 30 ).

Ξ ά ν θ ο ς  Έ  μ μ α ν ο υ ή λ.·—  Έ κ τής νήσου Πάτμου, δστις μέ 
ιόν Νικόλαον Σκουφάν έκ Πρεβέζης καί Αθανάσιον Τσακάλωφ έξ Ίωαν- 
νίνων ίδρυσαν έν Όδησσώ τής Ρωσσίας τήν Φιλικήν 'Είταιρείαν πρός άπε- 
λευθέρωσιν τού Γένους. (Τ . Θ. 2 9 ). -

Ξ ε ν ά κ η ς..— Επιφανής Έλλην αρχών έν Κων) πάλε ι έπί Σελήμ Α ' 
1512 —  1520. Πληροφαρηθείς παρ’ άξιωματούχων Τούρκων περί σκέψεως 
τού Σελήμ διά τό κλείσιμον τών χριστιανικών ’Εκκλησιών, έμήνυσε τώ 
Πατριάρχη Θεοικλήτω τώ Α ' καί ένήργησαν παρά τώ Μεγάλω Βεζύρη τήν 
ματαίωσιν. (Τ . Θ . 2 9 ). -
■••■'■Ξένη. ή Μ α ρ ί α.—- Βασίλισσα του Βυζαντίου καί σύζυγος Μι
χαήλ Παλαιολόγου. Έ σχεν υιόν Ανδρόνικον· Β ' Παλαισλόγον. (Τ . Θ . 35)·.

'_____________  Λ Ε ζ  1 Λ Ο Γ 1 Q Ν :·Γ_ "  _________
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Ξ ι. φ ι. λ ΐ ν ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς.— Πατριάρχης Κων) πόλεως 1192 — 
1199. Έ π ί τής Πατρια ρχείας αύτοΰ έγένετο συνοδική πράξις περί. ένοριακών 
δικαίων. Ούτος παρεχώρησεν είς τούς Σέρβους τό δικαίωμα νά ιδρύσουν Ιν 
Ά γίω  Όρει. τήν Σερβικήν Μονήν τοΰ Χιλιανδαρίου. (Τ . Θ. 8 5 ).

ο
Ό  γ ο ΰ ζ ο ι.:—  Μία τών τριών φυλών τών Τούρκων. (Τ . Θ. 35).
Ό  δ ό μ α ν τ ο ι.—  Λαός Θρακικός. Κατώκουν, προ τοΰ Φιλίππου, 

μεταξύ Νέστου καί Στρυμόνος μέ πόλιν τήν Σίριν (σημερινοί Σέρραι). Έ- 
ξεμεταλλεύοντο τά χρυσωρυχεία τοΰ Παγγαίου. Κατακτηθέντες ύπό τοΰ 
Φιλίππου, συνεχωνεύθησαν μέ τούς Μακεδόνας. Ό  δ ό μ α ν τ ο ς υίός 
ΙΙαίονας. (Τ. Θ. 80;).

Ό  δ ρ ύ σ α ι ή Ό  δ ρ υ σ ο ί.— Λαός Θρακικός κατοικών τό λεκα- 
νοπέδιον τοΰ Έβρου. (Τ . Θ. 3 5 ).

Ο ι α γ ρ ο ς.—  Μυθικός βασιλεύς Θράκης, πατήρ Όρφέως καί Λίνου 
έκ Μούσης Καλλιόπης. Έ ξ  ού αί Μοϋσαι εκαλούντο Οίαγρίδες. (Τ. Θ. 30) .

Ό  λ ο ρ ο ς.—  Αθηναίος πατήρ ιτοΰ Θουκυδίδου τοΰ 'Ιστορικού. 
(Τ. Θ. 30) .

Ό  λ ο φ  ύ ρ α.— Έλληνίς τής Μ. Άσίας, ήτις άγομένη είς τό 
Φρούριον τών Βηλοκόμων δπως τελέση τούς γάμους της μέ τόν Βυζαντινόν 
φρούραρχον, ήρπάγη καθ’ οδόν δ ι’ ένέδρας ύπό τοΰ πρώτου Σουλτάνου 
τών νεοφανέντων Τουρκομάνων Όσμάν, οστις προσέφερεν αύτήν ώς σύ
ζυγον είς τόν νεαρόν υιόν του Ό ρχάν. Έ ξ αύτής ειχον γεννηθή δ Γαζή 
Σουλεϋμάν, δ καταλαβών τήν Καλλίπολιν καί ό μετά ταΰτα Σουλτάνος Μου- 
ράτ δ Α ' δ κατακτήσας τήν Θράκην καί φονευθείς είς τήν μάχην τοΰ 
Κοσσυφοπεδίου ύπό τών Σ έρθουν. (Τ . Θ. 3 5 ).

’Ό  ξ υ λ ο ς.—  Προϊστορικός βασιλεύς τής 'Ήλιδος, οστις κατά τήν 
εισβολήν τών Δωριέων (Ήρακλειδών) είς Πελοπόννησον έκ Ναυπάκτου 
τής Αιτωλίας, συνεμάχησε μέ τούς Αίτωλούς καί εδέχθη πολλούς είς τήν χώ
ραν του. (Τ . Θ . 30) .

Ό  ρ έ σ τ η ς.—  Ό  υίός τοΰ Άγαμέμνονος καί Κλυταιμήστρας. Ού
τος μετά τόν βίαιον θάνατον τοΰ πατρός του ύπο τοΰ Αιγισθου και Κλυταιμη- 
στρας, έν συμπράξει μέ τήν αδελφήν του Ήλέκτραν έφόνευσε τήν μητέρα 
του. Κατατρυχόμενος δέ ύπό τών Έρυννίων (τύψις τής συνειδήσεως), διά 
νά απαλλαγή έκτισε κατά συμβουλήν τοΰ έλ’ Δελφοΐς Μαντείου την πολιν 
Ό  ρ ε σ τ ι ά δ α είς τήν συμβολήν τών τριών Θρακικών ποταμών παρα 
τήν Θρακικήν πόλιν Ούσκιουδάμαν (Άδριανούπαλις). ( Τ . Θ. 30).

Ό  ρ φ  ε ύ ς.— Μυθικός βασιλεύς τών Θρακών, ποιητής καί ύμνωδός 
από τήν Πιερίαν. Μετά τόν θάνατον τής συζύγου του Ευρυδίκης κατήλθεν 
είς τόν 'Άδην, διά νά άντιληφθή τήν έκεΐ σε διαβιωσιν τών αποθνησκόν-
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των και νά άνέλθη εις τήν ζωήν, ίνα διδάξη τούς ζώντας. Έ π ί της γης 
κατά μίαν οργιαστικήν εορτήν τών .μαινάδων γυναικών τής Θράκης, ώς 
άποορευγων αύτάς, κατεκρεουργήθη ύπ’ αύτών. (Τ . Θ. 3 0 ).

Ο ύ α λ ε ν τ ι ν  ι α ν ό  ς.—  Αύτοκράτωρ τοΰ Δυτικού Ρωμαϊκού Κρά
τους μετά τον θάνατον τοΰ Ίουλιανοΰ, δστις προσέφερε τόν θρόνον τοΰ Ά - 
νατ. κράτους, είς τόν αδελφόν του Ούάλην. (Τ . Θ . 3 5 ).

Ο ύ ά λ η ς.—  ’Έλαβε τόν θρόνον τοΰ Ά νατ. τμήματος τής Ρωμαϊ
κής Αύτοκρατορίας μετά τόν θάνατον τοΰ Ίοβιανοΰ. Έ π ’ αύτοΰ οί. Βησι- 
γότθοι, οί πρώην έγκατασταθέντες έν ’Άνω Μοισία -(Σερβία), είσέβαλον 
είς τήν Θράκην. Ό  Ούάλης έξεστράτευσε κατ’ αύτών. Άλλ’ είς μάχην έξω- 
θεν τής Άδριανουπόλεο}ς ήττήθη καί έφονεύθη 378 μ. X. (Τ . Θ . 35).

Ο ύ ν ν ι ά δ η ς Ί  ω ά ν η ς :('Γ ι ά γ κ ο ς ) .—  Διοικητής τής Τραν
συλβανίας, δστις διεξήγαγε πολλούς πολέμους πρός τούς Τούρκους έπί 
Μουράτ τοΰ Β '.  Ή ρω ς τότε τοΰ χριστιανικού κόσμου τοΰ άγωνιζομένου 
κατά τών ’Οθωμανών. (Τ . Θ. 35 ).

θ ύ ν ν ο  ι.— ’Έθνος ΜογγολοΓΓαταρικόν, τό οποίον, ύπό τόν ’Αττί
λαν μέ ίππους καί άμαξας, υπέταξε πολλά Σλαβικά καί Γερμανικά γένη, έ- 
καμε πολλάς είσβολάς καί έρημώσεις είς άμφότερα τά τμήματα τοΰ Ρωμαϊ
κού κράτους. Μετά τόν θάνατον τού ’Αττίλα καί τήν διαμάχην τών 50 υιών 
του, τά ύποταγέντα ’έθνη ανέκτησαν τήν ανεξαρτησίαν των τόν Ε ' αιώνα 
μ. X. (Τ . Θ. 3 5 ).

Π
Π  α ί to ν.—  Βασιλεύς τής Ή λιδος κατά τούς ηρωικούς χρόνους, δστις 

ώκησεν είς τά μέρη τοΰ Άξιοΰ καί Στρυμόνος, άπό τοΰ όποιου οί Θρςικι- 
κοί λαοί έλαβαν τό όνομα Παίονες. (Τ. Θ. 3 0 ).

Π  α ι τ ο ι.—  Θρακικός λαός, κατοικών τήν Παιτικήν περί τόν κάτω 
ρουν τοΰ "Εβρου. 'Τποταγέντες είς Ξέρξην, ήλθον κατά τής Ελλάδος. Μέ 
τόν ’Αλέξανδρον έπολέμησαν τούς ΙΊέρσας. (Τ . Θ. 30 ).

Π  α κ τ ύ η.—  Ελληνική πόλις έπί τής Θρακικής Χερσονήσου πρός 
τήν Προποντίδα, τής οποίας οί κάτοικοι μετεφέρθησαν ύπό τοΰ Λυσιμάχου είς 
τήν νέαν πρωτεύουσάν του Λυσιμάχειαν.

Γί α ν δ ί ω ν.—  Μυθικός βασιλεύς τής Αττικής, δ καλέσας είς βοή
θειαν του κατά τών Καδμείων τών Θηβών τόν βασιλέα τής Θράκης Τηρέα, 
πρός τόν όποιον έδωσε σύζυγον τήν θυγατέρα του Πρόκνην. (Τ . Θ. 30 ).

Π α ρ α ΰ α ι.—  Λαός Δωρικός Β. ’Ηπείρου τής χώρας Παραυαίας. 
Μετά τών Χαύνων καί Άμβρακιωτών 430 π.Χ. έπολέμησαν τούς ’Αθηναίους 
υπέρ τών Άκαρνάνων. (Τ . Θ. 30).

Π  α ρ θ ο- ι.— ’Έθνος Περσικόν, άναμιγέν μετά Σκυθών. Έ πί τής Ελλη
νιστικής εποχής έξασκηθέν ύπό τών Μακεδόνων είς τήν Ελληνιστί όπλομα-
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χη'τικήν μέθοδον, έ παν έ στ η κατά τών Ελλήνων βασιλέων τής Συρίας Σε- 
λευκιδών και έσχη,μάτισε τό ισχυρόν κράτος τής Παρθυαίας. Έκυριάρχη- 
σε τής Περσίας κα! Μεσοποταμίας. Περιήλθεν είς πολέμους πρός τούς κα- 
τακτήσαντας τά Ελληνικά κα! Ελληνιστικά κράτη Ρωμαίους. Νικήσαντες 
οι Πάρθοι τάς Ρωμαϊκάς λεγεώνας του Κράσσου ήνάγκασαν τούς Ρωμαίους 
νά περιορίσουν τάς έν 3Ασία κτήσεις των μέχρι τού Εύψράταυ. Τήν κυριαρ
χίαν τών Πάρθων κατά τόν δον μ.Χ. αιώνα άν έτρεψε ν ή Περσική φυλή 
τών Σασσανιδών, οΐτινες διεδέχθησαν τούς Πάρθους έν τή εξουσία. (Τ Θ. 30).

Π  έ ρ γ α μ ο ς.—  Πόλις τής έν Μ. ’Ασία Μυσίας. 'Τπήρξε κατά τήν Ε λ 
ληνιστικήν έποχήν πρωτεύουσα τών Άτιταλιδών βασιλέων τού Περγαμηνού κρά
τους, τό όποιον περιελάμβανε τό Δ. κα! Β.Δ. τμήμα τής Μ. Ά σίας.(Τ . Θ.ι30) .

Π  ε ρ δ ί κ κ α ς.—  Τήν ονομασίαν ταύτην ψέρουσι διάφοροι βασιλείς τής 
αρχαίας Μακεδονίας, ώς κα! ό στρατηγός, είς ον δ ’Αλέξανδρος άπσθνή- 
σκων, άφήκε τόν βασιλικόν δακτύλιον, δπερ έσήμαινε τήν τοποτηρητείαν 
τού θρόνου. (Τ . Θ. 3 0 ).

Π  έ ρ κ η.— Τό άρχαιότατον όνομα τής Θράκης, κατά τήν μυθικήν έ
ποχήν προ τής έγκαταστάοεως τών Θρακών. (Τ . Θ. 30 ).

Π ε ρ σ ε. φ ό ν η.— Θυγάτηρ τού Αιός κα! τής Δήμητρος, άρπαγεϊ- 
σα ύπό τού θεού τού Ά δου Πλούτωνος. Κατ’ άπόφασιν τού Διός τούς 
τρεις μήνας τού θέρους έπανήρχετο πρός τήν μητέρα της έν τή ζωή, κατά 
δέ τούς λο,ιπούς έννέα έπέστρεφε παρά Πλούτωνι έν "Αδει. Ή  Περσεφόνη 
είναι τό σύμβολον τής βλαστήσεως. Έλατρεύετο ύπό τό όνομα «Κόρη» τής 
Δήμητρος θεάς τής Γεωργίας κα! τής Σποράς. (Τ . Θ. 30).

Π  ι σ σ ά τ α ι.—  Οί κάτοικοι τής ’Ιταλικής πόλεως Πίσσης, ή Πίζας. 
Έπ! Μεσαιώνος εΐχον λάβει διάψορα προνόμια είς τό έμπόριον μέ τάς Βυζαν- 
τινάς χώρας. (Τ . Θ. 3 5 ).

Π  λ α τ α ι α ί.— Α ρχαία πόλις τής Βοιωτίας, δπου διεξήχθη ή μεγά
λη μάχη μεταξύ Ελλήνων καί Περσών τού Μαρδονίου 479 π.Χ. ( Τ . Θ .  30).

Π  λ ή ξ ι π π ος.— Τίός τού Φινέως, βασιλέως τής Θρακ. πόλεως Σαλ- 
μυδησσού, φονευθείς μετά τού αδελφού του Πανδίονος ύπό τού πατρός του, 
πιστεύσαντος είς τάς διαβολάς τής μητρυιάς των Ίδαίας. (Τ . Θ. 30).

Π  ό λ α.—  Πόλις τής Ίστρίας παράλιος (σήμερον Ιταλική) έπ! τής 
Δυτικής παραλίας είς τό νότιον άκρον τής Χερσονήσου. Έκεΐ έφυλακίσθη 
ύπό τού Μ. Κων)τίνου ό υιός του Κρΐσπος και έ'θανατώθη, κατηγο,ρηθείς 
-φευδώς ύπό τής μητρυιάς του Φαύστας. Κατά τήν μυθολογίαν ή Πολα είχε 
κτισθή ύπό τών Κόλχων, τούς οποίους εΐχε στείλει ο βασιλεύς τής Κολχι- 
δος Αίήτης, διά νά συλλάβουν' τόν Τάσωνα, ποτι είχεν άρπο,σει τό Χρυσόμαλ- 
λον Δέρας (Τ. Θ. 30).

Π  ο λ ύ δ 03 ρ ο ·ς.— Τίός τού Πριάμου κα! τής Εκάβης, δ σταλείς 
ύπό τού πατρός του μέ πολλούς θησαυρούς είς τόν γαμβρόν του και βασιλέα
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tcov Δολόγγων βρακών I Ιολυμήστορα, δστις διά 'νά σφετερισθή τούς θη
σαυρούς, έφόνευσε τόν Πολύδωρον. ( Τ . Θ . 3 0 ).

Π  ρ ί α μ ο ς.—  Ό  γέ,ρων βασιλεύς τής Τροίας, κατά τήν άλωσιν τής 
οποίας έσφάγη ύπό τού Νεοπτολέμου υιού τού Αχίλλειος. ( Τ . Θ. 30).

Π  ρ ό κ ν η.—  Θυγάτηρ τού βασιλέως τής Αττικής κατά τήν μυθικήν 
εποχήν Ιϊανδίονος. Ταύτην δ Πανδίων έδωσε σύζυγον πρός τόν βασιλέα τών 
Θρακών Τηρέα, έλθόντα είς βοήθειαν αυτού είς τόν πόλεμον, κατά τών 
Καδμείων. (Τ . Θ . 30 ).

Π τ ο λ ε μ α ί ο  ς.— Στρατηγός τού Μ. ’Αλεξάνδρου, υίός τού Λάγου. 
Ό  Πτολεμαίος κατά τήν διανομήν τού απέραντου Μακεδονικού κράτους με
τά τόν θάνατον τού ’Αλεξάνδρου έλαβε τήν Αίγυπτον, οπού έγένετο γενάρ
χης τοΰ βασιλικού οίκου τών Λαγιδών. Τελευταίος γόνος τούτων ύπήρξεν 
ή Κλεοπάτρα .μετά τόν θάνατον τής δποίας ή Αίγυπτος περιήλθεν είς τήν 
κυριαρχίαν τών Ρωμαίων, ολίγον προ τής γεννήσεως τού Χριστού. (Τ. Θ. 30i).

Π  υ θ -α γ ό ρ α ς.—  ’Αρχαίος 'Έλλην φ·ιλάσαφος καί μαθηματικός γεννη
θείς έν Σάμω. Έμαθήτευσε παρά Φερεκίδη έν Σύρω. "Ιδρυσε φιλοσοφικήν 
σχολήν έν τή πατρίδι του. Μετά ταύτα κληθείς ύπό τών Ελλήνων τής Μεγάλης 
Ελλάδος (Σικελίας καί Νοτίου ’Ιταλίας) έξεπόνησε έκεΐ σαφούς νόμους.

Ψ
Ρ  α γ ο ύ ζ α.—  Πόλις είς τά παράλια τής Δαλματίας. Έκτίσθη κατά τόν 

7αν αιώνα μ.Χ. Ηύξήθη δι’ έγκαταστάσεως Σλάβων. Άπέκρουσε τούς Σαρακη- 
νούς καί τούς Βουλγάρους. 'Τπετάγη είς τούς Βυζαντινούς, τούς Βενετούς 
καί Ούγγρους. ’Ήκμασε ναυτικώς 15ον — 16ον αιώνα. (Τ. Θ . 35).

Ρ  α ο ύ λ.—  Πρέσβυς Ροβέρτου Γυσκάρδου έν Βυζαντίω έπί Νικηφ. Βο- 
τανειάτου. (Τ . Θ . 3 5 ).

Ρ ά σ κ ο ς  κ α ί  Ρ α  σ κ ο ύ π α  .ρ ι ς.— ’Αδελφοί βασιλείς τών Θρα
κών υποτελείς είς τούς Ρωμαίους τόν Ιον π.Χ. αιώνα. Ή  χώρα των περιελάμβα- 
νε τήν Νότιον Θράκην από τού Εύξείνου μέχρι τών Φιλίππων. Κατά τούς έμφυ- 
λίους πολέμους τών Ριομαίων δ Ρασκούπορις. έκλιπόντος τού Ράσκου, έβοή- 
θησεν έν Δυρραχίω τόν Πομπήϊον κατά τού Καίσαρος. ’Έπειτα τούς Δημο
κρατικούς Κάσσιον καί Βρούτον κατά τού Όκταβίου καί ’Αντωνίου καί 
τέλος τόν Όκτάβιον κατά τού ’ Αντίο ν ίου, έν Άκτίω. (Τ . Θ. 30 ).

Ρ  α ϋ μ ο ύ ν δ ο  ς.— Είς τών κυριωτέρων αρχηγών τής 1ης Σταυρο
φορίας, κόμης τής Γαλλικής Τολούζης (Τολώσσα) . Ήκολούθησε τόν Κουκού- 
πετρον. ’Ανδρείος καί έμπειρος, έχων 10 χιλ. πολεμιστάς, ήνδραγάθησεν είς τήν 
μάχην τής Νίκαιας. ΈφέρΟη τιμιώτατα πρός ’Αλέξιον τόν Κομνηνόν, έν άν- 
τιθέσει πρός τούς λοιπούς οίτινες είχον προβή είς παραβάσεις. (Τ . Θ . 35 ).

Ρ α ϋ μ ο ΰ ν δ ο ς . — Γάλλος χημικός έν Ούμούρτζα έξωθεν τής Κοον)

βΘΡΑΕΙΚΜ 18
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πόλεως, συλληφβείς υπό τών ληστών τοΰ Καπετάν Άναστάς κατά τό 1886 
καί απολυθείς έξωίθεν τής Ραιδεστοΰ, άφοΰ ή Τουρκ. Κυβέρνησις έπλήρω- 
σε 6 χιλ. λίρας χρυσάς. (Τ . Θ. 29 ).

Ρ  ο γ ή ρ ο ς.—  Κόμης τής Σικελίας, Νορμανδός, αδελφός τοΰ Ρο
βέρτου Γυσκάρδου. Κατεδίωξε τόν έν Σικελία Έλλην. Κλήρον χάριν τοΰ 
ΙΙάπα Όρβανοΰ τοΰ Β '.  (Τ . Θ . 3 5 ).

Ρ  ο γ ή ρ ο ς Β '.— Ύίός τοΰ προηγουμένου, δστις χατά τήν 2αν
Σταυροφορίαν έλεηλάτησε τήν Κόρινθον και τάς Θήβας, ήχμαλώτισε κα
τοίκους, ειδήμονας τής σκοΛηκοτροφίας, τής κατεργασίας τής μετάξης καί 
τής ΰφαντικής μεταξωτών και έγκατέστησεν αΰτούς εις Παλέρμον Σικε
λίας. (Τ . Θ . 3 5 ).

Ρ  ο ι μ η τ ά λ κ η ς Α' ι— Τίός Κόιτυος τοΰ Δ ' άναγορευθείς βα
σιλεύς υπό τών Ρωμαίων, διότι έβοήθησεν αΰτοΰς κατά τών Βέσσων Θρα
κών έπαναστάντων. Έπολέμησε τους Δαλμάτας καί Πανονίους έν Μακεδο
νία. (Τ . Θ . 3 0 ).

Ρ ο ι μ η τ ά λ κ η ς  Γ'.·—  Βασιλεύς τής Θράκης, φίλος τοΰ Καλ- 
λιγοΰλα. Έφονεύθη υπό τής συζύγου του. Οί δέ Ρωμαίοι μετέβαλον τήν
Θράκην είς Ρωμαϊκήν Επαρχίαν. 'Ύπήρξεν ό τελευταίος βασιλεύς τής
Θράκης, 46 μ. X. (Τ . Θ . 3 0 ).

Ρ  ο ύ ρ ι κ.— .Ό αρχηγός τών Ρωσσοβαράγγων Σκανδιναβών, δστις 
κατελθών κατέλαβε τήν ΰπ’ αυτών κληιθεΐσαν χώραν Ρωσσίαν περί τό 
860 μ.Χ. (Τ . Θ . 3 5 ).

Ρ  ο υ φ ΐ  ν ο ς.·—  Γαλάτης, έν Κω·ν)πόλει, έκ τών μετά τοΰ Ίουλια-
νοΰ έλθόντων. Κατείχε μέ.γα άξίωμα έν τή Βυζαντινή Αυλή έπί Άρκαδίου 
καί Θεοδοσίου τοΰ Μικροΰ. ’Αντίπαλος τοΰ Εΰτροπίου. 'Υπήρξε λίαν έπι- 
βλαβής. (Τ . Θ . 3 5 ).

Ρ  ο υ σ έ λ ι ο ς.— Νορμανδός αρχηγός έν τώ Βυζαντινοί στρατώ.
Ρ  ω μ α ν ό ς Α ' Λ ε κ α π η ν ό ς . — Διάσημος στρατηγός τοΰ 

Βυζαντίου καί συμβασιλεΰς τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ Ζ ' Πορ- 
φυρογεννήτου. Έπολέμησε τους Ρώσσους έν Βοσπόρω διά τοΰ ΰγροΰ πυ
ρός. Έταπείνωσε τούς Βουλγάρους καί τούς Σλάβους τής Πελοπόννησου. 
Έξωρίσθη υπό τοΰ υίοΰ του Στεφάνου συμβασιλέως, είς Πόντον, δπου άπέ
θανε τό 948 μ. X. (Τ . Θ . 35) .

Ρ  ω μ α ν ό ς Β '.—  Αΰτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου 959 - 963. Τίός
Κοτνήτίνου τοΰ Ζ ' Πορφυρογεννήτου καί Ελένης Ουγατρός τοΰ Αεκαπηνοΰ. 
Ρωμαλέος, νοήμων καί εΰπαίδευτος. ’Έσχεν ικανούς στρατηγούς Βρίγγαν 
’Ιωσήφ, Νικηφόρίον Φωκάν, Λέοντα Φωκάν. Ε π ’ αΰτοΰ ήλευθερώθη ή 
Κρήτη διά τοΰ στρατηγού Νικηφόρου Φωκά άπό τούς μουσουλμάνους ’Ά 
ραβας. ’Έσχε σύζυγον τήν έρωτόληπτον Θεοφανώ. Έ ν μέσω θριάμβων, 
άπέθανε τό 963 μ.Χ. δηλητηριασθείς ΰπό τής Θεοφανοΰς, ή κατ’ άλλους έκ 
συγκοπής, ένώ έγυμνάζετο, (Τ . Θ . 3 5 ).
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Ρ  ω μ. α ν ό ς Γ ' δ Ά ρ γ υ ρ ό ς . — Αύτοκράτωρ 1028 - 1034. 
Συνετός καί λόγιος. Μετά τόν θάνατον 'Κων)τίνου ταυ Η ',  άτεκνου, ήναγ
κάσθη υπό τών αύλικών νά νυμφευθή τήν χηρεύσασαν Ζωήν άδελφήν τοϋ 
Βασιλείου Β ' καί νά βασιλεύση. ΤΗτο δμως αδαής περί τό κυβερνάν 
καί διά τοϋτο τό κράτος ύπέστη πολλάς ζημίας. Έ ν Άσία οι υποτελείς Έμίραι 
τών ’Αράβων τοϋ Χαλεπίου έπανεστάτησαν καί ’Άραβες πειραταί έδήουν τήν 
Σικελίαν, τά παράλια τής Πελοπόννησου καί τάς ’Ιουνίους νήσους. Έν τέλει, 
ή ελεεινή Ζωή, εξόντωσε καί τοΰτον, ΐνα ϋπανδρευθή Μιχαήλ τόν Παψλα- 
γόνα. (Τ . Θ. 3 5 ).

Ρ ω μ α ν ό ς  Δ'  δ Δ ι ο γ έ ν η  ς.— Καππαδόκης, 1068-107:1. 
Τίός στρατηγού Κων) τίνου Διαγένους. Στρατηγός ών τών έν Βουλγαρία 
στρατευμάτων, συνέτριψε ταϋς στασιάσαντας Πατζινάκους έπί Κων)τίνου 
] '  τοϋ Αοϋκα. "Ενεκα δύσκολων περιστάσεων, ή χηρεύσασα βασίλισσα 
Κων)τίνου τοϋ I ' ,  ϋπανδρευθή τοϋιτσν καί έγένετο οϋτω αύτοκράτωρ 1068. 
(Τ . Θ. 3 5 ).

I

Σ α μ ο υ ή λ.— Βασιλεύς τών Βουλγάρων κατά τόν Μεσαίωνα. Είσ- 
βαλών εις Μακεδονίαν ’έστησε τήν έδραν του είς Πρέσπαν. Κατ’ αϋτοϋ έ- 
πήλθεν δ αύτοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου Βασίλειος Β ' , δ Βουλγαροκτόνος, 
οστις κατόπιν πολυετών αγώνων άπήλλαξε τάς έν Ευρώπη Έλληνικάς χώ
ρας άπό τάς λεηλασίας καί σφαγάς τοϋ Σαμουήλ. Θανόντος τοϋ Σαμουήλ 
μετά τήν έν Σιδηροκάστρω πανωλεθρίαν, υπέταξε τελείως τήν Βουλγαρίαν, 
καταστήσας αυτήν Επαρχίαν Βυζαντινήν. (Τ . Θ . 3 5 ).

Σ β ι α τ ο σ λ ά  β.— Ήγεμών τής μεσαιωνικής Ρωσσίας καί υιός τής 
βασιλίσσης ’Όλγας, ήτις έπισκεφθεισα τήν Κων)πολιν, έβαπτίσθη. Ό  Σβια- 
τοσλάβ, κληθείς υπό Νικηφόρου Φωκά νά κτυπήση τούς Βουλγάρους κατέ
λαβε τήν Βουλγαρίαν, άλλ’ ήθέλησε νά έδραιώση τήν έξουσίαν του, μετα
βολών τούς Βουλγάρους είς συμμάχους του κατά τού Βυζαντίου. Ούτως έ- 
ξεσπασε δ πόλεμος μεταξύ Βυζαντινών καί Ρώσσων, τόν οποίον έτερμά- 
τισε νικηφόρως διαδεχθείς τόν Φωκάν ’Ιωάννης δ Τσιμισκής. (Τ. Θ. 35).

Σ ε ύ θ η ς Α '.—  Βασιλεύς τών Όδρυσών. Συνεζεύχθη τήν Στρα- 
τονίκην, θυγατέρα τού Περδίκκου, διαρκούντως τού Πελοποννησιακοϋ πο
λέμου. Τό 424 π. X. διεδέχθη τόν Σ.ιτάλκην καί έπεξέτεινε τήν έξουσίαν 
έπί ολοκλήρου τής Θράκης υποτάξας καί ένώσας άπαντα τά Θρακικά γένη.
Διετέλεσε σύμμαχος τών ’Αθηναίων, οιτινες άνεκήρυξαν αύτόν πολίτην
Άθηναΐον. (Τ . Θ. 3 0 ).

Σ ε ύ θ η ς Β '.— Τίός Μαισάδου, δστις μετά τήν διαίρεσιν τού
βασιλείου τού Σεύθιου έβασίλευσε τών έν τή Ν. Α.  Θράκη Μελανδυτών, 
βυνών καί Τρανιψών, οιΐτινες δμως έξεδυοξαν τόν Μαισάδην, δ δέ
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Σεύθης υιός του, καπέφυγεν εις τόν βασιλέα τών ’Οδρυσσών Μήδοκον ή 
Άμάδοκον. Έβοηιθήθη υπό τών Μορίων τοΰ Ξενοφώντος ικατά τήν Κάθοδον 
κα! κατέλαβε τήν χώραν τοΰ πατρός του, άλλ’ έφάνη άπιστος κα! δόλιος. 
Άπέθανε 383 π . X . (Τ. Θ. 30).

Σ ε ύ θ η ς  'Γ '.—  Βασιλεύς τών Όδρυσών Θρακών έπι Μ. Α λε
ξάνδρου, εις τόν οποίον ύπετάγη 338 - 325 π.Χ. Διετέλει κα! ούτος φίλος 
τών ’Αθηναίων. (Τ . Θ . 3 0 ).

Σ ε λ ! μ ό Α '.—- ’Ένατος Σουλτάνος τοΰ Όσμανικοΰ Κράτους, 
υίός Βαγιαζήτ τοΰ Β ' κα! εγγονος τοΰ ΠορΌητοΰ Μωάμεθ. Επικαλείται 
Γιαβοΰιζ = σκληρός. Διέταξεν ίνα οί χριστιανικό! ναο! τής Κων)πόλεο)ς 
μεταβληθώσιν είς τζαμιά.. ’Έπειτα έθεσε κατά νοΰν νά καταιργήση τό Πα
τριαρχείου κα! νά καλέση τους χριστιανούς νά έξισλαμισθώσιν ή νά σφαγώ- 
σιν, όσοι άρνοΰνται. Τήν φοβεράν πρόθεσιν τοΰ φαναίτικωτάτου τούτου 
Σουλτάνου έματαίωσαν ό Σεϊχουλισλάμ Δζεμαλή, ό Μέγας Βεζύρης, εν 'μυ
στική συνεννοήσει μέ τόν Πατριάρχην Θεόκλητον. Έβασίλευσε 1512 — 
1 5 2 0 .(Τ. Θ. 29).

Σ έ λ ε υ κ ο ς  6 Ν ι κ ά ν ω ρ  ή Ν ι κ ά τ ω ρ.— Μακεδών, 
υίός Άντιόχου στρατηγοΰ Φιλίππου. Ό  Σέλευκος ύπήρξεν είς τών διαση- 
μοτέρων στρατηγών ’Αλεξάνδρου τοΰ Μεγάλου κατά τήν πολυετή εκστρα
τείαν τοΰ Μακεδόνος. Μετά τόν θάνατον του ’Αλεξάνδρου, ό Σέλευκος έξη- 
σφάλισε τήν βασιλείαν έπ! τών πλείστων Ασιατικών χωρών μέ κέντρον τήν 
Συρίαν. Έξεστράτευσε κατά τών ’Ινδιών κα! έφθασε μέχρι τοΰ Γάγγου πο
ταμού. Έγένετο γενάρχης τών Σ)ελευκιδών, οί όποιοι επέβαλαν τήν Ελληνικήν 
γλώσσαν είς δλα τά ύπό τήν εξουσίαν των έθνη. Άπέθανεν έν Λυσιμαχεία 
δολοφονηθείς ύπό Πτολεμαίου τοΰ Κεραυνού. Νικάτωρ = νικητής. (Τ. Θ. 30).

Σ κ ύ θ α ι.—  Οί αρχαίοι κάτοικοι τής Σκυθίας (σημερινής Ρωσσίας). 
Ή σαν νομάδες, άγριοι κα! πολεμικοί, προελθόντες έξ Άσίας. Κατώκουν από 
τοΰ ’Ίστρου μέχρις Ούραλίών κα! Κασπίας. Γενάρχης των κατά τήν μυθο
λογίαν ήτο ό Ταργίταος υίός τοΰ Διός κα! τής Ουγατρός τοΰ Βορυσθένους. 
Οί "Ελληνες τούς έθεώρουν απογόνους τοΰ Σκύθου υίοΰ τοΰ Ήρακλέους κα! 
τής Έχίδνης. Ό  Ηρόδοτος λέγει δτι γενάρχαι αύτών ήσαν ό Άρπόξαϊς, ό Λι- 
πόξαϊς κα! ό Κολάξαϊς κα! δτι ήσαν γενναίοι κα! πολεμικοί, άλλά απο
λίτιστοι. Έπ! Σόλωνος έπεσκέφθη τάς Αθήνας ό Σκύθης Άνάχαρσις, δ- 
στις έμυήθη είς τόν Ελληνικόν πολιτισμόν. Έπιστρέψας είς τήν πατρίδα του 
ή θέλησε ιχέ τόν βασι λέα τώ ν Σκυθών Σίκύλην νά εΐσαγάγωσιν είς τόν λαόν 
των τά ήθη κα! έθιμα τών Ελλήνων. Ά λλ’ οί Σκύθαι, έξαγριωθέντες, τους 
έθανάτωσαν. Ό  "Ομηρος τούς ονομάζει ίππομελγούς' διότι ήμελγον τάς φορ- 
βάδας κα! έτρέφοντο μέ ΐππειον γάλα. Ή  ονομασία Σκύθαι άντεκατεστάθη 
κατά τόν μεσαίωνα μέ τάς ονομασίας Σαρμάται, Σλάβοι, Άβάροι, Βούλγαροι, 
Σέρβλοι, Χρωβάται κα! άλλας. (Τ. Θ. 29, 30, 35).



Λ Ε Ξ Ι Λ Ο Γ Ι Ο · Ν 277

Σ η σ τ ό ς.—  Α ρχαία  Ελληνική αποικία εις τό στενότερον μέρος ταυ 
Ελλησπόντου έπί τής Θρακικής Χερσονήσου έναντι τής Ασιατικής Άβύδου, 
όπου ειχον στηθή αί γέφυραι του Ξέρξου 480 π . X . Σήμερον Γιάλοβα = 
παραλιακή πεδιάς. (Τ . Θ . 29, 30, 3 5 ).

Σ κ η π ί α ς ’Ά κ ρ α . —  Χερσονησίς είς τό νότιον άκρον τής Θεσ
σαλίας, τό Τρίκερι. (Τ . Θ . 3 0 ).

'Σ; ι ρ ό η ς.—  'Ο υιός του βασιλέως τών Περσών Χοσρόου, δστις μετά 
τάς έπανειλημμένας νίκας ταυ Αύτοκράτορος Ηρακλείου, καθήρεσε τόν π α 
τέρα του καί άναλαβών τήν βασιλείαν, έσυνθηκολόγησε πρός τόν Ηράκλειον 
παραδώσας τόν Τίιιιον Σταυρόν καί 70 χιλ. Χριστιανούς αιχμαλώτους.

Σ ι τ ά λ κ η ς  Α '.— Βασιλεύς τών Όδρυσών Θρακών, υιός τού 
Τήρσυ βασιλέως. Διαδεχθείς τόν πατέρα του, έξήπλωσε τήν εξουσίαν του 
έπί δλων τών Θρακικών γενών, πού κατώκουν άπό τά Ά βδηρα  μέχρι Βυζαν
τίου, καί πρός βορράν μέχρι τοΰ ’Ίστρου. Έ πί Πελοποννησιακοΰ πολέμου συν- 
εμάχησε μέ τούς ’Αθηναίους. Τό 429 π.Χ. χάριν τών Αθηναίων έξεστρά
τευσε κατά τοΰ Περδίκκου τής Μακεδονίας μέ 50 ;χιλ. Ιππείς καί 100 χιλ. πε
ζούς. Άλλ’ οί ’Αθηναίοι φοβηιθέντες τήν πολυπληθή στρατιάν του, δέν τόν 
έβοήθησαν άπό θαλάσσης καί έκλιπόντων τών τροφίμων έπέστρεψεν ούτος ά
πρακτος. Έφονεύθη τό 424 π. X. προσπαθών νά ύποτάξη τούς πολεμικούς 
Θράκας Τριβαλλούς περί τήν Νύσσαν Β.Δ. (Τ . Θ . 3 0 ).

Σ  ι τ ά λ κ η ς  Β '.—  Α ρχηγός Θρακικοΰ σώματος, συνοδεύσας είς 
Άσίαν τόν ΜέγανΑλέξανδρον. Προσέφερε πολλάς υπηρεσίας είς τάς μάχας 
Ισσού ώς καί Άρβήλων. Μετά τήν επιστροφήν τοΰ Αλεξάνδρου άπό τάς ’Ιν
δίας κατηγορήθη ώς κυβερνήσας μέ σκληρότητα τήν σατραπείαν του καί κα- 
τεδικάσθη είς θάνατον. 326 π.Χ. (Τ . Θ . 3 0 ).

Σ ι θ ω ν ί α.—  Ή  μεσαία χερσονησίς τής Χαλκιδικής, ή καλουμένη 
τώρα Λόγγος. (Τ . Θ . 3 0 ).

Σ ο υ λ ε ϋ μ ά ν  Γ α ζ ή.— Τίός πρωτότοκος τού έν Προύσση 2ου 
Σουλτάνου τών ’Οθωμανών Όρχάν. Μήτηρ του ήτο ή Έλληνίς Όλοφύρα (Νι- 
λοφέρ). Διάδοχος ών τοΰ θρόνου, ό νεαρός Πρίγκηψ τοΰ Όθωμανισμοΰ, μέ 
μοίραν στρατού, διέβη τόν Ελλήσποντον καί κατέλαβεν, έπί τής Θρακικής 
Χερσονήσου, τήν Βολερόν καί τήν Καλλίπολιν, τήν όποιαν, μετά τόν θάνατόν 
του, ό άδελφός του Σουλτάνος Μουράτ ό Α ' κατέστησεν όρμηιτήρισν διά 
τάς έπί τής Βαλκανικής επιχειρήσεις του. Άπέθανε καί έτάφη ό Σουλεϋμάν 
έν Βολερώ. (Τ . Θ . 29, 3 5 ).

Σ ο υ λ ε ϋ μ ά ν  Κ ά ν ο υ ν  ο ύ =  Νομοθέτης.;— Ό  μεγαλύτερος 
καί ένδοξότερος τών ’Οθωμανών Σουλτάνων 1520 — 1566. Τίός τού Σουλ
τάνου Σελίμ Γιαβούζ. Διεσέγγανος τού Πορθητού. Κατέκτησε πολλάς χώ
ρας έν τε τή Εύρώπη, τή Άσία καί Α φρική. Τό ’Οθωμανικόν κράτος έπ’ 
αύτοΰ είχε φθάσει είς τήν μεγαλειτέραν του άκμήν. «Μέγας ιΚύριος» έκαλεΐ-
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το υπό τών καταπεπταημένων Ευρωπαίων ηγεμόνων, πρός τους όποιους τότε 
τό πρώτον άπεκατέστησε πολιτικάς καί διπλωματικός σχέσεις ή ’Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. (Τ . Θ. 2 9 ).

Σ ο υ λ ε ϋ μ ά ν  Β ' 1687 — 1691.— Εικοστός Σουλτάνος, ι/ιός 
τοϋ Σουλτάνου Ίμπραχίμ. Διεξήγαγε πόλεμον κατά τής Αυστρίας. 01 Τούρ
κοι. ήττήθησαν καί έχασαν εδάφη. Οί Γενίτσαροι έπανεατάτησαν καί έκαμαν 
σφαγάς έν Κων)πόλει. Κατά τους χρόνους τούτους έγκατελείφθη ό θεσμός 
του Παιδομαζώματος. (Τ . Θ. 2 9 ).

Σ ο υ λ ε ϋ μ ά ν  Π α σ ά  ς.— Στρατηγός τοϋ ’Οθωμανικού στρατού. 
Κατά τόν πόλεμον τών Ρώσσων πρός τούς Τούρκους τώ .1878, ένεκλείσθη είς 
τά φρούρια τής Βουλγαρικής Πλεύνας, τήν οποίαν ύπερήσπισεν έπί μήνας. 
ΙΙαρεδόθη μεθ’ όλης τής φρουράς είς τούς Ρώσσους. (Τ . Θ. 2 9 ).

Σ τ  ά γ ε ι ρ α.— ’Αρχαία πόλις τής Χαλκιδικής Χερσονήσου, πατρίς τού 
ιιεγάλου Φιλοσόφου Άριστοτέλους, διδασκάλου τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου. Τό 
σημερινόν χωρίον, έπί τής θέσεως τών Σταγείρων, καλείται Σταυρός.

Σ τ ρ ά τ τ ι ς.— Τύραννος τής Χίου έπί τής βασιλείας Δαρείου τού 
'Τστάσπους, τόν όποιον ήκολούθησε είς τήν εκστρατείαν κατά τών Σ,κυθών, 
Άντέστη καί ούτος είς τήν πρότασιν τού Μιλτιάδου περί καταστροφής τών 
γεφυρών. (Τ . Θ. 30 ).

Σ τ α υ ρ ά κ ι ο ς.— Τίός τού αύτοκράτορος Νικηφόρου τού Λογο
θέτου, τού καθαιρέσαντος τήν Ειρήνην. Έπληγώθη καί ούτος κατά τήν μά
χην πρός τόν Κρούμμον τών Βουλγάρων καί διαδεχθείς τόν πατέρα του άπέ- 
θανε τό 811 μ. X. (Τ . Θ. 35 ).

Σ τ ε λ ί χ ω ν .—  Βάνδαλος έκρωμαϊσθείς. Άνεδείχθη αρχιστράτη
γος τού Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους. Ένυμφεύθη τήν θυγατέρα τού αύτο
κράτορος τής Δύσεως Όνωρίου, αδελφού τοϋ Άρκαδίου, τήν Σειρήναν. 'Ό τε 
ό Άλάριχος άρχηγός τών έν τώ Άνατολικώ κράτει Βησιγότθων είσέβαλεν 
είς τήν Νότιον Ελλάδα, καταστρέφων τάς αρχαιότητας, ό Σ,τελίχων έσπευσεν 
είς τήν Ελλάδα πρός απαλλαγήν τών νοτίων ίΕλληνικών χωρών, καί έξε- 
δίωξε τόν Άλάριχον, δστις διωκόμενος άνήλθεν είς τήν ’Ιλλυρίαν καί ώχυ- 
όώθη. ’Επειδή δέ αίτιος τής εισβολής έθεοτρήθη ό Γαλάτης Ρουφΐνος, δστις 
εκδικούμενος τόν ασθενούς χαρακτήρος αύτοκράτορα τής Κων)πόλεως Ά,ρ- 
κάδιον, ειχεν υποκινήσει τόν Άλάριχον, ό Στελίχων άνέθηκεν είς τόν 
Στρατηγόν Γαϊνάν νά θανατώση τόν Ρουφίνον, οπερ καί έγένετο. (Τ. Θ. 35).

' Σ τ έ φ α ν ο ς  Δ ο υ σ ά ν.—  Ό  διασημότερος ήγεμών τών Σέρ- 
6ων κατά τόν Μεσαίωνα 1331 — 1355, δ έξαπλώσας τήν έξουσίαν του έπί 
μεγάλου τμήματος τής Μακεδονίας καί Θράκης, δ στεφθείς είς τά Σ|κόπια 
Βασιλεύς Σέρβων καί Ελλήνων κατά τό έτος 1346 μ.Χ. Έπειράτο νά έξ- 
ελληνίση τούς Σέρβους. (Τ . Θ . 335).

Σ τ έ φ α ν ο ς  Ρ ή γ α  ς.—  Πολιτικός μηχανικός Μαδυτηνός ,έγ-
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κατεστημένος έν ιΚαλλιπόλει πατά τά έτη 1900 —  1907. Έπώπτευσεν είς 
τό κτίσιμον του Παρθεναγωγείου της Ελληνικής Κοινότητος Καλλιπόλεως, 
ο,ύτινος τό σχέδιον ειχεν έκπονήση κατά τό πρότυπον τοΰ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών. 'Ως υδραυλικός μηχανικός ανέλαβε και έψερεν είς πέρας τήν ΰ- 
δρευσιν τής Καλλιπόλεως καί τής νήσου Τενέδου δΓ άγωγοΰ ΰποθιαλασσίου 
έκ τής απέναντι Τρωαδικής παραλίας. (Τ . Θ . 29) .

Σ τ ρ ι ν ύ π ο υ λ ο ς  Γ ε ρ μ α ν ό  ς.— Σύγχρονος Θεολόγος έκ 
Δελλιωνών τής Θράκης, επαρχίας Σηλυβρίας. Σχών Ευρωπαϊκήν μόρφω- 

σιν άπεστάλη υπό τοΰ Οίκουμενικοΰ Πατριαρχείου ώς Αρχιεπίσκοπος τών 
είς τάς Ευρωπαϊκάς χώρας τής Δύσεως ευρισκομένων Ελληνικών ’Ορθοδό
ξων Εκκλησιών, έδρεύων ώς έπί τό πλεΐστον έν Λονδίνο). Προηγουμένως 
εΐχε χρηματίσει καί Διευθυντής τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχολής. Άπέ- 
θα'νε έν Λονδίνω τό 1950. Ή  δράσις του έξόχως εθνωφελής. (Τ. Θ. 29 ).

Σ  υ λ τ ζ ί κ α ς Κ ω ν ) τ  ΐ ν ο ς.— Έ κ τοΰ χωρίου Ίντζέκιοϊ 
τής Επαρχίας Γάνου καί Χώρας, ύποδιοικήσεως Μυριοφύτου, άνήκων είς 
το Καπετανάτον τοΰ κλεφτοληστοΰ Νικόλα Σχολαριώτου, τό όποιον έδρα
σε ν έν Θράκη μετά τό 1880 καί εξής μέχρι τής διαλύσεώς του διά συγ
κρούσεων πρός διάφορα αποσπάσματα τής ’Οθωμανικής Χωροφυλακής.

Σ υ μ ε ώ ν.—  Βασιλεύς τών Βουλγάρων κατά τόν Μεσαίωνα 893 - 
927. Τίός τοΰ έκ,χριστιανισθέντος Βόριδος. Έξεπαιδεύθη έν Κων)πόλει., Έ- 
ξέμαθε τήν Ελληνικήν. Έκ φιλοδοξίας πρός τόν Βυζαντινόν θρόνον άπε- 
πειράθη νά τόν καταλάβη διά πολέμων. (Τ . Θ . 35) .

Τ
Τ α γ κ ρ έ δ ο  ς.— Πρΐγκιψ τοΰ Τάραντος, έξάδελφος τοΰ Βοημούν- 

δου καί ανεψιός τοΰ Ροβέρτου Γυσκάρδου. Είς έκ τών αρχηγών τής Α ' 
Σταυροφορίας. Έπέδειξεν ανθρωπισμόν. (Τ . Θ . 3 5 ).

Τ α μ ε ρ λ ά ν ή Τ ι μ ο ύ ρ Λ έ γ κ = Τιμού,ρ ό Χωλός. Χά
νος τών Ταταρομογγόλων καί μέγας καταχτητής, δστις άνακηρυχθείς έν 
Σαμαρκάνδη Μέγας Χάν, ώς απόγονος τοΰ Τογγούζ Χάν, έξήλθεν είς κα
τακτήσεις ώς ό άλλοτε πρόγονός του. Τό 1381 κατέκτησε τό Χορασάν 
(Χοβερασμία) καί ολόκληρον τήν Περσίαν. Στραφείς πρός Δ. κατέλαβε 
καί κατέστρεψε τήν Βαγδάτην, τήν Μοιυσούλην καί άπασαν τήν Μεσοποτα
μίαν. Είσέβαλεν έκεϊθεν καί κατέκτησε τήν ’Ινδικήν. Έπελθών τό 1402 
κατά τής Μ. Άσίας κατέσφαξε τήν Σμύρνην. Κατ’ αύτοΰ έπήλθεν ό 
Σουλτάνος τοΰ νεοπαγοΰς Όθωμανικοΰ κράτους Βαγιαζήτ ό Γιλτερίμ (Κε
ραυνός), μέ 100 χιλ. Γενιτσάρους καί Σερβικόν ιππικόν. Ά λλ’ είς τήν μά
χην τής Άγκύρας, τό 1402, ύπέστη πανωλεθρίαν. Ό  Βαγιαζήτ συλληψθείς 
έτέθη έντός κλωβοΰ καί άπήχθη ύπό τοΰ Τιμούρ είς τά έσωτερικά τής Άσίας. 
Έβασίλευσεν από τό 1370 —  1405. (Τ . Θ . 3 5 ).
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Τ α ρ π ό δ ι ζ  ο ς.— Μεσόγειος πόλις τής αρχαίας Θράκης έπί τής 
άριστερας όχθης τοΰ Τοΰντζα Β.Α. τής Άδριανουπόλεως. Σημερινόν Μ που - 
γιοΰκ Δερβέν εν Βουλγαρία. (Τ . Θ . 3 0 ).

Τ α υ λ ά ν τ ι ο ι . —  ’Ιλλυρική φυλή οίκοΰσα τά εσωτερικά τής 'Ελληνι
κής αποικίας Έπιδάμνου, χαρακτηριζόμενη υπό Θουκυδίδου ώς βάρβαρος. 
'Τποταγεΐσα είς τόν ’Αλέξανδρον και είτα είς Πΰρρον έξελληνίσθη.

Τ ε γ ύ ρ ι ο ς.—  Βασιλεύς τών Θρακών. Πενθερός τοΰ Ίσμάρου υίοΰ 
τοΰ Εΰμόλπου. (Τ . Θ . 30).

Τ ε ρ ό ιζ ο ς.— Ήγεμών τών περί τον Ταύρον 'Αρμενίων έπί τοΰ αύ
τοκράτορος Μανουήλ Κομνηνοΰ 1143 —  1180. Ό  Τερόζος έπωφεληθείς τής 
περιπλοκής τών Βυζαντινών είς πολέμους κατά Ούγγρων, Σέρβων καί Νορ- 
μαννών κατέλαβε τήν Κιλικίαν καί άνεκηρύχθη βασιλεύς. Άλλά, προσβλη
θείς υπό Βυζαντινών στρατευμάτων, έσυνΟηκολόγησεν. (Τ . Θ . 3 5 ).

Τ ε ΰ κ ρ ο ς.—  Τίός τοΰ Σ)καμάνδρου καί τής νύμφης Ίδαίας. Ό  
πρώτος βασιλεύς τής Τροίας.

Τήν θυγατέρα του Άρίστην συνέζευξε μέ τόν Δάρδανον, όστις ίδρυσε 
τήν ομώνυμόν του πύλιν. (Τ . Θ. 30 ).

Τ ζ έ π α ι ν α .— ’Ορεινή περιοχή τής Θράκης μεταξύ Ροδόπης καί 
Ρίλου, βορείως τοΰ Νευροκοιπίου. Έ π ’ αυτής υπήρχε τό οχυρόν φρούριον 
τής Τζεπαίνης παρά τάς πηγάς τοΰ Νέστου. Καταληφθέν ύπό τοΰ βασιλέως 
τών Βουλγάρων Μιχαήλ, έπολιορκήθη ύπό τοΰ Στρατηγοπούλου καί Τορνί- 
κη καί άπεδόθη είς τόν βασιλέα τής Νικαίας Θεόδωρον Λάσκαριν Β ' (Τ. Θ. 35).

Τ ή μ ε ν ο ς.—Ό  Ήρακλείδης αρχηγός τών εις Πελοπόννησον έπιδραμόν- 
των Δωριέων, όστις κατά τήν διανομήν ’έλαβε τήν ’Αργολίδα μέ πρωτεύου
σαν τό ’Άργος, άφοΰ ύπεδούλωσε τούς αίκοΰντας ’Αχαιούς. ΟΊ βασιλεύ- 
σαντες έν ’Ά ργει απόγονοί του έλέγοντο Τημενίδαι. (Τ . Θ . 3 0 ).

Τ  ι β έ ρ ι ο ς.—  Ρωμαίος αύτοκράτωρ, διάδοχος Αύγούστου 14 π.Χ. 
Κατήγετο έκ τοΰ οίκου τών Κλαυδίων. Έ π ’ αύτοΰ έγένετο ή σταύρωσις 
τοΰ Ί .  Χριστού. (Τ . Θ. 3 0 ).

Τ ι β έ ρ ι ο ς ό Θ ρ ά  ξ.— Αύτοκράτωρ Βυζαντίου 578 — 582 
μ. X. Έπολεμησε τούς Άβάρους, Σλαβηνούς καί Πέρσας έπιδρομεΐς.

Γ ι β ε ρ ι ο ς Γ '.—  698 —  705. Ούτος έξέβαλε ’Ιουστινιανόν τόν 
Β ' καί τόν έρρινοτόμησεν. ’Αλλά, μετά επτά έτη, ό Ρινότμητος, άπό τόν 
τόπον τής εξορίας του έν Χερσώνι, λαβισν βοήθειαν τών Βουλγάρων, έπέ- 
δραμεν εις Κων),παλιν, συνέλαβε τόν Τιβέριον καί τόν έκαρατόμησεν.(Τ Θ.35).

Τ ι μ ό θ ε ο ς  Α '.— Πατριάρχης Κων)πόλεως (511 - 517). Ό  άπο- 
κηρύξας τήν Σύνοδον τής Χαλκηδόνος τοΰ 451. (Τ. Θ. 35).

Τ ο ρ ώ ν  η.—  Αποικία Χαλκιδέων είς τόν μυχόν του Τυρωναίου 
κόλπου, έπί τής Χαλκιδικής Χερσονήσου, ΝΔ τής χερσονήσου Σιθωνίας 
(Λόγγου). Άπό τήν συμμαχίαν τών ’Αθηναίων περιήλθεν είς τήν ’Όλυν-
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Οον. Κατελήφθη έπειτα ύπό τοϋ Φιλίππου και βραδύτερον ύπό τών Ρω
μαίων 169 π.Χ. Ερείπια σώζονται βορείως τοΰ λειμένος, πού σήμερον λέ
γεται Πόρτο Κουφό. ( Τ . Θ .  3 0 ).

Τ ρ α ν  ΐ  α[) α ι .—  Θ,ρακικός αρχαίας λαός κατοίκων, μετά τών 
Θυνών καί Μελανδιτών, τά Θρακικά παράλια τής Μαύρης θαλάσσης.(Τ. Θ. 30).

Τ ρ α υ σ ο ί . — ’Αρχαίος Θρακικός λαός τής ΝΔ Θράκης έπί τών νοτίων 
υπωρειών τής Ροδόπης έν τή κοιλάδι τοΰ ποταμού Τραύου. (Τ . Θ. 3 0 ).

Τ ρ ή ρ ε ς.—  ’Αρχαίος Θρακικός λαός οίκών κατά Θουκυδίδην τήν 
πρός βορράν τοΰ Σκομίου όίρους χώραν. Έγειτόνευε μέ τούς Τ,ριβαλλούς. 
Μέ τόν Σιτάλκην επήλθαν κατά τοΰ Ιϊερδίκκου τής Μακεδονίας. (Τ. Θ. 30).

Τ ύ λ l ς, ή Τ ύ λ η ή Θ ύ λ η.'— Πόλις τής Θράκης είς τά
μέρη τής Φιλιππουπόλεως, ίδρυθεισα ύπό τών Γαλατών, οί όποιοι είχον κυ
ριαρχήσει τοΰ λαοΰ τής Θράκης έπί 60 έτη περί τά μέσα τοΰ Γ ' αίώνος 
π .Χ . (Τ . Θ. 30, 3 5 ).

Τ υ ρ ό δι ζ ο ς.— Πόλις τής αρχαίας Θράκης έπί τής παραλίας τοΰ
Αιγαίου, έναντι τής Σαμοθράκης. ’Άλλη Τυρόδιζος άναφέρεται μεσόγειος, ή 
σημερινή Τυρολόη. ’Ίσως ή ονομασία νά έ'χη σχέσιν μέ τήν λέξιν τυρός. ’Αλ
λά, μάλλον έχει σχέσιν μέ τήν έλληνικήν Τίρυνς καί τήν λατινικήν «turriis» 
δηλ. φρούριον. Μεταγενεστέρως ή Τυρόδιζος ή Τυρολόη έλέγετο Σύρολον. 
Κοινώς Τσορλού. (Τ . Θ . 3 0 ).

Υ
'Τ  α ρ τ α κ ί δ η ς ’Ά  σ ι ο ς.—  Βασιλεύς τών Δολόγγων Θρακών 

τής Θρακικής Χερσονήσου, υιός Δύμαντος καί αδελφός Εκάβης, σύμμαχος 
των Τρώων. Πρόγονος αύτών ήτο ό 'Τάρτιακος βασιλεύς τής Άρίσβης τής 
Φρυγίας. (Τ . Θ. 3 0 ).

Φ

Φ ά ρ α.—  Θρακιστί έλέγετο καί Πάρα. Ό μάς ανθρώπων, πού θεω
ρούνται δτι κατάγονται έκ τών ιδίων προγόνων. Φυλή, γένος, σόϊ, Δρουζιπάρα, 
Βησσαπάρα κλπ. (Τ. Θ. 3 0 ).

Φ ε ρ α ί.— ’Αρχαία πόλις τής Θράκης, παρά τήν δεξιάν όχθην, τοΰ 
Εβρου, βορείως τής σημερινής Άλεξανδρουπόλεως, 18 χιλ. '(Τουρκιστί 

Φερετζίκ) . Λέγονται καί Φέρρα. Μεταξύ ταύτης καί τής Άλεξανδρου
πόλεως εύρίσκονται τά ιαματικά θερμά λουτρά τής αρχαίας Τραϊανουπό- 
λεως. Έ πί Βυζαντινών έκαλεϊτο ή πόλις Βέρροια καί Φηρά. Έχρησίμευε καί 
ως ναύσταθμος' διότι ό "Εβρος κατ’ εκείνην τήν έποχήν ήτα βαθύτερος καί 
ειοηρχοντο εν αύτώ μεγάλα πλοία. Κατά τούς τελευταίους Βυζαντινούς 
χρόνους έπαιξε σπουδαΐον ρόλον έν τή ιστορία τής Θράκης. 'Τπέστη πολλά- 
κις έπιδρομάς τών Βουλγάρων. Κατελήφθη κατά τό έτος 1361 ύπό τοΰ Έ-
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βρενός, στρατηγού Μαυράτ τού Α ' . (Τ . Θ . 29, 30, 3 5 ).
Φ ι λ ι κ ό  ί.— Οι τρεις "Ελληνες Σκουφάς, Ξάνθος και Τσακάλωφ 

οι συμπή ξάντες τήν Φιλικήν Εταιρίαν εν Όδυσσω τής Ρωσσίας. Μέ τήν 
ονομασίαν «Φιλικοί» έλέγοντο καί δσοι μετά ταύτα κατηχούντο καί άπέβαινον 
μέλη τής Φιλικής Εταιρίας. (Τ . Θ. 2 9 ).

Φ ι λ ι π π ι κ ό ς  Β α ρ δ ά κ η ς  ή Βαρδάνιος 711 — 713.—  
Ό  αύτοκράτωρ ούτος ένώ ή Μ. Ά σ ία  έλεηλατεΐτο ύπό τών Αράβων, ή δέ 
Θράκη ύπό τών Βουλγάρων, συνεκάλει συνόδους διά νά άφορίζη 
τούς Μανοφυσίτας καί ΜονοΟελητάς. Καθηρέθη ύπό τών στρατηγών του.

Φ ί λ ι π  π ο ς Β '.—  Βασιλεύς τών Μακεδόνων, 359 —  336 π.Χ. 
Τίός Άμύντου τού Γ ' καί Ευρυδίκης, έκ τού ηγεμονικού οίκου τής Έλυ- 
μιώτιδος. Νυμφευθείς τήν ’Ολυμπιάδα έγέννησε τόν Αλέξανδρον τό νΜέγαν. 
Μετά τήν μάχην τής Χαιρωνείας 338, διωρίσθη αρχιστράτηγος τών Έλλή- 
νων έν Κορίνθω, ίνα διεξαγάγη τόν πόλεμον κατά τών Περσών. "Ιδρυσε τήν 
Μακεδονικήν φάλαγγα, τό τρομερώτεραν πολεμικόν μέσον τού αρχαίου 
Ελληνισμού. 'Υπήρξε δ πολιτικώτερος καί στ ρ ατη γ ικώτερ ο ς όλων τών αρ
χαίων βασιλέων. 'Η το δμως φιλογύνης. Καί ώς φαίνεται, ένεκα δολοπλοκιών 
τών γυναικών του, έδολοφονήθη έν Αίγαΐς (Εδέσση) ύπό τίνος φρουρού του, 
ΙΙαυσανίου, τό 336. (Τ . Θ. 3 0 ).

Φ ι λ ό θ ε ο ς  έ κ Μ η λ ί ο υ Θ ρ ά κ η  ς.— ( Τ . Θ . 29).
Φ ι λ ό θ ε ο ς.—  Μητροπολίτης 'Ηράκλειας (1347) καί μετέπειτσ 

Πατριάρχης Κων)πόλεως (1354). 'Τμνογράφος καί συγγραφεύς θεολογι- 
κών καί έκκλησιαστικών έργων.

Φ ι ν ε ύ ς.—· Μάντις καί βασιλεύς τής Σαλμηδυσσοΰ τής Θράκης είς 
τά παράλια τού Εύξείνου Πόντου, δ συμβουλεύσας τούς Αργοναύτας πώς νά 
διαβούν έκ τών Συμπληγάδτον. (Τ . Θ. 3 0 ).

Φ ο I ν ι ξ.— Τίός τού Άγήνορος καί Τηλεφάσσης. ’Έδωκε τό όνομα 
είς Φοινίκην. (Τ . Θ. 30j).

Φ ό ν - δ έ ρ— Γ  κ ό λ τ ς Π  α σ ά ς.—  Γερμανός στρατηγός, διοργα- 
νωτής τού Τουρκικού στρατού κατά τό 1910 μετά τήν άνακήρυξιν τού 
Συντάγματος έν Τουρκία. Έξεφράσθη κατά τών έν Τουρκία Ελλήνων, ώς 
έκμεταλλευομένων τούς Τούρκους. (Τ . Θ . 29 ).

Φ ρ α γ κ ο κ ρ α τ ί  α.— ’Έτσι ονομάζεται ύπό τού Ελληνισμού ή 
χρονική περίοδος 1204 —  1261, καΐθ’ ήν οί διάφοροι Καθολικοί ειχον άρ- 
πάσει τμήματα τών Ελληνικών χωρών καί νήσους καί έδέσποσαν 
τούτων, άλλοι μέν έπί 57 έτη, άλλοι δέ μέχρι τής Όθωμαν. κατακτήσεως.

Φ ω κ ά δ ε ς.—  Μεγάλη οικογένεια Καππαδοκών, ή όποια παρέσχε 
εις τό Βυ:ζάντιον καί στρατηγούς. Τρίτος, Νικηφόρος δ Φωκάς, δ έλευθε- 
οίοτής τής Κρήτης από τούς Σαρακη,νούς καί έπειτα αύτοκράτωρ καί σύ
ζυγος τής Θεοφανούς καί άλλοι Φωκάδες, (Τ . Θ . 35 ).
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Φ ώ τ ι ο  ς.— Ό  Ιερός Φώτιος, όστις έπατριάρχησε δίς, έγεννήθη τό 
820 καί άπέθανεν τό 891 μ.Χ. έν εξορία. Έ νεκα τής μεγάλης μοιρφώσεώς 
του, διήλ'θε τους διαφόρους βαθμούς τής ιερωσύνης καί έχειροτσνήθη Πα
τριάρχης. Τοΰτο εύρεν αφορμήν ό Πάπας καί τόν άφώρισεν, έπί Μιχαήλ τοΰ 
Γ ' καί Βάρδα. Άλλά καί ό Φώτιος άποκρούων τάς κατηγορίας τοΰ Πάπα, 
έξεσφενδόνισε κατ’ αΰτοΰ άφορισμόν καί έτσι ήνοιξε βαθΰ χάσμα μεταξύ 
Ανατολικής καί Δυτικής Εκκλησίας. "Επαυσε δέ πάσα σχέσις μεταξύ τών 
δυο ’Εκκλησιών ολίγον άργότερον, έπί Πατριαρχείας Μιχαήλ Κηρουλαρίου. 
Ό  Φώτιος διεκρίνετο έπί παιδεία αρετή καί εύσεβεία. ΈξυμνήΟη ώς τη- 
λαυγέστατος φωστήρ τής ’Ορθοδοξίας καί ώς ένθεώτατος οδηγός αύτής.

Φ ρ υ ν ί σ κ ι ο ς Α χ α ι ό  ς.— "Ελλην στρατηγός μετά Κόρου 
κατά Άρταξέρξου 401 π.Χ. Ή το  είς τών πρεσβυτέρων στρατηγών τών 
Μυρίων, κατά τόν Ξεν,οφώντα. (Τ . Θ. 30ι).

X

X ά α ν ε ς.—- Αρχαίος λαός έν Ήπείρω καταγόμενος έκ Χάονος α
δελφού τοΰ Έλενος, ύφ’ ού έφονεύθη άκουαίως. Κατώκουν μεταξύ τοΰ πο
ταμοΰ Θυάμιος (Καιλαμα) καί Άκροκεραυνίνων Ό ρέων. Πόλεις Βουθωτόν 
.καί ’Ίλιον. «Χαονίδες ’Όρνιθες» έλέγοντο αί ίεραί περιστεραί, διά τών ό
ποιων έδίδαντο οί χρησμοί άπό τά ιερά, πού έκειντο έντός τών πυκνών δα
σών τής χώρας των. Μέρος τής Χαονίας ανήκει είς τήν βόρειον Ή πειρον. 
(Τ . Θ . 3 0 ).

X ο σ ρ ό η ς.— Βασιλεύς τών μεσαιωνικών Περσών, ό συμμαχήσας 
μέ τούς Άβάρους κατά τοΰ Βυζαντίου καί πολιαρκήσας τήν Χαλκηδόνα έ
πί τοΰ αύτοκράτορος Ηρακλείου, δστις ήττήθη κατά κράτος ύπό τοΰ Η 
ρακλείου, κατόπιν πολυχρονίων πολέμων, καθ’ οΰς έξηντλήθη ή Περσία, 
καΟηρέθη ύπό τοΰ υίοΰ του Σιρόου, δστις έσυνθηκολόγησε καί παρέδωκεν 
είς τόν Ηράκλειον τόν Τίμιον Σταυρόν τοΰ Σωτήρος, πού ειχον άρπάσει 
προηγουμένως οί Πέρσαι άπό τήν Ιερουσαλήμ, ώς καί τόν Πατριάρχην αύ
τής μαζί μέ 70 χιλ. αιχμαλώτους χριστιανούς. Τότε καθιερώθη καί ή ε
ορτή τής Έψώσεως τοΰ Τιμίου Σταυρού, τή 114 Σίεπτεμβρίου (Τ. Θ. 3ό).

ψ
Ψ  ε λ λ ό ς Μ ι χ α ή λ  (ό πρεσβύτερος).— Ήκμασε άρχάς τοΰ 

9ου αίώνος ώς διδάσκαλος φιλοσοφίας. Κατήγετο έξ ’Άνδρου. 'Τπήρξε 
μαθητης τοΰ Φωτίου. Τά συγγρό,μματά του άπωλέσθησαν. (Τ Θ. 35).

Ψ  ε λ λ ό ς Μ ι χ α ή λ  (ό νεώτερος).— Ούτος έγεννήθη τώ 1018, 
επι Βασιλείου τού Β , εν Νικομήδεια. ’Εκαλείτο Κων)τίνος. Έγένετο μα
θητής τοΰ ϋίφιλίνοΰ Πατριάρχου. Έσπούδασε Νομικήν κιαί Φιλοσοφίαν.
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Φημίζεται ώς περιλαβιόν άπάσας τάς γνώσεις τής έποχής εκείνης. ’Έγραφε 
πολυάριθμα έργα: Θεολογικά, Φιλοσοφικά, Φυσικά, Μαθηματικά, ’Ιατρικά, 
’Αστρονομικά, Νομικά, 'Ιστορικά καί Γραμματικά. Προσέτι πολλούς λόγους, 
όΐ'ατριβάς, ρητορικά γυμνάσματα, έπιστολάς καί ποιητικά δοκίμια. 'Τπήρξεν 
άνήρ πολυγραφώτατος. Ή  Τστορία του καλύπτει 10|0 έτη, ήτοι άπό τοΰ 
976 — 1077. Έ γραψ ε καί τρεις λόγους ’Επιταφίους είς τους τότε Πατριάρ- 
χας Μιχαήλ Κηρουλάριον, Κων)τϊνον Λειχούδην καί Ίωάννην Ξιφιλϊνσν. 
Τό όνομα καί τό έπίθετον έδόθη,σαν είς αυτόν, δτε έκάρη Μοναχός. Έ πί 
Μιχαήλ ΓΙαφλαγόνος υπήρξε δικαστής έν Φιλαδέλφεια 1034 — 1041. Έ πί 
Μιχαήλ Καλαφάτου αύτοκρατορικός γραμματεΰς. Έ πί Κων)τίνου Μονομά
χου Καθηγητής Φιλοσοφίας είς τήν ίδρυ-θεισαν ’Ακαδημίαν. Έτιμήθη μέ 
τόν τίτλον «'Υπέρτιμος καί "Υπατος τών Φιλοσόφων». Έ πί Μιχαήλ Παρα- 
πινάκη εγινεν «ο παραδυναστεύων τώ βασιλεύ», ήτοι ΙΙρω'θυπουργός τοΰ 
βασιλέως. (Τ. Θ. 3 5 ).

Ω

Ώ  ρ ε ί 0 υ ι α.—  Κατά τήν Μυθολογίαν ήτο Ουγάτηρ τοΰ Έρεχθέως, 
βασιλέως τών Αθηνών. Ένώ έπαιζεν ημέραν τινά παρά τόν Ίλισσόν μέ τάς 
φίλας της ένέσκηψεν ό Βορέας, τήν ήρπασε καί τήν ,μετέφερεν είς τό άν
τραν του έπί τοΰ όρους τής Θράκης Αίμου. Έγέννησε τούς πτερωτούς υιούς 
Ζήτην καί Κάλαϊν, οί όποιοι κατεδίωξαν τάς "Αρπυιας» πού έμόλυνον τάς 
τροφάς τοΰ Φινέως. Έγέννησε καί δύο 'θυγατέρας τήν Κλεοπάτραν καί τήν 
Χιόνην. Ώ  ρ ε ί θ υ ι α λέγετίαι καί 'θυγάτηρ τοΰ Κέκροπος βασιλέως, 
άναφερομένη ώς σύζυγος τοΰ Μακεδόνος ήρωος Εύρώπου, ταυτιζομένη πρός 
τήν νύμφην Ώρείθυιαν. (Τ . Θ. 30).



ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ 
ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ "ΘΡΑΚΙΚΩΝ ,

f  1

Κατά τήν έπικρατήσασαν συνήθειαν ύστερον από τήν κυκλοφορίαν έκαστου 
Τόμου παρατίθενται κρίσεις κα'ι σχόλια έπί τοΰ περιεχομένου αύτοΰ. Καί 
ό μέν Αθηναϊκός τύπος είς πλήθος εκδόσεων έδημσσίευσε διά τό εργον 
τοΰ Θρακικού Κέντρου καί μάλιστα διά τήν κυκλοφορίαν ,τού 34ου Τό
μου τών «Θρακικών», κατά τό κάτωθι υπόδειγμα σχόλια, μέ διαφόρους 
παραλλαγάς :

Δημοσιεύματα Αθηναϊκού τύπου

« Τ Α  Θ Ρ  Α Κ I Κ Α»

«Τό Θ,ρακικόν Κέντρον, ’Σωματεΐον μέ εθνικήν καί πατριωτικήν δράσιν, 
συνεχίζον τάς γνωστάς εκδόσεις τού ιστορικού, επιστημονικού καί λαογραςπ- 
κού Συγγράμματος του «Τά Θρακικά», έκυκλαφόρησε τελευταίως τόν 34ον 
Τόμον αύτών, είς πολυτελή καί άρτιον έμφάνισιν, έκ 3001, ώς συνήθως σελίδων.

Τά αξιόλογα περιεχόμενα τού ογκώδους τούτου Τόμου τυγχάνουν γενι
κού ιένδιαφέροντος καί αφορούν δλους τούς "Ελληνας καί δή τό κεφάλαιον 
τής «Σλαυομακεδονικής Προπαγάνδας»,ΐδπου έν πάση'λεπτομερεία αναγράφον
ται .μετά σχολίων τής Συντάξεως, τά έν ’Αμερική καί Καναδή οργιά ταΨ έκεΐ 
Σλαυοβουλγαρικών οργανώσεων, αίτινες προπαγανδίζουν διά ψευδών ένεογειών 
κατά τής Ελλάδας.

'Ομοίως ό Τόμος ούτος περιέχει τήν Ιστορίαν καί τινα λα'ογραφικά τής 
σημαντικής κωμαπόλεως Α. Θράκης Τ,σεντώς, αναμνήσεις περί Επιβατών, με
λέτην διά τό Παιδομάζωμα, μαθητικάς εκθέσεις;, καθαρά δείγματα τού υψη
λού επιπέδου είς δ εύρίσκετο είς τό παρελθόν ή Παιδεία, καθώς καί τά τής άνε- 
γέρσεως είς Άλεξανδρούπολιν Γηρακομείου δαπάναις τού Σεβ. Μητροπολί
του Ά λεξ) πόλεως κ. ’Ιωακείμ.

Έ ν ,τέλει ό 34ος ούτος Τόμος τού αξιέπαινου τούτου Συγγράμματος, ά- 
ναφέρεται, μέ εξήκοντα σελίδας είς τά «Διοικητικά τού Θρακικού Κέντρου», 
δπου έν έκτάσει καί έν πάση λεπτομερεία αναγράφονται τά κατά τήν τελευ- 
ταίαν διετίαν πεπραγμένα τού παλαιμάχου τούτου Θρακικού Σωματείου. 
'Όσον αφορά τά δημοσιεύματα τών έπαρχιακών εφημερίδων παραθέτομεν ε
πίσης ενα έξ αυτών τής έφημερίδος «Πρόοδος» Σερρών :
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Μία πνευματική προσφορά.

Ο 34ος ΤΟΜΟΣ ΤΩΝ «ΘΡΑΚΙΚΩΝ»

Μ 'α ενδιαφέρουσα εκδοσις τοΰ Θρακικού Κέντρου *Αθηνών.

«Τό έν Άθήναις «Θρακικόν Κέντρον» είχε τήν εΰγενή καλοσύνην νά μάς 
άποστείλη τόν 34αν Τόμον τοΰ λαμπρού .συγγράμματος υπό τόν γενικόν τίτλον 
«Θρακικά», τό όποιον έβραβεύθη υπό τής ’Ακαδημίας Αθηνών καί τής έν 
Παρισίοις 'Εταιρίας πρός ένίσχυσιν τών Ελληνικών Σίπουδών.

Είς τόν τόμον αυτόν άναφέρον,ται ή 'Ιστορία τής Κωμοπόλεως Τσεντώς 
τής ’Ανατολικής Θράκης, ή όπιοία υπήρξε καί ή γενέτειρα τοΰ Φωτίου Γρη- 
γορίου Άποστολίδη άπαβιώσαντος έν Θεσσαλονίκη τό παρελθόν έτος I960, 
δστις, δπως σημειώνεται έν προλόγω καί κατά τό διάστημα τής άσθενείας του 
δέν έσταμάτησε ερευνών καί απασχολούμενος μέ τά προβλήματα τής Θράκης, 
είς τήν οποίαν αφιέρωσε ολον του τόν βίον, ολόκληρον τήν αγάπην του.

Ή  ιστορία τής κωμοπόλεως Τσεντώς, ή οποία προτάσσεται είς τόν 
τόμον, τιμής ένεκεν διά τόν προαναφερθένα ερευνητήν τής Θρακικής 'Ιστορίας 
Φώτιον Άποστολίδην, είναι μία γλαφυρά άφήγησις τής ζωής, τών ηθών και 
εθίμων, καί τών παραδόσεων τών κατοίκων της, ήτο δέ. μία άπό τάς πλέον πο
λυπληθείς καί άνθούσας τήν έποχήν εκείνην είς τό έμπόριον, τήν κτηνοτρο
φίαν καί τήν γεωργίαν κωμοπόλεις τής Α. Θράκης ώς τό Σχολάριον, τά "Τ- 
•ψαλα, τό Αΰδήμιον, τό Ίμπρίκ — Τεπέ —μετονομασθέν κατόπιν είς ’Ίμβρα- 
σον— τό Φανάρι κλπ.

Πολλές σελίδες επίσης αφιερώνει ό τόμος αυτός είς τήν Βούλγαρο - μα
κεδονικήν προπαγάνδαν ή όποια αναπτύσσεται είς τάς '(Ηνωμένας Πολιτείας 
καί τόν Καναδάν. Είς σχετικόν πρόλογον ή σύνταξις τών«Θρακικών» υπογραμ
μίζει τά έξης :

«Έ π’ εσχάτων καί ιδία κατά τό παρελθόν έτος, έχει κυριολεκτικώς ορ
γιάσει ή άνευ ουσιαστικού περιεχομένου γελοία καί άσκοπος προπαγάνδα τών 
Βουλγάρων εις Ηνωμένας Πολιτείας, Καναδάν καί άλλαχοΰ.

»νΑνεργοι καί αποτυχημένοι ■ψευδοπατριώται, διημερεύοντες είς τήν αλ
λοδαπήν, διά νά δικαιολογήσουν τά παχυλά κονδύλια μιας Δονκιχωτικής εκ
στρατείας, έφαντάσθησαν οτι μέ .συνέδρια, μέ ψευδή δημοσιεύματα, μέ φωνα
σκίας καί θορυβώδεις εμφανίσεις, δύνανται νά παραπλανήσουν αδαείς ξένους 
καί νά μεταβάλουν τάς απ’ αιώνων καθιερωμένος έθνολογικάς συνθήκας1 και 
πάγια ιστορικά καθεστώτα. Οί απανταχού "Ελληνες μέ είρωνίαν άντιπορερ- 
χονται τήν αναιδή κίνησιν τών γνωστών θορυβοποιών τών Βαλκανίων, θα εί
ναι δέ πάντοτε έτοιμοι νά απαντήσουν έμπράκτως δταν παραστή ανάγκη, σύμ
φωνα μέ τάς έλληνικάς παραδόσεις καί τά διδάγματα τής πανενδοξου ιστορίας 
των».
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Παρατίθενται έν συνεχεία διάφορα άρθρα τοΰ Εθνικού Κήρυκος της Ν. 
Τόρκης (τά όποια έδημοσίευσε κατά τό παρελθόν και «Ή  Πρόοδος»). Πε
ραιτέρω παρατίθεται ένα ιστορικόν αφήγημα τοΰ ιΚαθηγητοΰ κ. Άθηνασίου 
Παπαναστασίου υπό τόν τίτλον «’Αναμνήσεις άπό τις Επιβάτες» άπό μίαν αν
θούσαν κωμόπολιν κειμένην είς τά παράλια τής Προποντίδος, γενέτειραν τθΰ 
ΣΙαράντη καί τής ,συζύγου του Ελένης Άρχιγένους, οί όποιοι ίδρυσαν στους 
Επιβάτες τά Άρχιγένεια καί Έλένεια εκπαιδευτήρια όπου έμορφώνοντο διδά
σκαλοι καί διδασκάλισσαι, κάτι παρόμοιον δηλαδή μέ τό Μαρούλειον Διδασκα- 
λεΐον Σερρών. !

’Εν συνεχεία δημοσιεύεται, ένδιαφέρουισια μελέτη τοΰ διδασκάλου κ. Γεωρ
γίου I. Γϊαννακάκη περί. τοϋ «Παιδομαζώματος», παρατίθενται δείγματα μαθη
τικών εκθέσεων, στοιχεία περί τής δωρεάς τοΰ ’Ιωακείμίου Γηροκομείου Μη
τροπολίτου Άλεξανδρουπόλεως κ.λ.π.

Τό περισσότερον ενδιαφέρον μέρος όμως τοΰ έν λόγω τόμου είναι τά 
λαογραφικά τοΰ Σαιμακόβου. Πρόκειται γιά ένα γλαφυρότατο ανάγνωσμα που 
τέρπει καί διδάσκει συγχρόνως.

Έ ν κατακλείδι, νομίζομε ν (διτι καί ό τόμος αυτός όπως καί οί προηγούμενοι 
του παρουσιάζει εξαιρετικόν ενδιαφέρον άπό πάσης πλευράς όχι μόνον διά 
τους Θράκας, άλλά καί γενικώτερον δι’ όλους τούς Έλληνας φιλαναγνώστας. 
Καί δι’ αυτό δέν πρέπει ν’ άπουσιάζη άπό καμμίαν βιβλιοθήκην διανοουμένου 
ή καί απλώς φιλαναγνώστου».

Έ ξ  άλλου ό έν Νέα 'Τόρκη «Εθνικός Κήρυξ» κατά παράδοσιν καί 
χάρις εις τή,ν επιμέλειαν καί φροντίδα τοΰ εκλεκτού φίλου καί συνερ
γάτου τών «Θρακικών» δ ό κ τ ω ρ ο ς Δ η μ η τ ρ ί ο υ  Κ α λ λ ί 
μ α χ ο υ  Μ.  Δ ι δ α σ κ ά λ ο υ  τ ο ΰ  Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο ύ  Θ ρ ό 
ν ο υ ,  Έ  π  ι τ ί μ ο ,υ Α ρ χ ι σ υ ν τ ά κ τ ο υ  τ ο ΰ  «Έ θ ν ι κ ο ΰ 
Κ ή ρ υ κ ο ς» έδημοσίευσεν είς δίστηλαν έμπεριστατωμένον άρθρον τήν 
κάτωθι κριτικήν, ήν χάριν τών αναγνωστών τών «Θρακικών», άναδημο- 
σιεύαμεν :

Νέαι έτιιατημονιχαί έκάόσείς

ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

«Μάς άπεστάλη δ τριακοστός τέταρτος ογκώδης τόμος τών «Θρακικών», 
τά όποια εκδίδει τό «Θρακικό Κέντρο» τών ’Αθηνών. Τοΰ Κέντρου αύτοΰ προΐ 
σταται, άπό μακρών ετών, ό έκ Ραιδεστοΰ μεγαλοΐδεάτης "Έλλην Φίλιππος Μα- 
νουηλίδης, χρηματίσας, έπανειλημμένως καί υπουργός διαφόρων Κυβερνήσεων. 
Ό  κ. Μανουηλίδης ιστοριοδίφης καί συγγραφεύς ό ίδιος προήγαγεν τήν 
Πνευματική Όργάνωσι «Τά Θρακικά» είς ταιαύτην επίζηλον περιωπήν, ιοστε 
νά τιμηθούν αί πολυμερείς εκδόσεις μέ βραβείο τής ’Ακαδημίας τών ’Αθηνών,
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κουθώς και μέ βραβείο τής εν Παρισίοις Εταιρίας προς ένίσχυσιν τών Ελλη
νικών Σπουδών.

Ό  84ος τόμος είναι πλουτισμένος μέ παντοία θέματα καί μελετήματα, 
συνδεόμενα, κατά τό πλεΐστον, μέ τήν ιστορία καί τήν λαογραφία τής Θράκης 
καί έν γένει μέ τούς εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνας.

Σαράντα σελίδες αυτού τού πλουσίου, μεγάλου σχήματος Τόμου, περιέ
χουν τά όσα έδημοσιεύθησαν, τόσον έπικαίρως, προσφάτως, είς τόν Εθνικόν 
Κήρυκα, σχετικώς μέ τήν από μακρών ετών προπαγανδιστικήν δράσιν τών 
λεγομένων Βουλγαρομοκε δ όνων τού Καναδά καί τών Ηνωμένων 'Πολιτειών. 
"Ολοι αύτοί οί «έλευθερωταί» αγωνίζονται πρός άπολύτρωσι τής «Μακεδονίας 
τού Αιγαίου», τής σκλάβας χώρας τού Μεγάλου Αλεξάνδρου!

Παραλλήλως πρός αύτούς, ο'ι όποιοι προπαγανδίζουν ώς Βουλγαρομακε- 
δόνες άπελευθερωταί, ήρχισαν νά εργάζονται καί οί λεγόμενοι Μακεδόνες τής 
Πολιτείας τών Σκοπίων τής .Νοτιοσλαβίας. Λιεκδικούν καί αύτοί τήν σκλάβαν 
«Μακεδονίαν τού Αιγαίου»! Αύτη δέ ή προπαγάνδα είναι περισσότερον επι
κίνδυνος, διότι διεξάγεται από ’Αμερικανούς, φίλους τής ’Ελευθερίας!

# * ❖** **
Τόν 34ον τόμον, έκ 300 σελίδων, τόν στολίζουν ειδικοί συνεργάται, ασχο

λούμενοι μέ. θέματα συνεχόμενα μέ ίστορικάς καί λαογραφικάς απόψεις τού 
Θρακικού Ελληνισμού.

—Ό  έκ Θράκης νομικός καί συμβολαιογράφος κ. Φώτιος Άποστολίδης 
παρουσιάζει μιά εύσυνείδητη ιστορική καί λαογραφική έρευνα τής Τσεντώς 
τής ’Ανατολικής Θράκης, ή οποία καλύπτει 70 σελίδες.

— ’Ακολουθεί ή προπαγανδιστική τών έν Αμερική καί έν Καναδά Βουλγα- 
ρομακεδόνων έρευνα, ή άναλυθεΐσα είς τόν Εθνικόν Κήρυκα Νέας 'Τόρκης.

— Ό  Καθηγητής ’Αθανάσιος Παπαναστασίου δημοσιεύει φρονηματιστικές 
άναμνήσει από τήν όνομαστήν πόλιν τών Επιβατών τής ’Ανατολικής Θράκης, 
οπου ήκμαζον τά διάσημα Άρχιγένεια ’Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα.

—Τού «αειμνήστου σοφού» διδασκάλου Γεωργίου I. Γιαννακάκη δημο
σιεύεται συγκινητική μελέτη διά τό τραγικό «παιδομάζωμα», τήν μεγάλη αύτή 
συμφορά τού 'Ελληνισμού.

— ’Ακολουθούν συγκινητικές καί φρονηματιστικές Εκθέσεις μαθητών 
Γυμνασίου, συνεχόμενες μέ θυσιασθέντας διά τό μεγαλείο τής πατρίδας άνδρας.

—’Ακολουθούν παντοίες έκδηλώσεις, σχετικές μέ τό Ίωακείμιο Γηροκο- 
μεΐον, τό οποίον ανήγειρεν, ίδίαις δαπάναις, ό έκ Θράκης Μητροπολίτης Άλε- 
ξανδρουπόλεως Ιωακείμ.

—Τάς σελίδας 19G - 233 τάς καλύπτει συνέχεια τής ωραίας καί συγκι
νητικής αναγραφής διά τά Λασγραφικά τής τραγικής τής ’Ανατολικής Θρά
κης πόλεως τού Σ αμμακοιβίου, ύπό τού κ. Θεοδώρου Π. Κιακίδου, τού ό
ποιου δύο άλλα πολύτιμα έργα έξέδωσε τό Θρακικό Κέντρο.
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—Α ί περαιτέρω σελίδες 237 - 302 άναφέρονται είς παντοΐα διοικητικά 
ζητήματα. Επίσης είς εκλογήν επιτίμων ,μελών. Δημοσιεύονται δέ καί έπιστολαί 
τοΰ επιτίμου ’Αρχισυντάκτου τοΰ Έθνικοΰ Κήρυκος καί κριτικαί αΰτοΰ διά
προγενεστέρους τόιμους τών Θρακικών.

* * *** ψ* **

Αυτοί οί πολύτιμοι τόμοι τών «Θρακικών», πλούσιοι είς επιστημονικές 
εκζητήσεις, ερευνούν τόν άπό τριών χιλιάδων ετών πολιτισμόν τής Θράκης, 
εμπνέουν καί τήν άκοίμητον Μεγάλην ’Ιδέαν τοΰ Ελληνικού Κόσμου.

t  Πρωθ. Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ».

’Από μηνών εΰρίσκονται υπό έκδοσιν καί ελπίζεται έντός 
τοΰ ’Οκτωβρίου ή κυκλοφορία τών δύο νέων Τόμων τών «Θρακι
κών», τοΰ παρόντος 35ου «'Η Θράκη ώς προμάχων τοΰ Βυ
ζαντίου» καί τοΰ 3(ίου «Βιογραψικός Κατάλογος Μητροπολιτών, 
Επισκόπων, λ αγίων κλπ. Θράκης».

Διά λόγους τυπογραφικών ανωμαλιών, αί δύο ούτοι νέοι Τόμοι 
έκ 300 σελίδων έκαστος, έκαθυστέρησαν καί ελπίζεται κατόπιν εν
τατικής καί κοπιώδους εργασίας, νά εύρίσκωνται. είς τό τέρμα τής 
άποπερατώσεως καί κυκλοφορίας των.

Κατ’ αύτόν τόν τρόποι' ή σειρά τών «Θρακικών» πλουτίζεται 
διά δύο είσέτι, σημαντικού περιεχομένου, Συγγραμμάτων μέ θέματα 
άποκλειστικώς άφορώντα τήν Θράκην, καί εϊμεθα βέβαιοι δτι θά 
κεντηθή ή. έπιίθυμία τών Θρακών καί παντός φιλαναγνώστου έπί 
σημαντικών στοιχείων, άτινα αφορούν τήν άρχαίαν πατρίδαν μας 
Θράκην.

« Θ Ρ Α Κ ΙΚ Α » J'j
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Η ΣΕΡΒΟ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 
ΕΝ ΑΜΕΡΙ&Η

"Ητο λίαν επίκαιρος καί χρησιμωτάτη ή αναδημοσίευσα; ύπό 
του 84ου Τόμου τών «Θρακικών» τών τεσσάρων άρθρων τοΰ « Ε 
θνικού Κήρυκος» τής Νέας 'Τόρκης περί τής Β ουλγαρομακεδο ν ι- 
κής Προπαγάνδας. Ήλπίζαμεν οτι ό θόρυβος οστις είχε δημιουρ- 
γηθή έκτοτε θά προεκάλει τήν δέουσαν αφύπνιση» καί θά έδημιούρ- 
γει εύρυτάτην απήχηση» μεταξύ τών διαφόρου» Σωματείων, άτινα 
λειτουργούν έν 5Αμ©ρυκή καί οτι εν συνεν νοήσει μετά τών τοπικών 
Έλλην. ’Αρχών θά έπεχειρειτο αντίδρασις, κατά τής οργανω
μένης άντεθνικής έξοιρμήσεως τών Βαυλγαρομακεδόνων. Άτυχώς 
αί ελπίδες μας αύται δέν έπηλήθευσαν, διότι τά έν ’Αμερική πολυ
τελή θή 'Ελληνικά Σωματεία, έκτος τών άξιολόγων εκδρομών των 
πρός τήν μητέρα Ελλάδα καί τών άλλου1, επίσης χρησίμων, έαρ- 
ταστικών των εκδηλώσεων δέν προήλθον είς τή,ν δέουσαν έπί τού 
άνω έθνικοϋ ζητήματος άντίδρασιν καί πολεμικήν. Καί ή μέν βουλ
γαρική προπαγάνδα δέν έσταμάτησε τόν δργανωμένον αγώνα της. 
Ένεφανίσθη δμως έσχάτως μέ άπροκάλυπτον όξύτατον πολιτικόν 
χειρισμόν καί ή σύμμαχός μας Σερβία, ήτις έκτος τών άλλων έν Μα
κεδονία καί διά τού τύπου της ενεργειών άπέστειλεν πράκτορας έκ 
Σκοπιών είς ’Αμερικήν καί Καναδών,οίτινες θορυβούν περί Μακεδο
νίας τοΰ Α ιγαίου! καί επιχειρούν νά εμφανίσουν τήν ύπαρξιν 
Σερβομακεδονικής μειονότητας καί τήν εξωφρενικήν έπί Ελληνι
κών έδαφών διεκδίκησή» των, κατά τά δημοσιεύματα τού παγκο
σμίου τύπου καί τών έφημειρίδων Ελλάδος καί ’Αμερικής.

’Ά ς  έλπίσωμεν δτι κατόπιν καί τής νέας αυτής κρούσεως καί 
προειδοποιήσεως τών Σερβαμακεδόνου», δέν θά είναι αργά καί δέν 
θά συνεχισθή ή μοιρολατρική απάθεια καί έλλειψις επίσης καί έκ 
μέρους μας οργανωμένης καί έκ πάσης πλευράς ζωηράς άντιδρά- 
σεως πρός έπιτέλεσιν οχι μόνον τού πατριωτικού καθήκοντος, αλ
λά καί πρός διαφώτιση» τής ’Αμερικανικής καί παγκοσμίου κοινής 
γνώμης.
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Δ Ω Ρ Ε Α  Δ ΙΑ  ΤΗΝ Α Ν ΕΓΕΡΣΙΝ  ΓΥΜ ΝΑΣΙΟΥ 
ΥΠΟ κ. Κ Α ΡΦ Ο Κ Ω ΣΤ Α  Ε ΙΣ  Ν. ΜΑΔΥΤΟΝ Χ Α Λ Κ ΙΔ ΙΚ Η Σ

Παραίθέτομεν κατωτέρω δημοσιεύματα τού «’Εθνικού Κήρυκος» Νέας 'Τόρχης 
αποσταλέντα εύγενώς προς ημάς ύπό τού Πρωθιερέως Δημητρίου Καλ
λίμαχου, όίπερ άναφέρονται εις την δωρεάν τού 1% Μαδύτου έν ’Αμερική εγ
κατεστημένου ομογενούς ευεργέτου κ. ιΚαρφοκώστα, υπέρ άνεγέρσεως 
Γυμνασίου είς το χωρίον Νέα Μάδητος τής περίφερε ίας Χαλκιδικής, κα
θώς καί είς τήν άνακήρυξιν αυτού ώς επιτίμου Προέδρου τού έν ’ Αθήνα ις 
Σωματείου Μαδυτίων «'Ο Ελλήσποντος» :

’Έργα Πολιτισμόν.

ΟΙ Ε Λ Λ Η Σ Π Ο Ν Τ Ι Ο Ι  ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

"Ιδρυσαν Δ ιδακτήριο  σ τήν Νέα Μ άδυτο τής Χ ολκ ιδ ικήτ, δπου 
μ ο ρ φ ώ νο ντα ι δλα  τά  Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α  τώ ν  πέρ ιξ  χω ρ ίω ν . "Ενα ση
μαντικό  Συνέδριο .

Τοΰ ΠΡΩ Θ . Λ .  Κ Α Λ Λ ΙΜ Α Χ Ο Υ

"Ενας Έλλησπόντιος τής Νέας 'Τόρκης, πού διαμένει είς τό εξοχικό 
Κέντρο Valley Stream τής ιμεγίαλουπόλεώς μας, ό κ. Λημητριός Καρ
φοκώστας, έπεσκέφθη. μέ τήν σύζυγό του, τήν 'Ελλάδα. ’Έζησε μερικούς 
μήνας είς τάς Αθήνας, είς τήν Θεσσαλονίκην, είς τήν Νέαν Μάιδυτον, Χαλκιδι- 
δικής, είς τήν Λήμνον καί είς άλλα μέρη καί ξ αναγύρισε κατενθουσιασμένος. 
Είναι ωραία ή Ελλάδα καί αί πρόοδοι είναι σημαντικοί, μοί έτόνισε.

Ό  κ. Καρφοκώστας είναι δ ηγέτης μιας τριμελούς φιλεκπαιδευτικής Ε 
πιτροπής, τής δποίας συμμετέχει ό ΙΙρωθ. Δ. Καλλίμαχος καί ή φρονημα
τισμένη Έλληνίδα κυρία Μαίρη Φράγκου.

Αυτή ή Επιτροπή έμόχθησε καί ίδρύθη προ τετραετίας, είς τήν Νέα 
Μάδυτο, τού Νομού Θεσσαλονίκης, ένα επιβλητικό Διδακτήριο·, τό όποιον 
έ'χει έξελιχθήι εις ’Εκπαιδευτικό Κέντρο τών γύρω χωριών τής Χαλκιδικής. 
Αυτό δέ τό πνευματικό, τό Έλληνοποιό άθλημα οφείλεται είς τις θυσίες τού 
έν Νέα 'Τόρκη Συλλόγου «Ελλησπόντου», καθώς καί τού έν Σπρίγφηλντ, 
Μασσ., παρομοίου Συλλόγου «Ελλησπόντου». Συνετέλεσαν καί άλλοι φιλότιμοι 
Μαδύτιοι είς άλλα κέντρα τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 'Όλοι τους είναι νοσταλ- 
γοί τής ιστορικής πόλεως Μαδύτου τού Ελλησπόντου, δπου μετά τήν εθνική 
καταστροφή τού 1922 έγκατεστάθησαν έκεΐ οί ’’Αγαρηνοί. Και από Μάδυιτος, 
πού ήτο, έπί δυόμιση χιλιάδες χρόνια, ώς σημαντική αποικία τών ’Αθηναίων, 
έβαφτίστηκε σέ αιματηρή καλυμβήΟρα άπό τούς Όσμανλήδες καί τής έδόθη 
τό άνομα Ά τξέ ’Αμπάτ!
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Αυτή ή Μάδυτος τοΰ 'Ελλησπόντου, μέ 10,000 κατοίκους, που είχε γίνει 
όνοιμαστή κα! διά τά «Γαϊτανάκεια Διδακτήρια», αν έδειξε καί σημαντικές 
προσωπικότητες. Έγέννησε άνδρας oil δποΐοι υπηρέτησαν τήν «Μεγάλη Ε λ 
ληνική Ιδέα». Άνέδειξε συγγραφείς διδασκάλους καί Εκκλησιαστικούς Ή γέ- 
τας, ’Αρχιερείς καί Πατριάρχας. Λ. χ. δ αείμνηστος ’Αρχιεπίσκοπος ’Α
θηνών, δ σοφός Χρυσόστομος, είναι τέκνον τής Μαδύτου. Καί δ νυν Πατριάρ
χης τής ’Αλεξάνδρειάς Χρυστόφορος καυχαται οτι είναι Μαδύτιος. Άνέδειξε 
καί στρατιάν λογίων, οί. δποΐοι υπηρέτησαν τά Γράμματα καί τήν ’Επιστή
μην.

4* Φ #$$ $$ **
Ήρώτησα τόν έπανελθόντα κ. Δ. Καρφοκώστα τί έγινε είς τό νέα χωριό 

μας τής Μακεδονίας.
Μέ έπληροφόρησαν δτι ή Νέα Μάδυτος μέ σημερινό πληθυσμό χιλίων 

δκτακοσίων (1.800) κατοίκων έξειλίχθη είς πολιτιστικό Κέντρο 'Ελληνικών 
Γραμμάτων. Τό Διδακτήριο έγινε τό πνευματικό κέντρο όλης τής έκεί περιο
χής τής Χαλκιδικής. 'Ό λα τά εκεί χωριά, δπου κατοικούν καί οί έξ οστρα
κισμένοι Θράκες καί Μικρασιάται, καί άλλοι, αισθάνονται τό Γυμνάσιο τοΰ 
χωρίου μας ώς δικό· τους Διδακτήριο·. Πολλά άπό τά παιδιά τους, χάριν τοΰ 
Γυμνασίου, διαμένουν είς τό χωριό μας. Καί έτσι ανακουφίζονται σί,κανομι- 
κώς αί οίκογένιαι τής Νέας Μαδύτου.

’Έχουν λαμπρά εκκλησία, τόν 'Άγιον Ίωάννην. Τελευταίως απέκτησαν 
καί ωραίο παρεκκλήσιο είς μνήμην τοΰ «Αγίου Ευθυμίου τοΰ Θαυματουργού», 
δ δπαΐος έγεννήθη είς τήν αρχαία Μάδυτο τοΰ Ελλησπόντου τόν ενδέκατο 
περίπου αιώνα.

Τό Γυμνάσιο, κατάλευκο, είς τήν περιοχή τοΰ Άγιου Ίωάννου, δεσπό
ζει είς τό χωριό. Καί τό καμαρώνουν καί οί κάτοικοι τών πέριξ χωρίων. Ή  
τριμελής αντιπροσωπευτική ’Επιτροπή τής Νέας Μαδύτου, πρός τήν όποιαν 
έστέλναμεν τά χρήματα τής έν Νέα 'Τόρκη ’Επιτροπής μας, έμερίμνησε καί άν- 
ήγειραν βαθμιαίως, τάς αίθουσας Διδασκαλίας τοΰ πνευματικού Ιδρύματος.

Ή  τριμελής έκεί ’Επιτροπή μας — δ ταγματάρχης έ.|ά. κ. Αθανάσιος 
Σκόρδας, δ σεβάσμιος ίερεύς αίδ. κ. Συμεών Χατζηβασιλείου καί δ κ. Νικό
λαος Λιάπης —■ έ μόχθησαν διά νά άρχίση άμέσως μέ τήν πρώτη, αίθουσα τό 
Διδακτήριο πού έγινε τό καύχημα καί τό καμάρι ολοκλήρου τής περιοχής τής 
Χαλκιδικής.

❖ ❖ ❖$$ Ψ* **
Τελευταίως, μοί λέγει ό συνομιλητής κ. Καρφοκώστας, συνεκροτήθη είς 

τήν Νέα Μάδυτο ένα πολύ ενδιαφέρον Συνέδριον μέ πρόγραμμα σημαντικόν. 
Έπρόκειτο νά γίνη ή σύσκεψις άξιολογήσεως τοΰ Προγράμματος Κοινοτικής 
Άναπτύξεως τοΰ Νομού Θεσσαλονίκης. Είχαν λάβει μέρος είς τό Συνέδριο 
διακόσιοι έξήντα (άριθ. 260) σύνεδροιι έπτά Κοινοτήτων καί δύο συνοικι



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ,ΚΕΝΤΡΟΥ

σμών. Έπροτιμήθη δέ τό μικρό μας χωριό ινά ισυνέλιθουν οί Σύνεδροι, διότι 
ή Νέα Μάδυτος στολίζεται μέ τήν μεγάλην αίθουσαν τών τελετών του Γυ
μνασίου.

Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ήτο δ Νομάρχης του Νομοΰ Θεσσαλονίκης κ. 
Μανουσόπουλος. ’Αντιπρόεδρος δέ δ κ. Γ. Χρυσανθόπουλος τμηματάρχης τής 
Τυπικής Αύτοδιοικήσεως τής Νομαρχίας. Έτίμησαν δέ αυτήν τήν σημαντικήν 
συγκέντρωσιν καί δ Ιεράρχης τής περιοχής δ Μητροπολίτης 'Αγίου ’Όρους 
και Άρδαμερίου Σ|εβ. Παύλος, δ όποιος έψαλε τόν 'Αγιασμό. Παρευρίσκετο 
καί ένας Ιεράρχης.

Τό Συνέδρια ήρχισε τό πρωΐ καί ετελείωσε τό εσπέρας. Τους συνέδρους 
τους είχε προσφωνήσει πολύ ωραία δ πρόεδρος τής φιλοξενούσης Κοινότητος 
κ. Ιωάννης Φούσκος. Άλλά καί δλοι οί κάτοικοι, ιδιαιτέρως δέ αί Έλληνίδες 
μας έφιλοτιμήθησαν καί έπεδαψίλευσαν άρχοντικές Μαδυτινές περιποιήσεις. 
Έλαβαν μέρος καί μαθηταί, εκπρόσωποι τού Γυμνασίου. Ό  μαθητής τής Λ' 
τάξεως τοΰ Γυμνασίου ’Απόστολος Γαλατιανός (ομίλησε θαυμασίως καί συνε- 
κίνησε τούς συνέδρους. Έ π ί πλέον, έτόνισαν δτι τήν εφημερίδα τού Γυμνασίου 
«Μαθητικήν Πνοήν» τήν θέτομεν είς τήν διάθεσιν τού προγράμματος τών 
έργων κοινοτικής άναπτΰξεως.

"Οταν άνοιξε τό Συνέδριο δ Νομάρχης κ. Μανουσόπσυλος χαιρετίζων 
τήν αντιπροσωπευτικήν δμήγυριν, έτόνισε «τήν ανάγκην τής προσηλώ,σεως είς 
τά εθνικά ιδανικά».’Έλαβε προφανώς ύπ’ ό'ψυν ίδτι δέν λείπουν από τήν Β. Ε λ 
λάδα ώρισμένοι ιδεολογικούς παραστρατημένοι. Έ ν κατακλεϊδι δταν ετελείωσε τό 
Συνέδριο τών Κοινοτήτων δ Νομάρχης έτόνισε : «Ή  Νέα Μάδυτος είναι κό
σμημα τής περιοχής καί συνέχεια τής ενδόξου παλαιας Μαδύτου τού Ελλη
σπόντου μέ τά περίφημα πνευματικά της 'Ιδρύματα. Ή  πνευματική σημερινή 
κίνησις τής Νέας Μαδύτου οφείλεται ασφαλώς, κατά πολύ, σέ εξαιρετικούς 
εντοπίους Μαδυτίους, σέ Μαδυτίους περίφημους όλης τής Ελλάδος, μά καί πειό 
ιδιαίτερα στούς υπέροχους Μαδυτίους τής Αμερικής.

Πρέπει οί Μαδύτιοι νά είναι υπερήφανοι, μά πρέπει νά μή ξεχνούν πώς 
είναι βαρειά ή κληρονομιά τους καί χρειάζεται νέα προσπάθεια, νέα ζωή, αγά
πη, ομόνοια»,

—Αύτά τά περί άγάπης καί όμονοίας λόγια τού Νομάρχου τού Νομού 
Θεσσαλονίκης πρέπει νά τά γράψωμεν είς τις καρδιές μας δλοι οί Μαδύτιοι 
τής Ελλάδος καί τής Αμερικής, μοί έτόνισε δ κ. Καρφοκώστας, δ στοχαστι
κός Μαδύτιος τής Νέας 'Τόρκης.

* * #** **
Είς τήν συνομιλία μας μέ τόν συνεργάτην κ. Καρφοκώστα, έκεΐνο πού γνω

ρίζει δ ίδιος —καί είναι πασίγνωστο·— οτι τό χωριό μας ή Νέα Μάδυτος, μέ 
χιλίους όκτακοσίους κατοίκους (1.800) ήτο αδύνατο νά άπο,κτήση Γυμνάσιο
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Κρατικό. Ό  νόμος τονίζει ότι όταν οι 1800 κάτοικοι γίνουν επτά χιλιάδες 
(άρ. 7.000) μόνον τότε — δηλαδή υστέρα άπό πολλά χρόνια— δικαιούται, 
ή Νέα Μάδυτος νά εχη κρατικό Γυμνασιακό "Ιδρυμα. "Οσοι ομιλούν σήμερα 
διά κρατικό Γυμνάσιο, διά νά σπουδάζουν σχεδόν δωρεάν τά Ελληνόπουλα, 
τό κάμναυν μέ ,σκοπό νά δυσφημίσουν ,τύ ιδιωτικό Γυμνάσιο. Θά ήτο πο
λύ δύσκολο νά λειτουργήση τό ίδρυμα καί ώς ιδιωτικό), εάν δ Διευθυντής 
Καθηγητής κ. Ίω . Παπαϊωάννου, αυτός δ ιδανικός καί εμπνευσμένος άν
θρωπος καί οί άλλοι οί φιλότιμοι συνεργάται του Καθηγηταί δέν υπηρετούσαν 
μέ έμπνευση καί μέ τό πνεύμα τής αυτοθυσίας. Αυτά δέ τά αισθήματα τοϋ 
Διευθυντου και. τών άλλων Καθηγητών μάς επιβάλλουν απεριόριστον έκτίμη- 
σιν καί σεβασμόν, άλλά καί ευγνωμοσύνην. Είναι δέ τεκμηριωμένο καί ύπευ- 
0όνους δημοσιευμένο, τό επίσημον πρακτικόν τοϋ Συλλόγου Γονέων καί Κη
δεμονίαν, οί οποίοι είς τήν έκΟεσίν των έτόνισαν ότι τό ιδιωτικό Γυμνάσιο 
κατά τά τρία πρώτα χρόνια (1958 —  59, 1959 — 1960 καί 1960 — 1961) 
παρουσίασε παθητικόν απερχόμενον είς εξήντα χιλιάδες καί τετρακόσιας σα
ράντα εξη δραχμάς (60.446). Πιθανόν δέ εφέτος, τό τέταρτον έτος, νά ελατ
τωθούν αί ζημίαι.

Πρέπει, νά ξανατονισθή, ότι. μόνον μέ τόν θειον έρωτα καί μέ τό πνεύμα 
τής αυτοθυσίας τοϋ ιδανικού Διευθυντοΰ τοϋ Γυμνασίου καΟηγητοϋ κ. Ίω άν
νου Παπαϊωάννου, ήτο δυνατόν νά λειτουργήση είς τό χωριό μίας τέτοιο 
Διδακτήριο, τό οποίον άνέδειξε τήν Νέα Μάδυτο τών 1800 κατοίκων είς 
Κέντρον πνευματικής ακτινοβολίας καί είς όλα τά χωριά τής Χαλκιδικής καί 
πέραν αυτής.

Πρωθ. Δ. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

Τό Ιν  Ά θή να ις  Σωματείου τώ ν Μ αδυτίων 
τιμ ά  τόν Δρα Δημήτριον Κ αλλίμαχον.

ΑΘΗΝΑΙ, ’Ιούλιος. (Ί δ . άνταπόκρισις).— Τό Δ .Σ. τοϋ ’Αγαθοεργού 
Σωματείου τών έν Άθήναις Μαδυτίων «Ελλήσποντος» κατά τήν συνεδρίασιν 
τής 30-3-61 λαβόν υπ’ όψιν του :

Α '. "Οτι δ έν Νέα 'Τόρκη Η.Π.Α. διαπρεπής συμπολίτης μας Αίδεσι- 
μώτατος Δημήτριος Καλλίμαχος Πρωθιερευς τής έν Νέα 'Τόρκη Εκκλησίας 
Μέγας Διδάσκαλος τοϋ Οικουμενικού Ορόνοη, επίτιμος Αρχισυντάκτης τής 
έν ’Αμερική έκδιδομένης μεγάλης ήμερη αίας Έφημερίδος «’Εθνικός Κήρϋξ» 
άμα δέ καί συγγρσφεϋς, προικισμένος μέ σπάνια πνευματικά καί -ψυχικά χα
ρίσματα, μέ εξαιρετικήν δυναμιν λόγου καί γραφίδος, ιμέ άνώτερον ή'θος καί 
μέ άνεπτυγμένον τό αίσθημα τής είς Χριστόν Πίστεως καί τής Κοινωνικής 
αλληλεγγύης, άνέπτυξεν έπί μίαν εξηκονταετίαν πολυσχιδή καί δημιουργικήν 
δράσιν, ήτις τόν έπέβαλεν όχι μόνον είς τους ανθρώπους τών γραμμάτων άλ-
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λά και είς άπαντιας τούς αποδήμους 'Έλληνας, δι5 δ καί τιμάται καί άγαπάται 
παρά πάντων τών Ελλήνων τής ’Αμερικής καί τής Ελλάδος άλλά καί τών 
ξένων, καί τούτου ένεκεν επιδαψιλεύονται πρός αύτόν πολλαί τιμητικαί 
διακρίσεις.

Β '.  Άκούσαν τού τε προέδρου τού Σωματείου Χαριαλάμπους Γ. Μούρ- 
κου, καί τών άλλων μελών, τά όποια ομοφώνως άνεγνώρισαν τάς πολλαπλάς 
υπηρεσίας του πρός τήν Εκκλησίαν καί τό ’Έθνος, ώς καί τό άμέριστον 
καί πατρικόν άμα ενδιαφέρον του διά τούς συμπολίτας του Μαδυτίους, χάριν 
τών οποίων έξησφάλισε τήν άνέγερσιν Γυμνασιακού κτιρίου έν Ν. Μαδύτω 
τής Χαλκιδικής, ένθα ήδη λειτουργεί Γυμνάσιον.

’Αποφασίζει παμψηφεί :
1. Άνακηρύσσει τόν Αίδεσιμώτατον Δημήτριον Καλλίμαχον, κάτοικον 

Νέας 'Υόρκης τής ’Αμερικής επίτιμον Πρόεδρον τού έν Άθήναις ’Αγαθοερ
γού Σωματείου τών Μαδυτίων «Ο ΕΛΛΗΣ ΠΟΝ ΤΟΣ».

2. 'Τποβάλλει τήν άπόφασιν ταύτην ύπό τήν εγκρυσιν τής Γεν. Συνελεύ- 
σεως τής 25-6-61, συμφώνως πρός τό αρθρον 4 τού Καταστατικού.

3. Ν ’ άναρτηθή ή φωτογραφία του είς τό ιδιόκτητον Γραφεΐον τού 
Σωματείου. ;

4 . Ν ’ άποσταλή ή παρούσα άπόφασις, έπέχουσα θέσιν ειδικού διπλώ
ματος είς τόν τιμώμενοι’ συμπολίτην μας.

5. (Καί νά δημοσιευθή είς τήν Εφημερίδα «Εθνικός Κήρυξ» τής ’Αμε
ρικής, ώς καί είς τάς Εφημερίδας «Βήμα», «Καθημερινήν», «Κόσμον» τών 
’Αθηνών.

Ό  Πρόεδρος 
X . Γ . Μ ΟΤΡΚΟΣ 

Ό  Γεν. Γραμματεύς ά. ά. 
ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ  Κ Α Β Ο ΤΡΙΔ Η Σ 

Ειδικός Γραμματεύς».

Τό Θρακικόν Κέντρον άπέστειλε πρός τόν κ.. Δ. Καλλίμαχον έπί τή τιμη
τική εκλογή του τήν κάτωθι έπιστολήν :

Έ ν ’Αθήναις 10η ’Ιουλίου 1962

Πρός τόν Πρωθιερέα Δημ. Καλλίμαχον 
Μ. Διδάσκαλον τού Οίκουμ. Θρόνου.— Επίτιμον Μέλος τού Θ. Κέντρου

Είς ’Αμερικήν

Σεβαστέ καί αγαπητέ φίλε,
Άπό δημοσιεύματα τής 11ης ’Ιουλίου 1961 καί 16ης Απριλίου 1961 του
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«Εθνικού Κήρυκος», μετ’ Ιδιαιτέρας χαράς καί ικανιοποιήσεως έπληροφορήΟη- 
μ,εν τά τής δικαιότατης καί έπα'ξίας άνακηρύξεώς σας ω; Επιτίμου Προέδρου το.Π 

έν Ά'θήναις Σωματείου Μαδυτίων «Ό  Ελλήσποντος».
Τό Θρακικόν Κέντρον, κατά τνγν τελευταίαν συνεδρίαν τού Δ)κού Συμ

βουλίου του, έν τή επιθυμία του νά τίμηση καί έξάρη τήν εθνικήν καί πα
τριωτικήν προσπάθειαν τών πνευματικών προσώπων, άτινα επιδιώκουν καί 
επιτυγχάνουν τήν πρόοδον τής πατρίδος μας Θράκης, δέν εΐναι δυνατόν νά μεί- 
νη άμέτοχον πρός επιδοκιμασίαν πάσης εθνικής καί πατριωτικής προσπάθειας. 
Συμμετέχον είς τήν τοταύτην έκδήλωσιν τοΰ Μαδυτινού Σωματείου σας μαζί δέ 
μέ τά συγχαρητήριά του σάς απευθύνει τόν δίκαιον έπαινον δτι δέν παύετε πάν
τοτε νά πρωτοστατήτε καί ακούραστος νά ένθαρρύνητε τοιαϋτα έργα άφορώντα 
τήν Μάδυτον καί γενικώς τήν Θράκην.

ΕΰχόμεΟα ϊνα πάντοτε υγιής καί άκμαΐ,ος συνεχίζητε τήν έθναχρελή προσπά- 
θειάν σας, ίνα καί ημείς εύρισκώμεθα είς τήν ευχάριστοι' Οέσιν νά τιμώμεν 
καί έπαινοϋμεν τά πνευματικά καί εθνικά έργα σας. Ή  πατ,ρίς σας Μάδυτος 
πάντοτε διεκρίθη διά τά φιλογενή καί πνευματικά τέκνα της, άτινα κατά 
καιρούς, είς πλείστους τομείς, άν έδειξαν καί έτίμησαν τήν γενέτειράν των. 
Είθε τό παράδειγμα τής Μαδύτου νά μιμούνται καί ακολουθούν καί άλλα 
τέκνα αυτής καί ολοκλήρου τής Θράκης.

Έ πί τούτοις δια,τελούμεν μετ’ ιδιαιτέρας έκτιμήσεως καί σεβασμού.
( 'Τπ. Φ. ΜΑΝΟΤΗλ ΙΔ Η Σ  )

Πρόεδρος τού Θρακικού Κέντρου

«Έν Άθήναις τή 22α Σεπτεμβρίου 1962 
Κύριον Ίωάννην Παπαϊωάννου 
•Καθηγητήν — Δ)τήν Γυμνασίου

Είς Νέαν Μάδυτον (Χαλκιδικής)
Αξιότιμε Κύριε,

Μετ’ ιδιαιτέρας χαράς έπληροφορήθημεν από ειδήσεις τού συνεργάτου 
μας καί εκλεκτού έν Νέα 'Τόρκη Δ /ρος Δημητρίου Καλλιμάχου τήν άνέγερ- 
σιν κτιρίου καταλλήλου διά Γυμνάσιον είς τήν Νέαν Μάδυτον τής Χαλκιδικής.

01 Μαδύτιοι συμπολΐται μας πάντοτε διεκρίθησαν διά τά φιλόμουσα καί 
έξοχα πνευματικά ιδανικά των υπέρ τής πατρίδος μας Θράκης, καί υπέρ 
παντός εκπαιδευτικού έργου άφορώντος είς τήν πρόοδον τής θρησκείας και 
τής παιδείας τών Θρακών.

Παρακαλούμεν νά μεταδώσητε τά συγχαρητήριά μας, είς τήν έν Νέα 
Μαδύτορ Επιτροπήν τού Γυμνασίου, νά δεχθήτε δέ καί υμείς προσιοπικώς τάς 
εύχάς μας διά τήν εύύδωσιν τού άναληφθέντος εθνικού έργου.

Τό Θρακικόν Κέντρον δέν περιορίζεται είς τήν έκ καθήκοντος έκδήλωσιν 
ταύτην, άλλά θά σάς άποστείλη προσεχώς «τιμής ένεκεν» καί τόν ύπό έκδο-



Δ ΙΟ ΙΚ Η Τ ΙΚ Α  Θ Ρ Α Κ ΙΚ Ο Υ  ΚΕΝΤΡΟ Υ

σι.ν 35ον Τόμον tow «Θρακικών», έν ώ δημοσιεύονται δλα τα σχετικά μέ τήν 
ΐδρυσι.ν έν τή κομωπόλει σας τού διδακτηρίου τούτου.

Έ πί τούτοις, άπευθύνομεν τους θερμούς: μας χαιρετισμούς πρός τήν αυ
τόθι Επιτροπήν καί πρός υμάς προσωπικώς καί,

Διατελούμεν μετά τιμής 
'Τπ. Φ. MANΟΎΉΛΙΔΗΣ 

Πρόεδρος τού Θρακικού Κέντρου»

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΡΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ' ‘ΘΡΑΚΙΚΑ,,

Τό 'Τπουργεΐον τών Εσωτερικών έξεδήλωσεν έκ νέου τήν έκτίμησιν, ήν τρέφει 
διά τάς εκδόσεις τών «Θρακικών», έμπράκτοος: Έπρομηθεύιθη καί πάλιν 
εφέτος επτά νέας σειράς, πρός πλουτισμόν τής βιβλιοθήκης του καί διά- 
θεσιν δπου φρονεί δτι τούτο είναι, επωφελές. Έκ παραλλήλου άπέστειλε 
πρός τούς κ.κ. Νομάρχας τήν κάτωθι εγκύκλιον, ήρχισαν δέ άποστελλό- 
μεναι ιπρός τό Θρακικόν Κέντρον σχετικοί επιστολαί διά πληροφορίας 
καί ελπίζεται δτι διά τής άνω συστάσεως θά έπιτευχ'θή καί ή διά'θεσις 
σειρών «Θρακικών» διά τούς Δήμους, Κοινότητας, Βιβλιοθήκας κλπ. ’Ορ
γανισμούς τής υπαίθρου :

Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Ν  Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ Έν Άθήνιαις τήι 3-8-62
ΤΠ Ο Τ ΡΓΕ ΙΟ Ν  ΕΣΩ ΤΕΡΙΚ Ω Ν

ΓΕΝ. Δ)νσις Δ)σεο.)ς «Περί τού ύπό τόν τίτλον «Θρακικά»
Δ)νσις Τοπ. Αύτοδ. έκδοίθέντος συγγράμματος

Ά ριθ. πρωτ. 91359
Ρ ρό ς

Τάς Νομαρχίας καί τά ’Επαρχεία τού Κράτους 
(κοινοποΊουμένη καί είς τόν κ. 'Τπουργόν 

Βορείου Ελλάδος).

Έ χομεν τήν τιμήν νά γνωρί.σωμεν ύμιν, ιδ,τι ύπό τού έν Άθήναις Θρα
κικού Κέντρου έξεδόθη σύγγραμμα ύπό τόν τίτλον «Θρακικά» ωφέλιμον διά τόν 
εμπλουτισμόν τών Βιβλιοθηκών υμών τε καί τιον οργανισμών τής Τοπικής 
Αύτοδ ιοικήσεως.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμεν δπως γνωρίσητε είς τούς Δήμους καί τάς 
Κοινότητας τής περιφέρειας ύμών τήν εκιδοσιν τού, ώς ειρηται, συγγράμματος, 
και έφ” οσον οί έκ τούτων εύποροι. έπιΟυμούσι νά τό προμηιΟευθώσι, παράσχη- 
τε τήν πρός τούτο εγκρισιν ύμών.



Δια πάπαν σχετικήν πληροφορίαν οί, «ενδιαφερόμενοι δύνανται ν’ άπευθύ- 
νωνται είς τήν κατώτερο:» διεύθυνσιν.

'Καιν. Ε. Τ ,
1. Θρακικόν Κέντρον Ό  Γεν. Γραμματεύς

Γ ' Σεπτεμβρίου 18 Δ. ΜΑΥΡΟΣ
Ινταΰθα

2. Ί δ . Γραφ. Κου Γεν.. Γραμ)ως.

Τό Θρακικόν Κέντρον μετ’ εΰχαριστήσεως καί έκ καθήκοντος άλλωστε, 
άπέ στείλε τάς κάτωθι έπιστοιλάς : (

«Έν Άθήναις 5η, Ιουνίου 1962 
Γ ' Σεπτεμβρίου 18 

Πρός τόν 
Έξοιχώτατον κ. Γεώργιον Ράλλην 

'Υπουργόν Έσωτερικών 
Αξιότιμε κ. 'Υπουργέ, Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

Αίσθανόμεθα τήν ΰποχρέωσιν όπως σάς έκφράσωμεν .διά τής παρούσης ε
πιστολής μας τάς εύγνωμόνους ευχαριστίας ταυ θρακικοϋ Κέντρου, διά τήν 
δωρεάν, ήν μετά τόσης προθυμίας εύηρεστήθητε νά διαΟέσητε υπέρ τών έκδό- 
σεων τοΰ γνωστού επιστημονικού, ιστορικού, λααγραφικοΰ κλπ. Συγγράμμα
τος μας τά «Θρακικάν.

Ή  τοιαύτη κατανόησις καί αξιέπαινος προθυμία σας πρός ένίσχυσιν έρ
γου, δπερ έπί τριάκοντα πέντε ολόκληρα έτη, διά δέκα χιλιάδων καί άνω 
σελίδων, κατέγινε μέ τήν άρχαίαν καί νεωτέραν ιστορίαν τής πατρίδος μας 
Θράκης, καταδεικνύουν δτι άντιλαμβάνεσθε, τόν ιερόν καί εθνικόν σκοπόν, δν 
έπιδιώκουν αί εκδόσεις τοΰ έν λόγω Συγγράμματος μας, καί τήν γενικωτέραν 
δράσιν τοΰ καθ’ ημάς Σωματείου. Ειμεθα δέ βέβαιοι οτι καί είς τό μέλλον δέν 
θά παύσητε παρέχοντες τήν ηθικήν ένίσχυσιν σας είς τό εργον μας.

Παρακαλοΰμεν δπως δεχθήτε καί πάλιν τάς θερμός μας ευχαριστίας, εύ- 
χόμεθα δέ υπέρ εΰαδώσεοχ καί έίπιτυχίας τών διά τοΰ ΰφ’ υμάς 'Υπουργείου 
υπέρ τής Ελλάδος, έπιδιωκομένων σκοπών.

Έ πί τοΰτοις, διατελοΰμεν,
Μετ’ εξαίρετου ΰπολήφεως καί φιλίας 

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  
('Υπ. Φ. Μανουηλίδης)

Ο ΓΕ Ν ΙΚ Ο Σ ΓΡΑΜΜΑΤΚΥΣ Τ. 'Υπουργός
('Υπ. Π. Τσατάλας)
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«Έ λ- Άθήν,αι.ς 16η Αύγουστου 1062 
Γ ' Σεπτεμβρίου 18 

1 Ιούς τό 'Τπουργείον ’Εσωτερικών 
Γεν. Δ)·σιν Δ)σεως — Δ)νσιν Τοπ. Αύτοδ) σεως

Ε Ν Τ Α Τ  Θ Α
Φίλε Κε Γενικέ Γραμματεΰ,

Έλάβομεν τήιν ύπ’ «ριιθμ. 91359 άπο 3.8.1962 εγκύκλιόν σας «Περί τοΰ 
ύπό τόν τίτλον «Θρακικά» έκδοθέντος Συγγράμματος.

’Έχομεν τήν τιμήν νά σάς έκφράσωμεν τάς θερμάς μας ευχαριστίας διά 
τήν εύγενή προθυμίαν, μεθ’ ής άντεπεκρίθητε πρός τήν τοιαυτην παράκλησίν 
μας. ’Ιδιαιτέρως εύχαριστοΰμεν διά τήν φροντίδα, τόν εντολή τοΰ κ. 'Υπουργού 
ύπογράφοντα τήν εγκύκλιον κ. Δημ. Μαΰρον Γενικόν Γραμματέα.

θ ά  παρακαλέσωμεν, έν τούτοις, ώς και προφορικούς σάς άνεπτύξαμεν, ό
πως καταβληθή ιδιαιτέρα εύγενής προσπάθεια και φροντίς έκ μέρους υμών, 
ίνα ή ώς άνω έγκύκλιος μή παραμείνη ώς γράμμα νεκρόν, άλλά πραγματοποιη- 
θή ό ισκοπός, δι’ δν έξεδό'θη. Δέν ιθά είναι δάσκαλον μέ μίαν νέαν φροντίδα, 
μεταξύ τών έν ένεργεία ύπερτριάκοντα Νομαρχών, νά ύπο.χρεωιθή αριθμός 
τις έξ αύτών, διαθέτουν οικονομικήν έιπάρκειαν, ϊνα διά τών ύπό ,τήν δικαιοδο
σίαν του Δήμων, Κοινοτήτων ή Σωμιατείων,άναλάβη τήν διάθεσιν σειρών 
«θρακικών» έξ 28 βιβλίων έκάστης.

Μέ τήν πεποίθησιν δτι ή ώς άνω παράκλησίς μας θέλει ,τύχει τοΰ προσδο- 
κομένου έκ μέρους σας αποτελέσματος, σάς έκφράζομεν τάς έκ τών προτέρων 
ευχαριστίας μας καί,

Διατελοΰμεν μετά τιμής 
(.'Τπ. Φ. Μ ΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ)

Πρόεδρος τοΰ θρακικοΰ Κέντρου 
Τ. 'Υπουργός
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ΓενικαΙ ®κέψεις καί παρατηρήσεις έπΐ γεγονότω ν

Τό δημοσίευμα τούτο του «Εθνικού Κήρυκος», μέ υπογραφήν του Α)ρας 
Δημητρίου Καλλίμαχου, καθώς και, τό ψήφισμα τοΰ Σωματείου των έν Ά - 
θήναις Μαδυτίων «Ό  Ελλήσποντος» άνεγνώσθησαν μετ’ ιδιαιτέρας προ
σοχής καί έκτος των θερμότατων συγχαρητηρίων προς τον δωρητήν κ. Καρ
φοκώσταν καί την έπιμεληθείσαν καί συνηγορήοασαν μετ’ επιτυχίας τριμε
λή Επιτροπήν, υπαχρεαυιμ&Οα, μετά πατριωτικής1 υπερηφάνειας, νά έικφρά- 
σωμεν εκ μέρους του Θρακικού Κέντρου τάς κρίσεις μας διά τήν δωρεάν καί 
διά τήν επιτυχή, υπέρ έξόχως πνευματικού καί εκπαιδευτικού σκοπού διάθεσιν 
αυτής, Τά Κράτη, αί Κυβερνήσεις, α.ί Κοινότητες καί αι Κοινωνίαι, ·δταν έ- 
χωσιν επικεφαλής εκλεκτούς πολίτας καί εθνικούς παράγοντας, έπιθυμούντας 
τήν άνύψωσιν καί τήν πρόοδον τής πατρίδος των καί τοΰ συνόλου, είναι τά 
μόνα κατάλληλα όργανα, νά έμπνέωνται. από τήν κατανόησιν καί τον πόθον 
τής ανόδου καί τής καλλιτερεύσεως τής θέσεως των έν φιλαλληλία συμπατριω
τών. Εις παλαιοτάτην εποχήν, αλλά καί εις ούχί μακράν νεωτέραν οί "Ελ
ληνες εύεργέται καί πατριώται. διά διαθέσεως ολοκλήρου ή μέρους τοΰ 
πλούτου καί τής περιουσίας των, διεκαίοντο από τήν επιθυμίαν νά έγκατα- 
ιλείιψωισι -διάφορα περικάλή κτίρια, εκπαιδευτικά καί θρησκευτικά ιδρύ
ματα καί άλλα ευαγή καί καλλιτεχνικά μεγάλου ργήματα, άτινα προεκάλεσαν 
τον θαυμασμόν καί σήμερον ακόμη προξενούν κα,τάπληξιν εις ολους τούς 
'Έλληνας καί τούς ξένους, οΐτινες επισκέπτονται τά αθάνατα τούτα μνημεία, 
δείγματα πολιτισμού καί πνευματικής προόδου τής φυλής.

Αί Έλληνι,καί παροικίαν τού Βουκουρεστίου καί των κυριιοτέρων Ρου
μανικών .πόλεων, των Παρισίων καί τής Μασσαλίας, ή περίλαμπρας Έλλη- 
νική Κοινότης τής ’Οδησσού κλπ. Ρωσικών πόλεων, αί διακεκριμένοι Κοινό
τητες Άλεξανδρείας, Κάιρου καί άλλων Αιγυπτιακών πόλεων, αί τής Τερ
γέστης, Βενετίας κλπ. Ιταλίας, ώς καί ή Βασιλις Κωνισταντινούπολις καί 
πολλοί αλλαι Ευρωπαϊκοί πρωτεΰουσαι. μέ άιξιόλογον 'Ελληνικόν πληθυσμόν, 
διά νά καταλήξωμεν εις τήν πρωτεύουσαν, τάς ’Αθήνας, κοσμούνται μέ αθά
νατα μνημεία, όφειλόμενα αποκλειστικώς εις έμπνευσμένην και· άνεξαντλήτου
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πατριωτισμοί) «μεγαλοδωρίαν Ελλήνων ευεργετών, τά ονόματα τών οποίων 
έχουν χαραχθή μέ ανεξίτηλα γράμματα είς τάς καρδίας του έθνους. Αί 'Ελ
ληνικά! Κοινότητες τών ώς άνω πρωτευουσών κλπ. πόλεων, προεκάλουν τόν 
φθόνον διά τήν όργάνωσιν καί μεγαλοπρέπειαν τών ευαγών ιδρυμάτων των, 
ά'τινα πολλάκις ήσαν κατά πολύ ανώτερα καί τών άνεγειρομένων δαπάναις 
τών οικείων κρατών. Μνημονεύομεν ελάχιστα ονόματα τών μεγάλων ευεργε
τών, ώς εΐνε : ΟΊ Ζάππαι, Καρατζάδες, Άβέρωφ, Τοσίτσαι, Βαλλιά- 
νοι, Μαρασλής, Σίνας, Άχιλλόπουλος, Σπετσερόπουλος, Χωρέμης, Σαλβά- 
γας, Μπενάκης, Ζερβου-δάκης, Κότσικας, Συγγρός Ζαρίφης, Εύγενίδης, 
Μαυροκορδάτος, Ά )φ ο ί Ράλλη κλπ., κλπ. καί τοΰτο διότι είναι αδύνατον 
νά παραιθέσωμεν τό πλήθος το>ν έξοχων καί γνωστών ιστορικών ονομάτων. 
"Ολα αυτά έξεπήγασαν αύ'θορμήτως μέ κίνητρον τόν φλογερόν πατριωτι
σμόν, τήν άμιλλαν καί τήν αγάπην πρός τήν γενέτειραν, τήν αίωνίαν Ε λ 
λάδα. ΑΊ Κοινότητες αύται ηύτύχησαν νά έχουν επικεφαλής οχι μόνον πλου
σίους, άλλά καί δραστήριους καί φιλόκαλους Έλληνας, οιτινες δέν περιωρί- 
σθησαν εις τήν διάθεσιν κολοσσιαίων ποσών, άλλ’ έφρόντιζον καί είργάζον- 
το προσωπικώς διά τήν πραγματοποίησιν τών Οαυμασίων τούτων επιτευγμά
των, εφάμιλλα τών οποίων δέ,ν 'έχει νά έπιδείξη ούδεμία άλλη, έκτος τής 
Ελληνικής, έθνότης. Παραλείπομεν τάς κλεινάς Αθήνας οπού ή Άκρόπολις, 
ό Παρθενών κλιπ. αρχαία μνημεία τής εποχής τοΰ Περικλεούς, τοΰ Φειδίου, 
τοΰ Πραξιτέλους, ώς καί μεταγενεστέρων, κοσμούν τήν πόλιν καί θεωρούν- 
ται ώς ιερά προσκυνήματα τών συρρεόντων άπό τά πέρατα τής οικουμένης 
διά νά τά θαυμάσουν, αποτελούν δέ τήν κυρ αστέραν πηγήν, έφ’ ής βασίζε
ται δ καθημερινώς άναπ τασσόμενος καί έν ισχύων τήν 'Ελλάδα Τουρισμός. 
Καί αυτά μέν ώς πρός τό παρελθόν, άρχαΐον καί νεώτερον. Καθίσταται, ό
μως εξαιρετικά θλιβερά ή διαπίστωσις ότι καθημερινώς στειρεύει, καί κιν
δυνεύει όλοσχερώς νά έξαφανισθή ή χορεία τών δωρητών, οιτινες μέ προ- 
σήλωσιν εις τά ιερά ιδεώδη τής θρησκείας, τοΰ έθνισμοΰ καί τών παραδό
σεων, οχι μόνον συνεισέφερον ΰλικώς, άλλά καί ετίθεντο επικεφαλής οργα
νώσεων, κατώ.ρθο^νον δέ διά συνεγερμοΰ καί πείσμονος εργασίας, νά εμφα
νίζουν τά ιδρύματα τών έν τή ξένη Ελληνικών Κοινοτήτων καί παροικιών, 
ώς ζηλευτά φυτώρια πνεύματος καί προόδου.

Λιατί άραγε έχει στείρεύσει, δ διά δωρειον πακτωλός τής ιδιωτικής 
αυτής πρωτοβουλίας; Μήπως έπαυσαν νά υπάρχουν Έλληνες πατριώται; 
’Ή  μήπως κατόπιν τής διασποράς τών Κοινοτήτων οί. μεταδημοτεύσαντες 
ύπέστησαν ζημίας, έχασαν τάς περιουσίας των καί δέν δύνανται πλέον νά 
σκεφθούν καί νά δράσουν έθνωψελώς;

Τ ίπ ο τε  άπό δλα αύτά . ΟΊ Έλληνες συμπολίται καί οΊ ζάπλου
τοι ομογενείς, τόσον οί. παλαιοί, οσον καί οΊ. δήμιουργηθέντες νέοι, δέν έ
παυσαν άπό τοΰ νά αγαπούν καί νά τρέφουν ζωηρωτάτην στοργήν πρός τήν
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μητέρα Ελλάδα, οί .περισσότεροι δέ έξ αυτών, όχι ιμόναν περιέσωσαν ολό
κληρον ή τό μεΐζον μέρος τής περιουσίας των, άλλά καταφυγόντες εις μεγά
λος πρωτεύουσας καί αστικά κέντρα τής ξένης» έπεδόθησαν, μέ τό επιχειρη
ματικόν δαιμόνιον ιδπερ διακρίνει τήν φυλήν μας, είς σαβαρωτέρας ή κατά 
τό παρελθόν καί άποδοτικωτέρας επιχειρήσεις. Ίδ ια  δσοι έγκατεστάθησαν 
έν Αμερική, Α γγλία, Άσία, Καναδά καί Αφρική, δακτυλοδεικτούνται σή
μερον μεταξύ τών πρωτοπόρων τής ναυτιλίας καί άκουομεν καθημερινώς μέ 
υπερηφάνειαν δτι ή τάξις τών Ελλήνων εφοπλιστών, ευρίσκεται είς τήν πρώ- 
την γρα,μμήν τής παγκοσμίου κινήσεως, μέ κολοσσούς ιδιοκτήτων μεγαθη
ρίων σκαφών, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, στατιστικώς δέ πλησιάζουν ή 
διεκδικούν τήν δευτέραν θέσιν είς τήν παγκόσμιον ναυτιλιακήν κλίμακα. 
Άλλά καί οί άλλοι, έπιχειρηματίαι, οί βιομήχανοι καί οί καταγινόμενοι είς 
παραγωγικά καί εμπορικά έργα, μέ τήν άκατάβλητον εργατικότητα καί τό 
πνεύμα τού ευφυούς, προοδευτικού παράγοντος, κατέλαβον είς δλους τούς κλά
δους επίζηλον καί αποδοτικήν θέσιν. Αί περιουσίαι συνεπώς καί ό πλούτος 
ηύξήθησαν καταπληκτικούς καί μετά τήν μετανάστευαιν καί παρά τόν α
πηνή διωγμόν, δν ύφίστανται αί απανταχού άνΟούσαι Έλληνικαί Κοινότη
τες. Τί είναι, έν τούτοις, έκεΐνο πού εμποδίζει νά εμφανίζονται καί σήμερον 
μεγάτιμοι ομογενείς εύεργέται δυνάμενοι νά διαθέσουν σημαντικόν μέρος 
τών αγαθών των διά νά συνδράμουν τούς ομοεθνείς των καί τό κράτος έϊς 
τό δυσβάστακτον εργον τών παλλαπλασιασθεισών υποχρεώσεων του, δπερ είναι 
δύσκολον νά άνταποκριθή εις τάς άνάγκας τού πανταχόθεν συγκεντρωθέν- 
τος είς τήν έλευθέραν πατρίδα ομογενούς στοιχείου; Καθ’ ημάς, τά αίτια 
τής σημερινής μειώσεως τών ευεργετών τής παλαιάς εποχής είναι κυρίως 
ή ελλειψις οργανωμένης καί ενιαίας έμφανίσεως τού ομογενούς στοιχείου, 
οπού ευρίσκεται συμπαγώς έγκατεστημένον τούτο. Τήν κυριωτέραν θέσιν κα
τέχει δ Ελληνισμός τής Αμερικής καί κατόπιν αί άλλαι διεσπαρμέναι καί χει
μαζόμενα!· Έλληνικαί Κοινότητες. 'Ο συμπαγής λοιπόν Ελληνισμός τής ’Αμε
ρικής κινδυνεύει, έάν δέν ληφθούν άμεσα καί 'αποφασιστικά μέτρα, νά έξα- 
φανισθή όλοτελώς, νά άφομοιωθή κατά τήν δευτέραν ή τρίτην γενεάν καί 
νά λησμονήση εντελώς τήν εθνικήν του προέλευσιν. Διά τόν λόγον αυτόν 
πολύ όρθώς, ώς εΐχομεν άναγνοδσει. καί είς δημοσιεύματα τού «Εθνικού Κή- 
ρυκος» τής Νέας "Τόρκης, εύρύταται καί διαφωτιστι,καί έγένοντο συζητή
σεις, καταλήξασαι είς τήν ανάγκην τής ίδρύσεως καί λειτουργίας έκεΐ, ε
παρκών σχολείων, άνωτέρων ιδρυμάτων καί Πανεπιστημίου, ή δέ παμψηφία 
τών συνελθόντων, όμοφώνως ένέκρινε τήν τοιαύτην ανάγκην. Ί Ι  εθνοσωτήριος 
δμως αύτη ιδέα έκ του1 ύστερων έγκατελείφθη δι.' ούς λόγους έγένοντο, ώς 
δημοσιευθέντες, γνωστοί καί κρίνομελ1 άσκοπον νά έπανερχώμεβα. Διότι, 
πολύ δικαίως, έάν δέν καταβληθή προσπάθεια διατηρήσεως τής εθνικής ρί
ζας, δηλαδή τού πνευματικού. καί εκπαιδευτικού παράγοντος, θεμελίων ύπάρ-
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ξεως τής φυλής, δλα τα άλλα σχέδια καί αί πρασπάθειαι καταρρέουν εΐ.ς τήν 
βάσιν των. Παραλλήλως προς τήν δημιουργίαν πνευματικών καί εκπαιδευτικών 
φυτωρίων εις Αμερικήν, Οά άναζητηθή και ό τρόπος περισώσεως, καί έπανι- 
δρύσεως εί δυνατόν, των εγκαταλειφθέντων περίλαμπρων καί θαυμαστών 
έργων των εν διασπορα άλλοτε Ελληνικών Κοινοτήτων. Τό δεύτερον
μέρος, μετά τήν εκπαιδευτικήν προκοπορείαν, θά είναι ή ηνωμένη καί 
αρραγής συγχώνευσις όλων τών Σωματείων, ά.τινα κατά τόπους καί προε
λεύσεις εις μέγα πλήθος ύφίστανται σήμερον καί λειτουργούν αυτόθι. Εις 
τό κεφάλαιον τούτο εχει εισχωρήσει, μία θλιβερά παρεξήγησις, διότι ή ύ- 
παρξι,ς τών Συνομοσπονδιών, 'Ομοσπονδιακών Ενώσεων καί .ποικίλων Σω 
ματειακών εμφανίσεων, ενομίσθη δτι μέ ένα Πρόεδρον επικεφαλής καί τήν 
σφραγίδα του καί ένα, κατά παραγγελίαν ενίοτε, Συμβούλισν, έπιτελεΐται δ 
ίε.ρός καί πολυσχιδής προορισμός των. Βεβαίως αί κατ’ έτος έκδρομαί εις τήν 
Ελλάδα καί αί μεγαλοπρεπείς παρελάσεις και επιδείξεις έν Αμερική μέ λάβαρα, 
σημαίας, τοπικάς ενδυμασίας, κατά τάς έθνικάς έορτάς, ώς καί οί αριστο
κρατικοί χοροί, αί διάφοροι έορταί καί πανηγύρεις, αί επιδείξεις φωτογρα
φιών κλπ., στηρίζουν τό φρόνημα τού Ελληνισμού καί άναζιοογονούν την α
γάπην προς τήν πατρίδα δι’ ενός έκάσταυ Σωματείου. ’Ίσιος είναι δλα 
χρήσιμα, παράλληλα όμως προς αυτά τά απρογραμμάτιστα καί μέ έλλειψιν 
βαθυτέρας σημασίας καί, τσνώσεως τού εθνικού καί φυλετικού παράγοντος, 
θά έπρεπεν, δ απόδημος Ελληνισμός, άντιλαμβανόμενος τήν σοβαρότητα τής 
αποστολής του και, μέ παραμερισμόν τών τοπικών καί προσωπικών φιλοδο
ξιών, νά παρουσίαση ένα ένιαΐον μεγαλούργημα υπό τον τίτλον Πανελληνίου 
Ένώσεως ή γενικής Συνομοσπονδίας όλων τών Ελλήνων τής ’Αμερικής, οί- 
τινες μέ πρόγραμμα θά ήδύν'αντο νά αντιμετωπίσουν τήν σημερινήν εκ,ρυ
θμόν κατάστασιν, τόσοΛ1 τήν εκπαιδευτικήν δουν καί τήν εθνικήν, κατά τής 
όργιαζούσης ψευδολόγου σαθράς και. κακοήθους προπαγάνδας. Τό εργον ίσως 
παρουσιάζει δυσχ,'ερείας αλλά μέ καλήν θέλησιν και μέ παραμερισμόν τών 
πάντων πρός τό συμφέρον τού συνόλου, δεν θά είναι δύσκαλον νά έπιτευχθή 
ή έπιβαλλοιμένη αρμονική συνεργασία, διότι άνευ τοιούτου οργάνου ούδέν 
δΰναται νά κατορθωθή καί διότι τά κρίσιμα θέματα δέν περιμένουν. Ό  α
νεκτίμητος έθνικός στηλοβάτης Δόκτιορ Λ. Καλλίμαχος διά νά μη διαψεύίση 
άλλωστε καί τό όνομά του «Καλή Μάχη», αγωνίζεται, επί. τών έ- 
πάλξεων σθεναρώς καί παρά τήν ηλικίαν του, προσπαθών νά αφύπνιση τούς 
αρμοδίους επί τού τόσον σοβαρωτάτου καί ζωτικωτάτου διά τήν ύπαρξιν τού 
'Ελληνισμού εκπαιδευτικού προβλήματος. Τά δύο βιβλιάρια, άτινα εύηρεστή- 
θη νά μας άποστείλη προσφάτως τών έπιμελεία αυτού εκδόσεων «ίΚρίκου» καί 
«Έρεύνης», μέ νέα στοιχεία, καταδεικνύουν δτι δέν έκουράσθη δ παλαίμα
χος ούτος εθναπόστολος καί δτι είναι, ανάγκη νά σπεύσουν εις βοήθειαν του 
και, άλλοι άγωνισταί, ίνα έν συναγεριμφ κινηθώμεν διά νά μήν είναι πλέον
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αργά. Άναλυτικώτερον τάς σκέψεις μας διατυπώνομεν εις ιδιαίτερα κεφά
λαια κατωτέρω :

Η  ΕΚ ΠΑ ΙΔΕΤΣΙιΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Τ Η Σ  Α Μ ΕΡΙΚ Η Σ 
"Ο ταν ομιλούν ο! άριθμοί.

Επειδή τά μεγάλα θέματα, όταν δέν βασίζωνται έπι στατιστικών δε
δομένων είναι ωσάν νά κτίζη τις επί τής άμμου» έσταχυολογήσαμεν από δη
μοσιεύματα εφημερίδων καί από διαφόρους εκδόσεις περιοδικών, βάσει τών 
όποιων, έν συντομία, θά άναπτύξωμεν τό παρόν άρθρον μας. Τό άξιόλογον 
περιοδικόν «Κρίκος» έν Λονδίνω μάς παρέχει πλήθος στοιχείων, ό δέ α
νεκτίμητος συνεργάτης μας Δόκτωρ Λημήτριος Καλλίμαχος (Ποιος'άλλος;) 
μάς τροφοδοτεί μέ τοιαϋτα δημοσιεύματα καί μέ τόν αγώνα τοΰ Έθνικοΰ 
(πράγματι έθνικωτάτου) Κήρυκος τής Νέας 'Τόρκης. ΟΙ αριθμοί τών στα
τιστικών αναφέρουν δτι κατά τό 1958 ό 'Ελληνισμός είς τόν Νέον Κόσμον άν- 
ήρχετο είς τό έκατομμυριον, δπερ βεβαίως σήμερον θά είναι ηΰξημένον. ’Έ 
γραφαν εκτοτε δτι έ,κ τοΰ εκατομμυρίου τούτου, μόνον δύο χιλιάδες!!! πε
ρίπου παιδιά σπουδάζουν είς τά ολίγα ημερήσια Έλλην ο αμε ρ ικαν ικά σχο
λεία. Καί μόνον αυτός ό αριθμός καί άν ακόμη ιέχη αΰξηθή έν τώ μεταξύ, 
δεικνύει τό μέγεθος τής εγκληματικής αδιαφορίας, ήτις μάς εχει κυριεύσει. 
Τό 1915 τά ημερήσια καί απογευματινά σχολεία περιωρίζοντο είς 10. ’Έ- 
κτοτε μέ μίαν προσπάθειαν ούχί ολοκληρωτικήν, κυρίους καί πάλιν τοΰ «Έ- 
θνικοΰ Κήρυκος» τό 1930 τά σχολεία ταΰτα άνήλθον είς 300, τό δέ 1940 —  
41 είς 520, μέ 24.500 περίπου μαθητάς καί 586 διδασκάλους. Είναι περιτ
τόν νά τονίσωμεν τί σημαίνουν οί εύγλωττοι αυτοί αριθμοί. Αί κατόπιν στατι- 
στικαί, καίτοι ίσους μή ακριβείς, έμφανΐζουν μείουσιν! αντί αΰξήσεως, μία δέ 
τοιαύτη εκθεσις τοΰ γραφείου Παιδείας τής ’Αρχιεπισκοπής τοΰ 1958, ό- 
μιλεΐ περί 807 σχολείων, άτινα όχι μόνον δέν ικανοποιούν, οί) ς α π ο γ ε υ 
μ α τ ι ν ά ,  είς απόδοσιν, άλλά καί εμφανίζουν θλίβεράν εικόνα. 'Όσον α
φορά τά ημερήσια, ταΰτα περιωρίσθησαν είς 11 ' Ελλην ο αμε ρ ικ αν ικ ά Ε κ 
παιδευτήρια. Περί τών Κατηχητικών σχολείων δι’ άνάπτυξιν τής γλώσσης 
καί τής θρησκείας μας, καλλίτερον νά μή γίνεται λόγος.

*Ως νά μή ήρκει δέ ή τοιαύτη οργανική ανεπάρκεια, ένεφανίσθη καί 
άλλος κίνδυνος, έσωτερικός πλέον, διότι ή Όργάνοοσις τής Νεολαίας (Εκό- 
για) καί ή λειτουργία τής Θεολογικής Σχολής, αντί ώφελείας έθνικής καί 
εκπαιδευτικής, μάλλον ζημιών πρόξενοι γίνονται, θά άποφύγουμεν δέ νά ά- 
ναφέρωμεν συγκεκριμένα γεγονότα, άτινα προκαλοΰν έντροπήν. Καί υπήρξε 
μέν ή δέουσα άντίδρασις έκ μέρους τής έν ’Αμερική Όργανώσεως τίόν Φι- 
λελλήνοον, αρκετών θαρραλέο>ν ιερωμένων καί άλλων πραγματικών ‘Ελλή
νων πατριωτών, είς τήν οποίαν προσήλθον έπίκουροι μέ κατάλληλα διαγγέλ
ματα έξέχοντες ’Αμερικανοί, ώς ό Κυβερνήτης τής Πολιτείας Μασοαχου- 
σέτης καί ο! Δήμαρχοι Βοστώνης καί Καΐμπριτζ. Μέ άλλους λόγους οί Ά -
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με ρ ικανοί Φιλέλληνες έβοήθησαν κατά τρόπον προκαλοΰντα ευγνωμοσύνην, 
ένώ από τής πλευράς τών Ιθυνόντων τά τοΰ Ελληνισμού, ούτε έζητήθησαν 
ούτε έφηρμόσθησαν αί δέουσα ι κυρώσεις πρός άνάσχεσιν, τοΰ ώς μή ώφειιλεν, 
έπιχειρουμένοιυ, άγνωστον μέ ποιας υποκινήσεις, εξοβελισμού τής Ελληνικής 
γλώσσης καί θρησκείας. Ένω δέ ή τοιαύτη αντίδρασις έχαρακτηριζετο τότε 
ώς χλιαρά και οΰχί μαχητική, νέα στατιστικά δεδομένα πρόσφατα πλέον τοΰ 
1961, μάς δίδουν τήν εικόνα τής τοιαύτης θλιβεράς πα'θητικότητος και άπα- 
θείας, μέ καταπληκτικήν αΰξησιν τών κινδύνων, οίτινες δέν δύνανται πλέον 
νά χαρακτη ρισθοΰν μέ τάς ήπίας λέξεις «θλιβερά καί επικίνδυνος», διότι τό 
κακόν εφθασε καί πλησιάζει εις έπιδείνωσιν τής καταστάσεως μέ ψυχορρά- 
γημα τοΰ θανάτου, δστις φοβούμεθα δτι θά εΐναι αδύνατον πλέον νά άποτρα- 
πή. Ούτως είς νέαν πάλιν μελέτην ταυ άρίστου Περιοδικού «Κρίκος» καί υπό 
τόν τίτλον «Ή  Ελληνική γλώσσα» μάς παρέχονται συμπληρωματικαί στα
τιστικοί πληροφορίαι, αϊτινες δημιουργούν δι’ ολόκληρον τόν Ελληνισμόν 
άπέλπιδα απαισιοδοξίαν. Ή  εγκληματική αδιαφορία τών απανταχού Ελλή
νων αρμοδίων διά τήν περίσωσιν τής θρησκείας, τής γλώσσης καί τής 
ΰποστάσεως τοΰ έθνους καί τής φυλής, ήτο φυσικόν νά ,μεταδοίθή καί μετα
ξύ τών νεαρών υπάρξεων καί μαθητών, παρέχεται δέ χαρακτηριστικόν πα
ράδειγμα δτι είς τήν Κοινότητα Λύουελ μέ πληθυσμόν επτά χιλιάδων κα
τοίκων, αμιγών Ελλήνων, μόνον οκτώ παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον πρός έκ- 
μάθησιν τής Ελληνικής γλώσσης. Έ ξ  άλλου πολυπληθέστατα ι καί πλούσια ι 
Κοινότητες ώς τοΰ Αός ’Άντζελες, Ντητρόΐτ, Σικάγου, Βοστώνης, Μαϊά- 
μι καί παλλαί άλλαι, αϊτινες άνήγειραν θαυμαστούς καί περικαλεΐς ευκτήριους 
Οΐκους, πολλάκις δέ έκ δύο καί τριών Ναών έκαστη, σ τ ε ρ ο ΰ ν τ α ι ϊ χ ν ο υ ς 
Ε κ π α ι δ ε υ τ η ρ ί ο υ  ή μ ε ρ η σ ί α ς . σ τ ο ι χ ε ι ώ δ ο υ ς  έ κ- 
π α ι δ ε ύ σ ε ω ς, Δέν ιθά άποδοκψ.άσωμεν βεβαίως τήν τοιαύτην ανισό
τητα μεταξύ λατρείας τής θρησκείας καί φροντίδος διά τήν γλώσσαν, ήτις 
από αιώνων έδόξασε τήν Ελληνικήν φυλήν, άλλά φρονοΰμεν δτι ή προτί- 
μησις άνεγέρσεως .μόνον καλλιμαρμάρων εκκλησιών καί τελείας ανυπαρξίας ί
χνους πενιχρών σχολείων, απαρέσκει εις τά θεία καί άνθρουτίνα ιδεώδη καί συν
αισθήματα τοΰ ’Ελληνισμού μάς είναι, δέ άκατανόητον πώς οί έπικεφαλής 
τών Κοινοτήτων παρηρμήνευσαν ένα τόσον βασικόν καί δλέθριον γεγονός. 
Διά νά μή νομισθή δέ οτι έπιδιώκομεν ύπερβολάς, έχομεν προχείρους αριθμούς 
είκοσι καί πλέον Κοινοτήτων δνομαστικώς μέ τά ανωτέρω παραδείγματα, ά
τινα ασφαλώς συνετέλεσαν διά τό σημερινόν κατάντημα.

Άλλά υπάρχει καί κάτι άλλο ασύγκριτος θλιβερώτερον, διά νά μή εϊ- 
πωμεν δτι έφθάσαμεν είς ,τά έσχατα,. Οί 5Τσραη?άται τής Αμερικής 
αναγράφονται είς αριθμόν καί είς ΐθαυιμασίαν όργάνωσιν τά τελευταία έτη, 
πολύ δηλαδή άργότερον ημών, είς έποχήν καθ’ ήν, δ απόδημος Ελληνισμός 
μέ τήν νεωτέραν ένδοξον Ιστορίαν του, ύπερέβαινε τό έκατομμύριον, κατά
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τήν νεωτέραν δέ στατιστικήν, μετά πάροδον πενταετίας, άνήλθεν εις ένά- 
μισυ εκατομμύριον (χωρίς νά έγγυώμεθα διά τήν ακρίβειαν τών αριθμών). 
Είς ποια λοιπόν καταπληκτικά αποτελέσματα εφίθασεν ή αξιοθαύμαστος έ.ρ· 
γατικότης, ή ηνωμένη καί αρμονική συνεργασία καί ή επιμονή όπως ή φυλή 
των άναδειχθή πρωτοπόρος από άλας τάς άλλας καί τάς παιλαιότερον έγκα- 
τασταΟείσας είς τον 'Νέον Κόσμον; Οί Πολωνοί επί παραδείγματι ανέρ
χονται είς πολλά εκατομμύρια. Πολυπληθέστατοι δέ είναι οί Γάλλοι, Ι 
ταλοί, ’Ιρλανδοί» Γερμανοί, Η σπανοί κλπ. ’Όλοι αυτοί υπολείπονται τών 'Ε
βραίων, σΐτικες έκτος τών άπειρων Δημοτικών σχολείων καί Γυμνασίων κα- 
τώρ'θωσαν νά ιδρύσουν κ α ί .  Π  α ν ε π ι σ τ ή μ  ι ο ν, υποσκέλισαν τες 
καί αυτούς τούς Γάλλους, οί όποιοι ενώ εΐχον Πανεπιστήμιον, δέν έπετεύχθη 
τούτο νά όρθοποδήση. 'Ως γ.ρά,φομεν ανωτέρω, τό θέμα τού άναγκαιστά- 
τού Έλληνοεθνικού Πανεπιστημίου έν ’Αμερική, έχει συζητηθή ευρέως καί. 
άνεγνωρίσίθη ή ανάγκη, δλα όμως αυτά περιωρίσθησαν είς λόγους χωρίς νά 
πρόκυψη ή επιβεβλημένη πραγματοποίησις. Έν συνεχεία υπάρχει καί τό πα
ράδοξον φαινόμενον καθ’ δ, όχι .μόνον ή Ελληνική νεολαία, τά μικρά Ε λ 
ληνόπουλα, ή Θεολαγική Σχολή καί. οί επικεφαλής τού Κλήρου καί τού 
λαού δέν διδάσκονται από τά ώς άνω στατιστικά παραδείγματα καί ούτε 
προσπαθούν νά θεραπεύσουν ή νά βελτιώσουν τήν απελπιστικήν αυτήν κατά- 
στασιν, αλλά σφήκαν τούς φιλέλληνας ’Αμερικανούς, έν άντιίθέσει. προς η
μάς, νά υπεραμύνονται αυτοί, τής γλώσσης καί. παιδείας μας, άτινα θ'αυμάζουν 
καί μέ εμπνευσμένας εγκυκλίους να μάς προτρέπουν προς έκπλήρωσιν τών 
ΐδικών μας καίθηκόντων. Δέν είναι άσκοπον νά παραθέσωμεν αυτολεξεί τά 
λεχθέντα υπό ενός τών τοιούτων φιλελλήνων, Κυβερνήτου τής Πολιτείας Μασ- 
οαχουσέτης, έντιμωτάτου Φράνκ ’Άλλεν δτι. : «ΤΙ Ελληνική γλώσσα είς τήν 
όποιαν έλάλησαν οί μεγάλοι άνδρες τής άρχιαιότηιτος καί. μέσω τής οποίας 
έλάβομεν τά φώτα τών Τε,χγών καί. τών Επιστημών, πρέπει νά φυλάσσηται. 
μέ ζήλον καί νά ίδιαιωνίζηται μέ υπερηφάνειαν!!!»

Τί πρέπει έπ ιγόντω ς νά γίνη .

’Αινελύσαμεν ανωτέρω τά σοβαρότατα καί επικίνδυνα, διά τήν περαιτέ
ρω ύπόστασιν τής φυλής τού 'Ελληνισμού καί κυρίως τών έν Αμερική ε
κατομμυρίων 'Ελλήνων, σημεία, καί. κατά τήν ταπεινήν γνώμην μας, θά έ
πρεπε νά ληφθούν επειγόντως τά. ακόλουθα σοβαρά μέτρα» διά νά ανακοπή ή 
συνέχισις τής μέχρι τούδε τηρούμενης εγκληματικής αδιαφορίας 
καί απραξίας. Δέν πρόκειται, νά ζητηθούν υπεύθυνοι. "Ολοι άπεφύγαμεν νά 
άντιμετωπίσιυμεν τήν .πραγματικότητα καί νά πράξωμεν τό καθήκον μας 
καί έπιβάλλεται πλέον νά άφυπνισθώμεν καί νά δράσωμ.εν.

Έ νω σ ις  Σω ματείω ν καί /Ο ργανώ σεω ν.
άΑνευ αυτού, Ιφόσον δηλαδή δέν υπάρχει τό κατάλληλον συλλογικόν
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όργανον, δπερ νά δράση έπιτυχ,ώς και νά σταματήση, εάν δέν είναι δυνατόν 
νά θεραπεύση, τήν ύφιισταμένην, ώς μή ώφειλε, θλιβερόν σήμερον κατά- 
στασιν, θά είνε αδύνατον κα'ι εις τό μέλλον νά άποσοβηθούν τά έπικρεμάμε- 
να δεινά. Νομίζομεν δτι επιβάλλεται τά πολυπληθή Σωματεία, αί Ε νώ 
σεις, α'ι Συνομοσπονδίαι κλπ. ’Οργανώσεις, αι άνευ έθνικοϋ προγράμματος 
και συγκεκριμένων ενιαίων σκοπών ΰφιστάμεναι, δπως συνέλθουν έπί ταυτώ 
και αποφασίσουν νά συνενωθούν είς ένα σοβαρόν κα'ι δημιουργικόν ’Οργα
νισμόν, δστις υπό τόν τίτλον «Πανελλήνιος ‘Ομοσπονδία εν ’Αμερική» ή 
οίονδήποτε άλλον, κατόπιν προσεκτικής προπαρασκευής καί μελέτης 'θά συγ
κρότηση ένα Συμβούλιον μεταξύ Ικανών, έντιμων, δραστήριων καί έχόντων 
νά έπιδείξωσι μέχρι τοΰδε επιτυχή δραισιν προσώπων, τό δποΐοιν νά τεθή ε
πικεφαλής. Τό Συμβούλιον αυτό μέ ένα Πρόεδρον καί δύο - τρεις ’Αντι
προέδρους, μέ Ταμίαν καί δύο Γραμματείς καί ένα αριθμόν αναγκαίων 
Συμβούλων, μή ΰπερβαινόντων κατ’ έλάχιστον τούς είκοσι, Οά άποτελή τό ά- 
νώτατον αρμόδιον όργανον, έφοσαν θά περιλαμβάνη καί αντιπροσώπους άπό 
δλα τά μέχρι τούδε υφιστάμενα κυρ κότερα. Σωματεία. Αί παλαίμαχοι ’Ορ
γανώσεις «ΑΧΕΠΑ» καί «ΓΚΑΠΑ» άπαραιτήτως έκ τών πρώτων πρέπει 
νά συμμετάσχρυν. Ό  Πρόεδρος Οά ,εξευρειθή καί θά έκλεγή μεταξύ εκείνων, 
οιτινες άπεσύρθησαν τής ενεργού δράισεως, θά διαθέτη δλον τόν άπαιτού- 
μενον χιρόνον καί θά άπολαμβάνη έξαιρετικού κύρους καί φήμης, έκ τού 
παρελθόντος ταυ, μεταξύ τών έν Αμερική ομογενών. Θά τόν αντιπροσωπεύουν, 
λόγω τής πολυσχιδούς καί κολοσσιαίας εργασίας, δι’ ήν Ιδρύεται ό ανώτατος 
ούτος ’Οργανισμός, οί ’Αντιπρόεδροι, θά βοηθούν δέ, χωρίς νά είναι μόνον 
διακοσμητικοί, δλοι, οί Σύμβουλοι, είς τούς τομείς τής καθοριζόμενης δράσεώς 
των εις έκαστος.

Επιβάλλεται νά κατανοηθή δτι δέν ωφελεί είς ούδέν ή πληθώρα τών Σω
ματείων, διότι, ή αξιέπαινος άλλωστε φιλοδοξία πολλών Προέδρων είναι άνευ 
αξίας, όταν στερείται τού κύρους καί τής δυνατότητος άντιμετωπίσεως τών με
γάλων εθνικών, προπαγανδιστικών, εκπαιδευτικών καί άλλων ζητημάτων, τά 
όποια ιμάς απειλούν είς τά καίρια τής ύπάρξεώς μας σημεία. Τ ί ωφελεί νά εί- 
μεθα Πρόεδροι όταν δέν έχωμεν τήν δύναμιν νά δράσωμεν, ώς αί σήμερον ά- 
νακύψασαι δυσχερείς περιστάσεις έπιβάλλουν; Τί ωφελούν αί επιδείξεις καί 
ή φαινομενική έκπροσώπησις τού Ελληνισμού, όταν αυτός ό Ελληνισμός κιν- 
δυνεύη νά έξαφανισθή; Προ τής γενικής έξελίξεως, έκ τής νέας καταστά- 
σεως, έπιβάλλεται ή ύποχώρησις τών πάντων. Διότι είς εναντίαν περίπτωσιν 
θά εχωμεν εύθύνας απέναντι τής πατρίδος καί αί εύθύναι αύται δημιουργούν, 
έκτος τού γενικού κακού καί είς ημάς τούς ίδιους καί είς ιενα έκαστον χωριστά 
ζημίας καί τύψεις τής συνειδήσεως ότι παρημελήσαμεν τά καθήκοντα, μας καί 
συνετελέσαμεν θετικώς ή άρνητικώς είς τόν καταποντισμόν καί τόν όλεθρον 
ζωτικών ζητημάτων τής υπάρίξεώς μας.
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Ό  καταρτισμός του σοβαρού τούτου συνολικού παράγοντος είναι άλληλέν- 
δετος καί μέ τά λοιπά 'θέματα,, ,0ά συντέλεση δέ και 'θά συμβάλλη εις τήν προ- 
ώθησιν πάντων τούτων, ένώ συγχρόνους θά ένθαρρύνη κα! τούς πολυτάλαντους 
'Έλληνας, οίτινες θά ιάντιληφβούν οτι έτέθησαν ήδη 'θεμέλια, σοβ.αράς εργα
σίας. Εύκολώτερον δέ τότε ιθά χρηματοδοτήσουν ε’ίτε προαιρετικώς εΐτε δι’ έ- 
πιβιαρύνσεο^ς ελάχιστου ποσοστού έπ! τής ναυτιλιακής εις τόννους κλπ. περιου
σίας τοον, διότι άνευ χρημάτοον κα! μάλιστα άφθονων «ούδέν έστι γενέσθαι τών 
δεόντων». Ό τα ν  καταστή συνείδησις ·ή ύποχρέωσις τής εισφοράς κα! καταβο
λής ενός έκαστου, ά.ναλόγο;>ς τής οικονομικής του δυνατότητος, τό ποσόν πού 
■θά συλλεγή μέ τήν άμιλλαν κα! τήν φιλοτιμίαν τών χορηγητών θά είναι σημαν
τικόν κα! 'επαρκές πρός κάλυψιν τών εκπαιδευτικών αναγκών κα! τής λοιπής 
εθνικής μας δράσεως. Είναι βέβαιον δτι, πραγματοποιούμενης τής Ό ργανά  
σεο^ς ταύτης, ούδε'ις γνήσιος "Ελλην πατριώτης 'θά άποφύγη νά συνδράμη, 
δεδομένου μάλιστα δτι θά ύπάρχη αυστηρός έλεγχος διαχειρίσιεως, τά δέ χρή
ματα θά διατίθενται, δι’ ούς σκοπούς δίδονται. ’Αρχίζομεν λοιπόν μέ τάς σκέ
ψεις μας πρός δημιουργίαν τού συνολικού τούτου οργάνου, διά νά ύποδείξωμεν 
ποιΐα είναι, μεταξύ πλήθους άλλοον, τά φλέγοντα κα! κατεπείγοντα θέματα.

Τό Ε θ ν ικ ό ν  κα'ι ή έν ’Αμερική όργιάζουσα ανθελληνική προ
παγάνδα.

Καθίσταται εσφαλμένη κα! ούχ! σύμφωνος πρός τά σημερινά δεδομένα ή 
άντίληψις οτι πρέπει νά πειθαρχώμεν πρός τάς διπλωματικάς απόψεις κα! έ- 
νεργείας τού επισήμου Κράτους. Δέν συνιστώμεν ανταρσίαν, εφόσον δμως ό 
έν Αμερική Ελληνισμός ·ξή κα! δρα έντός τού περιβάλλοντος τής φιλελευθε- 
ρας κα! δημοκρατικωτάτης Αμερικανικής Συμπολιτείας, ήτις δχ,ι μόνον δέν 
εμποδίζει, ώς αλλαχού συμβαίνει, τάς τοιαύτας εκδηλώσεις, άλλ? απεναντίας τάς 
περιβάλλει μέ τήν απόλυτον ένΟάρρυνσιν κα! στοργήν της, μάς επιβάλλεται νά 
δράσωμεν κα! νά άνταπεξέλθωμεν μαχητικώς κατά τών, προαιώνιων άλλω
στε, εχθρών τού Ελληνισμού. Τί συμβαίνει δμως μέ τήν ίδικήν μας μοιρολα
τρικήν απάθειαν; Είς τήν ’Αμερικήν, Κιαναδάν κα! είς πολλά άλλα μέρη, οργιά
ζει από ετών ή ανθελληνική προπαγάνδα, τά δέ ανύπαρκτα ζητήματα τών 
Βουλγαραμακεδόνων τών Σ|κοπίων κλπ., οχι μόνον υποστηρίζονται επισήμως 
ύπό τών οικείων Κυβερνήσεων, άλλά παραπλανώνται, εφόσον απουσιάζει ή αν
τίθετος διαφώτισις, κα! οί ’Αμερικανοί, κα! άλλοι επίσημοι, κατέχοντες παρά 
ταΐς Κυβερνήσεσί τω,ν ανώτερα αξιώματα. Άνεφέραμεν ανώτερο.) δτι τό κακόν 
έγιγάντωσε. Διότι κα! τά δημοσιογραφικά όργανα τής 'Ελλάδος, ανεξαρτήτως 
κομματικών αποχρώσεων, ήναγκάσθησαν νά έξέλθουν πλέον από τήν σιωπήν 
κα! άπάθειάν των, βρίθουν δέ ήδη από σημειώματα κα! κύρια άρθρα αί ’Αθηναϊ
κά! έφημερίδες, δι’ ών αφήνεται νά έννοηθή δτι τό κακόν ευρίσκεται είς στά- 
διον επιτακτικής άντιμετωπίσεως. Διατ! λοιπόν δ συμπαγής έίξ εκατομμυρίων
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έξω Ελληνισμός πρέπει νά είναι υποχρεωμένος νά σιωπά και νά μην αντιδρά με
τά σθένους καί παντός μέσου πρός ανατροπήν των ιστορικών τούτων ψευδών 
καί τής κακοήθους, ανήθικου καί παραπειστικής προπαγάνδας δλων τών άλ
λων, τών πέριξ ημών έλλοχευόντων καί προπαγανδιστικώς δροόντων, είς κάθε 
ευκαιρίαν εχθρών; Ή  τοιαύτη αδράνεια καί τακτική μας κινδυνεύει νά χαρα- 
κτηρισθή ή ήλιιθία ή προδοτική ή σημαίνουσα οτι δέν μάς ενδιαφέρει πλέον 
ούτε ή λαμπρά καί τρισένδοξος Ιστορία μαςί τοΰ παρελθόντος ή δτι πάσχομεν 
από θλλειψιν τών αρετών, αϊτινες άπετέλουν τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα καί 
έκόσμουν τάς ψυχάς τών προγόνων καί πατέρων μας. Σχετικώς πρός τά ανωτέ
ρω ή «Καθημερινή» τών ’Αθηνών, επίσημον κυβερνητικόν ό'ργανσν εκτός σει
ράς κυρίο.)ν άρθρων, γράφει είς σημείωμα τ ή ς  1 2 η ς  Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  
1 9 6 2, αυτολεξεί τά εξής:

«Ο! Β ούλγαροι τή ς  ’Α μερικής.— Τό ετήσιον συνέδριον τής «Μακε- 
κεδονικής έν ’Αμερική Πατριωτικής ’Οργανώσεως» ή οποία αντιπροσωπεύει 
τούς διαμένοντας είς Ήνωμ. Πολιτείας καί Καναδάν Βουλγάρους, έτερμάτισε 
τήν 9ην τρέχ. τάς εργασίας του είς Μπόφφαλο μέ τήν ομόφωνον έγκρισιν άπο- 
φάσεως, περί υποβολής αιτήσεων είς τά Ήνωμ. ’Έθνη διά τήν ΐδρυσιν Μακε
δονικού κράτους. Είς τά δρια τού κράτους αυτού θά περιελαμβάναντο ή ελλη
νική, ή σέρβική καί ή βουλγαρική Μακεδονία. Μέχρι τής όργανώσεως δημο
ψηφίσματος διά τόν καθορισμόν τής μορφής καί τής κυβερνήσεως τού νέου 
κράτους τούτο θά ετίθετο ύπό τήν κηδεμονίαν τών Ήνωμ. ’Εθνών. 'Τποβολή 
αίτήσεως έκ μέρους τής έν λόγω Όργανώσεως είς τόν Ο.ΙΤ.Ε. θά ήτο μία θεα
ματική ένέργεια έ στερημένη πρακτικής σημασίας. Διότι ό ’Οργανισμός δέν επι
λαμβάνεται τής έξετάσεως παρά μόνον προσφυγών τών μελών του. ’Άλλως Όά 
είχε τό ζήτημα έάν εύρίσκετο κράτος, τό όποιον θά υιοθετεί παρόμοιον αίτη
μα. Τοιούτον δμως ενδεχόμενον πρέπει νά αποκλείεται. Κατ’ ακολουθίαν τό 
Συνέδριον καί ή άπόφασίς του έν διαφέρουν, ώς έπιβεβαίωσις τού κρατούντος 
πνεύματος είς τούς Βουλγάρους τών Ήνωμ. Πολιτειών καί τού Καναδά, ενός 
πνεύματος τό όποιον θά ήτο αδύνατον νά έκδηιλωθή έάν ·έστερείτο ένΟαρρύνσεως. 
'Τπάρχει βεβαίως ή προπαγάνδα τών Σκοπιών. Θά ήτο δμως δύσκολον νά ύ- 
παστηριχθή δτι αύτη διεγείρει τούς Βουλγάρους τής ’Αμερικής, έστω καί άν ή 
κίνησίς των είναι έξυπηρετική τών σχεδίων της. Ό τ ι  καθιστά τάς εκδηλώσεις 
αύτάς δυνατάς είναι ή επιδεικνυόμενη έικ μέρους τού Καναδά καί τών Η.Π.Α. 
ανοχή τών Βουλγαρικών ’Οργανώσεων. Βεβαίως καί τό Καναδικόν καί τό 
Σύνταγμα τών 'Ηνωμ. Πολιτειών κατοχυρώνουν τήν ελευθερίαν τής γνώ
μης καί τού συνεταιρίζεσθαι. 'Τπάρχουν, έν τούτοις, δρια έντός τών όποιων 
πρέπει νά ασκούνται αί δύο αύταί έλευθερίαι. Καί τά δρια αυτά τά έχουν 
ύπερβή οί διαμένοντες είς τάς δύα χώρας Βούλγαροι. Θά έπρεπε συνεπώς 
αί Κυβερνήσεις τής Ούασιγκτώνος καί τής Όττάβας νά ύπομνήσουν είς τούς
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Βουλγάρους «πατριώτας» οτι ,καλόν θά ήτο νά ασχολούνται ιμέ τήν πατρίδα 
των καί μέ τά δσα είς αυτήν συμβαίνουν αντί νά εξαπολύουν προπαγανδιστι
κάς επιθέσεις εναντίον συμμάχων τών Η.Π.Α. καί τοΰ Καναδά, κρατών. 
Θέλομεν δέ νά πιστεΰωμεν οτι ύπό τό πνεύμα αυτό θά ένεργήση πλησίον τών 
συμμαχικών Κυβερνήσεων καί ή Ιδική μας. Διότι τό κακόν ύπερέβη τά ορια 
πάσης ανοχής».

’Εκτός δέ τοΰ ώς άνω δημοσιεύματος, είναι γνωστά! καί out πληθυνόμεναι 
προπαγανδιστικαί ένέργειαι τών Σκοπίων είς ας συμμετέχει πλέον έπισήμως 
καί τό Γιουγκοσλαυϊκόν κράτος.

‘Η ‘Ελληνική θρησκεία καί γλώσσα καί δ  κίνδυνος ύποστά- 
σεως τής φυλής.

"Τστερον άπό δσα άνεπτύξαμεν έν λεπτομερεία, θά εϊμεθα πλέον σύν- 
τομοι. Περισσότερον άπό κάθε άλλον φυλετικόν καί εθνικόν κίνδυνον εμφα
νίζεται τό κατάντημα, είς ο περιήλθεν ή Παιδεία καί ή ελλειψις άντιμετω- 
πίσεως, δι’ επειγόντων καί ριζικών μέτρων, τής βαρυτάτης μορφής άσθε- 
νείας, ύπό τής οποίας κατατρύχεται ό Ελληνισμός.

Έπεκράτησεν ή σφαλερά γνώμη οτι δλα πρέπει νά τά περιμένωμεν άπό 
τό πτωχόν ελεύθερον Ελληνικόν Κράτος, ενώ elvaL πασίγνωστον δτι ή 
Παιδεία χωλαίνει καί νοσεί καί έντός αύτοΰ, παρά τάς καταβαλλομένας 
συνεχώς προσπάθειας, διότι ό πληθυσμός τής Χώρας ηύξήθη έν τώ μεταξύ 
καί λόγω συρροής μαθητικού κόσμου άπό τάς Κοινότητας τοΰ εξωτερικού 
καί διότι ό προϋπολογισμός είναι άδύνατον, εάν δέν παρέλθουν ετη, νά άν- 
ταποκριθή είς τήν δαπάνην διορισμών χιλιάδων διδακτικού προσωπικού καί είς 
κτιριακάς άνάγκας, ΐνα όρθοποδήση ή έκπαίδευσις είς τήν πρωτεύουσαν, τήν 
ύπαιθρον καί κυρίως μεταξύ τού γεωργικού πληθυσμού. Ή  άντίληψις συνε
πώς δτι δλα πρέπει νά γίνουν άπό τό ελεύθερον Κράτος, είναι καιρός, ώς 
σφαλερά, νά άνατραπή καί νά έπανέλθη ή παλαιά εύλογημένη εποχή, καθ’ 
ήν οι πολυτάλαντοι καί εύποροι ομογενείς, προσήρχοντο επίκουροι καί συνε- 
τελοΰντο τά θαύματα άνεγέρσεως έκπαιδευτικών μεγάροον καί τής ύλικής έ- 
νισχύσεως, δι’ ής έπετυγχάνετο ή διαιώνισις τών θρησκευτικών, έκπαιδευτι- 
κών καί άλλων πνευματικών σκοπών, οιτινες έπί αιώνας περιέσωσαν τά ιδα
νικά τής φυλής. Πολυτάλαντοι, ζάπλουτοι, μεγάτιμοι ομογενείς καί πατριώται 
ύπάρχουν καί σήμερον. Ή  χλιδή καί ή πολυτέλεια μέ τά οποία. ζούν καί άσχο- 
λοΰνται πολλοί Έλληνες τοΰ εξωτερικού, προκαλοΰν δυσμενή σχόλια καί κα
τάπληξήν διά τόν έγωϊστικόν τρόπον, μέ τόν όποιον άπαύστως σκορπίζουν 
καί σπαταλοΰν τά άγαθά των, άτινα βεβαίως διά τής τίμιας εργασίας, άλλά 
καί διά τής καλής των τύχης προσεπορίσθησαν. Εΐπομεν καί έν αρχή τής 
μελέτης μας δτι ή τάξις τών εφοπλιστών εχει είς τήν κατοχήν της μεγαθή
ρια σκάφη καί άπειρα ατμόπλοια, άτινα διασχίζουν ώκεανούς καί θαλάσσας,
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οπαυ ή Ελληνική σημαία κυματίζει υπερήφανος. Είμεθα όμως ολοι θνητοί καί 
εχομεν καθήκον, κατά το παράδειγμα τών προγόνων, νά συνεισφέρωμεν ύπο- 
χρεωτικώς ένα μέρος τών αγαθών μας, διά τάς έθνικάς μας άνάγκας. Δέν 
πρέπει νά λησμονούμε καί ιδία εκείνοι πού ζούν είς τήν Μεγάλην 'Υπερ
ατλαντικήν Δημοκρατίαν, πώς κάθε ’Αμερικανός, από τά δολλάρια πού κερδί
ζει διά νά συντηρηθή μέ τήν οικογένειαν του, δίδει ένα σημαντικόν ποσοστόν 
διά νά βοηθήση άλλους λαούς. Δουλεύει μερικές μέρες τοΰ έτους διά τούς 
άλλους. Ώραϊον παράδειγμα, αφού ημείς, εάν τούς μιμηθώμεν, δέν θά τό κάνου
με διά τούς άλλους, αλλά δ ι ά  τ ο ν  ε α υ τ ό ν  μ α ς  καί διά τήν 
πατρίδα μας. /Δέν θά είναι μεγάλη 'ή θυσία ολίγων θαλαμηγών καί περιορισμού 
τής άφαντάστου χλιδής, χάριν τής ένι,σχύσεως υπέρ ιερών σκοπών, οίτινες 
τιμούν. Τί Οά μάς ωφελήσουν τά υπερμεγέθη*, ώς τάνκς αυτοκίνητα, τά ερ
γοστάσια, αί πλουτοφόροι επιχειρήσεις καί ή συμμετοχή είς άποδοτικάς ε
ταιρίας, εάν δλα αυτά κάποτε έκλείψουν, δέν θά δυνάμειθα δέ τότε νά καυχη- 
θώμεν δτι διεθέσαμεν διό/, τάς άνάγκας τής πατρίδος; Θά εχωμεν τύψεις καί 
ημείς καί οί απόγονοι, διότι άπεφύγαμεν νά συντελέσωμεν προς συνέχισιν τής 
άνά τούς αιώνας περίλαμπρου ιστορίας μας καί δτι έγίναμεν στραγγαλισταί 
καί νεκροθάπται τής από καταβολής κόσμου διαλαμψάσης, υπό τον παγκό
σμιον θαυμασμόν, μεγάλης πατρίδος μας. 'Η  αύστηρότης τής γλώσσης δέν 
αφορά τό σύνολον τών αποδήμων συμπολιτών. 'Τπάρχουσιν έπαινεταί εξαιρέ
σεις, ώς έιλέχθη, καί δύο πρόσφατα παραδείγματα, φωτεινής υπέρ τής παιδείας 
χειρονομίας, μέ άναμενομένας ελπίδας συνεχίσεως. " Ας προσέξωμεν όμως καί 
άς έχωμεν ύπ’ δψιν δτι εάν δέν συναισθανθώμεν τήν ανάγκην έκπληρώσεως 
τών καθηκόντων μας, ή ιστορία θά μάς στιγματίση, οί εφιάλιται θά μάς τα
ράσσουν καί αί μέλλουσαι γενεαί εάν δέν τιμωρηθώμεν έν ζωή θά ενθυμούν
ται τήν αδικίαν καί προδοσίαν. Διατηρούμεν καί εχομεν βάσιμους ελπίδας 
δτι θά άναλάμψη ,κάποτε ή παλαιά ευλογημένη» παράδοσις.

Τό Θρακικόν Κέντρον μέ τάς επί ολόκληρον 3δετίαν εκδόσεις του, τάς 
άφιερωμένας είς τήν άποιλεσθεϊσαν καί άλησμόνητον πατρίδα μας Θράκην, 
περισυ,νέλλεξεν δλα τά σχετιζόμενα .μέ τήν άρχαίαν καί νεωτέραν ιστορίαν 
της. Άπέφυγεν έπιμελώς νά άναμιχθή είς τήν πολιτικήν διά τών εκδόσεων 
τού ιστορικού, επιστημονικού καί λαοφραφικού Σ/υγγ ράμματός του τά «Βρα- 
κικά». Οί άποτελοϋντες τό Σωματεΐον Θράκες, ώς καί οί συντάσσοντες τό 
παρόν, χωρίς αξιώσεις, «Μήνυμα προς τον απανταχού 'Ελληνισμόν κλπ.», έ- 
Οεώρησαν οτι ειχ,ον καθήκον νά απευθύνουν προς τήν όμαγένειαν τών Η νω 
μένων Πολιτειών καί τούς οπουδήποτε εγκατεστημένους 'Έλληνας, τήν πα
ρούσαν έκκλησιν μέ; αποκλειστικόν σκοπόν νά συμβάλουν, έν τώ μέτιρφ τών 
πενιχρών των δυνάμεων, προς διόρθωσιν τών έν κινδύνω ευρισκομένων σοβα- 
ρωτάτων εθνικών μας ιδανικών. Τήν ύποχρέωσιν καί τό δικαίωμα αντλούν α
πό συνεχή έπί δεκαετηρίδας πολιτικόν βίον καί άκαταπαύστους εθνικούς ά-
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γώνας, μέ τήν πείραν, ήν απέκτησαν έξ αυτών, χωρίς αίαν δήποτε προκατά- 
ληψιν κα'ι μέ τήν βεβαιότητα οτι αι γνώμαι και απόψεις (μας ανεπηρέαστοι 
προσωπικών ευρέως Οι'χ συζητηθούν. "Εχομεν ακόμη τήν πεποίθησιν >οτι αι πο
λίτικα! ίδέαι και τά εθνικά ζητήματα πρέπει νά τίθενται υπεράνω φανατι
σμών κα'ι μικραμματικών διενέξεων και οτι δλοι μας, ώς γνήσιοι "Ελληνες 
επιβάλλεται νά άκολουθοΰμεν σταθεράν γραμμήν, άπαβλέπουσαν άποκλειστι- 
κώς και μόνον είς τό εθνικόν συμφέρον και είς τήν πρόοδον και τό μεγαλεΐον 
τής Ελλάδος.—
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